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EXTRA

«ذا شيب أوف ووتر» أفضل
فيلم في «اختيار النقاد» ص 13

«التشريعية» ترفض «محكمة األسرة»:
شابه خلط وغموض ومخالفات

● «العدل» :القانون غير مالئم و«الداخلية» :يؤدي إلى تشابك االختصاصات وتضاربها
● اللجنة البرلمانية توافق على إنشاء المجلس األعلى لقياس ومتابعة األداء الحكومي
رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية االقتراح
بقانون بشأن إنشاء وإصدار قانون محكمة األسرة،
الذي قدمه النواب صالح عاشور ،وخليل الصالح،
وصفاء الهاشم ،وأحمد الفضل ،وفيصل الكندري،
الفـتــة إلــى أنــه «شــابــه خلط وغـمــوض ومخالفات
قانونية».
وع ـل ـلــت ال ـل ـج ـنــة ف ــي ت ـقــريــرهــا ،ال ـ ــذي حصلت
«ال ـج ــري ــدة» عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،رفـضـهــا لــاقـتــراح،
بــأن األفعال والقضايا التي تناولها هي قضايا
وجرائم جنائية بعيدة كل البعد عن اختصاص
نيابة األسرة ومحاكمها ،ويتعارض بشكل كامل
مع الهدف من إنشائهما.

فهد التركي

وأوضحت أنه «يمكن تحقيق الهدف من االقتراح
فيما يتعلق بسرية وســرعــة الفصل فــي الجرائم
المرتكبة بين الزوج والزوجة ،أو األصول والفروع،
من خالل اقتراح برغبة لوزير العدل بإنشاء دوائر
جزائية خاصة للفصل فيها بالمحاكم الجزائية،
وهي من األمور اإلدارية التي يمكن التنسيق فيها
مع المجلس األعلى للقضاء».
وفي تعليقها على المقترح ،أكدت وزارة العدل
عدم مالء مته وجــدواه ،وقــررت أن اللجنة الدائمة
لـمــراجـعــة وتـطــويــر الـتـشــريـعــات انـتـهــت إل ــى عــدم
الموافقة عليه ،لما حــواه من مخالفات قانونية،
بينما عارضته وزارة الداخلية «لما يــؤدي إليه

من تشابك وتضارب في االختصاصات» ،وأوردت
بعض المالحظات بشأنه.
وأكــدت جمعية المحامين ،أن االقتراح يترتب
عليه تفكك أس ــري ،وال يحقق الـتــرابــط المنشود
ً
فــي حـمــايــة كـيــان األسـ ــرة ،فـضــا عــن أن ــه «يحمل
ً
مفاهيم ومصطلحات وأفكارا غريبة ال تتناسب
مع القوانين المعمول بها في الــدولــة ،أو طبيعة
المجتمع الكويتي».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،واف ـق ــت «ال ـت ـشــري ـع ـيــة» على
مقترح إنـشــاء المجلس األعـلــى لقياس ومتابعة
األداء الحكومي الذي قدمه النائب عسكر العنزي،
موضحة أنه «يهدف إلى مواكبة النظم الحديثة في

العنزي لـ ةديرجلا« :.الهندسة الصحية» أنجز
 7مشاريع بـ  38مليون دينار في 2017
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«نقابات» :تقييم الموظفين بـ «البصمة»
للحد من «األعمال الممتازة»
05

دخول األجهزة الكهربائية
منع
تعديل
من
تنتهي
«الصحة»
ِّ
ً
غير المرشدة للبالد
هيكلها التنظيمي قريبا
●
في إطار اهتمام وزارة الكهرباء والماء بترشيد استهالك الطاقة،
كشفت مديرة إدارة المراقبة الفنية بالوزارة ،المهندسة إقبال الطيار،
ً
أن لجنة المواصفات الخاصة باألجهزة الكهربائية تعكف حاليا على
إعداد الئحة باألجهزة غير المرشدة ،لمنع دخولها البالد.
وقالت الطيار ،لـ«الجريدة» ،إنه عقب االنتهاء من إعداد تلك الالئحة
سيتم التنسيق مع اإلدارة العامة للجمارك لتطبيقها ،الفتة إلــى أن
وزارة الكهرباء والماء هي الجهة المنوط بها وضع المواصفات ،التي
ً
سيتم العمل بها ،والتي تقوم حاليا بإعدادها.
وأوضحت أن الالئحة سوف تشمل مصابيح اإلضــاء ة المختلفة،
إضافة إلى كل ما يندرج تحت مسمى أجهزة كهربائية ،مشددة على أن
الهدف هو إنجاح مشاريع ترشيد استهالك الطاقة وتوعية المواطنين
والمقيمين بأهمية شراء تلك األجهزة المرشدة.
٠٣

●

أك ــدت م ـصــادر صحية مطلعة
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن وزارة الـصـحــة
ً
ستنتهي قريبا من تعديل هيكلها
التنظيمي ،مشيرة إلى استحداث
إدارة م ـس ـت ـق ـلــة ل ـل ـت ـف ـت ـيــش عـلــى
القطاع الصحي الخاص والعام،
تتبع وزيــر الصحة مباشرة ،إلى
ج ــان ــب ف ـتــح م ـك ـتــب لـلـتــراخـيــص
الصحية فــي كــل منطقة صحية؛
يتبع اإلدارة المركزية.

●

وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،إن وك ـيــل
الوزارة باإلنابة د .محمد الخشتي
ع ـقــد ع ـ ــددا م ــن االج ـت ـم ــاع ــات مع
الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية
مـ ـ ــرزوق ال ــرشـ ـي ــدي ،لـلـعـمــل على
االن ـت ـهــاء م ــن الـهـيـكــل التنظيمي
الجديد للوزارة قريبا.
وت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــت ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر ف ـصــل
«ال ـت ــراخ ـي ــص ال ـص ـح ـيــة» وإعـ ــادة
هيكلتها ليكون عملها في مجال
الـ ـت ــراخـ ـي ــص ال ـص ـح ـي ــة األه ـل ـي ــة
والحكومية.
٠٣

علي العنزي

لـ ــأس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـلــى
ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوا ل ـ ـ ــي ،ا سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر األداء
اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــي ف ـ ـ ــي م ـح ـص ـل ـت ــه
األسبوعية بمؤشرات األسواق
ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي دول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي ،فلم يخسر
منها إال مؤشر مسقط بنسبة
م ـ ـحـ ــدودة ك ــان ــت ث ـل ــث نـقـطــة
م ـئ ــوي ــة ،بـيـنـمــا ح ـقــق «ق ـطــر»
ً
ً
ارتفاعا كبيرا اخترق مستوى

 9آالف ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،ب ـم ـح ـص ـلــة
أسبوعية كبيرة بلغت نحو
 6في المئة.
واستقرت بقية المؤشرات
ع ـل ــى م ـك ــاس ــب مـ ـتـ ـق ــارب ــة ،إذ
تعادل مؤشرا سوقي اإلمارات
في صعودهما بـ 0.9في المئة،
وربـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
(تــاســي) نسبة قــريـبــة منهما
بلغت  0.8في المئة ،في حين
اكتفى «البحريني» بثلث نقطة
مئوية فقط.
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العلمانية تجتاح الحواضر الكبرى ...واإلسالميون لتفادي المواجهة بتحالفات وشراكات
●

بغداد -محمد البصري

ي ــرص ــد الـ ـم ــراقـ ـب ــون ظـ ـه ــور مــوجــة
الديـنـيــة قــويــة بين الـشـبــاب فــي مدينة
الموصل ،شمال العراق ،وينتقد بعض
ساستها تفشي ظــا هــرة ش ــرب الخمر
ً
بنحو علني ،للمرة األولى تقريبا منذ
ً
ثــاث ـيــن ع ــام ــا ،أيـ ــام ان ـط ــاق م ــا عــرف
بالحملة اإليمانية ،مطلع التسعينيات،
ومع االعتراف بأن ما يحصل من مظاهر
علمنة وليبرالية متحررة يأتي ردة فعل
على تشدد رهيب مارسه تنظيم داعش،
حين سيطر على المدينة ثالثة أعوام،
يدعو الناشطون إلــى االنـتـبــاه إلــى ما
ً
وراء ذل ــك ،وإمـكــانـيــة أن يسبب تحوال
ً
سـيــاسـيــا فــي االن ـت ـخــابــات المفترضة
منتصف مايو المقبل.
وق ـبــل أيـ ــام ،وج ــه الـسـيــاســي ال ـبــارز
فــي الـمــوصــل أثـيــل النجيفي ن ـ ً
ـداء إلــى
«المجتمع الموصلي الذي عرف االلتزام
األخالقي ..بمكافحة الظواهر السلبية
ال ـتــي ظ ـهــرت كــانـعـكــاس لـحــالــة الكبت
فــي ظــل داع ــش .انتهت فـتــرة الصدمة،

رؤى عالمية

٠٩-٠٨
الدمية األميركية

اقتصاد
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«بيتك» 5.5 :مليارات
دينار إجمالي معامالت
البطاقات المصرفية بالربع
الثالث من ٢٠١٧

اقتصاد

توقعات الطاقة في 2018

البرميل إلى  70دوالرًا
وإنتاج قياسي جديد
للنفط األميركي

دوليات

23

عراقيون يلعبون البلياردو في مقهى على ضفة الموصل الشرقية أمس األول (أ ف ب)

خليفة خامنئي يهرب من ألمانيا
حكومة ميركل ترى النور في منتصف فبراير
ً
اتفاق على تحديد «سقف اللجوء» والمشاركة العسكرية وأوروبا جديدة خوفا من المالحقة واالعتقال
إثر مفاوضات ماراثونية شاقة ،استغرقت أكثر
من  24ساعة ،اتفقت المستشارة األلمانية المحافظة
آنجيال ميركل واالشتراكيون الديمقراطيون ،أمس،
على تشكيل حكومة جديدة ،في الدولة صاحبة أكبر
اقتصاد في أوروبا ،ستسمح للمستشارة بالبقاء في
السلطة لوالية رابعة.
وأعلنت قيادة الحزب «االشتراكي الديمقراطي»
موافقتها على مبدأ تشكيل حكومة مع المحافظين،
بزعامة ميركل.
ووفـ ــق م ـص ــدر ف ــي ح ــزب االتـ ـح ــاد الــدي ـم ـقــراطــي

الصبيح 8.4 :ماليين دينار
كلفة التعداد السكاني
األخير للكويت
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موجة الدينية في الموصل نتائجها تقلق األحزاب
والبد للمجتمع أن يتحرك إلعادة الروح
الموصلية .فحالة انتشار ُّ
السكر منكرة،
وال يمكن أن يفرضها المنحلون».
ولم يعرف عن النجيفي ،وهو محافظ
الموصل السابق ،أنه يتشدد في ملف
الـ ـح ــري ــات ،وقـ ــد ف ـهــم ال ـب ـعــض حــديـثــه
كــدعــوة لتنظيم ق ـطــاع الـتــرفـيــه ومـنــع
الفوضى بين الشباب ،لكن االنفعال في
كـلـمــاتــه قــد يتضمن مـعــانــي سياسية
مقلقة للتيارات التقليدية هناك.
وقال عدد من الناشطين الموصليين،
فــي حــديــث ل ـ «الـجــريــدة» ،إن ردة الفعل
الواسعة بين الشباب أبعد مــن مجرد
تـ ـع ــاط ل ـل ـك ـحــول أو م ـج ــاه ــرة بــأف ـكــار
الدينية تنتقد التيارات اإلسالمية ،بل
ً
هـنــاك رغـبــة أي ـضــا بمقاطعة األح ــزاب
ً
التي كانت سببا في تخريب العالقات
مع العاصمة ،ويوجد إصرار على بناء
عالقات مرنة مع الشيعة والمسيحيين
واألكـ ـ ـ ـ ــراد ،بـ ــدل أج ـ ــواء ال ـت ـش ـنــج الـتــي
س ــاع ــدت ف ــي ظ ـه ــور داعـ ـ ــش ،وأخ ـط ــاء
ُ
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ـت ـ ـهـ ــم كـ ـ ــل األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف فــي
صناعتها.
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٠٤

«األخضر» يعم مؤشرات األسواق
الخليجية لألسبوع الثاني

سيد القصاص

عادل سامي

قياس وتقييم ومتابعة األداء الحكومي ،للنهوض
بكل المرافق والنجاح في أداء المهام ،وال شبهة
دستورية فيه ،وفكرته جيدة».
وأضـ ــافـ ــت ال ـل ـج ـن ــة أن إن ـ ـشـ ــاء ه ـ ــذا ال ـم ـج ـلــس
سيرتقي بمستوى األداء فــي ا لـجـهــاز الحكومي
عبر تقديم كل المساعدات الفنية واإلدارية لالرتقاء
ب ــالـ ـك ــوادر ال ـب ـشــريــة ال ـت ــي تـمـثــل ع ـصــب الـجـهــاز
اإلداري ،األم ــر ال ــذي يـســاعــد عـلــى صـيــاغــة آلـيــات
متقدمة في المتابعة والتقييم للخطط التي يتم
تنفيذها ،واألداء االستراتيجي للوزارات والهيئات
والمؤسسات الحكومية ،مما ينعكس على التنمية
بالبالد.
04

برلمانيات

ال ـم ـس ـي ـح ــي ،ف ـ ــإن ال ـم ـس ـت ـش ــارة ت ــرغ ــب ف ــي إن ـج ــاز
م ـف ــاوض ــات تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة االئ ـتــاف ـيــة بـحـلــول
ً
منتصف فبراير ،موضحا أن الهدف هو منح الحزب
ً
ً
الديمقراطي االشتراكي وقتا كافيا إلجراء تصويت
ب ـيــن أع ـضــائــه ب ـشــأن االت ـف ــاق م ــع حــزب ـهــا وحليفه
البافاري «االتحاد االجتماعي المسيحي».
وقال أعضاء حزب ميركل المحافظ ،إنهم يرغبون
فــي أن تـكــون الـحـكــومــة فــي الـسـلـطــة بـحـلــول نهاية
مارس .وكان المشاركون في المشاورات ،أكدوا في
وق ــت ســابــق ،أن رؤسـ ــاء األح ـ ــزاب الـثــاثــة 02

ترامب لن يستقبل «حثالة»
ويطمح لعالقة جيدة مع كيم

رياضة

ً
ً
قطع عالجا حساسا وغادر قبل توقيفه في «اإلعدامات»
●

طهران -فرزاد قاسمي

أج ـب ــرت ت ـحــركــات «ال ـم ـقــاومــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج» رئ ـيــس
م ـ ـج ـ ـمـ ــع تـ ـشـ ـخـ ـي ــص م ـص ـل ـح ــة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام اإليـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي مـ ـحـ ـم ــود
هــاش ـمــي شـ ــاهـ ــرودي ع ـلــى عــدم
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ع ـ ــاج ـ ــه ،الـ ـ ـ ــذي ك ــان
ي ـت ـل ـق ــاه ب ــأح ــد م ـش ــاف ــي مــدي ـنــة

ه ــام ـب ــورغ األل ـم ــان ـي ــة ،وال ـع ــودة
ً
إل ــى بـ ــاده خ ــوف ــا م ــن االع ـت ـقــال،
بسبب اتهامه بانتهاكات حقوق
ً
اإلنسان ،ومالحقته قضائيا من
المعارضين اإليرانيين.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،م ــن
مصادر في الخارجية اإليرانية،
أن الـسـلـطــات األل ـمــان ـيــة أطلعت
ال ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن 02
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تبرع كويتي إلنشاء مركز لتعليم «العربية» في صربيا
عبدالصمد :حريصون على تقديم المساعدات اإلنسانية

المجتمع
الكويتي «قدوة»
يحتذى بها
في التسامح
والتعايش
دوديتش

س ـ ـلـ ــم سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ــدى
جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة ص ـ ــربـ ـ ـي ـ ــا ي ــوس ــف
عبدالصمد تبرعا كويتيا بقيمة
 165الف دوالر لرئيس المشيخة
اإلسالمية في صربيا د .مولود
دودي ـت ــش لــدعــم م ـش ــروع انـشــاء
مــر كــز لتعليم اللغة العربية في
صربيا.
وقــالــت السفارة الكويتية في
ب ـل ـغــراد ف ــي ب ـيــان تـلـقـتــه «كــونــا»
أمـ ـ ــس ،ان ذلـ ــك جـ ــاء خـ ــال ل ـقــاء
ت ــم ف ــي م ـق ــره ــا ب ـح ـض ــور عـمـيــد
كـلـيــة ال ــدراس ــات االس ــام ـي ــة في
م ــديـ ـن ــة نـ ــوفـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــازار وع ـض ــو
الـمـشـيـخــة اإلس ــام ـي ــة الــدك ـتــور
أن ـ ـ ـ ــور غ ـي ـت ـس ـي ـت ــش وال ـم ـل ـح ــق
الــدب ـلــومــاســي ال ـكــوي ـتــي مشعل
السعيد.
واضافت ان هذا المبلغ المقدم
مــن بيت الــزكــاة الكويتي يهدف
الـ ــى دعـ ــم ن ـشــر ال ـل ـغــة وال ـث ـقــافــة
العربية في صربيا.
واشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـ ــى ان
الـسـفـيــر عـبــدالـصـمــد اك ــد حــرص
الكويت على تقديم المساعدات
االنـســانـيــة والـخـيــريــة إلخــوانـهــا

العدواني يبحث مع مبعوث الرئيس
الروسي التطورات اإلقليمية
بحث سفير الـكــويــت لدى
روسيا االتحادية عبدالعزيز
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي مـ ـ ــع الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث
الـ ـخ ــاص ل ـلــرئ ـيــس ال ــروس ــي
إلى الشرق األوسط ميخائيل
بــوغــدانــوف ،أمــس ،العالقات
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن والـ ـقـ ـض ــاي ــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة م ـح ــل االه ـت ـم ــام
المشترك.
وق ــال ــت وزارة الـخــارجـيــة
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،إن
بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،ال ـ ـ ــذي ي ـتــولــى
ك ــذل ــك م ـن ـص ــب ن ــائ ــب وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة تـبــادل
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي اآلراء ح ــول
القضايا اإلقليمية ،بما في
ذل ــك تـ ـط ــورات األوضـ ـ ــاع في
س ــوري ــة وال ـي ـمــن واألراضـ ـ ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الخليج العربي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان أن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي وبـ ـ ــوغـ ـ ــدانـ ـ ــوف

عبدالعزيز العدواني

ناقشا كذلك قضايا العالقات
الكويتية  -الروسية وأجندة
ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاءات واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت
المرتقبة بين الجانبين.

السفير عبدالصمد خالل تسليمه التبرع إلى دوديتش
واصدقائها حول العالم وخاصة
فـيـمــا يـتـعـلــق بــال ـم ـشــاريــع الـتــي
تـ ـخ ــص م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن
وال ـن ـه ــوض بــال ـت ـعــاون الـثـقــافــي

ك ـمــا ه ــو الـ ـح ــال بــال ـن ـس ـبــة لـهــذا
المشروع.
ونـقـلــت ال ـس ـفــارة ع ــن السفير
عبدالصمد قوله ان هذا المشروع

سيسهم حتما في الترويج للغة
العربية وتعزيز التبادل الثقافي
مع سكان جمهورية صربيا سواء
من المسلمين او غيرهم.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ثـ ـ ـم ـ ــن رئـ ـي ــس
ال ـم ـش ـي ـخ ــة االسـ ــام ـ ـيـ ــة م ــول ــود
دوديتش هذه المساعدة الكويتية
واعتبرها تجسيدا لدور الكويت
اميرا وحكومة وشعبا في العمل
الخيري واالنساني بالعالم كله.
واش ــاد بالسياسة المسؤولة
والكريمة التي تنتهجها الكويت
ف ـ ـ ــي تـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــا م ـ ـ ــع الـ ـقـ ـض ــاي ــا
والتحديات االقليمية والدولية،
واصـفــا المجتمع الكويتي بأنه
«قدوة» يحتذى بها في التسامح
والتعايش الداخلي.
واكد مولود دوديتش ان مركز
تعليم اللغة العربية في صربيا
سيكون له دور كبير في تعريف
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـ ـصـ ــربـ ــي ب ــال ــوج ــه
االنساني للكويت ودورها الرائد
ف ــي ن ـشــر تـعـلـيــم ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
والـتـعــريــف بــالـثـقــافــة والتقاليد
العربية واالسالمية.

أمين «وزراء الداخلية» العرب يبدأ
زيارة رسمية للبالد
يبحث مع الجراح تعزيز التعاون األمني لمواجهة التحديات

كومان لدى وصوله إلى البالد
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس ،وصول األمين العام
لمجلس وزراء الداخلية الـعــرب د .محمد بــن علي
كومان إلى البالد في زيــارة رسمية يلتقي خاللها
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق
المتقاعد الشيخ خالد الجراح.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام األمني
ب ــال ــوزارة فــي بـيــان صحافي إن الــزيــارة ستتناول
بحث سبل تعزيز التعاون األمني وتفعيل التنسيق

فــي مختلف الـجــوانــب األمنية بين ال ــدول العربية
لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وكــان فــي استقبال كــومــان لــدى وصــولــه المدير
ال ـعــام ل ـ ــادارة الـعــامــة لـمـتــابـعــة ش ــؤون المجالس
واللجان الوزارية اللواء ماجد الماجد ومدير إدارة
العالقات الدولية العقيد عادل السويد ومدير إدارة
العالقات العامة المقدم صالح السهيل.

ً
«الجمارك» :تأهيل  60مدربا لتطوير الكوادر الوطنية
الجالوي كرم الدفعة األولى من دورة «إعداد مدرب»
أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك الـمـسـتـشــار
جمال الجالوي ،أن اإلدارة لديها
رؤية واضحة لتهيئة مجموعة
م ــن ال ـم ــدرب ـي ــن األك ـ ـفـ ــاء بـحـيــث
ً
يتوافر ما ال يقل عن  60مدربا
ً
معتمدا يشكلون كادرا تدريبيا
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ـي ــه اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لـلـجـمــارك ف ــي تــأهـيــل وتـطــويــر
موظفيها لسنوات طويلة قادمة.
وش ـ ــدد ال ـ ـجـ ــاوي ،ف ــي كلمة
ل ــه ،خ ــال ح ـفــل ت ـكــريــم الــدفـعــة
األولـ ـ ــى م ــن مـنـتـسـبـيـهــا الــذيــن
اجـ ـت ــازوا دورة «اعـ ـ ــداد م ــدرب»
والـ ـت ــي اق ـي ـم ــت ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
ً
وب ـم ـش ــارك ــة  14مـ ـت ــدرب ــا ،على
أهـمـيــة ه ــذه ال ـ ــدورات فــي إث ــراء
العنصر ا لـبـشــري فيما يخص
تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي
ً
وتحسين بيئة األعمال ،مشيرا

إلى أن الهدف من تلك الــدورات
إعداد وتأهيل مدربين معتمدين
في تخصصات مفتش ومدقق
جمركي ومفتش أمن وسالمة.

دعم ال محدود
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ث ـ ـمـ ــن ن ــائ ــب
المدير العام للشؤون الجمركية
س ـل ـي ـمــان ال ـف ـه ــد ،خـ ــال كلمته
ف ــي ال ـح ـفــل ،ال ــدع ــم الــام ـحــدود
ل ـ ـ ــدورات ال ـت ـف ـت ـيــش وال ـتــدق ـيــق
الجمركي واألمــن والسالمة من
ق ـبــل ال ـمــديــر ال ـع ــام الـمـسـتـشــار
ً
جمال ال ـجــاوي ،مــؤكــدا أهمية
تلك ال ــدورات في تطوير العمل
ومواجهة التحديات.
ومـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أشـ ـ ـ ــاد م ــدي ــر
ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ــات ـص ــاالت
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاحـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــابـ ـ ـت ـ ــن مـ ـن ــذر
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،ب ـخ ـط ــوة ال ـج ـم ــارك

ً
الجالوي متوسطا المشاركين في حفل تكريم خريجي دورة «إعداد مدرب»
وسعيها الى تأهيل منتسبيها
وتحسين قدراتهم وتطويرها.
وا خـتـتــم الحفل بتكريم عدد
م ــن م ـس ــؤول ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب

وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم ن ــائ ــب ال ـمــديــر
ِ
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب م .ط ـ ـ ــارق
العميري ،ومدير المعهد العالي
لــاتـصــاالت والـمــاحــة الكابتن
م ـن ــذر الـ ـكـ ـن ــدري ،وم ــدي ــر إدارة

تنسيق الــدورات الخاصة مازن
الفريح ،ومدير قبول وتسجيل
المتدربين حمود القطان.
كما تم تكريم اللجنة المشرفة
على الدورات وتضم نائب المدير

العام للشؤون الجمركية سليمان
ال ـف ـه ــد ،وم ــدي ــر إدارة الـ ـش ــؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة أن ـ ــور الـ ـب ــدر ،وم ـشــرف
الدورات جاسم السنعوسي ،كما
تم تكريم المدربين.

العنزي لـ ةديرجلا :.أنجزنا  7مشاريع بـ  38مليون دينار في 2017

● مشاريع هندسة صحية عالمية للحفاظ على البيئة ● أنهينا الخط الرئيسي للمياه «الرباعية» لمدينة صباح السالم الجامعية
●

سيد القصاص

كشف الوكيل المساعد لقطاع
ال ـه ـن ــدس ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي وزارة
األشغال العامة م .عبدالمحسن
ال ـع ـنــزي ،ع ــن إن ـج ــاز  7مـشــاريــع
ضمن مشاريع القطاع المتعددة
خالل عام  2017بقيمة إجمالية

ت ـق ــدر ب ـح ــوال ــي  38.490مـلـيــون
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى حـ ــرص
القطاع على مزيد من اإلنجازات
بمشاريعه المختلفة خــال عام
.2018
وقـ ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي ،ف ــي تـصــريــح
لـ«الجريدة»« ،إن الهدف الرئيسي
من مشاريع الصرف الصحي في

مشاريع الخطة السنوية للهندسة الصحية 2018
أع ـل ـن ــت وزارة األش ـ ـغـ ــال م ـش ــاري ــع ال ـه ـنــدســة
الصحية وفقا لخطتها المالية للعام المالي /2017
 ،2018والتي تشمل تشغيل وصيانة المضخات
الــرئ ـي ـس ـيــة « -DMCك ـب ــد -ال ـ ــوف ـ ــرة» ،وال ـخ ـط ــوط
الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة بالوفرة.
وأوض ـحــت ال ـ ــوزارة أن ه ــذه الـمـشــاريــع تشمل
كذلك مشروع الخدمات العامة لتشغيل وصيانة
محطات الضخ والرفع والخطوط المرتبطة بها
في المنطقة الجنوبية ،ومشروع تطوير وتشغيل

وصيانة محطة ضخ «العقيلة» وخطوط الصرف
الصحي التابعة لها ،وإدارة وتشغيل وصيانة
محطة تنقية الصرف الصحي ألم الهيمان ،وتوريد
وتــركـيــب وصـيــانــة وتشغيل مـحـطــات المعالجة
المتنقلة في مناطق الكويت.
وأضــافــت أن من تلك المشاريع أيضا مشروع
تطوير وتشغيل وصيانة محطة ضخ الجهراء،
وإدارة وتـشـغـيــل وصـيــانــة مـحـطــة ضــخ الــرقـعــي
والشبكة المرتبطة بها.

«األخضر» يعم مؤشرات...

ً
ومحليا ،ارتـفــع المؤشر «الـسـعــري»  1.6فــي المئة تـعــادل 106.47
ً
ً
نقاط ،ليقفل على  6560.63نقطة ،وحقق «الــوزنــي» ارتفاعا مماثال
بذات النسبة ،والتي تعادل  6.73نقاط ،ليقفل على  415.8نقطة ،وكانت
أكبر المكاسب لـ«كويت  ،»15إذ ارتفع  2.3في المئة ،تعادل  21.8نقطة،
ليصل إلى  958.66نقطة.
١٠

موجة الدينية في الموصل...
ويـشـيــر ه ــؤالء إل ــى أن ال ـت ـي ــارات الـتـقـلـيــديــة الـسـنـيــة ف ــي الـمــوصــل
ً
ً
ستتضرر كثيرا أو قليال في االقتراع المقبل ،مع إصــرار فئة الشباب
على بلورة واقع تمثيل جديد ،ولذلك يتوقع المراقبون ظهور مرشحين
شباب من الموصل ،مقربين من تحالفات رئيس الحكومة الحالي حيدر
الـعـبــادي ،الــذي أعــاد صياغة العالقة بين المجتمع السني والـقــوات
المسلحة على نحو إيجابي في نظر كثيرين ،بخالف ما كان في عهد
سلفه نوري المالكي.
وحصول مواجهة بين الناشطين الشباب والتيارات التقليدية في
مدينة كبرى مثل الموصل ،مــن شأنه زي ــادة االنقسام السياسي في
المجتمع السني ،الذي يحاول التعافي من ويالت الحرب والضربات
التي تلقاها في عهد المالكي ،دون أن تفلح األحزاب في تدشين حوار
واضح مع حكومة العبادي ،التي يبدو أنها تفضل إرجاء ذلك إلى ما
بعد االنتخابات.
وال يقتصر األمر على مدينة الموصل ،فالتيارات الالدينية تنتشر بين
الشباب بنحو واضح في الحواضر الكبرى مثل بغداد والبصرة وبابل،

ا لـبــاد حماية البيئة الكويتية،
واستغالل المياه المعالجة في
أنواع مختلفة من الزراعات سواء
التجميلية أو اإلنتاجية» ،الفتا
إلـ ــى أن ال ـق ـط ــاع ح ــري ــص ضمن
خططه المستقبلية على القيام
بأعمال تجديد شبكه الصرف في
البالد ،وفق الجداول الموضوعة
لها ،وحــالــة الشبكة ،باستخدام
أح ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات الـمـسـتـخــدمــة
عالميا في هذا المجال.
وبـيــن أن مــن الـمـشــاريــع التي
ن ـفــذت ال ـع ــام ال ـمــاضــي مـشــاريــع
حيوية شملت مشروع استكمال
أع ـمــال تـجــديــد شـبـكــة الـمـجــاري
الصحية المرحلة  12بمنطقتي
ه ــدي ــة والـ ــرقـ ــة ،بـكـلـفــة إجـمــالـيــة
بلغت  8.614ماليين دينار.
وأض ـ ــاف أن ه ـنــاك ع ـقــدا آخــر
لمنطقتي هدية والرقة تم االنتهاء
منه كذلك ،بكلفة إجمالية بلغت
مـلـيــون و 161أل ــف دي ـن ــار ،الفتا
إلى أن من المشاريع المهمة التي

وال يخلو األمر من مفارقات نادرة ،فقد قام زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر بتأسيس عالقة مع الحزب الشيوعي العراقي وتيارات علمانية
عدة ،وسيدعمهم بقوة في االنتخابات ،كما سبق أن دعم صعود ثالثة
ً
وزراء علمانيين ،بدال من ساسة إسالميين في إصالحات عام .٢٠١٦
ويعتقد بعض اإلسالميين أن من األفضل عدم دخــول مواجهة مع
التيار العلماني واحتواء ه بتحالفات وشراكات ،السيما وسط نقمة
ً
واضحة على التيار الديني ،الــذي يهيمن على السلطة منذ  ١٥عاما،
دون تحقيق منجزات واضحة.

حكومة ميركل ترى النور...
«المسيحي الديمقراطي» آنجيال ميركل ،و«المسيحي االجتماعي البافاري»
هورست زيهوفر ،من جهة ،و«االشتراكي الديمقراطي» مارتن شولتز من
جهة أخــرى ،طلبوا من الكتل النيابية ألحزابهم بدء إجــراء المحادثات،
التي ستتمخض عنها الحكومة المقبلة.
وينوي المحافظون واالشتراكيون الديمقراطيون «تعزيز منطقة اليورو
وإصالحها» ،بالتعاون مع فرنسا ،لجعلها أقوى في وجه األزمات ،وفق
نص االتفاق المتوصل إليه.
وحسب مذكرة نتائج المحادثات االستطالعية ،تنوي ألمانيا زيادة
مخصصاتها المالية لالتحاد األوروبي.
وفيما اتفق «التحالف المسيحي» و«االشتراكي الديمقراطي» على إتمام
إجراءات اللجوء في المستقبل داخل منشآت مركزية مخصصة الستقبال
الالجئين ،والبت في قــرارات لجوئهم وترحيلهم ،ينوي الطرفان وضع
ً
سقف لقبول طلبات اللجوء ال يتخطى  200ألف سنويا.
وعالوة على ذلك ،اتفقا على زيادة عدد القوات األلمانية المشاركة في

العبدلي لزيادة الرقعة الزراعية
في المنطقة».
وأوض ــح ان الـمـشــروع األخير
خاص بــإدارة وتشغيل وصيانة
محطة تنقية الرقة بقيمة إجمالية
بلغت  2.685مليون دينار.

أعطاها قطاع الهندسة الصحية
أولوية في اإلنجاز ألهميتها التي
تتماشى مــع خطط التنمية في
البالد مشروع دراســة وتصميم
وتنفيذ وتشغيل وصيانة خط
رئيسي للمياه المعالجة الرباعية
 DMCإلــى مدينة صباح السالم
الجامعية ،وما يلزمه من أعمال،
بقيمة إجمالية للمشروع بلغت
 4.895ماليين دينار.

 13مليون دينار

حماية البيئة
وقال العنزي «إننا أنهينا كذلك
مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة
شبكة خزانات المياه المعالجة
ال ـمــرح ـلــة  ،»C1بـقـيـمــة اجـمــالـيــة
ب ـل ـغــت  14.416م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
إض ــاف ــة إل ــى م ـش ــروع ال ـخــدمــات
العامة لحماية البيئة من ملوثات
الصرف الصحي بقيمة إجمالية
بلغت  3.571ماليين دينار.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـم ـشــروع ـيــن

عبدالمحسن العنزي

األخـيــريــن الـلــذيــن تــم إنجازهما
خ ــال ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،م ـشــروع
تـ ـشـ ـغـ ـي ــل وصـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة م ـض ـخ ــات
وخـطــوط وشبكة تــوزيــع المياه
المعالجة لمزارع العبدلي بقيمة
إجمالية للمشروع بلغت 3.143
ماليين دينار« ،ونهدف من خالله
إلى زيادة المياه التي تصل إلى

ّ
والحد من المشاركة العسكرية في مكافحة
مهام بأفغانستان ومالي،
تنظيم «داعش».
ورحـبــت المستشارة األلمانية ب ـ «الـحـلــول الــوســط» ،التي تــم توصل
إليها لمواصلة االئـتــاف الحاكم الحالي بينهما ،وال ــذي يعرف باسم
«االئتالف الكبير».
وقالت ميركل ،خالل مؤتمر صحافي مشترك في برلين ،مع سيهوفر
وشولتز ،إن «التحالف المسيحي واالشتراكيين على قناعة بــأن هناك
ضرورة لتحقيق نهضة جديدة في أوروبا» ،مشيرة إلى أن «قادة األحزاب
تعاونوا على نحو مفعم بالثقة فيما يتعلق بهذا الهدف».
وأضافت« :لذلك لست قلقة من إمكان توصلنا إلى حلول مشتركة مع
فرنسا في هذا األمر» في إشارة إلى موضوع إصالح أوروبا ،الذي يدعو
إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتــابـعــت« :الـعــالــم ال ينتظرنا ،إنـنــا بحاجة إلــى انـطــاقــة جــديــدة في
أوروبا» ،معتبرة أنها «كذلك انطالقة جديدة أللمانيا».
وبـيـنـمــا أع ــرب زيـهــوفــر عــن «رضـ ــاه ال ـبــالــغ» إزاء نـتــائــج الـمـحــادثــات
االستطالعية لتشكيل حكومة ائتالفية جديدة ،قال شولتز ،إن االتفاق
المبدئي ،الذي تم التوصل اليه هو «نتيجة ممتازة».
ورحبت الحكومتان الفرنسية واإليطالية باالنفراجة في المحادثات
االستطالعية في ألمانيا.
(عواصم -وكاالت)

خليفة خامنئي يهرب من...

ً
اإليرانيين على مواجهتها ما وصفته بـ«الوضع المحرج جدا» ،بسبب
وجود شاهرودي ،بعد تقدم عدد كبير من اإليرانيين ،إضافة إلى نواب
ً
ألمان ،بشكاوى للمدعي العام ضــده ،على أســاس أنــه أصــدر أحكاما

وبـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي أن ال ـق ـي ـم ــة
اإلج ـمــال ـيــة ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـت ــي تم
ت ــوقـ ـي ــع عـ ـق ــوده ــا خـ ـ ــال الـ ـع ــام
الماضي  2017تقدر بحوالي 13
مليون دينار ،وتشمل  4مشاريع
م ـه ـم ــة ت ـت ـم ـث ــل فـ ــي «الـ ـخ ــدم ــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة مــن
ملوثات الصرف الصحي وقيمته
 2.200مـلـيــون دي ـن ــار ،ومـشــروع
تشغيل و صـيــا نــة محطة الضخ
والخطوط وشبكة توزيع المياه
المعالجة بالعبدلي بقيمة 2.820
مليون دينار ،ومشروع تشغيل
وصيانة محطات الضخ والتنقية

لمدينة صباح األحـمــد البحرية
ومحطات تنقية الوفرة والخيران
ال ـج ــدي ــدة بـقـيـمــة  995.615ألــف
دينار ،ومشروع توريد وتركيب
وتشغيل وصيانة أجهزة قياس
الـتــدفــق فــي مناطق مختلفة من
ال ـك ــوي ــت بـقـيـمــة  6.999مــايـيــن
دينار.
وقال العنزي إن من المشاريع
ال ـت ــي ت ــم االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن طــرحـهــا
ال ـع ــام ال ـمــاضــي م ـش ــروع محطة
«ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــة» ،وي ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى ت ـقــديــم
خدمات إلى المناطق الشاطئية
الواقعة بمحاذاة الشاطئ الشرقي
للكويت ،والمناطق المحصورة
بـيــن طــريـقــي ال ــدائ ــري ال ـســادس
والـ ـخـ ـلـ ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وم ـن ـط ـقــة
ال ـش ـع ـي ـبــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وط ــري ــق
ال ـسـفــر ال ـس ــري ــع ،بــاإلض ــاف ــة إلــى
الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة بـيــن صـبــاح
ال ـســالــم ف ــي ال ـش ـمــال واألح ـم ــدي
والفحيحيل في الجنوب.

ً
باإلعدام على العديد من المعارضين اإليرانيين ،عندما كان رئيسا
للسلطة القضائية ،ألسباب سياسية.
وأوضحت السلطات األلمانية لإليرانيين ،أن المدعي العام األلماني
مـلــزم بالبت فــي الـشـكــاوى وطـلــب محاكمة الـمـســؤول اإلي ــران ــي ،رغم
دخوله البالد بحصانة دبلوماسية ،وهو األمر الذي سيجعلها مطالبة
بتوقيفه.
وســارع شــاهــرودي للمغادرة على متن طائرة خاصة أرسلت من
طهران إلى هامبورغ ،وتم نقله مباشرة من المشفى إلى المطار بمرافقة
أمنية ألمانية خاصة وكبيرة.
وك ــان ش ــاه ــرودي واج ــه مشكلة مشابهة فــي بريطانيا اضطرته
للعودة إلى طهران ،كي يسافر إلى ألمانيا بعد يومين ،بعد أن اكتشف
المعارضون حضوره إلى بريطانيا لتلقي العالج.
ويـعــانــي شــاهــرودي وج ــود غــدة سرطانية فــي رقبته بــالـقــرب من
الدماغ ،لم تفلح العالجات الكيماوية أو الكهربائية الموجودة بإيران
ً
في إيقاف انتشارها ،ويحتاج إلى عملية دقيقة جدا إلخراجها وتدمير
بقاياها في الجسم ،وهو ما يهدد حياته في حال تمت في طهران.
وشاهرودي أحد أبرز الشخصيات التي ينظر لها على أنها األوفر
ً
حظا لخالفة المرشد اإليــرانــي علي خامنئي ،لما له من عالقات مع
جميع االتجاهات السياسية في البالد ،وكــان اإليرانيون يأملون أن
يستطيع شــاهــرودي توحيد الحوزتين العلميتين في قم والنجف،
بسبب أصوله العراقية وعالقاته الوطيدة مع األحــزاب والتنظيمات
السياسية والمذهبية في هذا البلد.

ةديرجلا
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محليات

ً
«الصحة» :االنتهاء من تعديل الهيكل التنظيمي قريبا
استحداث إدارة مستقلة للتفتيش على القطاع الصحي العام والخاص
عادل سامي

تحتفل «الصحة» في  3مارس
المقبل باليوم العالمي للسمع،
«سماع المستقبل»،
تحت شعار ً
وستنظم عددا من الفعاليات
للتوعية بأمراض السمع،
وإجراءات الوقاية منها.

ع ـل ـم ــت "ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة" أن وزارة
الصحة عـقــدت اجتماعات مكثفة
خالل اآلونة األخيرة بشأن تعديل
ه ـي ـك ـل ـهــا ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي وإدارات ـ ـه ـ ــا
وأقسامها المختلفة.
وقالت مصادر صحية مطلعة،
إن وكيل الوزارة باإلنابة د .محمد
الخشتي عقد عددا من االجتماعات
م ــع ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـشــؤون
اإلداري ــة مــرزوق الرشيدي ،للعمل
على االنتهاء من الهيكل التنظيمي
الجديد للوزارة قريبا.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن الـهـيـكــل
الجديد سيشهد استحداث إدارة
مـسـتـقـلــة لـلـتـفـتـيــش ع ـلــى الـقـطــاع
ال ـص ـحــي الـ ـخ ــاص وال ـ ـعـ ــام ،تتبع
وزير الصحة مباشرة ،إلى جانب
فتح مكتب للتراخيص الصحية
فـ ـ ــي كـ ـ ــل مـ ـنـ ـطـ ـق ــة صـ ـحـ ـي ــة ي ـت ـبــع
اإلدارة الـمــركــزيــة ،وذل ــك لتسهيل
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات وت ـع ـج ـيــل ت ـن ـف ـيــذهــا،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث م ـك ـتــب
م ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـت ــراخ ـي ــص ال ـص ـح ـيــة

ول ـ ـشـ ــؤون ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـي ــا ،يـتـبــع
الوكيل المساعد للخدمات الطبية
األهـلـيــة مـبــاشــرة ،ويــرأســه رئيس
قسم أو مراقب.
و تـ ـ ـ ــو ق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت أن يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم فـ ـص ــل
التراخيص الصحية عن التفتيش،
وإعـ ــادة هيكلة إدارة الـتــراخـيــص
الصحية ليكون عملها في مجال
الـ ـت ــراخـ ـي ــص ال ـص ـح ـي ــة األه ـل ـي ــة
والحكومية.

«سماع المستقبل»
في موصوع منفصل ،تحتفل
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة يـ ـ ــوم  3مـ ــارس
المقبل باليوم العالمي للسمع،
تحت شعار "سماع المستقبل"،
وسـ ـتـ ـنـ ـظ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـ ـ ــددا مــن
ال ـف ـعــال ـيــات ف ــي مـسـتـشـفــى زيــن
لــأنــف واألذن والـحـنـجــرة ،وكــل
أق ـس ــام ووح ـ ـ ــدات األنـ ــف واألذن
وال ـح ـن ـج ــرة ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات
العامة ،بهدف التوعية بأمراض

السمع وإجراءات الوقاية منها.
وقال بيان صادر عن الوزارة ،إن
اليوم العالمي للسمع يهدف إلى
زيادة الوعي بشأن كيفية الوقاية
من الصمم وفقدان السمع وتعزيز
رعاية األذن والسمع.
إلــى ذلــك ،كشف أسـتــاذ أمــراض
الــذكــورة والعقم د .دليم الهاجري
أن ــه ال تــوجــد دراسـ ـ ــات ع ــن نسبة
ال ـع ـقــم ف ــي ال ـك ــوي ــت ،الف ـتــا إل ــى أن
الــدراســات العالمية تشير إلــى أن
النسبة العالمية تـتــراوح بين 10
و 12في المئة.
وأوض ـ ـ ــح الـ ـه ــاج ــري ف ــي ن ــدوة
ط ـب ـيــة أقــام ـت ـهــا رابـ ـط ــة ال ـم ـســالــك
ال ـ ـبـ ــول ـ ـيـ ــة أن ن ـ ـسـ ــب الـ ـخـ ـص ــوب ــة
الـعــالـمـيــة بـشـكــل ع ــام ف ــي مــرحـلــة
هبوط.
وأكـ ـ ــد أن الـ ــراب ـ ـطـ ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لجراحة المسالك البولية تساهم
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي ن ـش ــر وت ـعــريــف
وتثقيف المجتمع بكل ما يخص
أم ـ ــراض ال ـم ـســالــك ال ـب ــول ـي ــة ،ومــا

يـ ـن ــدرج تـحـتـهــا ب ـح ـيــث ت ــزي ــد من
الوعي الثقافي والطبي لدى الناس،
وم ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى فــإن ـهــا تعمل
ع ـل ــى ص ـق ــل ال ـج ــان ــب األك ــادي ـم ــي
ل ــأط ـب ــاء م ــن خ ـ ــال إق ــام ــة ورش
العمل الطبية والجراحية والندوات
الـشـهــريــة وال ـم ــؤت ـم ــرات الـسـنــويــة
الـتــي يحضرها أط ـبــاء ومعنيون

م ــن ال ـق ـطــاع ـيــن الـ ـع ــام والـ ـخ ــاص،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
التخصصية.
وأشار إلى أن إقامة المؤتمرات
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات ال ـط ـب ـي ــة يـ ـه ــدف إل ــى
الـتـقــارب والـتــواصــل بين األطـبــاء،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـج ــان ــب الـعـلـمــي
واألك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـب ـح ــث آخ ــر

م ــا ت ــوص ــل إلـ ـي ــه الـ ـط ــب ال ـحــديــث
م ــن ع ــاج ــات ف ــي م ـجــال الـمـســالــك
ً
البولية ،مثمنا الــدور المهم الذي
تلعبه المؤتمرات والندوات الطبية
وورش الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي تـ ـط ــور عـمــل
األطـ ـب ــاء ،وإط ــاع ـه ــم ع ـلــى أح ــدث
مــا توصلت إليه األبـحــاث الطبية
الحديثة.

ً
«التربية» :تعزيز روح القيادة لدى الطالبات «األبحاث» :حصلنا على  34براءة اختراع خالل  50عاما

األثري افتتح مخيم السالم السنوي الـ  21للمرشدات «من أجلها» عمر لـ ةديرجلا• :نسعى للوصول إلى التميز اإلقليمي بحلول 2030
أكد وكيل وزارة التربية د .هيثم
األثــري أهمية الحركة اإلرشادية
ودورها الكبير في صقل شخصية
الطالبات ،وتعزيز روح القيادة،
وتنمية االنتماء الوطني لديهن.
وأش ـ ــار األثـ ـ ــري ،ف ــي تـصــريــح،
عقب افتتاح مخيم السالم السنوي
الـ 21للمرشدات "من أجلها" ،أمس
االول ،برعاية وزير التربية وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي،
إلى اهتمام الوزارة وحرصها على
تنظيم الفعاليات التي من شأنها
تنمية ق ــدرات الـطــالـبــات ،وصقل
شخصياتهن ،وغ ــرس الـقـيــم في
نفوسهن.
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ــى م ـ ـشـ ــاركـ ــة وفـ ـ ــود
ارشــاديــة مــن مصر واألردن ألول
م ــرة ،مبينا أن تـلــك الـمـشــاركــات
سـتـسـهــم بـشـكــل كـبـيــر ف ــي صقل
ش ـخ ـص ـي ــات الـ ـط ــالـ ـب ــات وت ـع ــزز
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك فـ ــي م ـجــال

هيثم األثري

ال ـح ــرك ــة االرش ـ ــادي ـ ــة ،واك ـت ـس ــاب
الـ ـمـ ـه ــارات وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ،وت ـب ــادل
التجارب بما يعود بالنفع عليهن.

مشاركة عربية

ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة
واألنـشـطــة فيصل المقصيد ،ان
هــذه الفعاليات سنة انتهجتها
وزارة التربية القامة المخيم كل
عــام خــال عطلة منتصف العام
ال ــدراس ــي ،الفـتــا الــى أن مشاركة
بعض ال ــدول العربية هــذا العام
ت ـع ــد اض ــاف ــة ل ـل ـم ـخ ـيــم ،ل ـت ـبــادل
الـ ـ ــزيـ ـ ــارات ،وت ــوط ـي ــد ال ـع ــاق ــات
االجتماعية والثقافية.
وأو ض ــح المقصيد أن أهمية
الـمـخـيــم تـكـمــن فــي ت ـبــادل اآلراء
واألف ـكــار فــي الـحــركــة االرشــاديــة
واالط ــاع على مــا تقوم بــه دولــة
الكويت وما تحققه من انجازات
فــي مـخـيــم ال ـس ــام ،وم ــا وصلت
اليه الحركة االرشادية من تطور،
الفتا الى ان المخيم يضم العديد
من الفعاليات والبرامج وورش
العمل.

•

سميرة عمر

عادل سامي

كشفت المديرة العامة لمعهد الكويت لألبحاث العلمية
د .سميرة السيد عمر أن المعهد حصل على  34بــراءة
اختراع خالل مسيرته الممتدة على مدار  50عاما ،منها
 8براءات اختراع خالل العام الماضي.
وأضافت عمر ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن جميع براءات
االختراع التي حصل عليها المعهد تنفذ على أرض الواقع
لمصلحة تعزيز التنمية في الكويت ،ويستفاد منها في كل
المجاالت االقتصادية سواء ما يتعلق بإنتاج البترول ،أو
الحفاظ على البيئة والحد من التلوث ،أو معالجة التربة
والحفاظ على الطاقة وتنمية مصادر المياه.
وقالت إن المعهد يسعى ألن يكون البوابة الرئيسية
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار األكثر تميزا على مستوى
المنطقة بحلول عام  ،2030وأن يصبح قوة دافعة لعملية
االزدهــار والتنمية المستدامة وتحسين نوعية وجودة
الحياة في البالد.
وأشــارت الى أن علماء المعهد وباحثيه نجحوا في
تحقيق نتائج بحثية مميزة ،أضحت مثبتة عالميا ،إذ
حققت سبقا علميا عالميا ،وسجلت براءات اختراع في

كل من الواليات المتحدة األميركية والمملكة المتحدة
واليابان ،وشملت مجاالت علمية عديدة ،وهو ما يعد
تتويجا لجهود علماء المعهد وباحثيه عبر المسيرة
التاريخية والعلمية للمعهد الممتدة على مدى الخمسين
عاما الماضية.
وأك ــدت أن المعهد يـشــارك دولـيــا فــي تطوير ونشر
واس ـت ـخ ــدام أف ـصــل ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا والـمـعــرفــة
واالبتكار لدعم الجهات المستفيدة في القطاعين العام
والخاص ،لما فيه فائدة دولة الكويت وغيرها من الدول
التي تواجه تحديات مماثلة ولديها فرص مشابهة.
وتابعت "نأمل أن تسهم جهودنا المشتركة في مواجهة
التحديات وإح ــداث التغيير ال ــذي يمكننا مــن تحقيق
األهداف والتطلعات المأمولة".
ولفتت إلى أن معهد الكويت لألبحاث العلمية يعتبر
المؤسسة العلمية األولى المسؤولة عن البحث العلمي
التطبيقي في الـبــاد ،حيث أنشئ عــام  ،1967وأنيطت
بــه مسؤولية القيام باألبحاث العلمية التطبيقية في
المجاالت التي تتصل بالقطاعات االقتصادية لخدمة
أه ــداف التنمية الوطنية فــي الكويت ومنطقة الخليج
العربية.

ّ
«الكهرباء» :الئحة لمنع دخول األجهزة غير المرشدة إلى البالد
بدوره ،قال وكيل وزارة التربية

جار إعدادها إلنجاح الترشيد • تنسيق بين «التجارة والصناعة» و«الجمارك» لتطبيقها
• الطيار لـ ةديرجلا•ٍ :
•

سيد القصاص

قالت مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء
والـمــاء م .إقبال الطيار ،إن لجنة المواصفات الخاصة
باألجهزة الكهربائية المشكلة من وزارتي الكهرباء والماء
ً
والتجارة والهيئة العامة للصناعة تعكف ّ حاليا على
إعداد الئحة باألجهزة الكهربائية غير المرشدة كي يتم
منع دخولها إلى البالد.
وأضــافــت الطيار فــي تصريح ل ــ" الـجــريــدة" أنــه عقب
االنتهاء من إعداد تلك الالئحة سيتم التنسيق مع اإلدارة
العامة للجمارك لتطبيقها ،الفتة إلى أن وزارة الكهرباء
والماء هي الجهة المنوط بها وضع تلك المواصفات في
الالئحة التي سيتم العمل بها ،والتي تقوم حاليا الكهرباء
على إعدادها.

وأوضحت أن الالئحة سوف تشمل مصابيح "لمبات"
اإلضاءة المختلفة إضافة إلى كل ما يندرج تحت مسمى
أجهزة كهربائية ،مشددة على أن الهدف من تطبيق تلك
الالئحة هــو إنـجــاح مشاريع ترشيد استهالك الطاقة
وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية شراء تلك األجهزة
ً
المرشدة خصوصا أننا مقبلون على صيف . 2018

مشاريع المياه
في سياق متصل ،أشارت الطيار إلى أن إدارة المراقبة
الفنية تتابع عن كثب مشاريع ال ــوزارة المختلفة ،التي
تتوافق مع مشاريع التوسع العمراني في البالد ،سواء
كــانــت الـخــاصــة بــالـكـهــربــاء أو ال ـم ـيــاه ،مـنــوهــة إل ــى أن
هناك العديد من مشاريع المياه التي تم االنتهاء منها،
جار العمل بها ،وهي
وإدخالها الخدمة فعليا ومشاريع ٍ

إنـجــازات تحسب لـلــوزارة وعلى رأسها وزيــر الكهرباء
والماء ووكيل الــوزارة المهندس محمد بوشهري الذي
ً
يدفع دائما إلى إنجاز كل مشاريع الوزارة وفقا للجداول
الزمنية الموضوعة لها.
ً
وأضافت ،تعمل الــوزارة حاليا على أعمال التشغيل
والصيانة للمنشآت المائية ومشاريع المياه والخدمات
الفنية والمشاغل الرئيسية ،وهو أحد المشاريع الجاري
تنفيذها ،إضافة إلى دراسة وتصميم وإعداد مستندات
مـنــاقـصــات محطتي ضــخ الـمـيــاه ي الـشــويــخ وحــولــي
والخطوط الرئيسية الملحقة في دولة الكويت ،ونسبة
إنجاز تلك الدراسة بلغت  80في المئة.
وق ــال ــت ،لــدي ـنــا ك ــذل ــك مـ ـش ــروع خـ ــاص ب ــدراس ــة
وتصميم وإعداد مستندات مناقصات مجمع مياه
الدوحة الجديدوالقائم ،والخطوط الرئيسية الملحقة

ونسبة إعداد الدراسة كذلك بلغت  80في المئة.
وأشارت إلى أن من المشاريع التي تم تنفيذها وأدخلت
الخدمة مشروع أعمال التشغيل والصيانة لمراكز المراقبة
والتحكم والمشاغل الرئيسية والـمـخــازن والمشاريع
والمنشآت المائية ،ومن الدراسات التي تم اإلنتهاء منها
كذلك دراسة السالمة اإلنشائية السطح خزانات المياه
األرضية لتركيب األلواح الكهروضوئية.
ولفتت الطيار إلــى أنــه من المشاريع الجاري العمل
بها حاليا مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خطوط مياه
رئيسية لنقل الـمـيــاه المنتجة مــن وحـ ــدات التناضح
العكسي بالدوحة إلــى مجمع المطالع ونسبة إنجازه
 83.14في المئة ،إضافة إلى مشروع تحسينات وإضافات
على شبكة المياه القائمة بجميع مناطق الكويت ونسبة
إنجازه  16.5في المئة.

إقبال الطيار

سلة أخبار
بوشهري تلتقي المواطنين
غدًا بـ«السكنية»

تلتقي وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون
الخدمات د .جنان بوشهري،
املواطنني غدًا باملؤسسة
العامة للرعاية السكنية
من  ٩صباحا إلى  ١٢ظهرًا
لالستماع القتراحاتهم
ومالحظاتهم بالسكنية وبنك
االئتمان .وقالت بوشهري،
في تصريح صحافي" ،إننا
نعتذر مقدمًا إن كان الوقت قد
ال يسمح بلقاء الجميع ،ولكن
هذه اللقاءات ستستمر دوريًا
حتى نتواصل مع املواطنني".

افتتاح ديوانية أهالي
«عبدالله المبارك» اليوم
بحضور وزير الدولة لشؤون
اإلسكان السابق ياسر أبل،
تفتتح لجنة أهالي غرب
عبدالله املبارك ديوانية
األهالي في تمام الساعة
الواحدة ظهرًا اليوم في
املنطقة.

جمعية التغذية شكلت
هيئتها اإلدارية الجديدة
أعلنت أمينة سر الجمعية
الكويتية للغذاء والتغذية
عضوة هيئة التدريس
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .وفاء
حسني ،تشكيل مجلس ادارة
الجمعية برئاسة رئيس قسم
التغذية بكلية العلوم الصحية
د .أحمد الهيفي ،ود .أحمد
الالفي نائبا للرئيس ،وفيصل
الرشيدي أمينا للصندوق ،ود.
فاطمة أشكناني ،ود .باسمة
أبوضهير ،وجمانة الكندري
أعضاء.
وأوضحت حسني ،في تصريح
صحافي ،أنه تم تشكيل عدد
من اللجان الرئيسية للجمعية
ملمارسة أعمالها.

«البلدية» :أصدرنا 2256
ترخيصًا هندسيًا في العاصمة
ذكرت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت ان إدارة
التراخيص الهندسية
بالعاصمة أصدرت خالل العام
املاضي  2256ترخيصا (بناء
حديث -ترميم -تعديل وإضافة
– زراعة – مظالت) برسوم
بلغت  20803دنانير.
وذكر مدير إدارة التراخيص
م .نزار العواد ان االدارة قامت
بإصدار جميع التراخيص
الخاصة بالبناء بالسكن
الخاص واالستثماري.
وأضاف العواد أن اجمالي
الكتب التي تم رد فيها على
وزارة التجارة بلغ 15030
كتابا ،فيما بلغ اجمالي الكتب
الصادرة من االدارة  903كتب.

الحساوي لـ ةديرجلا  :حديقة الحيوان الجديدة قيد الدراسة
•

أكد أن «الحالية» لن يستغنى عنها وستصبح خاصة بالطيور
•

محمد الجاسم

أك ــد رئـيــس الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة
والثروة السمكية فيصل الحساوي أن الدراسات
م ـس ـت ـمــرة لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع ح ــدي ـق ــة ال ـح ـي ــوان
الجديدة ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات
المعنية.
وكشف الحساوي ،في تصريح لـ"الجريدة"،
على هامش اليوم المفتوح األول لحديقة الحيوان
ب ـم ـشــاركــة ف ــري ــق اك ـس ـبــو ل ـل ـم ـعــارض الـتــراثـيــة
والحرفية للمبدعين الكويتيين ،وفريق الكويت
لـلـسـيــارات الـقــديـمــة ومـجـمــوعــة مــن المشاريع
الصغيرة ،أمس األول ،أن حديقة الحيوان الحالية
ً
لن يتم االستغناء عنها مستقبال ،بل ستصبح
حديقة خاصة بالطيور.
وقال إن مشاركة الجهات التطوعية والباحثين
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـكــويــت وال ـحــرف ـي ـيــن والـمـبــدعـيــن
الـمـتـمـيــزيــن م ــن اص ـح ــاب ال ـم ـتــاحــف وال ـه ــواة
والمشاريع الشبابية تعد من ضمن اهتمامات

ً
الهيئة ،دعـمــا لهم فــي الـيــوم المفتوح وعــرض
منتجاتهم وأعمالهم امام زوار حديقة الحيوان.
ولفت إلى ان الهيئة استطاعت ان تتعاون مع
فريق اكسبو  ،965حيث أقيمت فعاليات خاصة
بعرض االعـمــال الحرفية والـيــدويــة ،واستمتع
الزوار بهذا العرض واالطالع على االعمال التي
القت استحسان الجميع ،مبينا أن الهيئة تهدف
بــالــدرجــة األولـ ــى إل ــى تـعــزيــز ودع ــم الـمـشــاريــع
والمبادرات الشبابية.
وأضاف الحساوي ان الهيئة ستعتمد اقامة
الـعــديــد مــن ه ــذه الـفـعــالـيــات واألن ـش ـطــة إلث ــراء
المجتمع وللترويح عنهم.

المبدعون المتميزون
من جهته ،أشــاد نائب المدير العام لشؤون
القطاع الثروة الحيوانية د .علي القطان بهذه
الـ ـمـ ـب ــادرة والـ ـتـ ـع ــاون م ــع ف ــري ــق اك ـس ـب ــو 965
للمعارض التراثية والحرفية ،بمشاركة نخبة

من المبدعين الكويتيين المتميزين واصحاب
المتاحف الخاصة وعدد من الباحثين في التراث
الكويتي.
وقال القطان إن الزوار استمتعوا بهذا اليوم
الذي شمل عرض العديد من المشاركين أعمالهم
التي القت استحسان الحضور ،مضيفا ان هذه
الفعاليات لها صدى طيب على الجمهور وزوار
الحديقة للتعرف على الهواة والحرفيين وتراث
ً
الكويت ،معلنا أنه سيكون هناك مشاركات عدة
في األيام المقبلة لدعم مثل تلك االنشطة.

معلم حضاري
بدورها ،أكدت مديرة حديقة الحيوان زهرة
الــوزان ،أن فعالية اليوم المفتوح تأتي لتثقيف
المجتمع وتحقيق االهداف العلمية والترويحية
للشعب ،حـيــث حـضــرت نسبة عــالـيــة مــن زوار
الـحــديـقــة ،الفـتــة ال ــى ان حديقة الـحـيــوان معلم
حضاري في الكويت.

الحساوي خالل اليوم المفتوح األول لحديقة الحيوان

٤
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»اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﺗﺮﻓﺾ »ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺮة« :ﺧﻠﻂ وﻏﻤﻮض
وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻤﻀﻤﻮن

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺎﺷﻮر :ﻻﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺼﺒﻴﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺗﻀﺎرﺑﻬﺎ
ﻟﺘﺸﺎﺑﻚ
ﻳﺆدي
و»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«:
ﻣﻨﻪ...
ﺟﺪوى
وﻻ
ﻣﻼﺋﻢ
ﻏﻴﺮ
»اﻟﻌﺪل«:
r
ً
rﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ :ﻻ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﻴﺎن اﻷﺳﺮة وﻳﺤﻤﻞ أﻓﻜﺎرا ﻏﺮﻳﺒﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎوﺻﻔﺘﻪ ﺑﺨﻠﻂ وﻏﻤﻮض
وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻔﻜﺮة
واﻟﻤﻀﻤﻮن رﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺮة وذﻟﻚ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻰ
ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﻮاه
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻌﺪل

ر ﻓ ـﻀــﺖ ا ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ً
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻘـ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺎ ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ
اﻟ ـﻨــﻮاب ﺻــﺎﻟــﺢ ﻋــﺎﺷــﻮر وﺧﻠﻴﻞ
اﻟﺼﺎﻟﺢ وﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ وأﺣﻤﺪ
اﻟﻔﻀﻞ وﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺮة.
وﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ رﻓ ـﻀ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻠﻤﻘﺘﺮح اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻷﻓ ـ ـﻌـ ــﺎل واﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﺘــﻲﺗـﻨــﺎوﻟـﻬــﺎ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ﻫﻲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ وﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻌﻴﺪة
ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻴﺎﺑﺔ
وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳ ــﺮة ،ﻛﻤﺎ اﻧــﻪ ﻳﺜﻮر
اﻟـﺘـﺴــﺎؤل ﺑـﺸــﺄن إﺳ ـﺒــﺎغ وﺻــﻒ
اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﻋ ـﻘــﺪ اﻻﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎص ﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔوﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻛـ ــﻢ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﺮاﺋ ــﻢ
اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﻮاردة ﺑ ــﺎﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﺎرض ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻬ ــﺪف ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺸــﺎﺋ ـﻬــﺎ وﻫــﻮ
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺮة.
 ﺗﻔﺮغ وﺗﺨﺼﺺ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦﺑـﻨـﻴــﺎﺑــﺎت وﻣ ـﺤــﺎﻛــﻢ اﻻﺳـ ــﺮة ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺮة
وﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻻﺣـ ـ ــﻮال اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ،
وﻋـ ــﺪم ادﺧ ـ ــﺎل ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
اﺧﺮى ﺗﻌﻴﻘﻬﻢ ﻋﻦ اداء اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
 ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ رﻗﻢ )(21ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2015ﻓ ــﻲ ﺷـ ــﺄن ﺣ ـﻘــﻮق
اﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻞ ،واﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـ ــﻢ )(111
ﻟﺴﻨﺔ  2015اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺣﺪاث،
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (12ﻟﺴﻨﺔ 2015
اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص ﺑـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺮة
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺮة،
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﺧـ ـ ــﺺ اﻻم واﻟـ ـﺤ ــﺪث
واﻟ ـﻄ ـﻔــﻞ ،وﻳ ـﻜــﻮن اﻗـ ــﺮار اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ
ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻘــﻮق واﻟـﻀـﻤــﺎﻧــﺎت
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻻ ﺑﺎﻟﺨﻠﻂ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء.
 ﻳـ ـﻤ ـ ـﻜ ــﻦ ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪفﻣ ــﻦ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﺑ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﻤــﺎﺛــﻞ
ﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺔ وﺳ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ ﻓــﻲ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﺑﻖ
اﻟ ـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـﻤــﺮﺗـﻜـﺒــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺰوج
واﻟ ــﺰوﺟ ــﺔ او اﻻﺻ ــﻮل واﻟ ـﻔــﺮوع
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻗـﺘــﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺪل ﺑــﺈﻧ ـﺸــﺎء دواﺋ ـ ــﺮ ﺟــﺰاﺋـﻴــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻦ اﻻﻣـ ـ ــﻮر
اﻻدارﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء.
 ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻨ ـﺼــﻮص اﻟـ ــﻮاردةﺑــﺎﻻﻗ ـﺘــﺮاح ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ ) (17ﻟﺴﻨﺔ 1960
ﺑـ ـ ــﺈﺻـ ـ ــﺪار ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻻﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
واﻟـﻤـﺤــﺎﻛـﻤــﺎت اﻟ ـﺠــﺰاﺋ ـﻴــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ا ﻟـﻘــﺎ ﺿــﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ،إن ﻛ ــﺎن ﻫ ـﻨــﺎك ﻣـﺒــﺮر
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺧ ـ ــﺺ ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض او اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺻ ـﻠــﺔ ﻗ ــﺮاﺑ ــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻃﺮاف اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺄذى اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ان
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔواﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﻻﻓ ـ ــﺮاد اﻻﺳ ـ ــﺮة ﻗﺒﻞ
او ﺑﻌﺪ وﻗــﻮع اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﺟﻬﺰة
ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل ﺑﻬﺎ
واﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻻﺳﺮي.

ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
واﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
وﺗﺒﺎدل اﻵراء إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﺑ ــﺈﺟ ـﻤ ــﺎع اراء اﻟ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣﻦ
اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺎﺛﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ
ﺳﻠﻔﺎ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻤﻴﺪي
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ» :أﺣﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاح
ﺑ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎر اﻟ ـﻴ ــﻪ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ
 2017/1/12ﻟــﺪراﺳ ـﺘــﻪ وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺄﻧ ــﻪ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ.
وﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﺪة
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺘﻮارﻳﺦ ،2017/11/6
،2017 /11 /20 ،2017 /11 /13
.2017/12/11
وأﺿ ــﺎف اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ» :ﺗﻀﻤﻦ
اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـ ــﻢ )(27
ﻣــﺎدة ﻗﻀﺖ اﻟـﻤــﺎدة اﻻوﻟ ــﻰ ﻣﻨﻪ

ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟــﻮاردة
ﺑ ـ ــﻪ وﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ــﺮة واﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻒ
اﻻﺳ ـ ــﺮي وﺟــﺮاﺋ ـﻤــﻪ واﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ــﺔ وﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وأ ﻣ ــﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاد اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻠـﻴـﻬــﺎ
ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﻬﺎ اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳــﺮة ،وﻣﺮاﻛﺰ ﻻﻳــﻮاء ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ،
ودور وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز
ﺑ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻨــﻒ اﻻﺳ ـ ـ ــﺮي ،واﻧ ـﺸ ــﺎء
ادارة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
ﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻀـ ـﺒـ ـﻄـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،وأﻻ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗـﺤــﺮﻳــﻚ
اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺠ ــﺮاﺋ ــﻢ اﻻ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
او ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا ﻟـﻤـﻘــﺮرة ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ
ﺣ ـﻴ ــﺎل ﻣــﺮﺗـﻜـﺒـﻴـﻬــﺎ وﻣـ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺠــﺎﻧــﻲ واﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﻮط ﺑﻬﺎ
اﺻ ــﺪاره واﻻﺣـ ــﻮال اﻟـﺘــﻲ ﻳﺠﻮز

ﻓﻴﻬﺎ ذﻟــﻚ واﻟـﺠــﺰاء ات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺧــﻼل ﺑﻪ ،واﻧﺸﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻻﺳـ ـ ــﺮة
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻻﺣ ـ ـ ــﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻨــﻒ اﻻﺳ ـ ــﺮي وﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺘـﻬــﺎ
واﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻻﺳﺮة
ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة ﺿ ـ ـﺤـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻒ
اﻻﺳﺮي.
ﻳﻬﺪف اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ
اﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ ﻇـ ــﺎﻫـ ــﺮة اﻟ ـﻌ ـﻨــﻒ
اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺮي ﻋ ـ ــﻦ ﻃـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻣـﻔـﻬــﻮم ﻟ ــﻪ وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺿـﺤــﺎﻳــﺎه،
وﻏ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء
اﻟﻼﺗﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺎدة ) (29ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻴﻨﻬﻦ وﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ »ﺳﻴﺪاو« اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋــﺎم 1994
واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ اﺷـﻜــﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿــﺪ اﻟ ـﻤــﺮأة ﻣــﻦ ﺗﻔﺮﻗﺔ
او اﺳﺘﻌﺒﺎد او ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ
اﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ.

 ...وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑﻬﺪف ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻌﻨﺰي.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﻤﻴﺪي
اﻟـﺴـﺒـﻴـﻌــﻲ :اﺣ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2017/2/7ﻟﺪراﺳﺘﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ اﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟ ـﻐــﺮض اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﻦ اﻻول ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ 2017/11/15
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2017/12/11
وأﺿﺎف اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ :اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺮاح
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﺛﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ان اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻨﻪ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻻداء اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ وﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ واﺷ ـ ــﺎرت ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮزراء وﺛﻼﺛﺔ اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ،وﺗﻀﻤﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ،وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،وﻛﻠﻔﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮي
ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻳﻮﻟﻴﻮ ﻳﻘﺪم ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﺎدراج
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻداء
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ وﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ
اداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ اﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ اﻧــﻪ ﺑﻌﺪ
دراﺳــﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ رأت
اﻧ ــﻪ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺛـﻤــﺔ ﺷـﺒـﻬــﺔ دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻋــﺮض
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮة

ﺟـﻴــﺪة ﺣﻴﺚ ان وﺟ ــﻮد ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺮﺗﻘﻲ
ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻻداء ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻدارﻳــﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻜ ــﻮادر اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻋ ـﺼــﺐ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز
اﻻداري اﻻﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳـﺴــﺎﻋــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻴــﺎﻏــﺔ آﻟـﻴــﺎت
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻻداء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﺎﺑﻊ :أﺑﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ان اﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻳـﺤـﺘــﺎج اﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
واﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻛــﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ اﻟﻴﻪ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻪ
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﺰم اﺧﺬ رأي اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﺎﺻﺔ ان ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء او ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻳﻘﻮم

اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟــﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻧﺸﺎؤه واﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
) (15ﻟﺴﻨﺔ  1979ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ان ﻫـﻨــﺎك ﺟـﻬــﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ) (346ﻟﺴﻨﺔ .2007
واﺷﺎر اﻟﻰ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ اوﺻﺖ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻗﺘﺮاح
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ
اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌــﺎﻟــﺞ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻻداء
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺒﺎدل اﻻراء اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﺟﻤﺎع اراء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ.

و ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل رأي ا ﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺔ
واﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أﻓ ـ ـ ــﺎد
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
ً
أوﻻ :وزارة اﻟﻌﺪل:
اﺳﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ
وزارة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪل ﺣ ـ ــﻮل اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح
ﺑـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ـ ــﺬي اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﻰ رأﻳ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻟﻌﺪم
ﻣــﻼء ﻣ ـﺘــﻪ وﺟـ ـ ــﺪواه ،ﻛـﻤــﺎ ﻗ ــﺮروا
ان اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ــﺪاﺋ ـﻤ ــﺔ ﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻰ
ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﻮاه ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
ورد اﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
 2017/3/27ﻛ ـﺘــﺎب ﺑ ــﺮأي وزارة
اﻟـ ـ ــﺪاﺧ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻻﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاح
ﺑ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،اﻟ ــﺬي اﻧـﺘـﻬــﺖ ﻓـﻴــﻪ اﻟــﻰ
ﻋــﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﺆدﻳﻪ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻚ وﺗ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎرب ﻓ ــﻲ
اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎﺻـ ــﺎت ،ﻛ ـﻤ ــﺎ اوردت
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ:
ورد إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
 2017/2/21ﻛ ـﺘــﺎب ﺑ ــﺮأي وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن،
واﻟﺬي أﻋﺪت ﻓﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
ً
راﺑ ـ ـﻌـ ــﺎ :ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ:
اﺳ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـ ــﻰ رأي
ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﻦ ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ ﻓﻲ
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
رﻓـ ـﻀ ــﺖ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﻪ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاح
ﺑ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻟ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣﻦ
ﺗ ـﻔ ـﻜــﻚ اﺳـ ـ ــﺮي وﻷﻧـ ـ ــﻪ ﻻ ﻳـﺤـﻘــﻖ
اﻟ ـﺘــﺮاﺑــﻂ اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮد ﻓ ــﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻛﻴﺎن اﻻﺳﺮة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وا ﻓـﻜــﺎرا
ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ او
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ» :ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟــﺪراﺳــﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ وﺟﺎﻫﺔ
وﻧ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻗ ــﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﺑ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ﺑــﻮﺟــﻪ ﺧ ــﺎص واﻷﺳـ ــﺮة
ﺑ ــﻮﺟ ــﻪ ﻋ ــﺎم واﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻛﻞ
اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟـﻤــﺮأة ،إﻻ
اﻧـﻬــﺎ اﻧﺘﻬﺖ اﻟــﻰ ﻋــﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓـﻜــﺮة وﻣـﻀـﻤــﻮن اﻻﻗـﺘــﺮاح
ﺑـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻟ ـﻤ ــﺎ ﺷ ــﺎﺑ ــﻪ ﻣـ ــﻦ ﺧـﻠــﻂ
وﻏﻤﻮض وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.

أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻮاب ﻧﺎﺋﺐ ﻵﺧﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب
اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ووزﻳﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ
ﻧﺴﺦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟﻴﻪ
ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻨﺎ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﻮزﻳﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل ﻋﺎﺷﻮر ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إﻧﻪ
ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ،
ﻣﺎ داﻣﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ أو ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮة ،ﻣﺜﻞ "اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ"
أو "اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ"
و"اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت" واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﺘﻲ زادت،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وزﻳﺎدة رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن
واﻓﺪ ،وﻫﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺤﻠﻬﺎ.
وأﺿﺎف أن ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ
إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻢ
ً
ﺗﻌﺎﻟﺞ أﻳﻀﺎ وﻫﻨﺎك ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ً
ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ
ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻔﺎن
ً
وﻫﺪﻳﺔ ،ﻣﺴﺘﻄﺮدا" :أﻧﺎ ﻣﻊ
ً
اﻻﺳﺘﺠﻮاب إن ﻟﻢ أﺟﺪ ﺟﺪﻳﺪا
ﻓﻲ ردودﻫﺎ".

اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ :اﻟﺤﻞ ﺑﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ
واﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت آﺧﺮ ﺣﻠﻮﻟﻨﺎ
أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﻤﻴﺪي
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ان ﻗﺮار ﺣﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻴﺪ ﺳﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ .وﻗﺎل اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﻧﺤﻦ
ﻛﻨﻮاب ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺄداء ﻋﻤﻠﻨﺎ
اﻟﻰ آﺧﺮ ﻳﻮم ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا
اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ او ﺳﻨﺔ
او ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻻ ﻳﻬﻤﻨﺎ ذﻟﻚ.
وأﺿﺎف :دورﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻛﻨﻮاب إﻳﺠﺎد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻢ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،اﻣﺎ
اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻓﻬﻲ آﺧﺮ ﺣﻞ
ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ» :ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«
ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ »اﻟﺒﺪون«

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ:
ﺳﺘﻘﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ )اﻟﺒﺪون( ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻲ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ.

اﻟﺼﺒﻴﺢ ٨.٤ :ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ دﻳﻨﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

أﻋﻠﻨﺖ وزﻳﺮة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ وزﻳـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻫـﻨــﺪ اﻟـﺼـﺒـﻴــﺢ ان 8.4
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
اﻷ ﺧـﻴــﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وان ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﺪاد
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻌﺎم  2020ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴــﺢ ﻓ ــﻲ ردﻫ ـ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺆال ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ :ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺼﺎء واﻟﺘﻌﺪاد رﻗﻢ )(27
ﻟﺴﻨﺔ  1963ﻓﺈن دورة اﻟﺘﻌﺪاد ﺗﻜﻮن
ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق

ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑ ــﺎن ﻳ ـﻜــﻮن ﺗـﻌــﺪاد
 2020ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺠﻴﻞ ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟــﻰ اﻧﻪ
ﺗﻢ رﺻﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮﻧﻲ
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد
اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﺿـﻤــﻦ ﺧـﻄــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ،2019/2018وﺗﻤﺖ دراﺳﺘﻪ وإﻗﺮاره
ﻣﻦ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ :ﺻــﺪر ﻗــﺮار ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء ﺑـﻬــﺬا اﻟـﺸــﺄن ﺗﺤﺖ رﻗــﻢ 764
ﻟـﺴـﻨــﺔ  2009ﺑ ـﺸــﺎن اﺟ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪاد
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت

ﻟﻌﺎم  2010وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪاد.
وﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺖ :ﺗ ـﻤ ــﺖ ﻣ ـﺨ ــﺎﻃ ـﺒ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2009/10/15ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ووزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ووزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺳ ـﻜ ــﺎن ﺑ ـﺸــﺄن ﻃـﻠــﺐ اﻟ ـﻐــﺎء اﻟ ـﻤــﺎدة
رﻗﻢ ) (4ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ
) (764ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2009ﻟ ـﻌ ــﺪم ا ﻟ ـﺤــﺎ ﺟــﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻃﻠﺐ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻋـﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟ ـ ــﻮزراء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ
ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻨﻮه ﻋﻨﻬﺎ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻨﺬ أول ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻲ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1965إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2014
اﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن
ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻌﺪاد
ﺟﻤﻠﺔ
إﻧﺎث
ذﻛﻮر
ﺟﻤﻠﺔ
إﻧﺎث
ذﻛﻮر
ﺟﻤﻠﺔ
إﻧﺎث
ذﻛﻮر
1965

112569

107490

220059

173743

73537

247280

286312

181027

467339

1970

175513

171883

347396

244368

146898

391266

419881

318781

738662

1975

236600

235488

472088

307168

215581

522749

543768

451069

994837

1980

280649

284964

565613

495990

296349

792339

776639

581313

1357952

1985

338796

342492

681288

626501

389512

1016013

965297

732004

1697301

1995

326301

327315

653616

587101

334853

921954

913402

662168

1575570

2005

425279

435045

860324

875068

458259

1333327

1300347

893304

2193651

2011

540960

549009

1089969

1197412

778469

1975881

1738372

1327478

3065850

ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪاد
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت ﻟ ـﻌ ــﺎم  .2010ﻛ ـﻤــﺎ ﺗﻤﺖ
ﻣ ـﺨــﺎﻃ ـﺒــﺔ اﻻﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2009/10/15ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ووزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻻﺳﻜﺎن ﺑﺸﺎن وﻗﻒ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺎدة رﻗ ـ ــﻢ ) (4ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (764ﻟﺴﻨﺔ 2009
ﻟﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ :ﻛ ــﺎن ﺳ ـﺒــﺐ ﻃ ـﻠــﺐ اﻻﻟ ـﻐــﺎء

ﺗﻌﺪاد ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺪادات اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
ﻟﺘﻌﺪاد  1995ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب
ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺤــﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻋ ــﺪد اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ وﺗ ــﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ
ً
ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎم .1995
وﺑـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪادات اﻟﺘﻲ
ﺗــﻢ إﺟــﺮاؤﻫــﺎ ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻤﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻌﺪاد.

ﻻﺟ ـ ــﻞ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎم
اﻻول وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ووزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻻﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﻌﺎﻟﻴﻪ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎره ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻣــﻦ
اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮه ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ وﺣـ ــﺮﺻـ ــﺎ ﻣ ـﻨ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
ﺗـﺠـﻨــﺐ اي ﻣــﻼ ﺣ ـﻈــﺎت او ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ودرء ا ﻻﻳﺔ
ﺷﺒﻬﺎت ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع.

ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﺪاد 2011 – 1965
اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﺪادﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

اﻟﻨﻮع

ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻌﺪاد

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

ﺟﻤﻠﺔ

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

ﺟﻤﻠﺔ

1965
1970
1975
1980
1985
1995
2005
2011

112569
175513
236600
280649
338796
326301
425279
540960

107490
171883
235488
284964
342492
327315
435045
549009

220059
347396
472088
565613
681288
653616
860324
1089969

0
62944
61087
44049
58147
-12495
98978
115681

0
64393
63605
49476
57528
-15177
107730
113964

0
127337
124692
93525
115675
-27672
206708
229645

ةديرجلا

•
العدد  / 3654السبت  13يناير 2018م  26 /ربيع اآلخر 1439هـ

local@aljarida●com

٥

تحقيق

«نقابات» :تقييم الموظفين بـ«البصمة»
للحد من «األعمال الممتازة»
«قرار الخدمة المدنية تضييق على العاملين وال عالقة له بالتطوير واإلبداع»
واعتبر رؤساء نقابات في تصريحات لـ"الجريدة" أن آلية التعديل
على التقييم السنوي لم تركز أكثر على الجانب العملي أو اإلبداعي
بل نظرت لحضور الموظف وانصرافه من خالل منحه نسبة 30
في المئة ،مطالبين بالتراجع عن القرار السيما أنه مجحف وال
يساهم في اإلنجاز بل يعتمد على عقلية "البصمة" التي بدأت
تتخلى عنها الدول المجاورة.

أثار قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل قواعد وأسس
وإجراءات ومواعيد وتقييم أداء الموظفين والتظلم منه ،الذي
بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي موجة استياء شديدة لدى
نقابات موظفي الجهات الحكومية ،واصفة القرار بأنه تضييق
على الموظفين الحكوميين بشكل خانق ويحرمهم حقهم في
الحصول على األعمال الممتازة والترشح للوظائف اإلشرافية
ً
مستقبال من خالل ربط التقييم بالحضور واالنصراف.
محمد الجاسم

قالوا

دخول  105دقائق
خاصة بتأخير
الموظفين ضمن
التقييم السنوي غير
منصف

ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،عـ ـب ــر رئ ـي ــس
نـ ـق ــاب ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ديـ ـ ــوان
الخدمة المدنية فيصل البسام،
عــن اسـتـيــائــه مــن ال ـق ــرار ،الــذي
يقضي بتعديل آلية تقييم أداء
ً
الموظفين والتظلم منه ،مبينا
أن القرار ليس له دور في تطوير
أداء العمل واإلن ـجــاز بــل هدفه
التقليل مــن األ ع ـمــال الممتازة
والتضييق على موظفي الدولة.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب الـ ـ ـبـ ـ ـس ـ ــام م ـج ـلــس
الخدمة المدنية بالرجوع عن
ال ـق ــرار والـنـظــر فـيـمــا يــرفــع من
همة الموظف وتحفيزه للقيام
ً
بواجبه الوطني أوال ال النظر
إلــى الجانب الجسدي منه من
خ ــال ال ـح ـضــور واالنـ ـص ــراف،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
الـ ـمـ ـج ــاورة بـ ـ ــدأت ت ـت ـخ ـلــى عــن
هــذه العقلية مستخدمة آليات
أكثر منطقية.
وأوضـ ـ ــح أن م ــن الـ ـض ــروري
ً
ج ــدا إش ـعــار الموظفين بــأمــان
وعـ ـ ـ ـ ــدم سـ ـلـ ـبـ ـه ــم أي حـ ـ ــق مــن
حقوقهم والشــك أن هــذا القرار
يحذرهم بعدم استخدام حتى
ف ـ ـتـ ــرة  105دق ـ ــائ ـ ــق ال ـخ ــاص ــة
بــالـتــأخـيــر عــن الــوقــت الـمـحــدد
للبصمة ألنها أصبحت تدخل
في التقييم السنوي وهذا غير
منصف.

آلية التعديل
مــن جهته ،قــال رئـيــس اتحاد
ن ـق ــاب ــات ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـح ـكــومــي ع ــام ــر ال ـب ـس ـيــس ،إن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة أص ـب ــح
الموظف المواطن فيها غير قادر
ع ـلــى تـقـبــل ال ـع ـمــل ف ــي الـجـهــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة بـ ـع ــد س ـل ـس ـل ــة مــن
القرارات خالل األعــوام الماضية
تـ ـقـ ـي ــد م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي،
ً
مـضـيـفــا أن آل ـي ــة ال ـت ـعــديــل على
التقييم الـسـنــوي لــم تــركــز أكثر
على الجانب العملي أو اإلبداعي

القرارات الصادرة
ألكثر من عامين
غير مشجعة للطبقة
العاملة وليست
مدروسة

اليصال صوت الموظفين واخذ
رأيهم في القرارات التي تصدر
بشأنهم.

مؤشرات إيجابية

القرار صدر في
فترة أصبح
المواطن غير
قادر على تقبل
العمل في الجهات
الحكومية

الدول
المجاورة بدأت
تتخلى عن
عقلية الحضور
واالنصراف

فيصل البسام

الدرجة

20

مجموع
مدد
التأخير
خالل سنة
التقييم

بدون
تأخير

19-18

 7ساعات
فأقل

17-16

بتقديم مشاريع تطور من العمل
ب ــل نـ ـظ ــرت ل ـح ـض ــور ال ـمــوظــف
وانصرافه من خالل منحه نسبة
 30ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ا ل ـت ــي ستحسم
فــي العديد مــن الموظفين بعدم
حـصــولـهــم عـلــى تـقــديــر "مـمـتــاز"
مما سينعكس بشكل كبير على
حصولهم على األعمال الممتازة،
ً
فضال عن مدى أحقيتهم لوظائف
إشرافية.
وط ــال ــب ال ـب ـس ـيــس بـ ـض ــرورة
التراجع عن القرار وإيجاد آليات
ت ـغ ـي ــر مـ ــن نـ ـه ــج الـ ـضـ ـغ ــط عـلــى
الموظف واالستفادة من تجارب
الــدول المجاورة ،التي تجاوزت
أجهزة البصمة إضافة إلى لفت
النظر نحو تحسين بيئة العمل.

ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ل ـل ـث ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب
سعيد الهاجري ،قرار مجلس
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة رقـ ـ ـ ــم 15
لـسـنــة  2017ا لـ ــذي ســا هــم في
التضييق على معايير التقييم
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ،عـ ـل ــى حـ ــد وصـ ـف ــه،
ً
قـ ـ ــا ئـ ـ ــا إن مـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـخ ــد م ــة
أص ـب ــح ي ـص ــدر الـ ـق ــرارات غـيــر
ا لـمـحـفــزة للطبقة ا لـعــا مـلــة ،إذ
إ نــه أل كـثــر مــن سنتين قــرارا تــه
ً
لــم ت ــأت مــن دراس ــة ف ـضــا عن
أنها غير مشجعة.
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ل عـ ـ ــن الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر
ا لـتــي بـنــاء عليها يـصــدر مثل
ه ـ ــذه ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،وأي أ سـ ــاس
تـ ــم ا ت ـ ـخـ ــاذ هـ ــا دون م ـش ــار ك ــة
ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،ال ـت ــي
ً
تنوب عن الموظفين ،مطالبا
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــأن
ً
يتدخل ويصدر قرارا بتشكيل

قرارات غير مشجعة
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،اس ـ ـت ـ ـغـ ــرب رئ ـي ــس
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أكثر من
أكثر من  14أكثر من  21أكثر من  28أكثر من  35أكثر من  ٤٢أكثر من 49
أكثر من 56
 7ساعات
ساعة حتى ساعة حتى حتى  35ساعة حتى ساعة حتى ساعة حتى
ساعة
حتى 14
 42ساعة  49ساعة  56ساعة
ساعة
 21ساعة  28ساعة
ساعة

«الديوان» :القرار سيقلل
األموال المصروفة
ذكــرت مـصــادر فــي ديــوان
الخدمة المدنية ،أن تعديل
ق ــواع ــد وأس ـ ــس وإج ـ ـ ــراء ات
و مـ ـ ــوا ع ـ ـ ـيـ ـ ــد و ت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم اداء
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ي ــأت ــي لـتـمـيـيــز
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن
والـمـجـتـهــديــن فــي ال ــوزارات
وال ـه ـي ـئ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة عــن
غ ـي ــره ــم س ـ ــواء ف ــي األع ـم ــال
ا لـمـمـتــازة أو فــي حصولهم
ع ـلــى ال ـم ـنــاصــب اإلشــراف ـيــة
ع ـب ــر ح ـص ــول ــه ع ـل ــى تـقـيـيــم
"ممتاز".
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن
ا لـمــو ظــف يـحـتــاج للحصول
ع ـ ـلـ ــى األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة
ك ـمــا ه ــو م ـع ـمــول ب ــه تـقـيـيــم
ب ـح ــد أد نـ ـ ــى  90فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــددة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أن غـ ـي ــر
الملتزمين بالدوام الرسمي
لـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــوا الـ ـ ــوصـ ـ ــول

صورة من قرار الخدمة المدنية

سعيد الهاجري

عامر البسيس

مجموع مدد التأخير خالل سنة التقييم (وتحسب لها  20درجة) من مجموع
الدرجات النهائية للتقييم
15-14

نطالب بمقعد
للنقابات في
«الديوان»
إليصال صوت
الموظفين

ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة م ـ ـ ــع رب ـ ــط
الـتـقـيـيــم بـبـصـمــة الـحـضــور
واال نـصــراف وتطبيق اآللية
الجديدة في التقييم.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن
ه ـ ــذه س ـت ـق ـل ــل ب ـش ـك ــل كـبـيــر
مـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــة
فـ ـ ـ ــي األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــازة
وا ل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــل ا لـ ـ ـ ـ ــى 300
ً
مليون د يـنــار سـنــو يــا  ،التي
تصرف ألصحابها من غير
الملتزمين بالدوام الرسمي
مـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــدم وض ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـمـ ـيـ ـي ــز
للضوابط االمر الذي يجعل
جميع الموظفين متساويين
وه ــذا غـيــر مـنـطـقــي ،مــؤكــدة
أن اآللية الجديدة ستساهم
في تحسين بيئة العمل في
الوزارات والهيئات.

عدد أيام االنقطاع عن العمل بدون إذن خالل سنة التقييم (وتحسب لها  10درجات)
الدرجة

10

8-9

6-7

4-5

3

عدد أيام االنقطاع عن
العمل بدون إذن خالل
سنة التقييم

بدون انقطاع

من يوم إلى  3أيام

من  4أيام إلى  6أيام

من  7أيام إلى  9أيام

 10أيام فأكثر

حصر جميع
القرارات
المجحفة
بحق موظفي
الدولة وإعادة
النظر فيها

عادل الحجب

مـجـلــس ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة من
ذوي االختصاص.
وأك ـ ـ ـ ــد أن غـ ـ ـي ـ ــاب أص ـ ـحـ ــاب
ال ـك ـفــاءات فــي مـجـلــس الـخــدمــة

المدنية سبب فــي صــدور هذه
ً
ال ـق ــرارات الــرجـعـيــة ،داع ـيــا إلــى
ت ـخ ـص ـي ــص م ـق ـع ــد ل ـل ـن ـقــابــات
ف ــي م ـج ـلــس ال ـخ ــدم ــة الـمــدنـيــة

من جانبه ،قال رئيس نقابة
العاملين بـ ــوزارة الـنـفــط عــادل
الـ ـحـ ـج ــب ،إن الـ ـ ـق ـ ــرار كـ ـ ــان مــن
المفترض أن يــأ تــي بمؤشرات
إي ـجــاب ـيــة لـكـنــه قـ ــدم تـعــديــات
عشوائية بإدخال فترة ال ـ 105
دق ـ ــائ ـ ــق الـ ـشـ ـه ــري ــة م ـ ــن ض ـمــن
التقييم السنوي للموظفين وأن
من يستخدمها سيحصل على
تقييم أقــل مما يعني أن القرار
اليقدر جهود موظفي الحكومة
الـ ـمـ ـب ــذول ــة داخـ ـ ـ ــل م ــؤس ـس ــات
الدولة.
وأضاف أن من الواجب البحث
ع ــن الـ ـق ــرارات ال ـتــي تــرفــع كـفــاءة
الموظفين فــي الــدولــة وتطوير
أساليب العمل ومواكبة التطورات
ً
اإلداريـ ــة ب ــدال مــن شـغــل موظفي
الـ ــدولـ ــة بـ ـ ـق ـ ــرارات غ ـي ــر م ــوف ـق ــة،
ً
مـنــاشــدا رئـيــس مجلس الخدمة
المدنية بحصر جميع القرارات
المجحفة بحق موظفي ا لــدو لــة
وإعادة النظر بها.

وأردف أن ق ـ ـ ـ ــرار  15ل ـس ـنــة
 2017أ ض ـ ــاف م ـج ـمــو عــة تقييم
خــامـســة تتعلق ب ـعــوامــل قياس
م ــدى االل ـت ــزام ب ــال ــدوام الــرسـمــي
إلــى مجموعات التقييم األرب ــع،
التي كان يعمل بها في السنوات
الماضية وهي عوامل كفاءة األداء
الـفــردي وكـفــاء ة األداء الجماعي
وال ـقــدرات الشخصية باإلضافة
إلى عوامل تقييم كفاء ة شاغلي
الــوظــائــف اإلشــراف ـيــة فـقــط ،على
أن تمثل هــذه المجموعة  30في
المئة مــن التقدير ا ل ـعــام ،بينما
تمثل المجموعات األربع األخرى
 70في المئة.
و ت ــا ب ــع :تتلخص المجموعة
الخامسة بمجموع مــدد التأخر
خالل سنة التقييم ويبدأ حسب
التأخير بعد انتهاء فترة السماح
وي ــدخ ــل ف ــي ه ــذا ال ـح ـســاب مــدد
التأخير ،حتى ولو قل مجموعها
في الشهر عن القدر الــذي يجيز
الخصم عن ربــع يــوم عمل خالل
الشهر فــي حساب مجموع مدد
ال ـت ــأخ ـي ــر خ ـ ــال س ـن ــة ال ـت ـق ـي ـيــم،
ً
ف ـض ــا ع ــن عـ ــدد أي ـ ــام االن ـق ـطــاع
عن العمل بــدون إذن خــال سنة
التقييم.

أكاديميا
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طلبة الجامعة لـ ةديرجلا  :دراسة المقررات العملية تأتي
متأخرة في الكليات العلمية
•

طالبوا بضرورة تكثيف «الميدانية» و«التطبيقية» لتهيئة الطالب لسوق العمل
فيصل متعب

أكدت مجموعة من طالب
الجامعة أن الطالب ال يدرس
المقررات العملية التي تفيده
في سوق العمل إال في آخر
سنة دراسية ،وهي المرحلة
الفعلية التي تهيئه للوظيفة
المستقبلية ،مستغربين عدم
جعل تلك المواد من األولويات
الدراسية.

ً
هل أصبح الجانب العملي مغيبا
عن العديد من المقررات الدراسية
فــي جــامـعــة الـكــويــت وتـحــديــدا في
الكليات العلمية الـتــي يـفــوق عدد
الطلبة فيها الـ 6آالف طالب وطالبة،
حتى تتناسى جامعة الكويت هذه
الـمـقــررات فــا تــوفــرهــا إال فــي آخر
المراحل الدراسية للطالب؟
وأدى عـ ـ ــدم ت ــوفـ ـي ــر ال ـك ـل ـي ــات
العلمية لهذه المقررات ،التي تشمل
مـقــررات مشاريع للتخرج وأخــرى
للعمل ال ـم ـيــدانــي ،ثــم الـمـخـتـبــرات
الـعـمـلـيــة إال ف ــي الـسـنــة الــدراس ـيــة
األخيرة ،إلى أن الطالب ال يأخذ إال
ص ــورة جــزئـيــة لـمــا سـيــواجـهــه في
مستقبله الوظيفي.
حــول أهمية الـمـقــررات العلمية
لطلبة الجامعة ،التقت «الجريدة»
ً
عـ ـ ـ ــددا مـ ــن ط ـل ـبــة ك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة
والبترول ،الذين عبروا عن آرائهم
ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،وع ــن أهـمـيــة تلك
ال ـم ـق ــررات ف ــي حـيــاتـهــم الــدراس ـيــة
والعملية .وفيما يلي التفاصيل:
في البداية ،قال الطالب حسين
السرهيد« :ال يقلل أحــد من أهمية
ال ـم ـق ــررات ال ـن ـظــريــة ،ألن ـه ــا تهيئ

للجانب العملي القادم في الدراسة،
ول ـك ــن م ــا ي ـس ـت ـغــربــه ال ـط ــال ــب فــي
ال ـجــام ـعــة ه ــو أن ال ـم ـق ــررات الـتــي
يكون الخريج في حاجة ماسة لها
في المستقبل الوظيفي ال تأتي إال
فــي مرحلة مـتــأخــرة ،والـتــي تكون
م ــا ق ـب ــل ال ـت ـخ ــرج ب ـف ـصــل دراسـ ــي
واحــد» ،الفتا إلى أن بعض الطلبة
يستنكرون ذلك ،ويتساءلون« :لماذا
يعطى الطالب العديد من المقررات
الدراسية النظرية الكثيرة ،ثم في
آخــر المطاف يتم اعتماد مـقــررات
علمية يجب أن يكون بها التطبيق
نظريا وعمليا؟».

تهيئة وظيفية
وق ــال الـطــالــب أحـمــد الـمـقـهــوي،
ان الـمـقــررات العملية فــي الكليات
العلمية تأتي في مرحلة متأخرة،
«فـهــي مــن األس ــاس يجب ان تكون
شيئا اساسيا ال ثانويا في دراسة
الطالب في الجامعة ،ولكن ما نراه
فــي الــوقــت الـحــالــي هــو ان الطالب
ي ـخ ـضــع لـ ـمـ ـق ــررات ن ـظ ــري ــة ط ــوال
االعـ ــوام الــدراس ـيــة الـثــاثــة األول ــى

أحمد المقهوي

علي الصقعبي

حسين السرهيد

وف ــي آخ ــر ع ــام دراسـ ــي لــه يـجــد ان
الـ ـمـ ـق ــررات ال ـع ـل ـم ـيــة ت ـه ــل ع ـل ـيــه»،
مــؤكــدا أنــه «يجب على الكليات ان
تـ ــزود وت ـك ـثــف ال ـج ــوان ــب العملية
والتطبيقية خــال مرحلة دراسية
م ـب ـكــرة لـتـهـيـئــة جـمـيــع الــدارس ـيــن
ل ـل ــوظ ـي ـف ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ب ـخ ـبــرة
دراسية سابقة».
وم ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـطــالــب علي
ال ـص ـق ـع ـبــي ،انـ ــه ال أحـ ــد ي ـق ـلــل من
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة دور ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـع ـم ـل ــي
والتطبيقي فــي الــدراســة« ،ولكننا

نجد هــذا الجانب يأتي في الوقت
ال ـم ـتــأخــر ل ـل ـطــالــب ،ب ـح ـيــث ه ـنــاك
العديد من الدارسين يكون أمامهم
قـبــل مــرحـلــة الـتـخــرج أن يغوصوا
في اعماق المقررات العملية التي ال
تكون بالشكل المطلوب والمكثف،
ك ـم ــا ان هـ ـن ــاك مـ ـق ــررا خ ــاص ــا فــي
مشروع التخرج وهو من المقررات
التي يحتاج اليها الطالب بكثافة
في التطوير والتعليم الجيد ،ليكون
مواكبا ألفضل سبل تعليم عملية
في الجامعة.

وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ري ـ ـهـ ــام
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ــه ،ان ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك اخ ـ ـتـ ــافـ ــا
واض ـحــا بـيــن ال ـم ـقــررات الــدراسـيــة
الـتــي تـقــدمـهــا الـجــامـعــة فــي مجال
التخصصات العلمية و مــا توفره
الـ ـج ــامـ ـع ــات والـ ـكـ ـلـ ـي ــات ال ـخ ــاص ــة
األخ ــرى فــي الـكــويــت« ،بينما نجد
ان المقررات تعطى بكثافة للطلبة
مما يهيئ العديد منهم الستقبال
كل التدريبات الميدانية والدراسية
في المختبرات بسهولة.

«قوائم بريطانيا» تستنكر تقليص
مدة التقديم على االنتخابات
استنكرت القوائم الطالبية،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـخ ـ ــوض انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
االتحاد العام لطلبة بريطانيا،
قــرار الهيئة اإلداري ــة لالتحاد
المفاجئ وغير المدروس بفتح
ب ــاب الـتـسـجـيــل لــانـتـخــابــات
 ،2018 /2017را فـ ـض ــة ا ل ـمــدة
المطروحة للتسجيل التي ال
تتجاوز  5أيام ( 6الجاري إلى
 10م ـن ــه) ،ألن الـطـلـبــة يـمــرون
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا بـ ـفـ ـت ــرة اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات،
ول ـع ــدم تـمـكــن الـمـقـبـلـيــن على
ب ــدء دراس ـت ـه ــم ف ــي ي ـنــايــر من
التسجيل.
وت ـقــدمــت ال ـق ــوائ ــم بـتـمــديــد
فـ ـت ــرة ال ـت ـس ـج ـيــل مـ ــدة ال تـقــل
ع ـ ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــن ،ل ـي ـت ـن ـس ــى
لجميع الطلبة ا لـمـشــار كــة في
االنتخابات ،الفتة إلى أن «إقامة
االنـتـخــابــات بمثل هــذه اآللية
تفتقر إلــى الــدراســة ،وتبعدنا
عن الهدف المرجو من العملية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا ت ـف ـق ــده ــا
الشفافية والمصداقية ،وتؤثر
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ع ـل ــى اإلرادة
الطالبية».
وقالت إننا «بهذه الخطوة
نطالب الهيئة اإلدارية الحالية
بالنزول نحو رغبات الجموع
الطالبية التي يستمد االتحاد

ً
منها شرعيته ،و نــؤ كــد أيضا
ً
جميع الخيارات متاحة حاليا
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـخــوض
االنـتـخــابــات ال ـقــادمــة ،وان أي
إخـ ـ ــال بـ ـن ــزاه ــة االن ـت ـخ ــاب ــات
سـيــواجــه وقـفــة ج ــادة ،حفاظا
على حقوق الطلبة في االقتراع
وانتخاب ممثليهم».
وم ـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ش ـهــدت
بــرامــج ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ح ـمــاســا ش ــدي ــدا ب ـيــن الـطـلـبــة
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ــؤي ـ ـ ـ ــدون الـ ـ ـق ـ ــوائ ـ ــم
الطالبية ،حيث تــداول العديد
مــن الطلبة «الـتـغــريــدات» التي
تشجع القوائم التي ستخوض
االنتخابات ،مما جعل القوائم
المتنافسة على مقاعد الهيئة
اإلدارية في بريطانيا وايرلندا
ً
تتفاعل مع ناخبيها إلكترونيا.

ةديرجلا
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شوشرة :فطحل ..مندوب..
بصام
مبارك العبد الهادي
ندخل مجددا في دوامة ومتاهة ال نعرف مخرجها سوى مفترق
طرق وباتجاهات متعاكسة ،مفادها الوضع بالمقلوب واألمور "على
طمام المرحوم" ،واللجنة المالية البرلمانية في تخبط ،والشعب عادة
هو الضحية ،خصوصا الموظفين الذين يحلمون بقرار خفض سن
التقاعد للخالص من مــوال البصمة التي فرضت حاال بائسة لدى
البعض ،في الوقت الذي تعلن فيه إحدى الدول الخليجية إلغاء قرار
البصمة ألن العمل جزء من االنتماء إلى الوطن واإلخالص له ،فمتى
ما كان الموظف مرتاحا كان أداؤه أفضل!
وع ــودة إلــى أبـطــال اللجنة البرلمانية النيابية ،وسحب قانون
خفض ســن التقاعد ،ومــا شكلته مــن فـتــاوى نيابية مــا بين مؤيد
ومعارض نجد هناك فجوة كبيرة ال تتسعها مــرادم البالد لعقالء
بـعــض الـفـطــاحــل الــذيــن ف ـســروا سـحــب ال ـقــانــون حـســب مزاجيتهم
وبمبررات غير مقنعة.
وكالعادة تتحول دواوين البالد إلى حالة من الرثاء على أحوالنا
المقلوبة ،ويبدأ سيناريو التحلطم والتهديد والوعيد بمحاسبة
الـنــواب في االنتخابات القادمة ،والبعض يطلق صــافــرات اإلنــذار،
ولكن ســرعــان مــا تتالشى هــذه التحذيرات عند دخــول أحــد هــؤالء
ً
النواب حامال معاملة عالج بالخارج أو ترقية أو غيرها من اإلغراءات
المفتوحة أمــام نــواب النكسة واالنـتـكــاســة ،وتـبــدأ تـبــريــرات هــؤالء
المواطنين لنظرائهم الـمـنــاديــب مــن ال ـنــواب وبـكــل تبجح تنطلق
بعبارة "م ــادام شغلك ماشي وجيبك عـمــران والـلــي مــا عنده كبير
يشتري له كبير"!
هل هذا اإلصالح الذي نطمح إليه لمعالجة أوضاعنا ومحاسبة
من يعيدوننا إلى الوراء في كل مرة؟ طبعا هناك من لديه اإلجابة التي
يقتنع بها حسب اعتقاده مع دفعة من المبررات بهجوم عاصف ضد
كل من يتذمر من الوضع ،ليطرح البعض مقولة "البلد وين رايح"؟
ه ــل ن ـحــن مـقـبـلــون ع ـلــى أزم ـ ــات أك ـبــر ف ــي ظ ــل وجـ ــود نـ ــواب "إال
الحكومة" وال سيما بعد انتفاء دولة الرفاهية من خريطة المعادلة
االقتصادية ،وإقصاء جيب المواطن إلى هاوية نظرية "ادفع واسحب"
عبر ممارسة ارتفاع األسعار وغيرها من تجاوزات بعض التجار غير
المشروعة ،والمواطن ال يزال بطل مسلسل الوهم؟!
تتعالى األصوات عادة وتطرح سؤاال إجابته يصعب الرد عليها:
إلى متى؟ هذا السؤال يوجه إلى نوابنا األفاضل الذين لهم صوالت
وجوالت في التجول بين صفوف الــوزراء وأروقــة وزاراتهم لتمرير
ما يمكن تمريره من المعامالت والمنافع التي تغلق أفــواه بعض
أبناء الشعب.
آخر الكالم:
السكوت أحيانا أفضل من التعليق" ...دام عزكم يا المناديب!".

خبايا التقنية

عبد اللطيف المناوي

هل ينسف اإلعالم عالقة تاريخية؟
كنت من أوائل من زاروا السودان بعد يوم واحد من االنقالب الذي
كان غير واضح المالمح عام  1989وقاده عمر البشير ،تصور كثير من
المسؤولين المصريين وقتها أن القادم نظام صديق ،ولم يمر كثير
من الوقت حتى ظهرت مالمح النظام الجديد وهويته التي ارتبطت
بتيار اإلسالم السياسي ،وظل هذا الملمح هو األساس في كل مراحل
تقلبات النظام األساسية والتحالفية.
ورغم فترات التقارب التالية ما بين النظامين ،أو ما بدا أنها تقارب،
ً
لم يختف أبدا عن المشهد ذلك الشعور الطاغي بتوجهات يخالف فيها
النظام السوداني الجديد النظام المصري ،ورغم اتفاقيات التكامل ظل
ً
ً
ما في القلب حاضرا ومؤثرا في أوقــات كثيرة ،ويمكن هنا استدعاء
الكثير من المواقف وخطب الرئيس المصري األسبق حسني مبارك
التي تحدث فيها عن هذه الخالفات ،ولكن في الوقت ذاته استمر يؤكد
أهمية التعاون والتقارب والعمل على تقليل فجوة االختالف.
أحــد مالمح النظام الـســودانــي أنــه عــاش طــوال فترة وج ــوده التي
ً
اقتربت من ثالثين عاما على وقود األزمات ،فقد شكل ما واجهه النظام
من مشكالت وحروب وحصار وضغوط دولية وإقليمية سببا رئيسا
في بقائه ،بل إن بعض المراقبين قد ذهبوا إلى حد االعتقاد بأن النظام
نفسه يسعى في أحيان عديدة إلى اختالق أزمات لضمان التفاف شعبي
أو لتبرير سلوك قمعي داخلي.
ً
يقينا العالقات بين البلدين فيها مشكالت سياسية كثيرة ،ومواقف
الحكومة السودانية أقرب لسوء النية في أكثر من ملف يخص مصر
سواء ما يتعلق بسد النهضة أو بترسيم الحدود ،خصوصا بعد أن
أصبح السودان الرسمي جزءا من سياسة المحاور في المنطقة ،واختار
التحالف مع كل النظم التي لديها عالقات سيئة مع مصر.
على الرغم من إدراك هــذه الحقائق فــإن اإلدراك المصري الرسمي
ً
ألهمية استقرار العالقة مع السودان ظل حاكما للسلوك المصري ،حتى
ً
آلت األمور مؤخرا إلى قرار السودان بسحب سفيره من مصر ،الخميس
 4يناير بغرض التشاور .لم يكن التراشق اإلعالمي بين البلدين إال
سببا زاد من تعقيد األمــور ،وما أراه أنه كان البد أال يقع اإلعــام في
مصيدة ضــرب العالقات بين البلدين وتــرك المساحة للدبلوماسية
إلدارة هذا الملف المعقد ،وإذا كان هناك تدخل من اإلعالم فالواجب أن
ً
يكون شارحا بهدف صيانة العالقة بين الشعبين ال النفخ في نيران
االخ ـتــاف واسـتـخــدام طــرح عنصري وفــوقــي مــن بعض اإلعالميين
المصريين أحيانا ،وطرح عصبي ضيق األفق من إعالميين سودانيين
أحيانا أخرى ،وغياب الحصافة والدبلوماسية عن مسؤولين سودانيين
في التعبير عن مواقفهم أو غضبهم عدة مرات.
وبإلقاء نظرة سريعة على التسلسل الزمني لتوتر العالقات بين
الـبـلــديــن ،يــأتــي تــوجـيــه البشير اتـهــامــا رسـمـيــا للحكومة المصرية

د .صفاء زمان*

بــدعــم الـحــركــات المسلحة الـســودانـيــة الـمـتـمــردة ،حين شــدد على أن
"ق ــوات الـجـيــش والــدعــم الـســريــع غنمت مــدرعــات ومــركـبــات مصرية
استخدمها متمردو دارفــور في هجومهم على الواليتين" ،مؤكدا أن
القوات المهاجمة انطلقت من دولــة جنوب السودان ومن ليبيا على
متن مدرعات مصرية ،وهو ما نفته مصر في بيان رسمي ،ثم تأتي
المقابلة التلفزيونية التي أججت األزمة ،حين ّ
صرح وزير الخارجية
السوداني إبراهيم الغندور قائال" :نحن والمصريون حبايب إلى أن
ْ
نصل إلى حاليب" ،مؤكدا في مقابلة مع "روسيا ال َي ْو َم"" :أن السودان
لن يتنازل عن منطقة حاليب".
وحينها نقلت وسائل إعالم سودانية بيانا للخارجية السودانية
تـقــول فيه إنـهــا أخـطــرت األمــم المتحدة بــرفــض الـخــرطــوم "مــا يعرف
باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر" ،وتشدد فيه
على "كامل رفضها لما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية
بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءا ال يتجزأ من الحدود
البحرية لمثلث حاليب السوداني".
وردا على ذلك أكدت الخارجية المصرية "رفض مصر القاطع لما
انطوى عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة
حاليب وشالتين أو االدعاء باحتالل مصر لها".
هدأت األمور نسبيا ،ثم اشتعل تراشق إعالمي مجددا ،حين قررت
الخرطوم منح تركيا ،جزيرة سواكن الواقعة في البحر األحمر شرقي
السودان كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها،
أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأثار قرار السودان معركة إعالمية بين البلدين ،فانتقدت صحف
مصرية ذلك القرار واعتبرت أن الخرطوم "فتحت موانئها النتقال سالح
اإلرهاب واإلرهابيين إلى مصر" ،وردت الوسائل اإلعالمية السودانية
بهجوم مضاد.
وفــي غـضــون ذلــك نـشــرت صحيفة "أدي ــس فــورشــن" اإلثيوبية عن
مصادر (لم ّ
تسمها) أن مصر طلبت من إثيوبيا استبعاد السودان من
مفاوضات سد النهضة ،وترجمته عنها وسائل إعالم سودانية ،لترد
الخارجية المصرية بالنفي ،وتدعي صحيفة أخرى أن "مصر اعترضت
على استغالل الـســودان حصته كاملة مــن الـمـيــاه" ،ويسكب مسؤول
ً
سوداني آخر بنزينا على نار الخالف عندما قال إن استمرار ما أسماه
"العدوان المصري" على مثلث حاليب يهدف إلى جر السودان للدخول
في اشتباكات مباشرة مع مصر ،وأن "مصر تسعى إلى خنق السودان
وإيقاعه في فخ االستعمار".
ْ
ولذلك لسان حال الحكماء ال َي ْو َم يقول" :اإلعالم ال بد أن يبتعد عن
التدخل بهذا الشكل المثير للفتن في العالقات بين مصر والسودان".

بالعربي المشرمح :الشيخ
ناصر واإلصالح!
محمد الرويحل
بعد المقال األخير لي عن الشيخ ناصر اتصل بي األخ العزيز
ً
ً
والصديق الصدوق النائب السابق خميس عقاب ،مثنيا ومادحا لما
كتبته عن الشيخ ناصر ،وقال لي :وكأنك كنت معنا في لقاء مجموعة
"مبادرة اإلصالح والتوافق الوطني" بديوان الفاضل عبدالله المفرج
بالنائب األول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح األحمد.
ودار الحديث معه حول الوطن وما يعانيه من مشاكل ،وكيفية
ً
إصالح الخلل الذي زامنه منذ فترة ليست بقصيرة ،وكان متفهما
ً
ومحاورا من الطراز األول ،بل أثبت أنه متابع لكل ما يدور في البلد،
وليس كما قيل عنه بأنه بعيد عن هموم الوطن والمواطن.
وذكر أبو طالل أن الشيخ ناصر يحمل رؤية إصالحية واضحة،
حيث طرح للمجموعة العديد من المواضيع اإلصالحية حول العمل
السياسي واالقتصادي ،ويتوقع إنجازها بالسرعة الممكنة ،وأكد
لي األخ خميس إيمان الشيخ ناصر المطلق بالدستور ،وأنه السور
ً
ً
الواقي للوطن ،وأنه سيعمل على تكريسه روحا وتطبيقا في المرحلة
المقبلة ،كما أفرحني أبو طالل بقوله إنه سيضرب أوكار الفساد في
كل زوايا الوطن ،ويطهره من الجراثيم العالقة فيه.
ومما زاد تفاؤلي بمكالمة العزيز "أبو طالل" أنه قال لي :إن اللقاء
حضره شخصيتان رافقتا الشيخ ناصر عرف عنهما إخالصهما
ومحاربتهما للفساد والمفسدين.
يعني بالعربي المشرمح:
مكالمة األخ العزيز خميس عقاب أكدت لي وللمواطنين المتفائلين
بقدوم الشيخ ناصر صباح األحمد أن المرحلة القادمة ستختلف
ً
كثيرا عما سبقها ،وأن حالة العبث السياسي والمالي واإلداري قد
شارفت على نهايتها ،وما زلنا ننتظر من الشيخ ناصر أن يسرحهم
ويتوكل.

تباشير 2018
عفاف فؤاد البدر
خالل السنة الحالية صار عندي اهتمام بمتابعة علماء الفلك أو
األسترولوجي والنجوم السماوية ،وأثرها على اإلنسان وتحديد
ُ
ُ
ـضــم حـقــه وات ـهــم بالدجل
صـفــاتــه وخـصــائـصــه ،ذلــك الـعـلــم ال ــذي هـ ِ
والتخاريف والكالم الفارغ ،فأنا مع من يدعي أنه كذب فيمن يصدق
ببرجه اليوم والكالم الذي ال ّ
يمت إلى علم الفلك بشيء ،ولكن أتحدث
عن العلم وتحركات الكواكب وما يحدث بالكون عامة.
سبحانه وتعالى أقسم بمواقع
اإلنسان ،فالله
فهو فعال يؤثر في
ُّ
َ َّ ُ َ َ َ ٌ َّ ْ َ ْ َ ُ َ
النجوم َ"فال ُأ ْقس ُم ب َم َ
الن ُ
ون َع ِظ ٌ
يم".
وم* وإنه لقسم لو تعلم
ج
ع
اق
و
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(الواقعة .)75،76 :فهذا القسم عظيم ،لذا فالكواكب والنجوم تؤثر في
الكون ،وكذلك تؤثر في اإلنسان ،وأكبر دليل أيضا عند اكتمال القمر
أوصى الرسول الكريم بصيام ثالثة أيام من كل شهر ،وهو الوقت
الذي يكتمل فيه القمر؛ لما يحدث من تفاعالت فيزيائية في جسم
اإلنسان ،وكذلك على األرض ،فالكل مرتبط ببعضه.
ومـمــا يهمني فــي هــذا الـمـقــال التوقعات الـتــي ذك ــرت ،وستطرأ
ت ـغ ـيــرات م ـب ـشــرة ع ـلــى جـمـيــع ال ـص ـعــد ،االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة
واالجـتـمــاعـيــة وغـيــرهــا مــن الـجــوانــب ،وأه ــم مــا شــدنــي مــن بين كل
التوقعات التغيرات السياسية التي ستطرأ على وطننا العربي،
وبالذات الخليج سيشهد من التحرر ما لم تشهده المنطقة من قبل،
حيث الحكم القابع في الـ 45سنة الماضية كان تحت سيطرة الطابع
الديني المحافظ باسم الدين ،وسينتقل اآلن الحكم إلى الليبراليين
المتحررين وهذا مالحظ.
فـلــو رجـعـنــا بــالـكــويــت إل ــى أي ــام الستينيات لـشــاهــدنــا اللباس
وخـصــوصــا لـبــاس ال ـمــرأة فـهــي مــن ستشهد ه ــذا الـتـحــرر ،وأيـضــا
ً
يطلق على السنة القادمة سنة األنوثة ،لذا سنرى كثيرا من النساء
يخلعن الحجاب ،وهذه ظاهر باتت واضحة في السنوات المتأخرة،
فهذه كانت البداية ،والله يستر من اآلتي عسى أال يخلعن شيئا آخر.
أنا هنا لست مع أو ضد ،فالتوازن شيء مطلوب ،ولكن ذكرتني
مثل هذه التوقعات بحديث الرسول الكريم "يأتي على الناس زمان،
القابض على دينه كالقابض على الجمر" ،واختلف في صحته ،إال
أنني أعيد وأك ــرر أن االت ــزان العقلي والــروحــي والــديـنــي والنفسي
مطلوب ،وأال تأخذنا هــذه التوقعات لما يخالف كتاب الله وسنة
نبيه ،وأبشروا بالخير القادم مع سنة الوفرة وسنة التطور الروحي
وسنة التوازن وتباشير .٢٠١٨

7

إضافات

التقنية أصبحت تتضخم بصورة متسارعة ،وتقتحم حياة
الشعوب وتحركنا بال إدراك ،فمتى نفك القيود ونصبح أسياد
أنفسنا ونهتم باألهم؟ فاألمة العربية تمتلك عقوال متميزة
قادرة على بناء نهضة تتصدر اآلخر ،فكفانا هجرة عقول،
وكفانا حراك ال يليق بمجد أمة تنزلت فيها أعظم الديانات.
يعيش الشباب اليوم في ظل عالم تقني صاخب ومتسارع
يسرق اللحظات منهم ليجعلهم يعيشون في واقع افتراضي
يسيطر على اهتماماتهم ،ويغير خريطة الزمن من حولهم،
ومن بين أبــرز تلك التقنيات شبكات التواصل االجتماعي
التي أخذت مؤخرا تتفاقم وتتنوع بصورة الفتة لالنتباه،
فمن "فيسبوك" إلى "توتير" ثم "اإلنستغرام" وبعدها "سناب
جات" وغيرها من برامج تتغلغل في حياتنا أكثر فأكثر.
وال يغفل عن القارئ التأثير الكبير لهذا العالم الجديد على
الهوية االجتماعية والوطنية ،حيث أدت إلى ظهور أفكار
غريبة بعيدة عن القيم األصيلة التي نشأنا عليها ،ناهيك عن
تغيير الخريطة السياسية وسقوط أنظمة من خالل ثورات
وانقالبات كان فتيلها كلمات وعبارات تم تداولها عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،إلــى جانب ظهور جماعات إرهابية
نشرت الرعب ومارست جميع أنواع التعذيب الفكري على
الشعوب ،ناهيك عن األفكار والمعتقدات التي غيرت منظومة
اإلنسان العربي من دون وعي أو إدراك.
فهل تأملت عزيزي القارئ سبب انتشار برامج التواصل
االجتماعي بصورة مجانية وخلوها من اإلعــانــات أو أي
مصدر يــدر أربــاحــا للشركة المطورة؟ فعلى سبيل المثال
ال الحصر "الــواتـســاب" الــذي يعتبر من أهــم وأبــرز البرامج
انـتـشــارا فــي الــوطــن الـعــربــي يحمل مـجــانــا ،ويخلو مــن أي
إع ــان ــات ،ويـتـمـيــز بـتـقـنـيــات مـضــافــة ت ـقــوم بــالـتـغـلـغــل في
بياناتنا الشخصية التي يعتبرها البعض أمرا تافها ،فمن
المحادثات النصية إلى الصوتية إلى مقاطع فيديو إلى نقل
حي وغيرها من التقنيات وبالمجان!
والغريب أيضا أن الدول العربية تتصدر استخدام برامج
التواصل االجتماعي مثل دولــة الكويت والمملكة العربية
السعودية واإلم ــارات العربية المتحدة وجمهورية مصر
العربية ،في حين أن الدول المتقدمة مثل اليابان وألمانيا
والصين وسنغافورة تعتبر في آخر هذه الدول.
ّ
واألمر أن معظم أصحاب هذه البرامج هي
واألمر األدهي
شركات إسرائيلية األصــل ذات مصادر دخــل غير معلومة
وواضحة ،واألغرب هو صمت حكومات الشعوب العربية ،فال
إجراء يتخذ وال برنامج ُيحجب وال دراسات توضح وتبحث
الجوانب األمنية لهذه البرمجيات.
فمتى نفيق من السبات وندرك أن الهوية العربية مهددة
بــالـفـنــاء ،فالتقنية أصـبـحــت تتضخم ب ـصــورة مـتـســارعــة،
وتقتحم حـيــاة الـشـعــوب وتـحــركـنــا بــا إدراك؟ ومـتــى نفك
القيود ونصبح أسياد أنفسنا ونهتم باألهم؟ فاألمة العربية
تمتلك عقوال متميزة قادرة على بناء نهضة تتصدر اآلخر،
فكفانا هجرة عقول ،وكفانا حراك ال يليق بمجد أمة تنزلت
فيها أعظم الديانات ،واختارها المولى لتكون أكرم البقاع.
*عضوة هيئة تدريس في جامعة الكويت

بين ناقة وكتاب
د .يوسف سليمان الشعيب
ال نعفي الحكومة من محاسبة الفساد وأهله ،فاألغذية
الفاسدة والكتب التجارية من اختصاص البلدية والتجارة
والصحة واإلعالم ،وعلى كل وزارة أن تقوم بواجبها تجاه هذا
الفساد ،وتطبيق القانون على كل فاسد كائنا من كان.

بشاير الحمادي

القراءة لكل زمان ومكان
على اآلباء الحريصين على مستوى
أبنائهم أن ّ
يعودوهم ًهذه العادة
المحمودة (القراءة) بدءا من قراءة
القصص القصيرة في المراحل األولى،
والتدرج بمستوى الطفل في مراحله
العمرية ،فالقراءة تطور العقول
وتنشطها ،وهي استثمار ممتاز لوقت
الفراغ للكبار والصغار.
مع تقدم العالم على مر العصور وظهور
الوسائل التكنولوجية ،ودخولها في منازلنا
وأع ـمــال ـنــا ،واسـتـخــدامـهــا فــي وســائــل العلم
وال ـت ـع ـلــم وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،تبقى
القراء ة من خالل الكتاب هي الطريق األمثل
وال ـتــأس ـيــس األف ـض ــل ل ـبــدايــة أي مـتـعـلــم في
مراحله األولى ،فنهضة األمم تقوم على تعلم

ّ
وتعود صغارها على القراءة ،ومنها
أبنائها
تنشأ أجيال واعية مثقفة متفتحة األذهــان،
بعيدة كل البعد عن السخف االجتماعي.
فـعـلــى اآلب ـ ــاء الـحــريـصـيــن ع ـلــى مـسـتــوى
أبنائهم أن ّ
يعودوهم هذه العادة المحمودة
ً
(ال ـقــراء ة) ب ــدء ا مــن ق ــراء ة القصص القصيرة
في المراحل األولى ،والتدرج بمستوى الطفل
في مراحله العمرية ،فالقراء ة تطور العقول
وتنشطها ،وهي استثمار ممتاز لوقت الفراغ
للكبار والصغار.
فلنستهلك عقولنا في القراء ة عوضا عن
اسـتـهــاكـهــا فــي األج ـه ــزة اإللـكـتــرونـيــة التي
قــد يـكــون لها أثــر سلبي فــي المستقبل ،وال
نعلم مدى خطورتها على األطفال التصالها
ب ــاإلن ـت ــرن ــت ولـ ـع ــدم وج ـ ــود رق ــاب ــة مـنــاسـبــة
لألعمار ،فهنالك ألعاب إلكترونية أودت بحياة
أطفال عن طريق التحدي أو االبتزاز كما في
لعبة "ال ـحــوت األزرق" وغـيــرهــا مــن األلـعــاب
وال ـبــرامــج ال ـتــي ال تـتـنــاســب مــع الـمـعـتـقــدات
الدينية والعادات والتقاليد.

وم ــن خ ــال ت ـجــرب ـتــي الـشـخـصـيــة فــإنـنــي
م ـن ــذ ال ـص ـغ ــر ل ـ ــدي اه ـت ـم ــام بـ ــال ـ ـقـ ــراءة ،فـقــد
كـنــت أش ـت ــري الـكـتــب وأق ــرؤه ــا ،وخـصــوصــا
الـمـجــات األسـبــوعـيــة المخصصة لألطفال
وال ـحــرص عـلــى حـضــور مـعــرض الـكـتــاب مع
والدتي الغالية ،فهي قــدوة لي وما زالــت في
هــذه األم ــور ،فليس لـلـقــراء ة وقــت أو عمر أو
حتى عصر.
ومــع دخ ــول التطور وتـقــدم التكنولوحيا
والتصفح اإللكتروني والمكاتب اإللكترونية
وتوافر كم كبير من الكتب في اإلنترنت يظل
الكتاب الورقي والتصفح فيه هو القريب إلى
القلب ،والصديق الوفي في الحل والترحال
وفـ ــي الـ ـسـ ـع ــادة والـ ـضـ ـي ــق ،وال ن ـن ـســى أن ـنــا
نمتلك أعظم كتاب نزل ووجد للخليقة وهو
ال ـقــرآن الـكــريــم ،فهو األجـمــل واألص ــدق وهو
نعمة إلهية.
وهذه دعوة متواضعة مني في هذا المقال
لالهتمام بــالـقــراء ة ،واأله ــم ق ــراء ة مــا يفيدك
ويجعلك مفيدا لنفسك ومجتمعك.

عرفان أمين

زوال األمل
اعتمدت منظمة األمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي
صاغه مختصون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة ينتمون إلى
ُ
ُ
وترجم إلى  500لغة.
دول عدة سنة ً 1948
جاءت الوثيقة تلبية لحاجات البشر وتطلعاتهم المستقبلية بإزالة
التمييز وحفظ كرامة الناس وحقوقهم ،فأكدت على القيم األخالقية
مثل المساواة والعدل كمعايير دولية مشتركة لكل الشعوب واألمم،
وبفضل هذا اإلعــان ،وتقيد بعض الــدول بمبادئها ،تم إحياء كرامة
الناس ،ووضع أساس ُمحكم النتشار العدل في العالم.
تضع الوثيقة حــدا أدنــى للقيم والمعايير اإلنسانية ،وتساء لت
إلينور روزفيلت رئيسة هيئة صياغة اإلعالن "أين تبدأ حقوق اإلنسان
ً
جدا والصغيرة ِّ
ّ
لحد عدم ُرؤيتها
العالمية؟ لنقل بالمناطق القريبة
َ
بــأي خريطة فــي الـعــالــم ،ومــا لــم تـحــظ هــذه الحقوق بمعنى فــي تلك
ً
األماكن ،فإن معناها سيكون أقل شأنا بأي مكان آخر ،وما لم تتضافر
الجهود لصونها حتى تصبح لصيقة بثقافة الوطن ،فال جدوى من
تعميمها بالعالم".
وثيقة حيوية ذات بعد فلسفي وأخالقيَ ،حوت مبادئ نبيلة وسامية
لحماية الحريات ودعمها ،ولكنها تفتقد اآلليات القانونية لتطبيقها،
ولذلك تم دعمها الحقا بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية
اللذين منحا الوثيقة قوة قانونية لتضمنهما آليات اإلشراف والرقابة،
لتصبح أهم وثيقة قادرة على وقف انتهاك الحريات!! ولكنها عجزت
عن وقف بعض التعديات ،فالمشوار مازال طويال.

تقع انتهاكات حقوق اإلنسان في شتى ُدول العالم ،ومنها صدور
حكم اإلعدام على المواطن اليمني حامد حيدرة الذي دأب على التطوع
ُ
لخدمة الناس ومساعدتهم ِبما يملك ،اعتقل في ديسمبر  2013بصنعاء
العتقاداته الدينيةُ ،سجن ظلما وتعرض للتعذيب وتدهورت صحته،
صودرت أمالكه وأمواله وما زال ُمحتجزا ،خطوة وصفتها المنظمات

الحقوقية اليمنية ومنظمة العفو الــدولـيــة آن ــذاك "بـحــالــة اضطهاد
ّ
ّ
ّ
بحرية
حدة الخاص
صارخة لألقليات الدينية" ،وأكد مقرر األمم المتُ َ ْ
َ
َ
الدين والمعتقد ضرورة وقف هذه االنتهاكات الممنهجة.
ُحكم باإلعدام على حامد ُمؤخرا ،وذكر فيليب لوثر ،مدير البحوث
بمنظمة العفو الدولية "يجب إلغاء حكم إعدام حامد حيدرة فورا ،فهو
معتقداته وأنشطته وخدماته التطوعية
سجين رأي يحاكم بسبب
ً ُ
السلمية ،وصــدور الحكم جاء نتيجة لتهم ُملفقة ،وإجــراء ات ُمعيبة،
ومحاكمة غير عادلة بعد تعرض حامد للتعذيب تماشيا مع حملة
المختلف بالرأي والفكر ُ
القمع الواسعة النطاق ضد اآلخر ُ
والمعتقد.
وقع اليمن على مواثيق حقوق اإلنسان َوصدق عليها ،ومع انشغال
ْ
البعض بالصراعات الدموية هناك ،دأب أتباعهم على ظلم األقليات
وقمعهم ،ونتساءل :كيف ُيحكم باإلعدام على من تطوع لخدمة البشر؟
وه ــل يـسـتــرد الـيـمــن الـمـنـكــوب عافيته ِبـظـلــم ُمــواطـنـيــه لمعتقداتهم
وأفكارهم الشخصية؟ ال يمكن للعالم اليوم ،وبعد مرور سبعة عقود
على توقيع إعالن حقوق اإلنسان القبول بالظلم والتعسف وانتهاك
الحقوق والحريات "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

أمستغرب عزيزنا ا لـقــارئ مــن ا لـعـنــوان ،أم أ نــك مندهش
وتتساء ل ما العالقة بين هذا وذاك؟ أم أن الفضول قد دفعك
لمعرفة ما يحتويه هذا المقال تحت هذا العنوان؟
ًّ
عموما أ يــا كانت حالتك مع هــذا العنوان ،فنحن نعتقد
أن ما ستقرؤه في السطور القادمة سيكون فاجعة مؤلمة
لــك ولـكــل مــن ت ــرد لــه الـمـعـلــومــة ،وق ــد تـصــل بــك ال ـحــال إلــى
اتهامنا بالكذب والزيف ،ونحن ال نلومك على ذلك ،ولكن
اقرأ السطور القادمة وبعدها احكم بما شئت.
ا لـمـشـهــد األول :ق ـبــل أ يـ ــام و ص ـل ـنــي ف ـيــد يــو تـشـمـئــز منه
النفس ،حيث كان فيه تصوير عملية ذبح وسلخ لناقة في
أحد المسالخ الخاصة في دولة الكويت ،ومن قام بالتصوير
اس ـت ـطــاع أن ي ـصــور قـبــل أن يـتــم سـلــخ الــوبــر بــالـكــامــل عن
جسد الناقة ،والذي كان واضحا وضوح الشمس إصابتها
بمرض "الجرب" ،والعاملون في المسلخ كانوا من الجالية
العربية ،و كــا نــوا يحاولون ا لـهــروب مــن التصوير ،وو صــل
األمر لدى أحدهم محاولة ضرب المصور حتى ال يظهر في
التصوير ،ويثبت في حقه المشاركة في بيع لحم فاسد وال
يصلح لألكل اآلدمي.
المشهد الثاني :اقتباسات متعددة ومتنوعة ومن أماكن
متفرقة مع التصرف ،تجمع وترص وتصف على شكل كتب،
و يــو ضــع عليها عناوين مـتــداو لــة أو شبيهة بها ،وأسماء
أشخاص كمؤلفين لها ،وربما تكون أسماء وهمية ال وجود
لها ،وتباع في المكتبات تحت رف ُاألكثر مبيعا ،أو األكثر
طباعة ،ويطلق عليها بين أوساط الق َّراء "الكتب التجارية"،
ومنها ما يتم عرضه في معارض الكتاب المختلفة.
بـيــن المشهد األول (ا لـنــا قــة) وا لـمـشـهــد ا لـثــا نــي (ا لـكـتــاب)
قــد تختلف الحيثيات ،و لـكــن كــا المشهدين يتفقان على
فظاعة األمر ،ويشتركان في لب الفظاعة وهو الفساد وغياب
الرقابة والتجرؤ على القانون وضياع األمانة ،والتطاول
على آدمية اإل نـســان من الناحية الغذائية والصحية ومن
الناحية الذهنية والثقافية والمعرفية.
وهنا نوجه ر ســا لــة إ لــى الحكومة مـفــاد هــا :أ يــن أنتم من
هـ ــؤالء وغ ـي ــره ــم ،ه ــل أص ـب ـحــت ح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك مـجــرد
ا ســم؟ وأ يــن ر قــا بــة "اإل ع ــام" عــن تلك المطبوعات؟ صحيح
أنـنــا مـجــرد أف ــراد ال ح ــول لـنــا وال ق ــوة ،لـكــن هـنــاك الـجـبــار
المنتقم ،سينتقم من كل فاسد يتكسب على حساب ضرر
الناس ،وهناك أياد وأصوات تتوجه للعزيز الجبار بالدعاء
ومحاسبة كل من ضر ويضر وسيضر هذا الشعب في أي
مجال.
وال نـعـفــي ال ـح ـكــومــة م ــن مـحــاسـبــة ه ــذا ال ـف ـســاد وأه ـلــه،
فاألغذية الفاسدة والكتب التجارية من اختصاص البلدية
وا ل ـت ـج ــارة وا ل ـص ـحــة واإل عـ ـ ــام ،و ع ـلــى ك ــل وزارة أن تـقــوم
بواجبها تجاه هذا الفساد ،وتطبيق القانون على َّكل فاسد
َ
ّ
عاله"ِ :إ َن َما َج َز ُاء
كائنا من كان ،وال تنسوا قول الله جل في
َ
َّ َ ُ َ ُ َ َّ
ْ
َ
الل َه َو َر ُس َ ُ َ َ ْ َ ْ
ْ
ض ف َسادا َأن
الذين يحاربون
وله َ ْويس ْعو َ َن ْ ِف ُي ُ ُالر ِّ ْ ِ
ُ َ ِ َّ ُ َ ْ ُ ِ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ
َ
ن خ َل ف أ وْ
د
ي
أ
ع
ط
ق
ت
و
أ
وا
ب
يق َتلوا أ و ي َصل
يهم و أ ْر جله َم م ِ ٍ
ِ
َ ْ
ال ْر ض َٰذ ل َك َل ُه ْم خ ْز ٌي ف ِي ُّ
الد ن َيا َو ل ُه ْم ِفي ا ل ِْخ َر ِة
ُي َنف ْوا ِمن
ِ
ِ
ِ ِ
ٌ
َعذ ٌ
اب َع ِظيم "( .المائدة)
ولتعلم الحكومة أن الساكت عــن ا لـحــق شيطان أ خــرس
كما قال علماء وسلف األمة.
وما أنا لكم إال ناصح أمين.

ةديرجلا

•
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الدمية األميركية
واشنطن
أشعل لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية ُالروسي سيرغي الفروف وسفيره إلى ً
في شهر مايو الماضي سيرغي كيسلياك ،الذي لم يسمح إال للمصورين الروس بتغطيته ،نارا
إعالمية كبيرة سرعان ما خبت لتنشغل وسائل اإلعالم بانكشاف المزيد من المعلومات عن عالقات
سرية بين شركاء ترامب وعمالء في الكرملين ،لكن هذه الحادثة ظلت عالقة في أذهان المسؤولين
األميركيين واإلسرائيليين وحلفاء الواليات المتحدة القدماء في مجال االستخبارات الخارجية الذين
باتوا يتساءلون اليوم عما إذا كانوا يستطيعون الوثوق بأن الرئيس سيحفظ أهم أسرارهم.

مؤسسة األمن القومي
األميركية توصلت
إلى إجماع أكثر
سوداويةّ :
تحول
الرئيس إلى بيدق
بيد الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عدو
الواليات المتحدة

جنرال القوات الجوية
المتقاعد جيمس
كالبر المدير السابق
لالستخبارات الوطنية
األميركية وصف
ترامب بدمية بوتين

الـ ـتـ ـق ــى مـ ـ ـس ـ ــؤول ك ـب ـي ــر فــي
م ـجــال األمـ ــن ال ـقــومــي بالبيت
األبيض في شهر مايو الماضي
ً
بــواش ـن ـطــن م ـســؤول ـيــن روسـ ــا
بارزينّ ،
وقدم لهم تفاصيل عن
عـمـلـيــة ســريــة كــانــت إســرائـيــل
ق ــد ت ـشــاطــرت ـهــا م ــع ن ـظــرائ ـهــا
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ف ـ ـش ـ ـكـ ــل ه ـ ــذا
االجتماع صدمة للجواسيس
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـضـ ـ ــاديـ ـ ــن األم ـ ـيـ َ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن
المخضرمين ،لــم ُيـلــق القبض
على المسؤول األميركي ،وما
زال يـعـمــل فــي الـبـيــت األبـيــض
حـتــى ال ـيــوم ،وإن ك ــان يخضع
لمراقبة دقيقة.
ال ش ـ ــك أن هـ ـ ــذا ا لـ ـمـ ـس ــؤول
هو دونــالــد تــرامــب ،فقد أشعل
لقاء الرئيس بوزير الخارجية
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــرغـ ــي الف ـ ـ ــروف
وس ـف ـيــره إل ــى واش ـن ـطــن آن ــذاك
س ـي ــرغ ــي ك ـي ـس ـل ـيــاك ،الـ ـ ــذي لــم
ُيسمح إال للمصورين الــروس
ً
بتغطيته ،نــارا إعالمية كبيرة
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا خـ ـب ــت ل ـت ـن ـش ـغــل
وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ــان ـك ـش ــاف
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات عــن
ع ـ ــاق ـ ــات سـ ــريـ ــة بـ ـي ــن ش ــرك ــاء
تــرامــب وع ـمــاء فــي الكرملين،
لـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــة ظ ـل ــت
عــالـقــة فــي أذهـ ــان المسؤولين
األم ـيــرك ـي ـيــن واإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن
وحـ ـلـ ـف ــاء ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
القدماء في مجال االستخبارات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن ب ـ ــات ـ ــوا
ي ـ ـت ـ ـسـ ــاء لـ ــون الـ ـ ـي ـ ــوم عـ ـم ــا إذا
كانوا يستطيعون الوثوق بأن
الرئيس سيحفظ أهم أسرارهم.

«روسيا غيت»

المعلومات
التي تكشفها
التحقيقات بشأن
ً
ترامب تدريجيا
ترسم بشكل متواصل
صورة أكثر سوداوية

طـ ـ ــوال أك ـث ــر م ــن س ـن ــة ،أدت
مسألة التآمر إلى فتح عدد من
التحقيقات فيما صــار ُيعرف
بـفـضـيـحــة «روسـ ـي ــا غ ـي ــت» ،إذ
يسعى المحقق الخاص روبرت
م ــول ــر ل ــإج ــاب ــة عـ ــن ال ـ ـسـ ــؤال:
ً
ه ــل نـ ّـســق فــريــق ت ــرام ــب ع ـمــدا
حـمـلـتــه م ــع الـكــرمـلـيــن ليلحق
األذى ب ـه ـيــاري كـلـيـنـتــون في
انـتـخــابــات ع ــام 2016؟ ال شك
أن ه ـ ــذا االشـ ـتـ ـب ــاه ب ـح ــد ذاتـ ــه
سيئ بما يكفي ،لكن مؤسسة
األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
ت ــوصـ ـل ــت ال ـ ـيـ ــوم إلـ ـ ــى إجـ ـم ــاع
ّ
تحول الرئيس
أكثر سوداوية:
إل ــى ب ـيــدق بـيــد ع ــدو الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
ف ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر بـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وهـ ـ ـ ــذا
ً
ً
السيناريو يبدو مخيفا جــدا ،
ّ
حتى إن كتاب House of Cards
كانوا سيعتبرونه مستحيال،
حتى اليوم.
وفـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة عـ ـل ــى شـبـكــة
«س ــي إن إن» فــي  18ديسمبر،
وصــف جـنــرال الـقــوات الجوية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد جـ ـيـ ـم ــس كـ ــابـ ــر،
المدير السابق لالستخبارات
ال ــوط ـن ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ت ــرام ــب
بدمية بوتين ،وأضاف كالبر أن

الرئيس الــروسـ ِّـي كــان «ضابط
حـ ــالـ ــة» أو م ـج ــن ــد جــواس ـيــس
في االستخبارات السوفياتية
 ،KGBوأنه «يجيد التعاطي مع
أح ــد األصـ ـ ــول ،وهـ ــذا م ــا يـقــوم
به مع الرئيس ،وهــذا ما أراه».
ُ
(عـ ـن ــدم ــا طـ ـل ــب م ـن ــه تــوض ـيــح
مـ ـعـ ـن ــى ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـ ـلـ ــى «أحـ ـ ــد
األصـ ــول» ،أج ــاب كــابــر« :أقــول
ً
ذلك مجازيا»).
غـ ـ ـ ـ ّـرد ج ـ ـ ــون سـ ـيـ ـف ــر ،ع ـم ـيــل
سابق في وكالة االستخبارات
المركزية األميركية متخصص
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي« :هـ ـ ــذا
مذهل! من الجيد أنه تجرأ على
تــوص ـيــف س ـل ــوك بــوت ـيــن ،فما
كــان يجب أن ينطلي هــذا على
رئيسنا».

اإلسرائيليون
ندموا على ما
كشفوه لرئيس
وكالة االستخبارات
المركزية الجديد في
عهد ترامب النائب
الجمهوري السابق
مايك بومبيو

سهولة انخداع ترامب
ّ
يعتبر مجندو الجواسيس
ً
ال ـم ـخ ـض ــرم ــون تـ ــرامـ ــب ه ــدف ــا
ً
س ـه ــا ل ـبــوت ـيــن ،ال ـ ــذي أمـضــى
سـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
ال ـســوف ـيــات ـيــة ف ــي تـقـيـيــم مــدى
ضعف األهـ ــداف واستغاللها،
ويشيرون إلى سهولة انخداع
ت ــرام ــب بــال ـمــديــح ،كـمــا عندما
شـكــر بــوتـيــن الــرئـيــس ووكــالــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة
األميركية لمساعدته في إحباط
مــؤا مــرة لتنفيذ عملية تفجير
في سانت بطرسبرغ ،ويوضح
آشـ ـ ــا ران ـ ـغـ ــابـ ــا ،ع ـم ـي ــل خ ــاص
ســابــق فــي قسم االستخبارات
المضادة في مكتب التحقيقات
ّ
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــدرال ـ ـ ــي( :يـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل رئـ ـي ــس
ـوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ح ـل ــم كــل
ال ـ ـ ِّ
مجند «جواسيس» ،ألنه يتفاعل
ً
ّ
ويعبر
دوما مع الثناء والمديح
ً
يوميا عن أفكاره على «تويتر»).
ويـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ــاري «س ـ ـك ـ ـيـ ــب»
ً
براندون ،الذي عمل سابقا في
م ـن ـصــب ن ــائ ــب م ـس ــاع ــد مــديــر
األمن القومي ومكافحة اإلرهاب
في مكتب التحقيقات الفدرالي،
ً
ً
الرأي قائال« :يعلن عالنية مرارا
أن ـ ــه ي ـت ـب ــع حـ ــدسـ ــه ،وإذا ك ــان
ً
ّ
هــذا صحيحا  ،فقد يشكل عن
غير قصد أحــد أصــول روسيا
األبرز».
وهـ ـ ـك ـ ــذا دوالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك ،ف ـ ــا شــك
أن الـمـعـلــومــات ال ـتــي تكشفها
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات بـ ـ ـش ـ ــأن تـ ــرامـ ــب
ً
تدريجيا إنما بشكل متواصل
(صفقاته مع مستثمرين روس،
ولقاء ات شركائه الكثيرة غير
المعلنة مــع عـمــاء الكرملين،
ورف ـ ـ ـضـ ـ ــه قـ ـ ـب ـ ــول األدل ـ ـ ـ ـ ــة ع ـلــى
تدخل روسيا في االنتخابات،
وإف ـ ـصـ ــاحـ ــه عـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
االسـتـخـبــاراتـيــة اإلســرائـيـلـيــة)
ترسم صورة أكثر سوداوية.

قلق حيال الرئيس
ي ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــد بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
االستخباراتيين المخضرمين

سيرغي الفروف

جيمس كالبر

رام بن براك

مايك بومبيو

أن ــه مــا ع ــاد مــن الـمـمـكــن الـيــوم
تبديل الرواية بشأن ميل ترامب
إل ـ ــى ب ــوت ـي ــن ،م ــع أن الــرئ ـيــس
األم ـي ــرك ــي ي ـصــر ع ـلــى أن هــذا
ال ـم ـي ــل بـ ـ ــريء وم ـف ـي ــد لـلـســام
الـعــالـمــي ،ويـشـيــر غلين ك ــارل،
م ـس ــؤول اس ـت ـخ ـبــارات وطنية
سابق في وكالة االستخبارات
المركزية تولى تقييم المخاطر
ال ـخــارج ـيــة« :ي ــواص ــل الجميع
المراوغة رافضين تقديم تقييم
واضح عما يحدث ،لكن ترامب،
ً
و ف ــق تقييمي ،يعمل مـبــا شــرة
مع الروس».
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ال
يـسـتـطـيـعــون االدعـ ـ ــاء أن ـهــم لم
يتلقوا أي تـحــذ يــر ،فقبل أ يــام
ّ
من تسلم ترامب سدة الرئاسة
ّ
في شهر يناير عام  ،2017رحب
مـ ـس ــؤول ــون اس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــون
أم ـيــرك ـيــون بـ ـ ــارزون ب ــوف ــد من
ن ـظ ــرائ ـه ــم اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن فــي
واش ـن ـطــن ،فـيـخـبــر الـصـحــافــي
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاراتـ ــي ال ـم ـخ ـض ــرم
رونين بيرغمان أن هــذا اللقاء
ل ــم يـشـهــد أي ت ـط ــورات مثيرة
لــا هـتـمــام ،مــع أن األميركيين
ّ
عبروا عن قلقهم حيال رئيس
قلل من أهمية عملهم السابق،
«ومع بلوغ اللقاء نهايته ،أعلن
خـبـيــر تـجـســس أم ـيــركــي ب ــارز
ب ـج ــدي ــة أن ـ ــه مـ ــا زال ـ ـ ــت ه ـنــالــك
نـقـطــة إض ــاف ـي ــة :ي ـع ـت ـقــدون أن
بــوتـيــن يملك (وســائــل ضغط)
على ترامب ،لذلك نصح :توخوا
الحذر»ُ ،حسبما يؤكد بيرغمان
ً
وتقرير نشر الحقا عن Vanity
.Fair
ب ـ ـعـ ــد خـ ـمـ ـس ــة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،نـ ــدم
اإلسرائيليون على ما كشفوه
لــرئ ـيــس وك ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات

الـ ـم ــرك ــزي ــة الـ ـج ــدي ــد فـ ــي عـهــد
تـ ــرامـ ــب ،الـ ـن ــائ ــب ال ـج ـم ـه ــوري
ال ـس ــاب ــق م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،فقد
ُص ـع ـق ــوا ح ـيــن قـ ـ ــرؤوا ت ـقــاريــر
إعــام ـيــة ع ــن أن ت ــرام ــب أخـبــر
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروس ـ ــي
وسفيره عن عمليتهم البالغة
السرية في سورية التي هدفت
إلـ ـ ـ ــى اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق خـ ـلـ ـي ــة ت ــاب ـع ــة
ل ـت ـن ـظ ـي ــم داع ـ ـ ـ ــش اإلرهـ ـ ــابـ ـ ــي،
ويفترض خبراء االستخبارات
األميركيون أن الروس تشاطروا
هــذه المعلومات مــع حلفائهم
في إيران ،عدو إسرائيل.
أخـ ـب ــر كـ ــابـ ــر ،ال ـ ـ ــذي يــؤلــف
ً
ال ـي ــوم ك ـتــابــا ع ــن مـسـيــرتــه في
عالم االسـتـخـبــارات ،نيوزويك
فـ ـ ــي رسـ ـ ــالـ ـ ــة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة أن
«اإلسرائيليين كانوا وما زالوا
مستائين من ذلك ألنهم تأكدوا
مرة أخرى أنهم ال يستطيعون
ال ــوث ــوق ب ـنــا لـنـحـفــظ األسـ ــرار
التي يطلعوننا عليها».

جـ ـ ــوزف ف ـي ـت ـســانــاك ـيــس ،أح ــد
م ـحــرري مــدونــة ،Intel News
إل ـ ــى أن الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن ك ـبــار
المسؤولين االستخباراتيين
فــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة وإدارة
ً
ترامب «متوترة جــدا» ،ويتذكر
أن تــرامــب أغـضــب لـنــدن خــال
حـ ـمـ ـل ــة  2016ع ـ ـنـ ــد مـ ــا اد عـ ـ ــى
بدون أي دليل أن نسختها من
وك ــال ــة األمـ ــن ال ـقــومــي ،مكاتب
االتصاالت الحكومية (،)GCHQ
تنصتت على اتصاالته ،ورفض
االعتذار.
ي ـ ـ ـتـ ـ ــوصـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون
االستخباراتيون األميركيون
ً
ً
واألجانب األقل شأنا عادة إلى
ط ــرق لـلـتـعــاطــي م ــع ال ـت ـصــادم
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ــرف ـي ـع ــة،
لكن هجمات تــرامــب المتكررة
على حلف شمال األطلسي لم
تـثــر اس ـت ـيــاء حـلـفــاء واشـنـطــن
ّ
الـمـقــربـيــن ف ـح ـســب ،ب ــل ول ــدت
ً
ـاؤالت عـمــا إذا كــان
أي ـض ــا ت ـس ـ ُ
ّ
الرئيس قد خدع ليسهل هدف
بوتين الطويل األمــد :تقويض
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .ويــوضــح
فـيـتـســانــاكـيــس« :ي ـق ــول بعض
زمــائ ـنــا ف ــي أوروبـ ـ ــا الـغــربـيــة
إن ت ـش ــاط ــر ال ـم ـع ـل ــوم ــات ب ــات
ً
م ـح ـصــورا بـمـكــافـحــة اإلره ــاب
و بـعــض المعلومات البحرية،
أمـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــر ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
المرتبطة بروسيا ،فقد توقف
ً
بالكامل تقريبا».
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،نـ ـجـ ـه ــل مــا
سيكون تأثير هجمات ترامب
ع ـ ـلـ ــى «اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي
األص ــول ــي» فــي عــاقــات وكــالــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
الجاسوسية في األمم العربية،
واإلفـ ـ ــري ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــة ،واآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة.
ً
تاريخيا اعتمدت هذه الوكالة
على هؤالء الشركاء المحليين
ل ـت ـبــادل الـمـعـلــومــات واألف ـك ــار
بـشــأن الـمـجـمــوعــات المقاتلة،
ً
مع أنها شعرت أحيانا بالندم
عندما نجح عمالء مزدوجون
في التسلل إلى صفوفها.

ذروتـهــا مع تقرير شهر يناير
ال ــذي أع ــده كــابــر ونـظـيــره في
وزارة األ م ـ ـ ــن ا لـ ــداخ ـ ـلـ ــي جـيــه
جــونـســون والـ ــذي ج ــاء فـيــه أن
ال ـكــرم ـل ـيــن ع ـمــل ع ـلــى إي ـصــال
ترامب إلى منصبه ،من الواضح
أن الــرئـيــس سـمــح لمستشاره
المقبل في مجال األمن القومي
مايكل فلين بالتآمر مع الروس
بشأن رفع العقوبات.
ً
ومن الجلي أيضا أنه لم يأبه
لطرده بعدما علم أن فلين كذب
على مكتب التحقيقات الفدرالي
بـ ـش ــأن هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــأل ــة ،ف ـغ ـ ّـرد
تــرامــب أن الـتـهــم الـتــي ُوجـهــت
ً
الحقا إلى فلين والصفقة التي
عقدها تشكالن «مـصــدر خزي
ألن أع ـ ـمـ ــالـ ــه خـ ـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة ك ـ ــان ـ ــت م ـخ ــال ـف ــة
للقانون ،وال نملك ما نخفيه».

تسريبات

خبير تجسس
أميركي بارز أعلن
أن بوتين مازال
يملك وسائل ضغط
على ترامب ونصح
بتوخي الحذر

على نحو مماثلّ ،
عبر بعض
حـ ـلـ ـف ــاء ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
االستخباراتيين المقربين عن
انزعاجهم من تسريبات ترامب،
ح ـس ـب ـمــا أط ـل ــع مـ ـس ــؤول ب ــارز
سابق في مجال األمن القومي
ً
نيوزويك طالبا عدم ذكر اسمه
عند مناقشة مسائل حساسة
مـمــاثـلــة .وأضـ ــاف« :سـمـعـ ُـت أن
ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن مـ ـ ـت ـ ــرددون فــي
إط ــاع ـن ــا ع ـلــى م ـع ـلــومــات عن
عـمـلـيــة ت ـخــريــب روس ـي ــة ليس
ألسباب أمنية بل سياسية ،ال
يريدون التصادم مع ترامب».
ً
ي ـش ـي ــر أي ـ ـضـ ــا م ـح ـل ــل آخـ ــر،

غضب اإلسرائيليين

جوزف فيتساناكيس
محرر مدونة
 Intel Newsيؤكد
أن العالقات بين
كبار المسؤولين
االستخباراتيين في
المملكة المتحدة وإدارة
ً
ترامب متوترة جدا

و ر ا ح ا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤ و ل ـ ـ ـ ــو ن
اإلسرائيليون على غير العادة
ي ـ ـ ـنـ ـ ــددون ع ــانـ ـي ــة بـ ــ«خـ ـي ــان ــة
ت ــرام ــب» ف ــي ش ـهــر م ــاي ــو ،ولــم
ً
يهدأوا إال أخيرا ،ورغم ذلك ما
زل ـنــا نـسـتـشــف م ــدى غضبهم
بعد مرور أشهر ،فعندما أجرى
ن ــائ ــب م ــدي ــر ج ـه ــاز ال ـم ــوس ــاد
السابق رام بن براك مقابلة مع
كيم دوزي ــه مــن ،Cipher Brief
قال« :تقضي القاعدة بأنني إذا
أعطيتك معلومات لمساعدتك،
ال تقدمينها إلى طرف آخر من
دون إذني ،ولي ملء الثقة بأنه
لن يكرر ما فعله ،ألن ذلك يلحق
األذى بعالقتنا».
ُ
لكن كــل اإلشـ ــارات تظهر أن
ت ــرام ــب ال ي ــأب ــه ل ـمــن يـتـعــرض
لـ ـ ـ ـ ــأذى إن كـ ـ ـ ــان ذلـ ـ ـ ــك يـ ـخ ــدم
مصالحه وكبرياءه ،فرغم تراكم
األدلة على تدخل روسيا خالل
ص ـي ــف عـ ـ ــام  2016وب ـلــوغ ـهــا

مخاطر التجسس
ح ــدث ــت ك ــل هـ ــذه ال ـت ـطــورات
رغم تحذير مكتب التحقيقات
ال ـفــدرالــي بـكــل وض ــوح تــرامــب
ب ـع ـيــد ت ــرش ـي ـح ــه مـ ــن م ـخــاطــر
التجسس الروسي المحتملة،
وفــق شبكة  ،NBC Newsكذلك
زار ع ـمــاء مـكـتــب التحقيقات
ال ـف ــدرال ــي ه ــوب هـيـكــس ،الـتــي
تعمل منذ زمن متحدثة باسم
ت ــرام ــب ،بـعـيــد تـبــوئــه منصبه
وأخ ـبــروهــا أن بـعــض الـعـمــاء
الـ ـ ـ ـ ــروس الـ ـمـ ـع ــروفـ ـي ــن ك ــان ــوا
يـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــون اخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق اإلدارة
الـجــديــدة ،إال أن هيكس ،التي
تزعم أنها نقلت هــذا التحذير
إل ــى مـسـتـشــار الـبـيــت األبـيــض
ُ
دونــالــد ماكغان ،لــم تتهم بأي
مخالفة قانونية.
ل ـكــن ال ـمـ ـش ــادة ال ـم ـتــواص ـلــة
م ــع ت ــرام ــب بـ ـش ــأن إن ـ ـكـ ــاره أن
ً
ّ
ك ــل ه ــذا ال يـشــكــل «ت ــآم ــرا» مع
الـ ـ ــروس ل ـي ـســت سـ ــوى مـصــدر
إلهاء ،حسبما يؤكد مسؤولون
اسـتـخـبــاراتـيــون مـخـضــرمــون،
وتـشـبــه ه ــذه ال ـم ـشــادة البحث
ع ــن ب ــدي ــل ج ـلــي ال وج ـ ــود لــه،
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ت ـغ ـفــل «ع ـمــا
ً
ي ـظ ـه ــر جـ ـلـ ـي ــا أم ـ ـ ــام أع ـي ـن ـن ــا»،
وفـ ــق م ــا ي ــذك ــره ع ـم ـيــل مكتب
التحقيقات الـفــدرالــي رانغابا،
الرئيس السابق لمكتب وكالة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـم ــرك ــزي ــة فــي
مـ ــوس ـ ـكـ ــو س ـ ـي ـ ـفـ ــر ،ومـ ـ ـس ـ ــؤول
عمليات وكــالــة االسـتـخـبــارات
المركزية السابق ُأليكس فينلي
في مقال مشترك نشر في موقع
 Just Securityاإل ل ـك ـت ــرو ن ــي.
ويـتــابـعــان« :ال شــك أن روسـيــا
ق ــام ــت ب ـ ـم ـ ـحـ ــاوالت عـ ـ ــدة غـيــر
مسبوقة الختراق حملة رئاسية
أميركية ،وأن محاوالت التقرب
ه ـ ــذه الـ ـت ــي أقـ ــدمـ ــت ع ـل ـي ـهــا لــم
تـ َ
ـواج ــه بــال ـصــد ،وأن الجميع
بدون استثناء أخفوها».
ُ
يختمان« :قد ال تعرض هذه
الوقائع داخل قاعة محكمة ،وقد
ال تكون غير مشروعة حتى ،إال
ً
ً
ً
أنها تمثل خطرا أمنيا قوميا
ً
ً
ق ــائـ ـم ــا وواضـ ـ ـح ـ ــا ال يـمـكـنـنــا
تجاهله».
"نيوزويك إنترناشونال"

opinion@aljarida●com

رؤى عالمية
ثورة إيران التي يريد العالم أن يتجاهلها

جانب من موجة االحتجاجات
إذا كان ثمة درس على العالم أن يتعلمه من
دوغالس موراي « -ذي
«الـ ـث ــورة ال ـخ ـض ــراء» ف ــي إيـ ــران ف ــي سـنــة 2009
سبكتيتر»
وما يدعى الربيع العربي الذي أعقبها فهو أن
ً
األنظمة األكثر سوءا تستمر في البقاء ،والحكام
الــذيــن يتسمون بـقــدر ع ــادي مــن الـتــرويــع (زيــن
العابدين بــن علي فــي تــونــس وحسني مبارك
فــي مـصــر) يمكن إطاحتهم بـثــورة،
وأول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن يـ ــريـ ــدون ق ـت ــل كــل
مــواطـنـيـهــم يـسـتـمــرون ف ــي الـحـكــم،
وهكذا نحن ندخل سنة  2018وبعد
ن ـحــو ن ـصــف م ـل ـيــون ق ـت ـيــل يستمر
ً
بشار األسد رئيسا في سورية وحكم
الـمــالــي فــي إيـ ــران يــدنــو مــن الــذكــرى
األر بـعـيــن لسيطرته على السلطة في
عام .1979
ظهرت قبل أيام فرصة لتعلم هذا
ال ــدرس مــن جــديــد عـنــدمــا انطلقت
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات فـ ــي شـ ـ ـ ــوارع إي ـ ـ ــران،
وت ـس ــاء ل الـعــالــم أي تــاريــخ قد
يعيد هذا العمل ،ثورة مضادة
لعام 1979؟ أم مجرد إعادة
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـت ــي
قمعت بقسوة في تلك
السنة؟
كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت أصـ ـ ـ ـ ــول
وأسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ــوج ـ ــة
االحتجاجات األخيرة
موضع خــاف ون ــزاع ،إذ
تـقــول حـكــومــة ط ـهــران بــوجــود
ت ــدخ ــل أجـ ـنـ ـب ــي فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة،
الرئيس روحاني وعلي خامنئي
فـيـمــا ي ـحــذر آخ ـ ــرون م ــن رج ــال

ً
دي ــن أكـثــر ت ـشــددا مــن الـنـظــام ال ـحــالــي ،ولكن
م ـع ـظــم ال ـت ـق ــاري ــر ت ـش ـيــر الـ ــى أن الـمـحـتـجـيــن
ب ــدؤوا بــإبــراز مـضــاعـفــات ارت ـفــاع مستويات
المعيشة في البالد ،كما اشتكوا بشكل محدد
من استخدام الحكومة لألموال التي حصلت
عليها نتيجة رفع العقوبات االقتصادية عنها
ليس لمساعدة الشعب اإليــرانــي بل لمتابعة
ط ـمــوحــات إقـلـيـمـيــة أوس ـ ــع .وت ـقــاتــل ال ـقــوات
اإليرانية في الوقت الراهن في اليمن وسورية
ولـ ـبـ ـن ــان ،ورغ ـ ـ ــم ه ـ ــذا فــا
يـ ــزال ه ـنــاك م ــن يــزعــم
ع ـن ـهــا أنـ ـه ــا لـيـســت
توسعية.
وتـتـعــرض إيــران
ال ـ ــى درجـ ـ ــة مـتــدنـيــة
من النمو ومستويات
عالية من البطالة،
وتضخم يصل
إ لـ ــى  10في
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة،
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــر
ا لكثير
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ال ـ ـمـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة م ـث ــل ال ـب ـي ــض وال ـح ـل ـيــب
وبصورة متزايدة.

العامل األكثر أهمية
ولـكــن الـعــامــل األك ـثــر أهـمـيــة يتمثل بتحول
المحتجين بسرعة الفتة مــن انتقاد الحكومة
إلى عداء النظام اإليراني بصورة علنية ،وقد ردد
متظاهرون خارج بوابة جامعة طهران شعارات
مـنــاو ئــة للمرشد عـلــي خامنئي منها «ا لـمــوت
للدكتاتور» وترددت شعارات «الموت لحزب الله»
الذي يقاتل في الوقت الراهن في لبنان والعراق
وسورية في مشهد وكرمنشاه .وبعد عدة أيام
بدا أن النظام شعر بقلق من هذه االحتجاجات
فــي حـيــن كــانــت االح ـت ـجــاجــات ف ــي سـنــة 2009
مقتصرة على العاصمة طهران فقط.
وعلى الرغم من ذلك فإن من يتوقع أن تفضي
هــذه المظاهرات الــى تغيير سريع فــي طبيعة
الـحـكــومــة اإليــران ـيــة انـمــا يغفل تــذكــر الـتــاريــخ،
وبعد وقت قصير من اندالع االحتجاجات قامت
قــوات األمــن اإليرانية بمن فيها عناصر وزارة
االستخبارات واألم ــن بتصوير األح ــداث ،وفي
إيران تماثل آالت تصوير النظام خطر القناصة
ماعدا أنها متأخرة بقدر أكبر ،وكما كانت الحال
ف ــي س ـنــة  2009سـتـسـتـخــدم ال ـش ــرط ــة ال ـصــور
العتقال المتظاهرين إضافة الى أفراد عائالتهم
الذين لم يشاركوا في المظاهرات ،كما ستحدث
محاكمات صورية وإعدامات ،وهي الطريقة التي
يتبعها الحكم في إيران الذي استمر أربعة عقود
مــن الــزمــن ،وفــي عــام  1979كــان تـصــرف جهاز
الشرطة السرية (السافاك) التابع للشاه الحافز

الندالع الثورة ،وقد نسخ الماللي عمل السافاك
وتعملوا من أخطائهم.
وك ــل مــن يـشــك فــي ق ــدرة الـمــرشــد األع ـلــى على
التشبث بالسلطة عليه أن يشاهد التغطية التي
صدرت للحشود في مدينة راشت وهي تتقدم في
الشوارع في األيام األولى لالحتجاج ،وكيف قامت
قوات الحرس الثوري بمهاجمة المحتجين ،وهذه
الـقــوات مجموعة مــن القتلة المدربين تستهدف
المدنيين المسالمين الغاضبين ،وتم اعتقال أكثر
من  600شخص وقتل العشرات ،ولذلك ليس أمام
المدنيين أي فرصة للنجاح.
ً
هـ ــذا ولـ ــم ي ـظ ـهــر ال ـع ــال ــم ال ـخ ــارج ــي اه ـت ـمــامــا
ب ـهــؤالء فــي محنتهم ،وف ــي الـســاعــات األول ــى من
االحتجاجات حذر الرئيس األميركي دونالد ترامب
في تغريدة على «تويتر» السلطات اإليرانية من
أن الواليات المتحدة تراقب عن كثب أي انتهاكات
تحدث لحقوق االنسان .ومن جديد قرر ترامب أال
ً
يكرر تصرفات سلفه باراك أوباما الذي تردد تماما
في التحدث عن الثورة الخضراء.
قــد يكون لبعض الـحــذر مــن المجتمع الدولي
ما يـبــرره ،ووزيــر الخارجية البريطاني بوريس
جونسون أعــرب عــن «قلقه» إزاء األح ــداث ،ولكنه
حرص على عدم المضي الى أكثر من ذلك ،وكان
ً
جونسون الــذي عــاد أخـيــرا من طهران حيث كان
يسعى الى اطالق سراح المواطن البريطاني من
أصل إيراني نازانين زخاري-راتكليف الذي أمضى
ً
في االعتقال  18شهرا في إيران.

في أماكن أخرى
وفــي أمــاكــن أخــرى أشــار الصمت إلــى جوانب

مـخـتـلـفــة ،وف ــي سـنــة  2015واف ــق مـجـلــس األم ــن
الدولي على اتفاق مع إيران للحد من برنامجها
ال ـ ـنـ ــووي ،وت ـم ـث ـلــت ح ــواف ــز طـ ـه ــران ف ــي تـحــريــر
ال ـت ـجــارة وال ـح ـصــول عـلــى م ـل ـيــارات الـ ـ ــدوالرات،
وكانت الحكومات والشركات األوروبية تأمل أن
تنال ثــروات من خالل ذلك االتفاق ،فيما التزمت
الـمـســؤولــة عــن الـسـيــاســة الـخــارجـيــة واألم ــن في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني بالصمت
إزاء الـثــورة فــي إي ــران ،ولــم تقل حتى إنها كانت
تراقب األحداث عن كثب.
وحتى إذا أطيح بنظام طهران ذات يوم وهو
بعيد فــي الــوقــت الــراهــن تــوجــد أجنحة منافسة
داخل إيــران لتحقيق نتيجة ال يمكن التنبؤ بها
كما حدث في سنة  ،1979وإذا كان الشعب اإليراني
يريد الحرية فعلينا أن نتمنى له التضامن والحظ
والتوفيق ،فهو في حاجة الى ذلك ،وهذا الشعب
ً
ً
ً
يواجه نظاما ليس مزعزعا رئيسا لالستقرار في
المنطقة فقط ،بل إنه يمثل طبقة تتصرف بقسوة،
وذلك النظام سيظل في السلطة بكل تأكيد طالما
ً
ً
ظل العالم مشوشا ومتعاطفا كما كان طوال األيام
والسنوات األخيرة.

إذا أطيح بنظام طهران ذات يوم
وهو بعيد في الوقت الراهن
فهناك أجنحة منافسة داخل
إيران لتحقيق نتيجة ال يمكن
التنبؤ بها

تداعيات مدمرة للقطيعة بين ترامب وستيف بانون
●

ديفيد كاتانيس « -يو إس نيوز»

ال ـم ــاض ــي ،وأسـ ـف ــرت ع ــن اس ـت ـعــدائــه
لـلـحــزب الـجـمـهــوري مــن خ ــال دعمه
«روي مـ ــور» ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تــوجـيــه
ات ـه ــام ــات ل ـه ــذا ال ـم ــرشــح بــالـتـحــرش
ال ـج ـن ـســي ،ك ـمــا أن م ــور ف ـقــد م ــا كــان
يعتقد أنه سباق ال يمكن خسارته أمام
المرشح الديمقراطي «دوغ جونز».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن س ــوء حـســابــاتــه
وال ـ ـ ـعـ ـ ــداء الـ ـ ـ ــذي أث ـ ـ ـ ــاره ف ـ ــي أوسـ ـ ــاط
الجمهوريين التقليديين تميز نفوذ
ب ــان ــون ب ــوج ــود ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة لــه
مــع ت ــرام ــب ،وق ــد أك ــد الـبـيــت األبـيــض
ً
ً
أن بـ ــانـ ــون أج ـ ـ ــرى اتـ ـ ـص ـ ــاال هــات ـف ـيــا
مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ال ـش ـهــر
الماضي ،وأنه يمكن أن يقدم مساعدة
ح ــول أف ـك ــار الــرئ ـيــس إزاء الـسـيــاســة
واالستراتيجية السياسية.

ك ــان ــت الـقـطـيـعــة ال ـت ــي وق ـع ــت بين
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
وكـبـيــر مـسـتـشــاريــه االستراتيجيين
س ـت ـيــف ب ــان ــون ق ــد أفـ ـ ــرزت م ــا يمكن
توقعه من هذا الثنائي المتفجر.
وبـ ـ ـع ـ ــد أن اتـ ـ ـه ـ ــم بـ ـ ــانـ ـ ــون ع ــائ ـل ــة
ت ــرام ــب ورئ ـي ــس حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة
ب ــول مــانــافــورت «بــالـخـيــانــة» نتيجة
اجتماعهم مع محامية روسية في برج
ترامب خالل حملة الرئاسة رد ترامب
بالقول إن بانون قد «فقد عقله».
ويقول أحد موظفي البيت األبيض
ً
ردا على ســؤال حول مستقبل بانون
ً
قائال «يوجد أشخاص يمكن اعتبارهم
من الحلفاء العقائديين ولكن ضمن
الـحـلـفــاء الفعليين .وكــانــت ه ــذه هي
القشة األخيرة التي أنهت عالقة بانون
مع الرئيس».
وقـ ــد تـ ـض ــررت س ـم ـعــة ب ــان ــون فــي
أعـ ـق ــاب ان ـت ـخ ــاب ــات خ ــاص ــة لمجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ ف ــي أالبـ ــامـ ــا خ ـ ــال ال ـش ـهــر

وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب إن بــانــون
يتصرف من تلقاء نفسه «وهو يتعلم
أن الفوز ليس بالسهولة التي أجعله

إريك ترامب

ناتاليا فيسيلنتسكايا

رأي ترامب

يبدو أنه ال يمثل قاعدتي السياسية،
بل يمثل نفسه فقط».
وق ـ ــد أفـ ـض ــت ت ـل ــك ال ـق ـط ـي ـع ــة بـيــن
الــرجـلـيــن ال ــى تــداع ـيــات مـبــاشــرة في
أوســاط الحزب الجمهوري ،وشعرت
قيادة الحزب بسعادة لتشويه صورة
بانون ،إضافة الى تأييد زعيم األكثرية
في مجلس الشيوخ األميركي «ميتش
ماك كونيل» لموقف ترامب.
وفي غضون ذلك علق أنصار بانون
في محنة محرجة مفاجئة بينه وبين
الرئيس ،وفي فيرجينيا الغربية دعا
ال ـنــائــب إي ـف ــان جـنـكـنــز ،وه ــو مــرشــح
مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري
لتحدي السيناتور الديمقراطي «جو
م ــان ـش ــن» دعـ ــا خ ـص ـمــه وزي ـ ــر ال ـع ــدل
ب ــات ــري ــك م ــوري ـس ــي إلـ ــى ال ـت ـخ ـلــي عن
بانون.
وقـ ـ ــال ج ـن ـك ـنــز ف ــي ب ـي ــان ل ــه «ب ـعــد
حمالت ستيف بانون المغرضة على
الرئيس ترامب وعائلته يتعين على
باتريك موريسي على الفور أن يرفض
دعم بانون ،وإذا رفض فسيعلم سكان
فيرجينيا الغربية أن مــا كــان يقوله
ً
ترامب عن بانون اليوم ينسحب أيضا
ع ـلــى م ــوري ـس ــي م ــن ح ـيــث إنـ ــه يمثل
نفسه فقط».
وقـ ـ ــد سـ ــارعـ ــت ال ـم ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
مــوريـســي إل ــى ال ــرد ب ــأن «ال ـمــرشــح ال
ي ــدع ــم ت ـل ــك ال ـح ـم ــات ع ـل ــى الــرئ ـيــس
تــرامــب وعــائـلـتــه» .وفــي ويسكونسن
ات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــذت ح ـ ـم ـ ـلـ ــة م ـ ـ ــرش ـ ـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب
الـجـمـهــوري لمجلس الـشـيــوخ «لـيــاه
فاكمير» مقاربة مماثلة ،داعية خصمه
كيفن نيكولسن إلى التخلي عن دعم
ستيف بانون.
وقال مدير حملة فاكمير غيس وارد
«كــان مــن المخيب لــآمــال بقدر كبير

معرفة حدوث تلك الحمالت الشريرة
على الرئيس ترامب وعائلته من قبل
بانون».

مرشحو الحزب الجمهوري
الـ ـم ــرشـ ـح ــون اآلخـ ـ ـ ـ ــرون لـمـجـلــس
الـ ـشـ ـي ــوخ م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـج ـم ـه ــوري
م ـ ــن م ـ ــؤي ـ ــدي ب ـ ــان ـ ــون ال ـ ــذي ـ ــن ي ـم ـكــن
أن يـ ـتـ ـع ــرض ــوا لـ ـضـ ـغ ــوط م ـ ــن أج ــل
االسـتـجــابــة لـهــذا الـمــوقــف هــم جوش
هولي في ميزوري ،وكيلي وورد في
أريزونا ،ومات روزندال في مونتانا.
ومــع قطع الــرئـيــس تــرامــب عالقته
مع بانون بهذه الطريقة الدراماتيكية
س ـت ـكــون ح ـم ـلــة الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
في حاجة إلى دراســة ما إذا كان دعم
ب ــان ــون يـسـتـحــق ال ـش ــيء ال ـك ـث ـيــر في
المقام األول ،وبصورة مباغتة يمكن
أن تحمل سمة بانون وصمة عار.
وبـ ــوص ـ ـفـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـبــريـتـبــارت (مــوقــع اخ ـبــاري أميركي
ي ـم ـي ـن ــي م ـ ـت ـ ـطـ ــرف) ال يـ ـ ـ ــزال ب ــان ــون
يـتـمـتــع ب ـن ـفــوذ ع ـلــى م ــواق ــع الـشـبـكــة
العنكبوتية المؤثرة والمفضلة لدى
ال ـي ـم ـيــن ال ـم ـت ـط ــرف ،ول ـك ــن ح ـتــى إذا
كانت ستشهد تداعيات من النزاع فإن
المحسن الثري من الحزب الجمهوري
روبرت ميرسر وابنته ريبيكا ميرسر
ً
قد ساعدا «بريتبارت» ماليا وكانا من
ً
كبار مؤيدي الرئيس ترامب أيضا.
وقد أعلن روبرت ميرسر في شهر
نوفمبر الماضي أنه قرر بيع حصته
في شركة «بريتبارت» البنته ،وجعل
من الواضح أنه عندما يناقش األمور
السياسية مــع بــانــون فـهــو ال يــؤيــده
ً
دائ ـ ـمـ ــا ،وربـ ـم ــا ت ـضــع الـقـطـيـعــة بين
ت ــرام ــب وب ــان ــون عــائ ـلــة م ـيــرســر في

ترامب مع كبير مستشاريه ستيف بانون
ً
وض ــع غـيــر مــريــح بـقــدر أكـبــر تـمــامــا،
وهو وضع ال يفضل بالضرورة بانون
الذي بقي له قلة من الحلفاء في البيت
األبيض.
وقال إريك نجل دونالد ترامب في
تغريدة في األسبوع الماضي «عندما
خسر بــانــون بريتبارت لــم يعد لديه
أي شيء».
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن بــانــون لم
يــرد على رسالة بالبريد اإللكتروني
لـلـتـعـلـيــق ع ـل ــى هـ ــذا الـ ــوضـ ــع ،ول ـكــن
ً
ً
مصدرا مقربا منه يقول إن بانون «ال
يشعر بندم وهو يتصرف كما لو أن
هذه أنباء يومية عادية».
وعندما سئل حول ما إذا كان يظن
أن بانون سيتحدث مع الرئيس ترامب
من جديد أجاب المصدر أن ذلك ال يهم
فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،وأنـهـمــا «يــركــزان
على األ ج ـنــدة وتغطيتها» ،وبحلول
األسبوع الماضي كانت األنباء المهمة
على موقع التواصل االجتماعي تقول

بـ ـض ــرورة «ال ــدع ــم ال ــواس ــع لـسـيــاســة
ترامب حول الهجرة».
وعندما غادر بانون البيت األبيض
في شهر أغسطس الماضي كان يعتبر
ً
مصدرا يعول عليه كحليف خارجي
ل ــإدارة األمـيــركـيــة ،ولكنه يـبــدو اآلن
ً
م ـص ــدرا لــانـتـقــام بـشـكــل يــائــم دور
شــاهــد للمستشار ال ـخــاص «روب ــرت
مــولــر» فــي سعيه ال ــى مـعــرفــة تــواطــؤ
محتمل بين حملة ترامب وروسيا في
حملة االنتخابات الرئاسية.

حملة بانون
ويـ ـه ــاج ــم بـ ــانـ ــون ع ــائـ ـل ــة ت ــرام ــب
بـ ـص ــورة م ـب ــاش ــرة ،وي ـخ ـبــر ال ـمــؤلــف
مايكل وولف أن فرصة نجل الرئيس
تــرامــب إزاء اجـتـمــاعــه مــع المحامية
ال ــروس ـي ــة نــاتــال ـيــا فـيـسـيـلـنـتـسـكــايــا
وغيرها مــن المشاركين فــي اجتماع
العشرين من شهر يونيو عــام 2016

في برج ترامب تعبر عن رفض الرئيس
معرفته بــذلــك االج ـت ـمــاع ،كـمــا تشير
الى صفقات مالية بين صهر الرئيس
ً
ت ــرام ــب غ ــاري ــد ك ــوش ـن ــر ق ــائ ــا إن ـهــا
ً
ً
س ـتــؤدي دورا رئـيـســا فــي تحقيقات
روبرت مولر.
وقد أصبح بانون الذي اتهم ترامب
بـ«النرجسية» مصدر اهتمام لوسائل
اإلع ــام فــي الـعــام الماضي ،ولكن إذا
ً
كان صحيحا أن ترامب عمد في أغلب
األحـيــان الــى إصــاح عالقاته مــع من
اختلف معهم في السابق فإن النزاع
مع بانون يشير الــى محنة سياسية
لـلـبـيــت األب ـي ــض ،نــاهـيــك ع ــن األل ـغــام
الـقــانــونـيــة الـمـحـتـمـلــة ال ـتــي زرعـتـهــا
تعليقاته.
ويبدو بانون اآلن مثل ذئب منفرد
انـطـلــق بـعـنــاد مــن الـقـفــص وحــوصــر
في زاوية ،ولم يعد الكثير كي يكسبه
أو يخسره.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.560

415

958

2.431 2.732 3.315

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

اللون األخضر يعم مؤشرات األسواق لألسبوع الثاني بقيادة «قطر»

ً ً
مؤشرا بورصة الكويت الوزنيان يسجالن ارتفاعا جيدا بنسبة  2.3و%1.6
علي العنزي

استمر األداء االيجابي في
مؤشرات بورصة الكويت
خالل األسبوع الثاني من
هذا العام ،ومالت المكاسب
للمؤشرات الوزنية بعد أن
استقر السعري على ارتفاع
بنسبة  ً %1.6بينما حقق
ً
الوزني ارتفاعا مماثال بذات
النسبة ،والتي تعادل 6.73
نقاط ،وكانت المكاسب األكبر
من نصيب "كويت  "15بنسبة
.%2.3

لألسبوع الثاني على التوالي،
ا سـ ـتـ ـم ــر األداء اإل ي ـ ـجـ ــا بـ ــي ع ـلــى
م ـس ـت ــوى م ـح ـص ـلــة األس ـ ـبـ ــوع فــي
مؤشرات األسواق المالية في دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،ولــم
يـخـســر مـنـهــا س ــوى مــؤشــر ســوق
مـسـقــط وبـنـسـبــة مـ ـح ــدودة كــانــت
ث ـلــث ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة ،بـيـنـمــا حقق
ً
ً
مــؤشــر س ــوق قـطــر ارت ـفــاعــا كبيرا
اخترق خالله مستوى  9آالف نقطة،
وبمحصلة أسبوعية كبيرة كانت
نسبتها حوالي  6في المئة ،بينما
اس ـت ـق ــرت ب ـق ـيــة الـ ـم ــؤش ــرات عـلــى
مكاسب متقاربة كــا نــت للكويتي
"ال ـس ـع ــري" بـنـسـبــة  1.6ف ــي المئة
وت ـعــادل مــؤشــرا ســوقــي اإلم ــارات
"دبـ ـ ــي" و"أب ــوظـ ـب ــي" بــارتـفــاعـهـمــا
بنسبة  0.9في المئة ،وربح مؤشر
ال ـســوق الـسـعــودي "تــاســي" نسبة
قريبة منهما كانت  0.8في المئة،
واكتفى مؤشر سوق البحرين بثلث
نقطة مئوية فقط.

قطر وآثار األزمة السياسية
لم تكن مكاسب السوق القطري
الكبيرة سواء خالل الشهر الماضي
ال ـتــي اس ـت ـعــادت حــوالــي  12.5في
ال ـم ـئــة م ــن خ ـســائــر الـ ـع ــام ،وال ـتــي
تسببت بها األزمة السياسية بين
قـطــر ودول الـمـقــاطـعــة الخليجية
وال ـعــرب ـيــة أو مـكــاســب ه ــذا الـعــام
إال نتيجة ردة فعل معاكسة بعد
امـ ـتـ ـص ــاص آث ـ ــار األزمـ ـ ـ ــة وق ـ ــراءة
الــواقــع السياسي الـجــديــد ،والــذي
تجمد عند حدود مقاطعة شاملة
سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة ومـحــاولــة
إيجاد بدائل ،ورغم التوتر المستمر
إال أن الـ ـس ــوق بـ ــدأ ال ـت ـعــايــش مع
األزمة السياسية وامتص صدمتها
األول ـ ـ ـ ــى ب ـع ــد س ـت ــة أشـ ـه ــر ل ـي ـبــدأ
إستعادة خسائره الطاحنة بسبب
أزم ــة طــارئــة ب ــدأت مـفــاجـئــة وغير
مـ ـع ــروف وقـ ــت ن ـهــاي ـت ـهــا ،وبــدعــم
مــن أسـعــار الـطــاقــة ،التي تحسنت

تراجع محدود
وحيد في مؤشر
مسقط ومكاسب
متقاربة لبقية
األسواق

ً
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا وال ـ ـت ـ ــي تـ ـه ــم ج ـم ـيــع
االق ـت ـص ــادات الـخـلـيـجـيــة والم ــس
برنت بنهاية األسبوع ،أمس األول،
ً
مستوى  70دوالرا للبرميل وللمرة
األول ـ ـ ــى م ـن ــذ أن ودع ـ ــه ق ـب ــل سـنــة
وث ـمــان ـيــة أش ـه ــر مــاض ـيــة وسـجــل
الـ ـخ ــام األمـ ـي ــرك ــي م ـس ـت ــوى 63.5
ً
ً
دوالرا للبرميل مستفيدا من تراجع
م ـخــزونــات ال ـخــام األم ـيــركــي تــارة
ومن انخفاض سعر صرف الدوالر
أمــام العمالت الرئيسية مــن جهة
أخ ــرى ليكسب مــؤشــر س ــوق قطر
خالل األسبوع الماضي وسط هذه
العوامل نسبة  5.9في المئة اخترق
خاللها مستوى  9آالف نقطة وعاد
ً
مقفال على مستوى  9135.86نقطة
بعد أن جمع  505.49نـقــاط خالل
األسبوع الثاني من هذا العام.

مكاسب متقاربة
سجلت ثالثة مؤشرات خليجية
مـ ـك ــاس ــب مـ ـتـ ـق ــارب ــة م ـن ـه ــا اثـ ـن ــان
هما مؤشرا سوقي اإلم ــارات دبي
وأبوظبي ،وكانت مكاسبهما نسبة
 0.9في المئة إذ ربــح األول 31.06
نقطة ،ليقترب مــن مستوى 3500
ً
نقطة ،ويقفل تحديدا على مستوى
 3494.63نقطة بينما بلغ مؤشر
ســوق أبوظبي مستوى 4591.11
ً
نقطة جامعا  42.68نقطة ،وبــأداء
أسبوعي إيجابي معظم جلسات
ً
األس ـب ــوع ،ولـعــل الــدعــم دائ ـم ــا من
خالل أسعار النفط وتوقعات بنمو
اق ـت ـصــادات دول مجلس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي خـ ــال الـ ـع ــام ال ـحــالــي،
وخ ــروج ـه ــا م ــن دوامـ ـ ــة ع ـج ــوزات
مــال ـيــة وت ــراج ــع ت ـق ــدي ــرات تـبــاطــؤ
اقتصادي خالل هذا العام.
وحقق مؤشر "تاسي" السعودي
ً
ً
ن ـم ــوا قــري ـبــا م ــن م ــؤش ــري ســوقــي
اإلمارات وربح نسبة  0.8في المئة
وعلى وقع ارتفاع قطاعات البنوك
والـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات ال ـم ــدف ــوع ــة
ب ـم ـك ــاس ــب أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط وص ــل

مــؤشــر "تــاســي" ألعـلــى مستوياته
خــال أربعة أشهر ليبلغ مستوى
 7338.04ن ـق ـط ــة و ي ـج ـم ــع خ ــال
األسبوع حوالي  61نقطة خضراء
ً
م ـس ـت ـف ـيــدا م ــن ع ـ ــدة ع ــوام ــل دع ــم
سـ ـي ــاسـ ـي ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واص ـ ــل
ً
بـهــا انـطــاقـتــه الـتــي بــدأهــا مبكرا
مقارنة مع بقية مؤشرات األسواق
الـخـلـيـجـيــة األخ ـ ــرى ،لـكــن بــوتـيــرة
ً
بطيئة نوعا ما وبسيولة متذبذبة
كان آخرها  3مليارات ريال بنهاية
تعامالت األسبوع الماضي.

مسقط والمنامة
جــاء ت محصلة سوقي مسقط
والمنامة متعاكسة وبثلث نقطة

مـ ـئ ــوي ــة ب ــاالتـ ـج ــاهـ ـي ــن ،إذ رب ــح
مؤشر المنامة ثلث نقطة مئوية
ً
هـ ــي  4.55نـ ـق ــاط م ـس ـت ـف ـي ــدا مــن
األداء اإليجابي ألسهم مدرجة في
سوقي دبي والكويت مثل "جي إف
إتش" و"بنك االثمار" الذي حصل
على مــوافـقــات السطات الرقابية
ف ــي ال ـب ـحــريــن لـ ـ ــإدراج ف ــي ســوق
دبــي المالي مما أثــر فــي تنشيط
تعامالت البنكين واستحواذهما
ع ـلــى ن ـص ـيــب األس ـ ــد م ــن سـيــولــة
ال ـســوق الـبـحــريـنــي ،ال ــذي انتهى
ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة خـ ـس ــائ ــر األس ـ ـبـ ــوع
وز ي ــادة عليها ثلث نقطة مئوية
وصلت به إلــى مستوى 1316.88
نقطة.
وعلى الوجه اآلخر خسر مؤشر

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

األسبوع

2018/01/04

6.454.16

7.277.06

8.630.37

5.104.87

1.312.33

4.548.43

3.463.57

2018/01/11

6.560.63

7.338.04

9.135.86

5.087.47

1.316.88

4.591.11

3.494.63

الفرق

106.47

60.98

505.49

-17.40

4.55

42.68

31.06

التغير ()%

%1.6

%0.8

%5.9

%0.3 -

%0.3

%0.9

%0.9

2018/01/04
2018/01/11
2018/01/11
الفرق
التغير ()%

البرميل الكويتي ينخفض سنتا واحدا ليبلغ  66.08دوالرا
هبطت أسـعــار النفط أمــس،
من أعلى مستوى منذ ديسمبر
 2014ال ــذي سجلته فــي اليوم
السابق.
وعلى الرغم من أن محللين
ً
وت ـج ــارا ي ـحــذرون مــن مخاطر
تصحيح نــزو لــي لسعر الخام
منذ بداية العام ،فإنهم يشيرون
إل ــى أن أوض ــاع ال ـســوق بشكل
ع ـ ــام مـ ــا زالـ ـ ــت ق ــوي ــة ألس ـب ــاب
أب ــرزه ــا اس ـت ـمــرار تخفيضات
اإلن ـتــاج الـتــي تـقــودهــا منظمة
الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـمـ ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول
(أوبك) وروسيا.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة
ل ـخــام غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط
ً
األميركي  63.34دوالرا للبرميل،
ً
بانخفاض قــدره  46سنتا ،أو
م ــا ي ـع ــادل  0.7ف ــي ال ـم ـئــة ،عن
التسوية السابقة .وكان الخام

ارت ـف ــع ،أم ــس األول ،إل ــى أعلى
مـسـتــويــاتــه مـنــذ أواخـ ــر 2014
ً
عند  64.77دوالرا للبرميل.
ونــزل خــام القياس العالمي
ً
مـ ــزيـ ــج بـ ــرنـ ــت  29س ـ ـن ـ ـتـ ــا ،أو
م ــا ي ـع ــادل  0.4ف ــي ال ـم ـئــة ،عن
الـتـســويــة الـســابـقــة إل ــى 68.97
ً
دوالرا للبرميل.
ً
وكان برنت أيضا سجل أعلى
م ـس ـتــوى م ـنــذ ديـسـمـبــر 2014
الخميس الماضي وبلغ 70.05
ً
دوالرا للبرميل.
م ــن جــان ـبــه ،ان ـخ ـفــض سعر
ً
بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي سنتا
ً
واحــدا في تــداوالت أمس األول
ً
ً
ليبلغ  66.08دوالرا أ مـيــر كـيــا
ً
مـقــا بــل  66.09دوالرا للبرميل
ً
في تداوالت يوم األربعاء ،وفقا
لـلـسـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية.

سلة ً«أوبك» ترتفع إلى 67.38
دوالرا للبرميل
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس ،أن سعر سلة
ً
خاماتها ارتفع أمــس األول ،بواقع  14سنتا ليستقر عند 67.38
ً
ً
دوالرا للبرميل مقابل  67.24دوالرا األربعاء الماضي.
وقالت نشرة وكالة أنباء «أوبك» ،إن المعدل الشهري لسعر سلة
ً
خاماتها لشهر ديسمبر الماضي بلغ  62.06دوالرا للبرميل ،أما
ً
شهر نوفمبر الماضي فبلغ  60.74دوالرا للبرميل مما يشير إلى
أن سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي حتى نهاية األسبوع
ً
الماضي بلغ  65.49دوالرا للبرميل.
وأوضحت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي
ً
كان  52.43دوالرا للبرميل. .

مكاسب كبيرة لمؤشر
«كويت »15
اس ـت ـم ــر األداء اإليـ ـج ــاب ــي فــي
مــؤشــرات بــورصــة الـكــويــت خــال

الكمية المتداولة القيمة المتداولة
(دينار)
(سهم)
45.544.835
324.752.637
64.640.226
522.511.846
38.784.135
313.507.108
 6.760.700 11.245.529 %14.8%3.5 -

عدد الصفقات
10.641
18.447
11.068
427
%4

غياب صانع السوق يقلص قفزات البورصات العربية
س ـجــل األداء ال ـع ــام ل ـل ـبــورصــات الـعــربـيــة
تـ ـ ـ ــداوالت ن ـش ـطــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى اإلغ ــاق ــات
اإلي ـجــاب ـيــة وع ـل ــى م ـس ـتــوى ق ـ ـ ــرارات ال ـش ــراء
والبيع من قبل المتعاملين ،والتي جاءت مع
تحسن واضح على المعنويات وازدحام مؤثر
للتوقعات اإليجابية حول ما ستحمله نتائج
األداء السنوية ومــا يرافقها من ق ــرارات ذات
عالقة بالتوزيعات.
فيما كــان للتطور المسجل على إغالقات
أس ــواق الـنـفــط الـعــالـمـيــة وتـسـجـيــل األسـعــار
ً
سقوفا سعرية جــديــدة ،تأثير مباشر وغير
مباشر على اإلغــاقــات السعرية ،يــأتــي ذلك
في حين تحولت مسارات أســواق النفط إلى
ً
اإليجابية نظرا إلى تحسن األسعار وثباتها
وخطط التحفيز الموازية ،لتنهي البورصات
العربية تداوالتها عند نقاط بيع متراجعة
ونقاط شراء أكثر إيجابية وجاذبية.
وتمكنت أ سـعــار النفط مــن أن تغلق عند
أعـلــى مستوياتها فــي ثــاث سـنــوات بعد أن
اخـتــرق خــام القياس العالمي مزيج «برنت»

ً
مستوى  70دوالرا للبرميل بفعل عالمات على
نقص في المعروض في الواليات المتحدة.
وأن ـه ــت ع ـقــود «ب ــرن ــت» ألقـ ــرب اسـتـحـقــاق
جلسة التداول مرتفعة  6سنتات عند 69.26
ً
دوالرا للبرميل ،بعد أن سجلت أثناء جلسة
ً
أمس األول 70.05،دوالرا للبرميل ،وهو أعلى
مستوى لها منذ نوفمبر  ،2014ور غ ــم هذا
فــإن «بــرنــت» سجل أعـلــى مستوى إغ ــاق في
ثالث سنوات.
وحقق خام القياسي العالمي مكاسب بلغت
ً
 5في المئة منذ بداية العام مواصال قفزة من
أواخر العام الماضي.
وقال رئيس مجموعة «صحارى» للخدمات
المالية ،د .أحمد السامرائي ،إنه رغم تسجيل
الـ ـب ــورص ــات ال ـع ــرب ـي ــة ارتـ ـف ــاع ــات مـتـتــالـيــة
وإغ ــاق ــات سـعــريــة إيـجــابـيــة خ ــال ت ــداوالت
األس ـبــوع الـمــاضــي ،فــإن ال ـقــدرة على الثبات
ومواصلة االرتفاعات مازالت تشوبها بعض
ً
التساؤالت ،ذلك أن البورصات تسجل تسارعا
ً
ً
في االرتفاعات واالنتعاش وتسارعا مشابها

ف ــي ال ـتــراجــع وال ـه ـبــوط وم ــا يـصــاحـبـهــا من
م ـســارات مـضــاربـيــة وأخ ــرى لجني األرب ــاح،
وت ـت ـك ــرر هـ ــذه الـ ـمـ ـس ــارات م ــع غ ـي ــاب صـنــاع
للسوق تارة ،وعدم توفر معلومات وبيانات
ذات تأثير مباشر على قــرارات المتعاملين،
تارة أخرى.
وأوض ـ ــح أن ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـتــداولــة ذات
العالقة بالشركات المدرجة أصبحت روتينية
ً
غير مؤثرة على جلسات التداولن وخصوصا
عند تسجيل ارتفاعات أو تراجعات ،في حين
بــاتــت م ـص ــادر ال ـه ـبــوط وال ـص ـع ــود مـتـكــررة
وقابلة للتوقع.
وأشــار إلــى أن تــداوالت األسبوع الماضي
جـ ــاءت إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى اإلغ ــاق ــات الـسـعــريــة
وسـلـبـيــة عـلــى مـسـتــوى الـثـبــات واالس ـت ـقــرار
وال ـب ـنــاء عليها مــع تـشـتــت واض ــح لـمـصــادر
ً
ً
التأثير اإليـجــابــي ،مما أفقدها ج ــزء ا كبيرا
من قوتها.
«العربية نت»

سوق مصر عند مستويات تاريخية
لألسبوع الثاني على التوالي،
اسـ ـتـ ـق ــرت م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـب ــورص ــة
الـمـصــريــة ف ــي ال ـمــربــع األخ ـضــر،
م ـس ـج ـل ــة مـ ـسـ ـت ــوي ــات ق ـي ــاس ـي ــة
وتــاري ـخ ـيــة ج ــدي ــدة بـعــد تـجــاوز
مـ ــؤشـ ــرهـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــي م ـس ـت ــوى
 15200نقطة.
وخ ــال  7جـلـســات ف ـقــط ،منذ
ب ــداي ــة الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،واص ـل ــت
األسـهــم الـمــدرجــة تحقيق قفزات
كبيرة بدعم المحفزات اإليجابية
من األخبار والمؤشرات الجيدة
التي تعلنها الحكومة ،خصوصا
ما يتعلق باستقرار سوق الصرف
واحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن ال ـن ـقــد
األجـنـبــي ،إضــافــة إلــى بــدء عــودة
السياحة الروسية إلى مصر.

األس ـب ــوع ال ـثــانــي مــن ه ــذا ال ـعــام،
ومـ ــالـ ــت ال ـم ـك ــاس ــب ل ـل ـم ــؤش ــرات
الــوز نـيــة بعد أن استقر السعري
على ارتفاع بنسبة  1.6في المئة
تـعــادل  106.47نـقــاط ليقفل على
م ـس ـتــوى  6560.63نـقـطــة بينما
ً
ً
ح ـق ــق الـ ــوزنـ ــي ارتـ ـف ــاع ــا م ـمــاثــا
بــذات النسبة ،والتي تعادل 6.73
نقاط ليقفل على مستوى 415.8
نقطة ،وكانت المكاسب األكبر من
نصيب "كويت  "15بنسبة  2.3في
المئة تعادل  21.8نقطة ليصل إلى
مستوى  958.66نقطة.
وبـ ـع ــد قـ ـف ــزة م ـفــاج ـئــة لـمـعــدل
السيولة والنشاط بنهاية األسبوع
األول ا لـ ـقـ ـصـ ـي ــر ت ـ ــرا ج ـ ــع م ـع ــدل
الـسـيــولــة بشكل واض ــح وبنسبة

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 201٨/01/11

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 201٨/01/11

النفط يهبط من أعلى مستوى
منذ ديسمبر 2014
ً
ً ً

مسقط ثلث نقطة مئوية كمحصلة
ً
أسـبــوعـيــة ،وه ــي تـقــريـبــا خـســارة
الجلسة األخيرة له بعد أن وصل
ً
ل ـهــا م ـت ـع ــادال وب ـت ـغ ـيــرات يــومـيــة
م ـ ـحـ ــدودة ل ـي ـن ـت ـهــي ب ــه ال ـم ـطــاف
ً
أحمر وفاقدا  17.4نقطة ليتراجع
إلى مستوى  5087.47نقطة ،وهو
ً
الذي تميز بالسير ومخالفا ألداء
بقية مؤشرات االسواق المالية في
دول مجلس الـتـعــاون فــي معظم
جلساتها.

قريبة مــن  15فــي الـمـئــة ،بينما
انخفض معدل النشاط بوتيرة
وبنسبة  3.5في المئة فقط بعد
ن ـم ــت تـ ـ ـ ــداوالت ب ـع ــض األس ـه ــم
االنتقائية مثل نيوكامب وأموال
وم ـس ـت ـث ـم ــرون واسـ ـتـ ـم ــر سـهــم
االثـ ـم ــار ب ـت ـعــامــاتــه الـنـشـيـطــة
واألعـ ـل ــى ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت
معوضة نشاط األسهم القيادية
التي تنشط تارة وتتراجع تارة
أخرى على وتيرة ثقة منخفضة
حتى نهاية األسبوع الثاني من
العام الجديد.

ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـب ــورص ــة
المصرية ،ربح رأس المال السوقي
ألسـهــم الـشــركــات الـمــدرجــة نحو
 21.3مليار خالل  7جلسات فقط
ً
منذ بداية العام الحالي ،محققا
ً
ارت ـف ــاع ــا تـبـلــغ نـسـبـتــه  2.57في
المئة ،بعدما ارتفع من مستوى
 825.8م ـل ـيــار ج ـن ـيــه ف ــي إغ ــاق
ت ـ ـعـ ــامـ ــات ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر الـ ـم ــاض ــي
ليسجل نـحــو  847.1مـلـيــارا في
إغالق تعامالت الخميس.
وعلى صعيد المؤشرات ،قفز
الـمــؤشــر الــرئـيـســي "اي ـجــي إكــس
 "30بنسبة  3.61في المئة ،بعدما
أضـ ـ ــاف ن ـح ــو  534ن ـق ـطــة خ ــال
ت ـع ــام ــات ال ـج ـل ـســات ال ـمــاض ـيــة،
ً
مرتفعا من مستوى  14782نقطة

فـ ــي إغ ـ ـ ــاق تـ ـع ــام ــات دي ـس ـم ـبــر
الماضي لينهي جلسة الخميس
عند مستوى  15248نقطة.
وبلغ حجم التداول على أسهم
المؤشر الثالثيني خالل تعامالت
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي نـحــو 837.8
مليون سهم ،بقيمة  3.08مليارات
جنيه.
كـ ـم ــا ارتـ ـ ـف ـ ــع مـ ــؤشـ ــر األسـ ـه ــم
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة "إي ـجــي
إكس  ،"70بنسبة  2.16في المئة،
ً
مـضـيـفــا ن ـحــو  18نـقـطــة بـعــدمــا
ارتـ ـف ــع م ــن م ـس ـت ــوى  824نـقـطــة
خ ــال إق ـف ــال ديـسـمـبــر الـمــاضــي
ليسجل نحو  850نقطة بنهاية
تعامالت جلس أمس الخميس.
وامتدت المكاسب إلى المؤشر

ً
األوسع نطاقا "إيجي إكس "100
والـ ـ ــذي ارتـ ـف ــع بـنـسـبــة  2.33في
ً
ال ـم ـئــة ،مـضـيـفــا نـحــو  46نقطة،
بعدما ارتـفــع مــن مستوى 1960
نقطة في إغالق تعامالت ديسمبر
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،لـ ـيـ ـسـ ـج ــل م ـس ـت ــوى
 2016نقطة فــي إغ ــاق تعامالت
الخميس.
واتجهت تعامالت المستثمرين
ال ـم ـص ــري ـي ــن ن ـح ــو ال ـب ـي ــع خ ــال
تــداوالت األسبوع بصافي مليار
ج ـن ـيــه ،ف ـي ـمــا ات ـج ـهــت ت ـعــامــات
الـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب وال ـعــرب
نـحــو ال ـشــراء بقيمة  876مليون
جنيه و 125مليونا على التوالي.

إقفال المؤشر
السعري
6.454.16
6.560.63
6.560.63
106.47
%1.6

إقفال المؤشر
الوزني
409.07
415.80
415.80
6.73
%1.6

إقفال مؤشر
كويت 15
936.86
958.66
958.66
21.80
%2.3

عدد جلسات
التداول
3
5
3
-

المؤشرات األميركية تسجل
إغالقات قياسية بدعم «الطاقة»
ارت ـف ـع ــت األسـ ـه ــم األم ـيــرك ـيــة
خ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ،أم ـ ــس األول،
مدعومة بقطاع الطاقة بالتزامن
م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـعـ ــاش أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط،
وسـجـلــت ال ـمــؤشــرات الرئيسية
مستويات إغالق قياسية جديدة.
وارتفع "داو جونز" الصناعي
 205نقاط إلى  25574نقطة ،كما
ارتفع "ناسداك" إلى  7211نقطة،
بينما ارتـفــع مــؤشــر ""S&P 500
إلى  2767نقطة.
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة،
انخفض مؤشر "ستوكس يوروب
 "600ا ل ـق ـيــا ســي بـنـحــو  0.3في
الـمـئــة إل ــى  397ن ـق ـطــة .وارت ـفــع
مــؤشــر "فــوتـســي" البريطاني (+
 14نقطة) إلى  7762نقطة ،فيما
انخفض مؤشر "داكس" األلماني
( 78 -نـقـطــة) إلــى  13202نقطة،
وتراجع المؤشر الفرنسي "كاك"
( 16 -نقطة) إلى  5488نقطة.

وف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا ،تـ ــراجـ ــع مــؤشــر
"نيكي" في ختام تعامالت أمس
مع تأثر أسهم المصدرين بقوة
ال ـي ــن ،م ــع ارت ـف ــاع س ـهــم "فــاســت
ريـ ـتـ ـيـ ـلـ ـن ــغ" .وانـ ـخـ ـف ــض م ــؤش ــر
"نيكي"  0.24في المئة إلى 23653
نقطة ،ليتراجع خــال األسـبــوع
بنسبة  0.3فــي الـمـئــة ،وتــراجــع
مــؤشــر "تــوبـكــس"  0.6فــي المئة
إلى  1876نقطة.
فــي الـمـقــابــل ،واص ــل المؤشر
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ــأسـ ـه ــم ال ـص ـي ـن ـيــة
ارتفاعها للجلسة الحادية عشرة
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي خـ ــال ت ـعــامــات
ام ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ــدع ـ ــم م ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
التجارية القوية.
وأغ ـ ـلـ ــق م ــؤش ــر "ش ـن ـغ ـه ــاي"
ً
ال ـمــركــب مــرتـفـعــا  0.1ف ــي المئة
إلــى  3429نقطة ،ليمدد سلسلة
مكاسبه منذ السابع والعشرين
من ديسمبر.

الذهب لتحقيق مكاسب
لألسبوع الخامس
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي أمس ،لتسجل
أعلى مستوى منذ سبتمبر ،حيث ساعد هبوط الــدوالر على قيادة
المعدن األصفر صوب تحقيق مكاسب لألسبوع الخامس على التوالي.
وارتفع الذهب في المعامالت الفورية  0.5في المئة إلى 1328.84
دوالرا لألوقية (األونـصــة) بحلول الساعة  0703بتوقيت غرينتش،
بعد أن المس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ  15سبتمبر عند
 1330.34دوالرا لألوقية.
والمعدن األصفر مرتفع  0.7في المئة هذا األسبوع ،ويتجه لتسجيل
أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ تلك التي انتهت في  14أبريل.
وزادت المعدن في العقود األميركية اآلجلة  0.5في المئة إلى 1329
دوالرا لألوقية.
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«بيتك» 5.5 :مليارات دينار إجمالي معامالت
البطاقات المصرفية بالربع الثالث من ٢٠١٧
تراجعت عمليات السحب اآللي
إلى  2.9مليار دينار داخل الكويت
وخارجها في الربع الثالث 2017
للبطاقات المصرفية المصدرة من
بنوك تعمل في ًدولة الكويت،
مسجلة انخفاضا نسبته % 6
عن الربع الثاني.

قال تقرير صادر عن بيت التمويل
الكويتي ،إن قيم معامالت البطاقات
المصرفية تخطت نحو  5.5مليارات
دينار في الربع الثالث ( 2017سحب
آلي ونقاط بيع) ،وهي تعكس قيمة
ب ـعــض م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات الـمـصــرفـيــة
إلكترونية ،إذ تستخدم البطاقات
المصرفية بأنواعها المختلفة والتي
تشمل بطاقات االئتمان والبطاقات
المدينة (بطاقات سحب آلي ،مسبقة
الـ ــدفـ ــع) ك ــذل ــك ب ـط ــاق ــات مـصــرفـيــة
تـصــدرهــا بـنــوك أجنبية تستخدم
في السوق المحلي ،سواء بالسحب
واإلي ــداع مــن خــال أجـهــزة الصرف
اآللي ونقاط البيع.
ووف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـق ــري ــر ،وحـ ـس ــب آخ ــر
بيانات بنك الكويت المركزي خالل
الــربــع الـثــالــث مــن  ،2017تــراجـعــت
تلك المعامالت بنسبة  2في المئة
عن قيمتها في الربع الثاني ،فيما
زادت على أســاس سنوي بنسبة 8
في المئة عن الربع الثالث من .2016
وفي التفاصيل ،يالحظ استمرار
االت ـج ــاه ال ــواض ــح نـحــو العمليات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة م ـقــابــل
الــورق ـيــة ،وه ــو مــا يعبر عنه بعدد
العمليات اإللكترونية الـتــي تصل
إلـ ــى  51م ـل ـيــون عـمـلـيــة ف ــي الــربــع
الثالث  2017مقابل  2.7مليون شيك
مـصــر فــي م ـقــدم قيمتها  14مليار
ديـ ـن ــار ك ـن ـم ــوذج ل ـع ــدد الـعـمـلـيــات
الــورقـيــة فــي النصف األول مــن عام
 ،2017أي إن  95في المئة من عدد

ً
العمليات المصرفية يتم الكترونيا،
لـكــن مــازالــت العمليات المصرفية
الورقية تتفوق من حيث القيمة.

أجهزة الصرف اآللي
تراجعت عمليات السحب اآللي
إلى  2.9مليار دينار داخــل الكويت
وخــارجـهــا فــي الــربــع الـثــالــث 2017
ل ـل ـب ـطــاقــات ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـصــدرة
مــن بـنــوك تعمل فــي دول ــة الكويت،
ً
مـسـجـلــة ان ـخ ـف ــاض ــا نـسـبـتــه  6في
المئة عــن الــربــع الثاني ،مــع تراجع
عمليات السحب اآللي داخل الكويت
بنسبة  8في المئة في حين نشطت
تلك العمليات خــارج دولــة الكويت
بأعلى نمو ربــع سنوي خــال أكثر
م ــن  3س ـن ــوات بـمــا نـسـبـتــه  71في
ال ـم ـئــة ،ورغـ ــم ه ــذا ارت ـف ــع إجـمــالــي
عمليات السحب اآللي داخل الكويت
وخارجها بنسبة  5في المئة على
أساس سنوي في الربع الثالث.

مبيعات نقاط البيع
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـخ ـطــت مـبـيـعــات
أجهزة نقاط البيع للمرة األولى 2.6
مليار دينار في الربع الثالث مرتفعة
بنسبة محدودة قدرها  2.6في المئة
ع ــن ال ــرب ــع ال ـثــانــي الـ ــذي زادت فيه
بنسبة  10.2في المئة ،رغــم تراجع
مبيعات نقاط البيع داخــل الكويت
بنسبة  3في المئة ،في حين نشطت

خارج الكويت بنسبة غير مسبوقة
ق ــدره ــا  64ف ــي ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا على
أس ــاس المقارنة السنوية ارتفعت
مبيعات نقاط البيع في الربع الثالث
داخل دولة الكويت وخارجها بنسبة
 13في المئة.
ويـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــع ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع
أرصـ ـ ـ ــدة ال ـت ـس ـه ـي ــات االئ ـت ـمــان ـيــة
الشخصية بتصنيفاتها المقسطة
واالستهالكية واألخــرى الممنوحة
من قبل القطاع المصرفي المحلي،
إذ فاقت  12.3مليار دينار في الربع
الـثــالــث  2017بــزيــادة نسبتها 2.1
في المئة عن الربع الثاني ،وبنسبة
ارتفاع  7.5في المئة عن الربع الثالث
.2016
ً
وه ـ ــي غ ــالـ ـب ــا تـ ــوجـ ــه ألغ ـ ــراض
مـتـنــوعــة لتغطية ح ــاج ــات األفـ ــراد
االسـتـهــاكـيــة وأغـ ـ ــراض شخصية
أخ ــرى تبلغ  1.4مليار ديـنــار ،مثل
تـمــويــل ش ــراء الـسـلــع االستهالكية
والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم
أو العالج ،إضافة إلى  10.8مليارات
دينار تسهيالت شخصية مقسطة
تـمـنــح ألغـ ــراض غـيــر ت ـجــاريــة مثل
تــرمـيــم أو ش ــراء سـكــن خ ــاص ،مما
ي ـس ــاه ــم بـ ـق ــوة فـ ــي ت ـح ـف ـيــز حــركــة
النشاط التجاري في دولة الكويت.
ويـبـلــغ ع ــدد أج ـهــزة نـقــاط البيع
داخل الكويت حوالي  50ألف جهاز
في الربع الثالث بزيادة نسبتها 2
في المئة عن الربع الثاني ،وتصل
الزيادة إلى  8في المئة على أساس

س ـنــوي ،كـمــا ارت ـفــع ع ــدد معامالت
نـقــاط البيع إلــى  51مليون عملية
في الربع الثالث بنسبة  2في المئة
عن الربع الثاني وبزيادة وصلت إلى
 15في المئة على أساس سنوي ،في
المقابل ارتفع عدد أجهزة الصرف
ً
اآللـ ــي ال ـج ــدي ــدة إل ــى  2029ج ـهــازا
بزيادة طفيفة قدرها  0.2في المئة
عن الربع الثاني و 4في المئة على
أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ،ف ــي ح ـيــن تــراجــع
عــدد المعامالت باستخدام أجهزة
الصرف اآللي إلى  22.8مليون عملية
بانخفاض نسبته  4.3في المئة عن
الربع الثاني فيما تعد أعلى بنسبة 7
في المئة على أساس سنوي.
وف ــي حـيــن يسير االت ـجــاه الـعــام
لقيم عمليات ال ـصــرف اآلل ــي نحو
التراجع مقابل عمليات نقاط البيع،
حيث تمثل األولى  53في المئة من
العمليات التي تستخدم البطاقات
المصرفية في الربع الثالث  ،2017أي
أقل بمقدار  2في المئة من حصتها
فــي الــربــع الـثــانــي و 1فــي المئة عن
الربع الثالث من .2016
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تـسـتـحــوذ أج ـهــزة
نـقــاط البيع على  47فــي المئة من
العمليات التي تستخدم البطاقات
المصرفية للبنوك ،التي تعمل في
الكويت في الربع الثالث ،أي أعلى من
حصتها التي شكلت  45في المئة في
الربع السابق له ،ومن حصتها التي
مثلت  46في المئة في الربع الثالث
من .2016

«أسيكو للصناعات» تمنح مساهميها %5
من ملكيتها في «أسيكو لإلنشاءات»
اج ـت ـم ــع م ـج ـل ــس إدارة ش ــرك ــة «أس ـي ـك ــو
للصناعات» أمــس األول ،العتماد البيانات
الـمــالـيــة لـلـسـنــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31ديسمبر
 2017وأوصى بتوزيعات نقدية  10في المئة،
وأسهم منحة  5في المئة ،إضافة إلى ذلك منح
مساهميها  5في المئة من ملكيتها البالغة
 75في المئة في شركة «أسيكو لإلنشاءات»،
بـمـعـنــى أن ك ــل م ـســاهــم ف ــي شــركــة «أسـيـكــو
ً
ل ـل ـص ـنــاعــات» يـمـتـلــك  62س ـه ـمــا سيحصل
ع ـلــى س ـهــم واحـ ــد ف ـقــط ف ــي ش ــرك ــة «أسـيـكــو
لإلنشاءات» البالغ رأسمالها  13مليون دينار.
وقــالــت الـشــركــة فــي بـيــان صـحــافــي أمــس،
إنها حصلت على موافقة الجمعية العمومية
إلدراج أسـهــم الـشــركــة فــي بــورصــة الـكــويــت،
و ت ـ ـفـ ــو يـ ــض م ـج ـل ــس اإلدارة بـ ــا ت ـ ـخـ ــاذ كــل
ً
ً
اإلجــراء ات طبقا للمقرر قانونا من الجهات
الرقابية ذات العالقة.
ً
ً
وأضافت الشركة أنها شهدت أخيرا نموا
ً
مـتــزايــدا جعلها رائ ــدة فــي مجال المقاوالت
والـهـنــدســة وال ـتــوريــد وال ـب ـنــاء فــي مـشــاريــع
متعددة األنشطة ،موضحة أن نشاطها يتركز
ً
حاليا في الكويت والسعودية واإلمارات.

ً
ولفتت إلى أنها دشنت أخيرا خط إنتاجها
الجديد بطاقة يومية تقدر بسبعة آالف طن
ً
ً
أسمنت يوميا بما يفوق مليوني طن سنويا،
بعد أن تلمست الحاجة الكبيرة لمنتجات
الـمـصـنــع ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ،سـ ــواء على
صعيد المشاريع الحكومية ،التنموية منها
أو غيرها ،أو مشاريع القطاع الخاص.
ً
وذكرت أنه يتم حاليا توريد اإلنتاج ألكثر
ً
ً
م ــن  18م ـش ــروع ــا خ ــاص ــا بــالـحـكــومــة منها
مـشــاريــع تنموية ،وأبــرزهــا مـشــروع جنوب
الـمـطــاع ومــديـنــة صـبــاح األحـمــد ومشاريع
ً
ال ــزور النفطية ،علما أن معظم اإلنـتــاج يتم
بيعه وتسويقه داخل السوق المحلي ،الذي
يـسـتــوعــب نـحــو  90ف ــي الـمـئــة م ــن اإلن ـت ــاج،
الــذي يقوم بتصنيع  3أن ــواع مــن اإلسمنت،
ومنها أسمنت بورتالند العادي واألسمنت
فهو مـقــاوم لــأمــاح واألسـمـنــت المستخدم
في الخرسانة الجاهزة والصبات والقواعد
للمباني المالمسة للتربة.
وبينت أن التوسعة الكبيرة للمصنع تأتي
أث ــر اإلق ـبــال الـكـبـيــر عـلــى الـمـنـتــج ،ألكـثــر من
ً
مشروع نظرا إلى جودته ،واعتماد أسمنت

سوق العمالت الرقمية يفقد
 80مليار دوالر
تـسـبـبــت ال ـت ـقــاريــر اإلع ــام ـي ــة ،ال ـت ــي أف ـ ــادت ب ـع ــزم كــوريــا
الجنوبية حظر تداول «بتكوين» وقريناتها عبر البورصات،
في تدفق ما يقرب من  80مليار دوالر خارج سوق العمالت
الرقمية ،أمس األول ،بحسب موقع «هاكد».
ً
ورغم أن البلد الشرق آسيوي لم يتخذ قرارا بالفعل في هذا
ً
ً
الصدد ،فإن سوق العمالت الرقمية شهد تراجعا كبيرا وسط
مــو جــة بيعية مــن المستثمرين الخميس ،بعدما قــال وز يــر
ً
العدل إن وزارته تدرس تشريعا لحظر تداول هذه األصول،
من أجل السيطرة على الهوس بها والمضاربة عليها.
ّ
على أي حال ،قلص السوق خسائره في وقت الحق مساء
ً
أ مــس األول ،و عــوض ج ــزء ا منها ا مــس ،بعدما بــدا المشهد
ً
مـخـتـلــطــا فــي واح ــد مــن أك ـبــر أس ــواق ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة في
ال ـعــالــم ،ح ـيــث قــالــت وزارة ال ـمــال ـيــة ال ـكــوريــة إن ـهــا ال تــدعــم
هذه الخطوة ،وإن وز يــر العدل لم يناقش أو يعرض عليها
المقترح.
(أرقام)

«بتكوين» ترتفع لكنها ستسجل
خسائر أسبوعية بنحو %20
ارت ـف ـع ــت «ب ـت ـك ــوي ــن» بـعــد
أرب ـ ـعـ ــة أيـ ـ ــام مـ ــن الـ ـت ــراج ــع،
ل ـك ـن ـه ــا اتـ ـجـ ـه ــت ل ـت ـس ـج ـيــل
خـســا ئــر أ سـبــو عـيــة ،بضغط
م ــن م ـخ ــاوف الـمـسـتـثـمــريــن
إزاء ت ـ ـ ـشـ ـ ــد يـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوا ئـ ـ ــح
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد مــن
ب ـل ــدان ال ـع ــال ــم ،ك ـمــا شـهــدت
م ـع ـظ ــم الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة
ارتفاعا ملحوظا.
وخـ ـ ــال تـ ـع ــام ــات ام ــس،
ار ت ـف ـعــت « ب ـت ـكــو يــن» بنسبة
 3.35فــي ا لـمـئــة إ لــى 13729
دوالرا ف ــي ا ل ـس ــا ع ــة 09:13
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــا بـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــت مـ ـك ــة
ال ـ ـم ـ ـكـ ــرمـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا ه ـب ـطــت
إ لــى  12878دوالرا في وقت
سـ ــابـ ــق ،م ـت ـج ـهــة لـتـسـجـيــل

خسائر أسبوعية بنسبة 20
في المئة.
من ناحية أخرى ،ارتفعت
«إ ث ــر ي ــوم» بـنـسـبــة  6.90في
ً
ا لـ ـمـ ـئ ــة إ لـ ـ ــى  1229دوالرا ،
و ص ـع ــدت «ا ل ــر ي ـب ــل» بنسبة
 21.55ف ــي ا ل ـم ـئــة إ ل ــى 2.05
دوالر.
وارتفعت القيمة السوقية
اإلجمالية للعمالت الرقمية
إلى  693مليار دوالر ،بلغت
حصة «بتكوين» منها نحو
 33.5في المئة ،أي قرب أدنى
مستوى لها على اإلطالق.

ال ـش ــرك ــة م ــن ق ـبــل وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة،
والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ،إضافة
ً
إلــى جهات حكومية أخ ــرى ،وفـقــا للمعايير
والمواصفات المحلية والعالمية.
وأوضحت «أسيكو للصناعات» أن المصنع
لديه القدرة على تلبية طلبات عمالئه شمال
وجـ ـن ــوب ال ـك ــوي ــت وفـ ــي ج ـم ـيــع ال ـق ـطــاعــات
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة أي ـن ـم ــا وج ـ ـ ــدوا وفـ ــي آن واح ــد
ً
لضمان سرعة التوصيل ،خصوصا أن لديه
ً
ً
أسطوال ضخما يعتبر من أكبر أساطيل النقل
لمصانع األسمنت في منطقة الشرق األوسط،
وي ـضــم شــاح ـنــات خــاصــة لـنـقــل الـخــرســانــة
الجاهزة وسيارات نقل لألكياس األسمنتية،
واألسمنت السائب.
كما وقعت «أسيكو» لإلنشاءات عقد المواد
الـمــدعــومــة مــع الـشــركــة الـكــويـتـيــة للتموين،
لينضم إلى قائمة المواد التي تقدمها الدولة
للمواطنين ،وتعد هذه خطوة مهمة تضاف
إلى سجلها في خدمة الحركة اإلسكانية في
الـكــويــت ،إذ يأتي «إسمنت أسيكو» لينضم
إل ــى خــرســانــة «أس ـي ـكــو» وط ــاب ــوق «أسـيـكــو»
األس ـم ـن ـتــي ،إض ــاف ــة إل ــى ط ــاب ــوق «أس ـي ـكــو»

األبيض العازل ،لتصبح من كبار الموردين
للمواد اإلنشائية المدعومة.
وقالت «أسيكو للصناعات» ،إن لديها نظام
ّ
«أسيكو» للبناء الــذي يعتبر النظام المتبع
في عمليات البناء بنظام الحوائط الكاملة
باستخدام منتجات «أسيكو» من الخرسانة
الخلوية مثل الطابوق واألعتاب والبالطات
واألسقف المسلحة وغيرها .
ويطبق نظام «أسيكو» للبناء على كافة
أنواع المباني مثل المدارس ،والمستشفيات،
ومـبــانــي أق ـســام الـشــرطــة وال ـف ـلــل ،والـفـنــادق
وال ـم ـن ـت ـج ـع ــات .وي ـص ـن ــف نـ ـظ ــام «أس ـي ـك ــو»
ل ـل ـب ـنــاء م ــن ض ـمــن اإلن ـ ـشـ ــاءات الـخــرســانـيــة
سابقة التصنيع ويقوم بتنفيذها مقاولين
معتمدين من قبل شركة «أسيكو» ،التي توفر
الــدعــم الهندسي واإلش ــراف الفني مــن خالل
مهندسين مؤهلين وفنيين متخصصين.
وتم تنفيذ نظام «أسيكو» للبناء المتكامل
في العديد من المشاريع المحلية المملوكة
والـخــاصــة ،إضــافــة إلــى تنفيذ عــدة مشاريع
م ـت ـم ـيــزة بـمـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج الـ ـع ــرب ــي ،ق ـطــر،
السعودية ،عمان.
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«اإلسترليني» فوق  1.36دوالر
و«اليورو» ألعلى مستوياته في  3سنوات
ارت ـفــع الجنيه االسـتــرلـيـنــي خ ــال ت ــداوالت
أمــس أعـلــى مــن  1.36دوالر للمرة األول ــى منذ
سبتمبر  ،2017في ظل ضعف الدوالر.
وارتفع االسترليني  0.5في المئة إلى 1.3612
ً
مساء بتوقيت
مقابل الدوالر في الساعة 12:59
مكة المكرمة ،وانخفض مؤشر ال ــدوالر ،الذي
يقيس أداء العملة األميركية مقابل سلة من
العمالت الرئيسية 0.6 ،في المئة إلى .91.39
وفي الوقت نفسه ،قفز اليورو خالل تداوالت
امس إلى أعلى مستوياته في  3سنوات مقابل
الـ ـ ــدوالر ،بـعــد ات ـخ ــاذ ال ـق ــادة الـسـيــاسـيـيــن في
ألـمــانـيــا خ ـطــوة مـهـمــة ت ـجــاه تـشـكـيــل حكومة
ائتالفية جديدة.

وارتفعت العملة األوروبية الموحدة  0.6في
المئة إلى  1.2107مقابل الــدوالر ،في الساعة
ً
صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
11:53
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ـ ــام ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،أن
المحادثات بين حزب أنجيال ميركل المحافظ،
والديمقراطيين االشتراكيين انتهت باتفاق
لبدء محادثات رسمية لتشكيل ائتالف بعد
انتخابات حاسمة أجريت في سبتمبر.
وواصـ ــل الـ ــدوالر تــراجـعــه ام ــس ،مــع تــرقــب
ب ـيــا نــات ا لـتـضـخــم ف ــي أ س ـع ــار المستهلكين،
لـمـحــاولــة ال ــوص ــول إل ــى م ــؤش ــرات ح ــول عــدد
مرات رفع الفائدة المحتمل هذا العام.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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توقعات الطاقة في 2018

ً
البرميل إلى  70دوالرا ...وإنتاج قياسي جديد للنفط األميركي

قنبلة الصقيع ترفع سعر الغاز وسهم «تسال» إلى انخفاض
روبرت رابير  -مجلة فوربس

ً
قطاع الطاقة يتعافى سريعا ،والرئيس األميركي دونالد ترامب
يواصل سياسات تعزيز إنتاج النفط وإنقاذ صناعة الفحم .كيف
يمكن لكل هذا أن يتطور في سنة 2018؟ أعرض هنا توقعاتي
بشأن عدد من االتجاهات البارزة في حقل الطاقة هذه السنة:

المخزونات العالمية
من النفط الخام
تتراجع بينما
يستمر الطلب
في النمو

 – 1الواليات المتحدة ستتجاوز
إنتاجها القياسي للنفط.
في شهري أكتوبر ونوفمبر من
عام  1970تخطى االنتاج الشهري
مــن النفط فــي الــواليــات المتحدة
ً
 10ماليين برميل يوميا ألول مرة.
ولم يصل اإلنتاج الشهري الى ذلك
المستوى قط طوال الـ  47سنة التي
تلت ذلك.
وفـ ــي ح ـق ـي ـقــة األم ـ ــر ف ــإن ــه قـبــل
ان ـت ـعــاش ال ــزي ــت ال ـص ـخــري هبط
انتاج النفط في الواليات المتحدة
الى أقل من خمسة ماليين برميل
ً
يــوم ـيــا .ولـكــن بـحـلــول ع ــام 2014
تـ ـج ــاوز انـ ـت ــاج ال ـن ـفــط  9مــايـيــن
ً
ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا وك ـ ــان ف ــي م ـســار
ل ـت ـج ــاوز  10مــاي ـيــن بــرم ـيــل في
الـيــوم فــي سنة  ،2015ثــم هبطت
حصته من سوق النفط ،وتراجع
اإلنـتــاج .ولكن االنـتــاج كــان خالل
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ف ــي طــري ـقــه الــى
االرت ـ ـفـ ــاع م ــن ج ــدي ــد وب ـ ــدأ يـهــدد
ثانية بــالــوصــول الــى  10ماليين
ً
برميل يوميا.
وأنا أظن أن انتاجا قياسيا شبه
مؤكد في العام الحالي .وأتوقع رقم
انتاج قياسي شهري جديد وربما
خالل النصف األول من هذه السنة،
ً
وأظ ــن أيـضــا أنــه مــن المحتمل أن
يتخطى االن ـتــاج الـسـنــوي للنفط
ف ــي  2018م ـس ـتــويــات ع ــام 1970
التي بلغت  9637برميال في اليوم.

 – 2أسعار النفط ستصل إلى
ً
 70دوالرا للبرميل
ك ـن ــت أشـ ـ ــرت الـ ــى هـ ــذا ال ـتــوقــع
ف ــي ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،ول ـك ــن بعد
االرتفاع األخير في األسعار يبدو
ذلــك الـتــوقــع لــي أقــل تــواضـعــا مما
كــان عندئذ .وعلى الرغم من ذلك،
ي ـش ـيــر ال ـب ـعــض م ــن ال ـخ ـب ــراء الــى
أن النفط يسعر بأكثر مــن قيمته
اآلن وأن الـتــراجــع مسألة محتمة.
ولـكــن قلة مــن األص ــوات المنفردة
ً
كانت تتوقع بلوغ سعر  80دوالرا
للبرميل بحلول نهاية السنة .وفي
حقيقة األمــر اذا هــددت األزمــة في
اي ـ ــران ان ـت ــاج الـنـفــط ف ــي المنطقة
فإن بلوغ سعر  100دوالر للبرميل
ً
ليس مستحيال في هذه السنة.
ً
وكنت توقعت بلوغ  60دوالرا
لسعر برميل النفط في سنة ،2017
وتطلب األمر حتى األسبوع األخير
مــن ذل ــك ال ـعــام لـلــوصــول ال ــى ذلــك
الـسـعــر .ويــوجــد الكثير مــن الريح
الـمـعــاكـســة ح ــول الـنـفــط عـنــد هــذه
ال ـن ـق ـطــة .وب ـش ـكــل خ ــاص يـتـحــوط
ال ـك ـث ـيــر م ــن م ـن ـت ـجــي ال ـن ـف ــط عـنــد
األسعار الحالية ،كما توجد كمية
كبيرة مــن اآلب ــار الـتــي حـفــرت ولم
ً
تكتمل ،ويمكن لها أن تطرح انتاجا
ً
جــديــدا للنفط بسرعة مــع ارتـفــاع
سعر النفط.
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،تتراجع
ال ـم ـخــزونــات الـعــالـمـيــة مــن النفط
الـ ـخ ــام ف ـي ـمــا ي ـس ـت ـمــر ال ـط ـل ــب فــي
الـنـمــو .وتـعـتـبــر ال ـم ـخــاوف مــن أن
تـبــدأ الـسـيــارات الكهربائية بأخذ
ً
حصة من سوق النفط سابقة جدا
ألوانها .وأنا أعتقد أن أسعار النفط
سـتـتــداول عند مــدى ضيق بشكل
نـسـبــي ف ــي ه ــذه ال ـس ـنــة ،ولـكـنـنــي
أت ــوق ــع أن ي ـصــل س ـعــر خ ــام غــرب
ً
تـكـســاس الــوسـيــط ال ــى  70دوالرا
للبرميل –وقــد بلغ السعر الحالي
 61.59دوالرا للبرميل.

 – 3ألول م ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـن ـ ــذ 2014
س ـي ـت ـجــاوز م ـتــوســط س ـعــر ال ـغــاز
الطبيعي الثالثة دوالرات للمليون
وحدة حرارية بريطانية
يمكن للطقس البارد أن ينشط
أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي .وف ــي
س ـن ــة  2014ت ـع ــرض ــت الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ال ــى ش ـتــاء ق ـ ــارس ،وتــم
سحب مخزون الغاز الطبيعي الى
أدنــى مستوياته في عدة سنوات.
ونتيجة لذلك أمضى منتجو الغاز
الـطـبـيـعــي بـقـيــة الـسـنــة يـحــاولــون
اع ـ ـ ــادة مـ ــلء الـ ـمـ ـخ ــزون .ونـتـيـجــة
لهبوط مستويات كان سعر هنري
هــب للغاز الطبيعي أعلى ب ــ0.67
دوالر ل ـل ـم ـل ـيــون وحـ ـ ــدة ح ــراري ــة
بريطانية في سنة  2014عنه في
سنة .2013
وكــان متوسط السعر السنوي
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي أقـ ـ ــل مـ ــن 3
دوالرات لكل مليون وحدة حرارية
ب ــري ـط ــان ـي ــة .وقـ ـب ــل م ــوج ــة ال ـب ــرد
األخيرة كنت سأتوقع أن يتماشى
العرض مع الطلب في هذه السنة،
وأن يـتــم تـ ــداول األس ـع ــار مــا بين
 2.50دوالر إلــى  3دوالرات .ولكن
في ضوء االرتفاع في الطلب الذي
نجم عن "قنبلة البرد" التي ضربت
الشمال الشرقي ستكون مستويات
مخزون الغاز الطبيعي أدنــى من
المعدل لفترة.
وأنــا أظن أن المخزون سيعود
إل ــى الـمـسـتــوى ال ـع ــادي ف ــي وقــت
الح ــق م ــن ه ــذه ال ـس ـنــة ،ول ـكــن من
المحتمل أن ترتفع األسعار حتى
ذلك الوقت .ونتيجة لهذا أنا أتوقع
أنـ ــه وألول مـ ــرة م ـنــذ س ـنــة 2014
س ـي ـك ــون م ـتــوس ــط أسـ ـع ــار ال ـغ ــاز
الطبيعي أكثر من  3دوالرات لكل
مـلـيــون وح ــدة حــراريــة بريطانية
للسنة الكاملة.
 – 4ط ـلــب الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
على البنزين سيرتفع الى مستوى

ق ـيــاســي ج ــدي ــد وص ـل ــت مـبـيـعــات
السيارات الكهربائية الى مستويات
عالية قياسية وهي تنمو بصورة
سريعة .وقــد ازداد توفير الوقود
في سيارات الركاب الجديدة بمعدل
خـمـســة أم ـي ــال ل ـل ـغــالــون م ـنــذ عــام
 .2007وعلى الرغم من ذلك ،وصل
اس ـت ـهــاك ال ـب ـنــزيــن ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة الــى أعـلــى مستوى على
االطـ ــاق ف ــي سـنــة  .2017ويــرجــع
ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي ل ـه ــذه ال ــزي ــادة
ال ــى أن أس ـعــار الـبـنــزيــن المتدنية
حفزت زيادة في عدد األميال التي
تم قطعها بالسيارات .وقــد وصل
إجمالي عدد األميال التي قطعتها
السيارات في سنة  2017الى أعلى
م ـس ـت ــوى ع ـل ــى االط ـ ـ ـ ــاق .ك ـم ــا أن
أس ـعــار الـبـنــزيــن الـمـتــدنـيــة دفعت
مبيعات السيارات الرياضية إلى
االرتفاع.
ومن المحتمل أن ترتفع أسعار

«نيفيدديا» :انتشار السيارات الذاتية القيادة بحاجة إلى  10سنوات
تبدو السيارات الذاتية القيادة مهيأة الجتياح العالم،
وهي موجودة في كل مكان وعلى شاشات األفالم وصفحات
المجالت .وفكرة جتسونز أن سيارة يمكن أن تقودك الى
وجهتك المطلوبة قد بــدأت تستحوذ على الكثيرين منا
حتى عندما نتوجه إلــى العمل وال ــى وجـهــات أخ ــرى في
سياراتنا التقليدية.
ً
المستقبل هو اآلن حقا ،أو انه أقرب مما يبدو ،بحسب
الرئيس التنفيذي لشركة نيفيدديا جنسن هوانغ.
وفـ ــي ح ـفــل ع ـش ــاء ف ــورت ـش ــن لـلـع ـصــف ال ــذه ـن ــي خــال
مـعــرض الـكـتــرونـيــات المستهلكين الـسـنــوي قــال هــوانــغ،
وهو مؤسس عمالقة األلعاب التي تحولت الى مركز للذكاء
ً
االصطناعي ،إن التعبير التام لهذه التقنية يبعد عقدا من
الزمن فقط .ولكن ليس علينا أن ننتظر تلك المدة من أجل
تقدير مدى تحديات مشكلة الحوسبة هذه – وكم العائد
التجاريالمتوقع.
وأبلغ هوانغ رئيس تحرير مجلة فورتشن آدم الشنسكي
ً
في مقابلة صحافية "كنا نعتقد دائما أن الروبوتات مهمة
وهي آالت ذاتية ،وأبسط اآلالت الذاتية هي السيارة ذاتية
ً
القيادة ،ولكنها األكثر تأثيرا".
وخــال القرن الــذي كــان الناس يـقــودون فيه السيارات
أر س ــوا مجموعة مــن القوانين والبنى التحتية ،لتمكين
السائقين من كل األعمار ومستويات المهارة من القيادة،
بحسب هوانغ الذي أضاف أن كل ما أنت في حاجة اليه هو
اختبار قيادة لعشر دقائق كي تنطلق بشكل قانوني على
ً
الطريق "ومن الواضح أنها مهارة بسيطة جدا".
ثــم ســأل الـحـضــور وهــم مجموعة مــن التقنيين ورواد
األعمال والممولين تجمعوا في مطعم بيكاسو في فندق
البيالغيو "كيف تنظرون الى كل تلك األشياء التي تدعى
ً
مهارات قيادة السيارة وتضعونها في آلة؟ يبدو ذلك صعبا
ً
ً
جدا" .ومضى الى القول انه حتى الشيء الذي يعتبر بسيطا
ً
بشكل نسبي بالنسبة الى البشر يبدو هدفا أكثر تعقيدا
في الحوسبة ،ولكنه ممكن.

ال ـب ـنــزيــن ف ــي هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،وهــو
م ــا سـيـقـلــص ن ـمــو ال ـط ـل ــب .ومــن
ً
المحتمل أيضا أن يفضي التباطؤ
االقـتـصــادي الــى تأثيرات سلبية
على طلب البنزين.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،أنـ ــا ال
أت ــوق ــع أن ت ــرت ـف ــع األس ـ ـعـ ــار بـمــا
يكفي لمنع الوصول الى استهالك
ق ـي ــاس ــي ج ــدي ــد أعـ ـل ــى م ــن ال ــذي
تحقق في فصل الصيف.
 – 5أس ـ ـهـ ــم "ت ـ ـسـ ــا" سـتـغـلــق
منخفضة هذه السنة
أود أن أس ـت ـه ــل ه ـ ــذا ال ـتــوقــع
ب ــال ـق ــول ان ـن ــي م ــؤم ــن بمستقبل
السيارات الكهربائية ،كما أنني
أعـتـقــد أن شــركــة "ت ـســا" ستزيد
بقوة مبيعات هذا العام ،وستصل
ال ـش ــرك ــة الـ ــى ب ـع ــض اإلن ـ ـجـ ــازات
ال ـم ـه ـم ــة .ولـ ـك ــن هـ ـن ــاك تــوق ـعــات
كـبـيــرة فــي سـعــر الـسـهــم ول ــم تتم
تلبيتها بعد.

ً
انخفاض األراضي يحقق أرباحا طائلة
لشركات البناء البريطانية
●

جنسن هوانغ ( يمين) في حفل عشاء فورتشن  2018للعصف الذهني في الس فيغاس
وقال هوانغ "هذه الحواسيب ال يمكن أن تخفق .تخيلوا
ً
حاسوبا ال يفشل .اليــزال حاسوبي الالبتوب يعمل بعد
ً
كل تلك السنين ،وهكذا كيف نصمم حاسوبا يكتشف أنه
تعطل ولكنه يستمر في العمل؟ وهكذا عندما يتعطل ذلك
الحاسوب فهو ال يتوقف عن العمل".
الصناعة الحركية
توجد صناعة حركية بقيمة  10تريليونات دوالر –من
السيارات الى الشاحنات والحافالت ومن "الحركية في شكل
خدمة"– معدة لالستفادة على الفور من توافر حل لهذه
المشكلة .ومع تطبيق تقنيات السيارات ذاتية القيادة على
طريق عام محدد –على سبيل المثال– تستطيع تمديد مدى
القيادة لشاحنة طويلة لساعتين أو ثالث ساعات .ويمكنك
رؤية نجاحات مماثلة في سيارات الركاب من خالل تحديد
قدرتها الذاتية بطرق مختلفة مثل الجغرافيا أو التطبيق.
ً
وقال هوانغ أيضا "ان فكرة قيادة سيارة من دون سائق
على اإلطالق في كل مكان وفي كل الظروف ممكنة ولكن لن

تتحقق قبل خمس إلى  10سنوات".
وعلى الرغم من ذلك فإن المسألة ليست ما اذا بل متى.
لنفكر فــي وجــود مليار سـيــارة على كوكب األرض تقطع
مسافة  15تريليون ميل كل سنة .ومن المتوقع أن يزداد
عدد سكان األرض بمعدل مليار نسمة خالل العقد المقبل
أو ما يقاربه ،وذلك يعني ،بحسب هوانغ ،أن كمية األميال
ا لـتــي ستقطع سترتفع ،ويتعين على التقنية أن تقلص
ذلك الفارق.
"لـيــس مــن الممكن عمل هــذا فــي س ـيــارات ال ـيــوم .ولكل
سيارة مكانان أو ثالثة أمكنة للوقوف .ليس من الممكن من
وجهة نظرية وجود أماكن إيقاف كافية على كوكب األرض
لتغطية مليار آخر من الناس الذين يقودون السيارات .نحن
لن نتوقف عن القيادة ولكن يمكننا أن نقلل منها ،وذلك
بفضل اآلالت ذاتية الحركة".
أندرو نيوسكا  -مجلة فورتشن

ورأيت تقرير "تسال" عن األرباح
ً
الفصلية التي جاءت أقل كثيرا من
توقعات المستثمرين ،و مــع ذلك
فقد ارتفع سعر السهم .وشاهدت
الرئيس التنفيذي لشركة "تسال"
ايـ ـل ــون م ــاس ــك يـ ـف ــرط ف ــي ال ــوع ــد
ويـقـصــر فــي ال ــوف ــاء .وال يـبــدو أن
المستثمرين يهتمون بذلك ألنهم
يعتقدون أن ماسك سيفي بوعوده
في نهاية المطاف.
وفـ ــي ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة ح ــدث
انـفـصــال مـتــزايــد بـيــن سـعــر سهم
"تـ ـس ــا" وأداء ال ـش ــرك ــة ال ـم ــال ــي.
وعـ ـك ــس س ـع ــر ال ـس ـه ــم ت ــوق ـع ــات
ووعود ماسك ولكنها لم تتحقق،
وذل ـ ـ ـ ــك االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال ال يـ ـمـ ـك ــن أن
يستمر الى األبد .واضافة الى ذلك
تواجه "تسال" قائمة متزايدة من
المنافسين فــي مـجــا لـهــا .وتنفق
ال ـشــركــة م ـل ـي ــارات الـ ـ ــدوالرات في
كل فصل ،وستضطر بشكل شبه

كريس بريانت  -بلومبيرغ

تشيد البيوت من الطابوق واالسمنت ،ولكن
األرض التي تبنى عليها هي العنصر األساسي
بالنسبة لشركات الـبـنــاء .وفــي الماضي كانت
أسعار البيوت تحدد بشكل تقريبي ،ولكن ذلك
انتهى وبات األمر بيد شركات البناء الكبرى.
و فــي حديثها ا لــى المحللين والمستثمرين
تردد شركات تطوير مثل تايلر ويمبي Taylor
 ،Wimpeyوكرست نيكولسون هولدنغز Crest
 Nicholson Holdingsوريدرو Redrowباستمرار
كلمة "معتدلة" لوصف أسعار األراض ــي خارج
لندن على األقل .ويكاد البعض من تلك الشركات
ال يصدق كم هو محظوظ في الحصول على تلك
األراضي.
وساعد هــذا االنـفــراج الــذي ترافق مع جهود
ال ـح ـكــومــة ال ــرام ـي ــة ال ــى تـحـفـيــز اق ـ ــراض الــرهــن
الـعـقــاري ومـســاعــدة مشتري الـمـنــازل ألول مرة
عـلــى تضخيم هــوامــش أربـ ــاح شــركــات الـبـنــاء،
ومكن مــن تحقيق عــوا ئــد ضخمة للمساهمين
ولالدارة العليا.
وق ــد يفسر تــراجــع المنافسة عـلــى األراض ــي
السبب وراء ما حظي به أكبر الالعبين في سوق
األراضي من أثمان.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ش ــرك ــات ب ـن ــاء ال ـم ـنــازل
الـ ـكـ ـب ــرى ت ـش ـك ــو ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـم ـك ـل ـفــة
والمستهلكة للوقت في المملكة المتحدة فإن
توافر األراضي قد تحسن في اآلونة األخيرة.
وأرغمت السلطات المحلية من قبل الحكومة
المركزية على تحديد المواقع التي يمكن أن توفر
مساحات من السكن تكفي لخمس سنوات مقبلة.

وكــانــت شــركــات الـبـنــاء محظوظة أي ـضـ ًـا في
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ت ــراخـ ـي ــص ت ـخ ـط ـيــط لـ ــأرض
ل ــم تـحـصــل عـلـيـهــا م ــن ق ـب ــل .وب ــات ــت األراض ـ ــي
االستراتيجية أرخص للحصول عليها من قبل
أرباحا طائلة اذا حصلت
وتحقق شركات البناء
ً
على تراخيص للبناء عليها .وأكثر من نصف
المنازل التي شيدتها شركة تايلر ويمبي في
النصف األول من العام الماضي بنيت على أرض
في خط التنظيم االستراتيجي.
كما أن زيادة استخدام األرض االستراتيجية
يـعـنــي أي ـضـ ًـا درج ــة أق ــل مــن ض ـغــوط التسعير
في السوق لألرض التي لديها موافقة تخطيط
سابقة ،بحسب محللين لدى بنك يو بي اس.
وقـ ــد ح ــد ت ـعــزيــز ص ـنــاعــة ال ـب ـن ــاء أيـ ـض ـ ًـا من
المنافسة على األرض ،ويفتقر صغار المتعاقدين
الــى الـقــدرات الــازمــة لخوض عملية التخطيط
المعقدة أو تحمل الـتـقــدم بـعــروض حــول قطع
أرض كبيرة تتوافر بشكل نموذجي للسلطات
المحلية ،وخرج الكثير من المتعاقدين من هذه
الصناعة.
ومـ ــع ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ال ـم ـن ــازل س ــاه ــم ســوق
األراضي المعتدل في تحويل عملية بناء المنازل
الى ترخيص لطباعة األموال.
واسـتـغــرب الــرئـيــس التنفيذي لشركة تايلر
ويمبي بت ريدفرن في سنة  2016عندما تحدث
الــى المشرعين عــدم دخ ــول شــركــات اخ ــرى الى
هذه الصناعة.
وعلى الرغم من أن المساهمين لن يروق لهم
ذل ــك ف ــإن الـمــزيــد مــن الـمـنــافـســة فــي قـطــاع بناء
المساكن مطلب ضروري من أجل اصالح النقص
في المساكن المعروضة في بريطانيا.

«اليوان» ليس أولوية صينية ...ودخوله أسواق النفط مؤجل
يشكل  %1مقابل  %63للدوالر في احتياطي العمالت الدولية
•

شيولي رن  -بلومبيرغ

مع بداية عام  2018تبدو الصين في
ال ـق ـمــة م ــن ج ــدي ــد .ل ـقــد ارت ـف ــع ال ـيــوان
بنسبة  6.8فــي المئة مقابل ا ل ــدوالر
ً
خـ ــال ال ـ ـ ــ 12شـ ـه ــرا ال ـم ــاض ـي ــة ،ونـمــا
اح ـت ـيــاطــي ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـيــة بشكل
ملموس .ولكن يتعين علينا أن نتذكر
ش ـه ــر ن ــوف ـم ـب ــر  2015ع ـن ــدم ــا واف ــق
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي عـلــى اضــافــة
اليوان الى سلة عمالت حقوق السحب
ال ـخ ــاص ــة .يــوم ـهــا كـ ــان ال ـح ــدي ــث عن
أن ال ـيــوان سيصبح ذات ي ــوم إحــدى
العمالت االحتياطية العالمية ،وقد
ينافس الدوالر األميركي.
وب ـع ــد م ـ ــرور عــام ـيــن ع ـلــى ذلـ ــك ال
ي ـب ــدو أن ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة متقبلة
لـ ـه ــذه الـ ـفـ ـك ــرة .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
العملة الصينية تزن أكثر من  10في
المئة في سلة عمالت حقوق السحب

الخاصة ،والتي تتكون اعتمادا على
أهـمـيــة ال ــدول ــة ف ــي ال ـت ـجــارة الــدولـيــة
وميزان مدفوعاتها ،فإن نسبة اليوان
من احتياطيات العمالت األجنبية في
الـعــالــم كــانــت خــال الــربــع الـثــالــث من
السنة  1.1في المئة فقط مقابل  63في
المئة للدوالر.

االبتعاد عن اليورو
كـ ـ ـ ــان مـ ـفـ ـه ــوم ــا اب ـ ـت ـ ـعـ ــاد الـ ـبـ ـن ــوك
ال ـمــركــزيــة ع ــن الـ ـي ــورو – وال ـس ـن ــدات
األلمانية لعامين ،حيث كانت حصيلة
عوائدهما سلبية منذ منتصف سنة
 ،2014ولكن لماذا البعد عن اليوان؟
وأوراق ا لـحـكــو مــة الصينية قصيرة
األجل هي من بين األعلى في معدالت
الـفــائــدة .قــد تمثل السيولة جــزء ا من
التفسير.
فبحسب بـنــك الـتـســويــات الــدولـيــة

شـكــل ال ـي ــوان فــي سـنــة  2016نـحــو 4
ف ــي الـمـئــة فـقــط م ــن ت ـ ــداوالت العملة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،فـيـمــا ش ـكــل ال ـ ـ ــدوالر ،مع
الـيــورو والين الياباني  88في المئة
من المعامالت .ثم هناك مسألة الوقت

الالزم ،اذ قد تمر عقود من الزمن قبل
أن تحل أي عملة
–اليوان أو بتكوين -محل الــدوالر.
ولـكــن الـصـيــن نفسها تتحمل الـلــوم
ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا .وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـخـ ـل ــت عــن

مــؤكــد ال ــى جـمــع مــزيــد مــن الـمــال
في هذه السنة ،وكل تأخير يسمح
للمنافسين بسد الفجوة.
ولـ ـك ــن ه ـ ــذه ع ـم ـل ـيــة م ـح ـفــوفــة
بــال ـم ـخــاطــر .وأس ـه ــم الـمـجـمــوعــة
يـمـكــن أن تـ ـت ــداول ع ـنــد ق ـيــم غير
م ـن ـط ـق ـيــة ل ــوق ــت ط ــوي ــل .ك ـم ــا أن
أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـه ــم ت ـع ـك ــس ال ـق ـي ـمــة
األساسية ونفسية المستثمرين.
وتـسـتـطـيــع شــركــة ال ـس ـي ـطــرة في
بعض األوقات على رسملة سوق
بصورة منفصلة عن أدائها المالي
ولـفـتــرة طــويـلــة .ولـكـنـنــي أظ ــن أن
 2018هــي السنة التي يبدأ فيها
ً
مستثمرو "تـســا" أخ ـيــرا بفقدان
ب ـع ــض صـ ـب ــره ــم .وق ـ ــد اف ـت ـت ـحــت
ً
األس ـهــم الـسـنــة عـنــد  312دوالرا،
وأن ــا أتــوقــع أن تغلق الـسـنــة عند
مستوى أقل.

طموحاتها الكبيرة ازاء دعم اليوان.
م ــا الـ ـ ــذي ح ـ ــدث لـ ـس ــوق ال ـس ـن ــدات
الـ ـضـ ـعـ ـي ــف؟ لـ ـق ــد بـ ــاعـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الصينية مــع بنوك الــدولــة مــا قيمته
أقل من ثالثة مليارات دوالر من اليوان
في الخارج في السنة الماضية ،وهذا
تـ ــراجـ ــع ح ـ ــاد عـ ــن م ـس ـت ــوي ــات 2016
و.2015
وال ـم ـف ــارق ــة أن ال ـص ـيــن ب ــاع ــت في
شهر أكتوبر الماضي أول سنداتها
السيادية بــالــدوالر منذ عــام – 2004
وهي خطوة ترجمت على نطاق واسع
على أنها تعكس رغبة بكين في تطوير
سوق السندات الدولية النشيطة من
أجل مشاريعها المملوكة للدولة.
وي ــواك ــب ال ـغ ـمــوض س ــوق سـنــدات
باندا حيث تجمع الشركات األجنبية
ال ـي ــوان ف ــي ال ــداخ ــل ،ولـ ــدى هـنـغــاريــا
اصدار صغير بقيمة مليار يوان (154
مليون دوالر) فــي شهر يوليو فيما

تستمر الفلبين فــي تأخير خططها،
ً
كما أجلت الصين أيضا فكرة تــداول
النفط باليوان.
وتتمثل ميزة العملة االحتياطية
فــي رغ ـبــة األج ــان ــب فــي جـمــع ديــونــك
بغض النظر عن وضع ميزانيتك .وفي
الواليات المتحدة يملك المستثمرون
الــدولـيــون  6.3تريليونات دوالر من
د يــون الحكومة ،وتعتبر الصين من
أكبر المشترين فيها .وقد ساعد ذلك
الطلب القوي على ابقاء عوائد سندات
الواليات المتحدة متدنية.
وت ـم ــر ال ـص ـيــن ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن
عـبــر اض ـطــراب س ـنــدات طــويــل ،ولكن
ً
نظرا ألن اليوان ليس الــدوالر يبتعد
األج ــان ــب ع ــن ه ــذا ال ـم ـس ــار .وتـفــاخــر
الصين بجانب واحد ،وهو أن عملتها
ستستخدم في التجارة مع باكستان،
ولـ ـك ــن ح ـت ــى سـ ـي ــاح ت ـل ــك ال ـ ــدول ـ ــة ال
يزورون الصين.

ثقافة اقتصادية

معامل جيني
مــؤشــر لـقـيــاس درجــة
ع ـ ــدال ـ ــة ت ـ ــوزي ـ ــع ال ــدخ ــل
الـ ـق ــوم ــي ب ـي ــن ال ـس ـك ــان،
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد فـ ـ ـك ـ ــرت ـ ــه ع ـل ــى
م ـن ـح ـنــى ل ـ ــورن ـ ــز ،وت ـقــل
عدالة توزيع الدخل كلما
ابـ ـتـ ـع ــد هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـح ـنــى
عن خط التساوي ،الذي
يقسم المربع إلى مثلثين
م ـت ـســاوي ـيــن ،وتـنـحـصــر
قيمة المعامل بين الصفر
والـ ـ ــواحـ ـ ــد ،ح ـي ــث ي ـكــون
ً
ص ـ ـفـ ــرا ع ـن ــدم ــا يـنـطـبــق
منحنى لورنز على خط
التساوي ،ويكون عندها
ً
تــوزيــع الــدخــل متساويا
لجميع أف ــراد المجتمع،
ً
ب ـي ـن ـمــا يـ ـك ــون م ـس ــاوي ــا
للواحد الصحيح عندما
يـكــون تــوزيــع الــدخــل في
أسوأ حاالته.

حبر وورق
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بريتني سبيرز

جيمس فرانكو

جيمس فرانكو يرد
على اتهامه بالتحرش
رد النجمجيمس فرانك و على المزاعم األخيرة
عن اتهامه بالتحرش بالعديد منالنساء ،ومن
بينهن الممثلةآلي شيدي .وورد في صحيفة
"سـبـيــن" ،أن فرانكو رد على مــوضــوع شيدي،
ً
ق ــائ ــا" :ل ـيــس ل ــدي أي ف ـكــرة ع ـمــا فـعـلـتــه ضد
ُ
أخرجت لها مسرحية برودواي ،ولم يكن
شيدي،
لدي سوى وقت رائع معها واحترام كامل لها،
ليس لدي فكرة عن سبب انزعاجها".
مع
كما قال فرانكو خالل برنامج "ليت شو" 
ستيفن كولبيرت" :األشياء التي سمعت عنها
على مواقع التواصل ليست دقيقة".

بعد انتشاره بقوة
عبر مواقع التواصل
االجتماعي ...هل يأخذ
«الكوميكس» من جماهيرية
الكاريكاتير؟

أوزجان دينيز يعلن
سبيرز ترتدي خاتم
خطوبتها من أسغاري تأجيل زواجه من أتكان
أعلن الممثل التركي
أوزغان دينيز
تأجيله االحتفال
بزواجه من
حبيبتهفايزة
أتكان ،التي
تصغره بعشرين
ً
عاما ،وكان من
المقرر إقامته
في باريس.

«ذا شيب أوف ووتر» أفضل
فيلم في «اختيار النقاد»

ح ـصــد عـ ــدد م ــن ن ـج ــوم هــول ـيــوود
ج ــوائ ــز حـفــل اخ ـت ـيــار ال ـن ـقــاد لــأفــام
" "Critics' Choiceفي دورته الـ  23لعام
 ،2018المقام بمدينة سانتا مونيكا في
كاليفورنيا ،إذ فاز فيلم "ذا شيب أوف
ووتر" بأفضل فيلم.
وج ـ ــاءت ال ـقــائ ـمــة ال ـكــام ـلــة لـجــوائــز
ال ـح ـفــل ل ـع ــام  2018كــال ـتــالــي :أفـضــل
ف ـي ـلــم" :ذا ش ـيــب أوف ووتـ ـ ــر" .أفـضــل
ممثلة رئيسية :فرانسيس مكدورماند
عــن دوره ــا فــي فيلم "ث ــري بيلبوردز
آوت ـس ــاي ــد إي ـب ـنــغ ،م ـي ـس ــوري" .أفـضــل
ممثل رئيسي :غاري أولدمان عن دوره
في فيلم "داركـســت آور" .أفضل ممثل
م ـســاعــد :س ــام روك ــوي ــل عــن دوره في
فيلم "ثري بيلبوردز آوتسايد إيبنغ،
م ـي ـس ــوري" .أف ـض ــل مـمـثـلــة م ـســاعــدة:
أليسون جاني عن دورها في فيلم "آي،
تونيا" .أفضل ممثل صغير :بروكلين
برينس عن دورها في فيلم "ذا فلوريدا
بروجكت" .أفضل طاقم تمثيل" :ثري
بيلبوردز آوتسايد إيبنغ ،ميسوري".
أفـضــل م ـخــرج :غـيـيــرمــو دي ــل تــورو
عن فيلم "ذا شيب أوف ووتــر" .أفضل
سيناريو أصـلــي" :غـيــت آوت" .أفضل
سيناريو مقتبس" :كول مي باي يور
نيم" .أفضل تصوير سينمائي" :بليد
رانر ."2049
أفضل تصميم إنتاج" :ذا شيب أوف
ووتــر" .أفضل تصميم أزيــاء" :فانتوم
ثريد" .أفضل شعر ومكياج" :داركست
آور".
أفضل مؤثرات بصرية :وور فور ذا
بالنيت أوف ذا إبس".

مارغوت روبي

غاري أولدمان

ميل غيبسون يصدم جمهوره بظهوره الفوضوي
ً
ال ـت ـق ـطــت ع ــدس ــات ك ــام ـي ــرات الـ ـب ــاب ــارات ــزي صـ ـ ــورا ص ــدم ــت محبي
ً
ً
وجمهور الممثل العالميميل غيبسون ( 62عاما) ،حيث ظهر مؤخرا
ً
ً
برفقة حبيبته روزال ـيـنــد روس الـتــي تصغره ب ــ 35عــامــا خــارجــا من
س ــوب ــر مــاركــت محلي وه ــو ي ــدفــع عــربــة المشتريات ،فــي ماليبو يوم
االثنين الماضي.
وم ــا لـفــت أن ـظــار الـكـثـيــريــن وأثـ ــار اسـتـغــرابـهــم فــي ال ـصــور ال ـتــي تـ ّـم
تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل ظهور غيبسون بشكل فوضوي
غير مرتب ،وقد أرخى لحيته وبدا عليه التقدم في العمر وزيادة الوزن.
ً
يذكر أن غيبسون وروس ًمعا منذ  3سنوات ،وقد رزقا العام الماضي
بابن أسمياه الرس ،إضافة إلى أن غيبسون لديه  7أطفال من زوجته
ً
األول ـ ـى روب ــي ــن م ــور ،بعد زواج دام  31عــامــا ،إال أنــه انتهى بالطالق
ً
ً
رسميا عام  ،2011رغم أنهما انفصال عام  .2006كما لديه ابنة تبلغ 8
سنوات من عازفة البيانو الروسية أوكسانا غريغورييفا.

كريستيان بيل نادم على مشاركته في «تيرمينيتر»

مسلسل "ذا
م ـ ـ ـ ـ ــارف ـ ـ ـ ـ ــاس
مسز ميسل".
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل م ـم ـث ــل
مساعد فــي مسلسل
ك ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي :والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــون
جوجينز عن دوره مسلسل
"فايس برنسيبلس" .أفضل
ممثلة مساعدة في مسلسل
كوميدي :مايم بياليك عن دورها
في مسلسل "ذا بيغ بانغ ثيوري".
أفضل مسلسل قصير" :بيغ ليتل
اليز".
أف ـض ــل فـيـلــم ت ـل ـفــزيــونــي" :ذا
ويزارد أوف اليز".
أفضل مسلسل رسوم متحركة:
"ريك آند مورتي" .أفضل برنامج
حواري" :جيمي كيميل اليف".
أف ـ ـضـ ــل بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـس ــاب ـق ــات
واقعي" :ذا فويس" .أفضل ممثل
فــي فيلم تلفزيوني أو مسلسل
قصير :ي ــوان ماكجريجور عن
دوره في "فارغو" .أفضل ممثلة
في فيلم تلفزيوني أو مسلسل
قصير :نيكول كيدمان عن دورها
في "بيغ ليتل اليز" .أفضل ممثل
مـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي ف ـي ـل ــم ت ـل ـف ــزي ــون ــي
أو مـسـلـســل ق ـص ـيــر :ألـيـكـســانــدر
سـكــارجــارد عــن "بـيــغ ليتل اليــز".
أفـضــل ممثلة مـســاعــدة فــي فيلم
تـلـفــز يــو نــي أو مسلسل قصير:
لورا ديرن عن "بيغ ليتل اليز".
جائزة " :"See Herغال غادوت

رايتشل بروسنهان

قدم فريق "كاتابولت" األميركي
ما الذي يؤدي إلى احتقان
ً
لمسرح خيال الظل عرضا
األنف في الشتاء ...الرشح
ً
الشائع أم عدوى في الجيوب رائعا ،على مسرح الدراما
بمركز جابر األحمد الثقافي.
األنفية؟

كريستيان بيل

أولدمان ومكدورماند وكيدمان وروبي حصدوا جوائز التمثيل
أفـضــل مــوسـيـقــى تـصــويــريــة" :ذا
شيب أوف ووت ــر" .أفضل مونتاج:
م ـنــاص ـفــة ب ـيــن فـيـلـمــي دان ـك ـي ــرك و
"بيبي دراي ـفــر" .أفـضــل فيلم رســوم
متحركة" :كــوكــو" .أفضل أغنية في
فيلم" :ريممبر مي" من فيلم "كوكو".
أفضل فيلم أكشن" :وندر وومان".
أفضل فيلم كوميدي" :ذا بيغ سيك".
أفـ ـض ــل م ـم ـث ــل ل ـف ـي ـلــم ك ــوم ـي ــدي:
جيمس فرانكو عــن دوره فــي فيلم
"ذا ديزاستر آرتست" .أفضل ممثلة
لفيلم كوميدي :مارغوت روبي عن
دورهــا في فيلم "آي ،تونيا" .أفضل
فيلم رعب خيال علمي" :غيت آوت".
أ فـضــل فيلم أجنبي بلغة مختلفة:
"إن ذا فيد" .أفضل مسلسل درامــي:
"ذا هاندميدز تيل".
أفضل ممثل في مسلسل درامــي:
ستيرلينغ كي بــراون عن دوره في
مسلسل "ذس إز آس" .أفضل ممثلة
في مسلسل درامي :إليزابيث موس
عن مسلسل "ذا هاندميدز تيل".
أف ـض ــل مـمـثــل م ـســاعــد لمسلسل
درامــي :ديفيد هاربور عن مسلسل
"سترينجر ثينغس" .أفضل ممثلة
مساعدة لمسلسل درامــي :آن دوود
عن دورها في مسلسل "ذا هاندميدز
تـيــل" .أفضل مسلسل كوميدي" :ذا
مارفالس مسز ميسل".
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل
ك ــوم ـي ــدي :ت ـيــد دانـ ـس ــون ع ــن دوره
في مسلسل "ذا غود بليس" .أفضل
مـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل كـ ــوم ـ ـيـ ــدي:
رايتشل بروسنهان عن دورهــا في

مسك وعنبر
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ميل غيبسون وروزاليند روس

أوزجان دينيز

ً
نشرت إحدى الصحف العالمية صورا
للفنانةبريتني سبيرز ،ظهرت فيها وهي
مرتدية مالبس سباحة صفراء اللون
أظهرت جمالها بشكل الفت لتصميمها
ّ
المميز ،خالل استمتاعها بوقتها على
أحد شواطئ هاواي .ولكن أكثر ما لفت
الصحافة العالمية والمتابعين هو
أنظار
ّ
خاتم األلماس الذي ارتدته سبيرز ،والذي
ّ
رجح البعض أن يكون خاتم خطوبتها
من صديقها "سام أسغاري" ،الذي
يصغرها بنحو  13سنة.

15

16

ً
على الرغم من نجاح معظم أفالمه الساحق خصوصا دور الرجل
ً
الــوطــواط فــي سلسلة أفــام "بــاتـمــان" على مــدار ثالثين عــامــا ،فإن
النجم البريطاني كريستيان بيل نادم على مشاركته في فيلم من
هذه األفالم ووصفه بالعار.
وخــال لقائه مع برنامج "أم تي في هابي ساد كونفيوسد" عبر
شبكة اإلن ـتــرنــت ،كشف بيل أنــه نــدم على بطولة الـجــزء الــرابــع من
سلسلة أفـ ــام ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي "ت ـيــرمـيـنـيـتــر" ،ال ــذي يـحـمــل عـنــوان
"ساليفيشن" ،من إنتاج .2009
وكــان عــرض ال ـجــزء األول مــن سلسلة أفــام "تيرمينيتر" فــي عام
 ،1984ويتناول صراع اآلالت ضد البشر في المستقبل البعيد ،وهو
من بطولة نجم أفالم الحركة أرنولد شوارزنغر.
وق ــد أش ــار ب ـيــل ،الـشـهـيــر مــن تـجـسـيــد شـخـصـيــة الـبـطــل ال ـخــارق
"بــات ـمــان" ،إلــى أن ال ـجــزء الــرابــع مــن "تيرمينيتر" واجــه العديد من
العقبات أثناء تصويره ،ومنها إفساد السيناريو الخاص به.

سيلين ديون تتعرض
لموقف محرج على المسرح

نيكول كيدمان

تعرضت النجمة العالمية
سيلين ديون لموقف محرج
على المسرح ،خالل إحيائها
حفل ليلة رأس السنة ،في
أحد الفنادق بمدينة لوس
أنجليس األميركية.
وفي الفيديو الذي انتشر
بكثرة عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،تظهر سيدة
ثملة تقف على المسرح ،إلى
جانب ديون ،بعد أن صعدت
فجأة إليه.
وبدت في الفيديو تقوم
بحركات غير مريحة مع
ديون ،مما دفع برجال األمن
إلى التدخل ،لكن ديون
منعتهم وأعطت السيدة
ّ
لتعبر عن
الوقت الكافي
رغبتها بالوقوف على
المسرح الى جانبها،
وعن ّ
محبتها لها.
وبعدما انتهى
الموقف ،شكرت
ديون الجمهور
سيلين ديون
الحاضر على
إعطائها والسيدة
ّ
للتحدث،
الوقت الكافي
مشيرة الى أنه في بعض األحيان هذا كل ما يحتاج إليه اإلنسان.

حبر وورق
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األصل

ح � ّ�دق ال�ب��روف �ي �س��ور روب� ��رت الن �غ��دون
إل��ى ال�ك�ل��ب ال�ج��ال��س ف��ي ال�س��اح��ة ،وال��ذي
ً
ً
ي�ق��ارب ط��ول��ه أرب �ع��ا وأرب�ع�ي��ن ق��دم��ا .ك��ان
ّ
فراء الحيوان عبارة عن سجادة حية من
األعشاب واألزهار العطرة.
سره :أنا أحاول أن ّ
قال في ّ
أحبك ،أحاول
ًّ
ذلك حقا.
ً
ت� ّ�أم��ل الن �غ ��دون ذل ��ك ال �م �خ �ل��وق ق�ل�ي�لا
ب�ع��د ،ث� ّ�م ت��اب��ع س�ي��ره ع�ل��ى ط��ول الطريق
ّ
المعلق ليهبط شرفة ّ
مدرجة واسعة ُص ِّمم
س�ط�ح�ه��ا غ�ي��ر ال�م�س�ت��وي ب�ط��ري�ق��ة ت��دف��ع
مشيته المعتادة.
الزائر إلى
تغيير وتيرة ّ
ُ
ّ
يتعثر ّ
مرتين على
المهمة .كاد
نجزت
لقد أ ِ
الدرجات غير المنتظمة.
ّ
وع �ن��د أس �ف��ل ال ��درج ��ات ،ت��وق��ف ف�ج��أة،
ّ
وحدق إلى شيء ضخم الح أمامه.

اآلن رأيتها بأكملها.
ظهر أمامه تمثال ألرملة سوداء هائلة
الحجم ،حملت أرجلها الحديدية النحيلة
ً
ً
ً
جسما مستديرا يرتفع نحو ثالثين قدما
ُّ
في الهواء .وقد علق ببطن العنكبوت كيس
بيوض من الشبك السلكي يحتوي على
كرات زجاجية.
قال صوت« :اسمها مامان ّ
(األم)».
ً
أخفض النغدون نظره فرأى أمامه رجال
ً
نحيال يقف تحت تمثال العنكبوت .كان
ً
شيرواني أس��ود م��زرك�ش��ا ،ولديه
ي��رت��دي ّ
شارب ملتف على طراز شارب سالفادور
ً
كوميديا إلى ّ
حد ما.
دالي؛ فبدا مظهره
ً
تابع قائال« :اسمي فرناندو ،وقد أتيت
ّ
ّ
الستقبالك في المتحف» .ثم حول الرجل
انتباهه إلى مجموعة من بطاقات األسماء
الموضوعة على طاولة أمامه ،وسأله« :هل
يمكنني الحصول على اسمك رجاء؟».
«بالتأكيد .روبرت النغدون».
ّ ً
مجددا ثم قال:
فوجئ الرجل ،ونظر إليه
ًّ
جدا! لم أعرفك!».
«آه ،أنا آسف
ّ
بالكاد أع��رف نفسي؛ فكر النغدون
ف��ي ذل ��ك وه ��و ي �ت �ق� ّ�دم ن �ح��وه بسترته
الطويلة ال�س��وداء ،وقميصه األبيض،
وربطة عنقه البيضاء .أب��دو مثل أحد
أع� �ض ��اء م �ج �م��وع��ة وي �ف �ن �ب��وف .ك��ان��ت
سترة النغدون الكالسيكية ترجع إلى
ً
ً
ثالثين عاما مضت تقريبا ،فقد احتفظ
بها من ّأي��ام عضويته في ن��ادي آيفي
في برينستون .ولكن ،بفضل التزامه
ب �ن �ظ��ام ال �س �ب��اح��ة ال �ي��وم �ي��ة ،م ��ا زال ��ت
ً
ً
السترة تناسب مقاسه تماما  .فنظرا
لعجلة الن �غ��دون وه��و ي�ح��زم أمتعته،
ت �ن��اول ال �ب��ذل��ة ال �خ��اط �ئ��ة م��ن خ��زان�ت��ه
ً
عوضا عن بذلته الرسمية المعتادة.
ق ��ال« :ب�ح�س��ب ال��دع��وة ،ينبغي ارت ��داء

األبيض واألس��ود .أرجو أن تكون السترة
الطويلة مناسبة».
{السترة الطويلة كالسيكية! أنت تبدو
ً
مذهال!}ّ .
ثم سارع الرجل إلى تعليق بطاقة
ّ
الصدر في سترته.
االسم بعناية على طية
ّ
ق��ال ص��اح��ب ال �ش��ارب{ :إن ��ه ل� ّش��رف لي
سيدي .ال ّ
َ
ألتقيك يا ّ
شك في أنك زرتنا
أن
من قبل}.
ّ
حدق النغدون من بين أرجل العنكبوت
أمامهما،
الشمس
تضيئه
الذي
المبنى
إلى
ّ
ثم قال{ :في الواقع ،يحرجني القول إنني
لم أفعل}.
ت �ظ��اه��ر ال ��رّج ��ل ب��ال �س �ق��وط م ��ن ه��ول
ً
ّ
ال�م�ف��اج��أة« .ح��ق��ا! أل �س� َ�ت م��ن م�ح� ّ�ب��ي ال�ف��ن
الحديث؟».
ّ
ّ
بتحدي الفن
لطالما استمتع النغدون
ّ
استكشاف سبب اعتبار
الحديثّ ،ال سيما ً ّ
معينة تحفا فنية .وكمثال على ذلك،
أعمال
لوحات جاكسون بولوك المرسومة بتقنية
ال �ت �ن �ق �ي��ط ،وع �ل��ب ح �س��اء ك��ام �ب �ل��ز آلن ��دي
ّ
الملونة في أعمال
وارهول ،والمستطيالت
مارك روثكو .مع ذلك ،كان النغدون يرتاح
أكثر بكثير عند مناقشة الرمزية الدينية
في أعمال هييرونيموس بوش أو ضربات
فرشاة فرانسيسكو دي غويا.
ً
أج� ��اب الن� �غ ��دون« :أ ّن� ��ا أك �ث��ر م �ي�ل�ا إل��ى
ّ
ال�ف��ن الكالسيكي ،وأف��ض��ل داف�ن�ش��ي على
دي كونينغ».
ّ
«لكن دافنشي ودي كونينغ متشابهان
ًّ
جدا!».
ً ً
ّ فابتسم النغدون قائال{ :إذا ،من الواضح
ّ ّ
علي تعلم المزيد عن دي كونينغ}.
أنه
{ف � ��ي ه � ��ذه ال� � �ح � ��ال ،أن � ��ت ف� ��ي ال �م �ك��ان
ال �م �ن��اس��ب!} .وأش � ��ار ال��رج��ل ب ��ذراع ��ه إل��ى
المبنى الضخم وتابع{ :في هذا المتحف
ّ
س �ت �ج��د إح � ��دى أج �م ��ل م � ّج �م��وع��ات ال �ف��ن
ال�ح��دي��ث ف��ي ال �ع��ال��م! أت�م��ن��ى أن تستمتع
بزيارته}.
ّ أج ��اب ّالن �غ ��دون« :ه � ّ�ذا م��ا أن��وي��ه .غير
أن �ن��ي أت�م��ن��ى ف�ق��ط ل��و أن �ن��ي أع ��رف سبب
وجودي هنا».
ّ
فضحك الرجل بمرح وهو يهز رأسه:
ّ
«شأنك شأن الجميع! مضيفكم متكتم
ّ
ً
ج� ّ�دا حيال ح��دث ه��ذه الليلة .حتى إن
ّ
موظفي المتحف ال يعرفون ما يجري.
ّ
ّ
ل�ك��ن ال�غ�م��وض ي�ش��ك��ل ن�ص��ف المتعة،
ّ
ّ
وال �ش��ائ �ع��ات ك �ث �ي��رة! ث��م��ة ع� ��دة م�ئ��ات
من الضيوف في الداخل ،والكثير من
ً
الوجوه المعروفة ،وال أحد يدري شيئا
عن برنامج الليلة!».
ّ
ابتسم الن �غ��دون ،فقلة ه��م األش�خ��اص
ال��ذي��ن يملكون الشجاعة إلرس��ال دع��وات
ّ
تتضمن
في اللحظة األخيرة ال
س� � � ��وى ب � �ع� ��ض ال� �م� �ع� �ل ��وم ��ات
األس � ��اس� � �ي � ��ة :م � �س� ��اء ال �س �ب ��ت.
ّ
ك��ون��وا ه�ن��اك .ثقوا ب��ي .كما أن
ً ّ
عددا أقل من الناس يستطيعون
إقناع المئات من كبار الشخصيات
ّ
ب�ت��أج�ي��ل ك ��ل أع �م��ال �ه��م ،وال �س �ف��ر إل��ى
شمال إسبانيا لحضور حدث ما.
ّ
مر النغدون من تحت العنكبوت ،وتابع
س �ي��ره وه ��و ي�ن�ظ��ر إل ��ى ال�لاف �ت��ة ال�ح�م��راء
الضخمة التي راحت ترفرف فوق رأسه.
أمسية مع
إدموند كيرش
ّ
ف��ك��ر الن �غ��دون ف��ي س ��ره ب �م��رح :ال

حامض حلو
«هيبي» ،نادى ّ
الجد.
 {نعم}.خ ��ذي ه ��ذه ال��رس��ائ��ل إل ��ى ال �ب��ري��د} .ك ��ان ال��رج��ل
العجوز ق��د جلس ف��ي غرفته يكتب رسائله وك��أن
ً
ً
ً
شيئا سيئا ل��م ي�ح��دث ،م�ح��اوال م��لء وق�ت��ه بشيء
ٍ
م �ف �ي� ٍ�د وه ��و ي�ن�ت�ظ��ر وص � ��ول ح �ف �ي��دات��ه ال �ك �ب �ي��رات
وأزواج � �ه� ��ن .ن �ق��ر ب �ط��رف إص �ب �ع��ه ع �ل��ى ك��وم��ةٍ من
الرسائل الموضوعة أم��ام��ه ،فأخذتها هيبي دون
أن يرفع نظره إليها.
{أغلقي الباب خلفك}.ك��ان��ت ق��د س�م�ع�ت��ه ط� ��وال ح�ي��ات�ه��ا وه ��و ي �ق��ول:
{أغ �ل �ق��ي ال� �ب ��اب} ،ف �ق��د ك ��ان ي �ص��اب ب��ال �ج �ن��ون من
األشخاص الذين يتركون األبواب مفتوحة.
لمحت هيبي وجه ّ
جدها وهي تأخذ الرسائل.
ً
ك��ان��ت م�لام�ح��ه م��زي�ج��ا م��ن م�لام��ح أس�لاف��ه ال��ذي��ن
تنتشر ص��وره��م ف��ي ال ��رواق وغ��رف��ة الطعام وف��وق
ال��درج .تساءلت هل سيفاجئه أن تقول له{ :أحبك،
أشعر باألسف من أجلك ،أفهم كيف تشعر ،أيمكنك
أن تحاول فهمي لو مرة واحدة؟} .لكنها فكرت وهي
ت� �م� �س ��ك ال ��رس ��ائ ��ل بأصابعها المرتجفة ،يمكنني
أن أض��رب��ه فقط،
أض ��رب ��ه ب��أق��وى
م � ��ا أس �ت �ط �ي ��ع.

ً
ّ
ّ
شك في أن إدموند لم يفتقر يوما إلى
الثقة بالنفس.
ف�ق�ب��ل ع�ش��ري��ن ع��ام� ً�ا ،ك��ان ال �ش� ّ
�اب إدي
ّل�اّ
ك �ي��رش م��ن ب�ي��ن ط � ب الن �غ��دون األوائ ��ل
ف ��ي ج��ام �ع��ة ه� ��ارف� ��رد .وك � ��ان ال � �ش� � ّ
�اب ذو
ً
ّ
المسرح بعناية مهووسا
الشعر األملس
بالكمبيوتر ،وق��د ق��اده اهتمامه بالرموز
إل ��ى االل �ت �ح��اق ب��ال�ح�ل�ق��ة ال��دراس �ي��ة ال�ت��ي
ُيعطيها النغدون :الشيفرات ولغة الرموز.
ً
أع� � ِ�ج� ��ب الن � �غ� ��دون ك �ث �ي ��را ب ��ذك ��اء ك �ي��رش
ً
ّ
وبراعته .ومع أن هذا األخير ابتعد الحقا
عن عالم ال��رم��وز القديم وانتقل إل��ى عالم
لاّ ّ
المعلوماتية ّ
البراق والواعد ،إ أن عالقة
ّ
صداقة نشأت بين المعلم والطالب ،وبقيا
ع �ل��ى ت ��واص ��ل خ �ل��ال األع� � � ��وام ال �ع �ش��ري��ن
الماضية بعد ّ
تخرج كيرش.
ّ
ّ
فكر النغدون ،واآلن فاق التلميذ معلمه
ّ
بعدة سنوات ضوئية.
اليوم ،أصبح إدموند كيرش شخصية
ذائ� �ع ��ة ال �ص �ي��ت؛ ف �ه��و م �ل �ي��اردي��ر وع��ال��م
ك�م�ب�ي��وت��ر ،وع��ال��م م�س�ت�ق�ب�ل��ي ،وم�خ�ت��رع،
ورجل أعمال .فقد ابتكر الرجل البالغ من
ً
العمر أربعين ع��ام��ا مجموعة مذهلة من
ّ
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�م�ت�ق� ّ�دم��ة ال �ت��ي ت�ش��ك��ل ق�ف��زات
هائلة في مجاالت ّ
متنوعة مثل الروبوتات،
وع� �ل ��م ال � ��دم � ��اغ ،وال � ��ذك � ��اء االص �ط � ّن��اع��ي،
ّ
وال �ن��ان��وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا .ك �م��ا أن ت��وق �ع��ات��ه
الدقيقة بشأن ّ
ّ
التقدم العلمي كونت حوله
هالة من الغموض.
ّ
خمن النغدون أن ّتكون موهبة إدموند
الغريبة في مجال التوقع نابعة من معرفته
ً
ال��واس�ع��ة ج� ّ�دا بالعالم المحيط ب��ه .فكما
ّ
ً
ً
يذكر ،كان إدموند قارئا نهما يقرأ كل ما
ّ
تقع عليه عيناه .ال بل إن النغدون لم َير
ً
مثيال له من حيث شغفه بالكتب وقدرته
على استيعاب محتوياتها.
خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات ال �ق �ل �ي �ل��ة ال �م��اض �ي��ة،
عاش كيرش بشكل أساسي في إسبانيا،
ً
ع ��ازي ��ا اخ �ت �ي��اره ل�ت�ل��ك ال �ب�ل�اد إل ��ى ع�لاق��ة
ح� ّ�ب ال تنتهي م��ع سحر عالمها القديم،
وهندستها المعمارية الطليعية ،وحاناتها
الغريبة ،وطقسها المثالي.
ّ
كل عام ،حين يعود كيرش إلى كامبردج
إلل �ق��اء م�ح��اض��رة ف��ي مختبر اإلع �ل�ام في
م�ع�ه��د م��اس��ات�ش��وس�ت��س ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا،
ّ
ينضم إليه النغدون لتناول الطعام في أحد
مطاعم بوسطن الجديدة التي لم يسبق
له أن سمع بها .وفي تلك اللقاءات ،لم تكن
أحاديثهما تدور حول التكنولوجيا على
اإلط�لاق ،بل كانت الفنون هي الموضوع
ال��وح�ي��د ال��ذي ي�ح� ّ�ب ك�ي��رش مناقشته مع
النغدون.
ً
ً
وغ��ال �ب��ا م��ا ك ��ان ي �م��ازح��ه ق ��ائ�ل�ا{ :أن��ت
ص �ل �ت��ي ال ��وح �ي ��دة ب��ال �ث �ق��اف��ة ي ��ا روب ��رت؛
أستاذي الوحيد في عالم الفنون!}.
وك ��ان ��ت اإلش� � ��ارة ال �ط��ري �ف��ة إل ��ى وض��ع
ًّ
جدا ،وتصدر
النغدون االجتماعي ساخرة
ً
ع��ن ش �خ��ص ع� ��ازب م�ث�ل��ه أي� �ض ��ا؛ ي��رف��ض
ويعتبر أن ذلك
الزواج من شريكة
واحدةّ ،
ّ
للتطور} ،ال ّ
سيما وأن��ه ظهر على
{إهانة
ّ
مر السنين في صور عديدة مع مجموعة
واسعة من عارضات األزياء.
ً
ن � � �ظ � ��را إل � � ��ى س� �م� �ع ��ة ك � �ي � ��رش ك �م �ب��دع
ف � ��ي م � �ج� ��ال ع � �ل� ��وم ال� �ك� �م� �ب� �ي ��وت ��ر ،ي �س �ه��ل
ّ
ت�خ� ّ�ي�ل��ه ك�ش�خ��ص م �م� ّ�ل وج � � ّ�دي م �ه��ووس
لاّ
ً
ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .إ أن ��ه ع��وض��ا ع��ن ذل��ك
جعل م��ن نفسه أيقونة م�ع��اص��رة؛ إذ راح

ً
غ� ��ادرت ال �غ��رف��ة م�غ�ل�ق��ة ال �ب��اب خ�ل�ف�ه��ا .ك ��ان يمكن
لجدتها المستلقية على األري�ك��ة ف��ي الصالة ذات
الباب المفتوح أن َترى ما حدث ،وقد سمعت الباب
ً
ُيغلق ،لكنها لم تلق باال.
ن��زل��ت ه�ي�ب��ي ال �س�لال��م وخ��رج��ت إل ��ى ال�ح��دي�ق��ة.
ً
ّ
المصفر بفعل شمس
استدارت يسارا فوق العشب
ً
الصيف الحارقة ،ومشت بعيدا عن المنزل المبني
من اآلج��ر ال��وردي بنوافذه اللطيفة ،واتجهت إلى
ً
البستان حيث ستكون بعيدة ًع��ن األن�ظ��ار .هناك
خلعت ح��ذاء ه��ا لتسير ح��اف�ي��ة ،وجمعت شعرها
خلف رأسها وتبعت الطريق التي تقود إل��ى فناء
الكنيسة ،وم��ن بعد الكنيسة إل��ى ص�ن��دوق البريد
ّ
المعلق في الجدار.
ت��وق�ف��ت ف��ي ف �ن��اء ال�ك�ن�ي�س��ة ل�ت�ش��اه��د مجموعة
�ار ال��رب�ي��ع
م��ن ف ��راش ��ات األغ �ل �ي��س ت�ط�ي��ر ف ��وق أزه� � ً
المنتشرة بين األعشاب البرية مستمتعة بأشعة
الشمس بين شواهد القبور .كانت الشواهد تتمايل
ّ
على الجانبين{ .سيتقلب أبواك في قبريهما}ّ ،ردد
ّ
جدها عدة مرات ،فقد كانت لديه عادة التكرار .هل
يتقلب ال �ن��اس ال�ج��اث�م��ون ف��ي ق�ب��وره��م ت�ح��ت ه��ذه
ً
مروا بعالقةٍ مع امرأة ّ
أيضا ّ
سيئة؟
األحجار ألنهم
ً
ً
كان تعبير ّ
سيئة تعبيرا لطيفا مقارنة بـ :مومس،
ك ��اذب ��ة ،م �خ��زي��ة ،ف��اس �ق��ة .ت� ّ�أم �ل��ت ه �ي �ب��ي ًش��واه��د
القبور وهي تشعر بالخدر؛ كانت منهكة بسبب
ّ
ال�ش�ج��ار ال ��ذي أخ��ذ ي��ت�ق��د ب�ي��ن ح�ي� ٍ�ن وآخ��ر
م�ن��ذ ع��ادت م��ن زي ��ارة الطبيب وحملت
األخبار التي قادت إلى االستجواب
الطويل ،والتعليقات المؤلمة،
واالت � �ه ��ام ��ات .ل� ��وت أص��اب��ع
ق��دم�ي�ه��ا ،وغ �ط��ت وج�ه�ه��ا
بشعرها الطويل .هنا في
ف�ن��اء الكنيسة إذا جلس
ً
ً
ال �ش �خ��ص وق �ت ��ا ك��اف �ي��ا،
فمن الممكن أن يرى
ً
ق � �ن � �ف� ��ذا ف � ��ي ب �ع��ض
األح �ي��ان وض �ف��ادع
ً
الطين غالبا .قطفت
هيبي رؤوس أزهار
ال� ��رب � �ي� ��ع ،ودس �ت �ه��ا
ب�ي��ن أص��اب��ع قدميها
ل � �ت � �خ � �ت � �ب� ��ر اإلح� � � �س � � ��اس
ال��ذي يسببه ذل��ك ول��م يكن
ً
ذاك اإلح � � �س� � ��اس م ��ري� �ح ��ا.
ن �ظ��رت م��ن خ�ل�ال ن�ظ��ارت�ه��ا
إل � � � ��ى ال � �ن � �ق� ��ش ال � �م� ��وج� ��ود
ع� �ل ��ى ال � �ش� ��اه� ��د ب �ج��ان �ب �ه��ا
وتتبعته بأصابعها{ :مات
ً
أداء ل � �ل � ��وا ج � ��ب} .األ ح� �م ��ق
المسكين ،قالت في نفسها،
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ّ
ي �ت �ن��ق��ل ف� ��ي أوس� � � ��اط ال �م �ش��اه �ي��ر،
ويرتدي مالبسه على أحدث طراز،
ك�م��ا ك ��ان ي�ص�غ��ي إل ��ى ال�م��وس�ي�ق��ى
ح��دي �ث��ة ،وي �ه��وى ج �م��ع األع �م��ال
ال � ّ
الفنية االنطباعية والحديثة التي
ً
ال ت �ق� ّ�در ب�ث�م��ن .وغ��ال �ب��ا م��ا راس��ل
النغدون الستشارته بشأن تحف
ف�ن�ي��ة ج��دي��دة ي �ن��وي ض� ّ�م �ه��ا إل��ى
مجموعته.
ّ
ف��ك��ر الن� �غ ��دون ،ث � ّ�م ك ��ان يفعل
ً
العكس تماما.
ً
م � �ن� ��ذ ع� � � ��ام م � �ض� ��ى ت� �ق ��ري� �ب ��ا،
ف��اج��أ ك �ي��رش الن� �غ ��دون ب �س��ؤال
ّ
ّ
ال يتعلق بالفن ،بل بالله .وكان
ً
ً
ه��ذا م��وض��وع��ا غ��ري�ب��ا بالنسبة
إل��ى ش�خ��ص ال ُي�خ�ف��ي إل �ح��اده.
هكذا ،وأمام طبق من اللحم غير
ً
الناضج تماما في مطعم تايغر
ماما في بوسطن ،تحاور كيرش
والن� � �غ � ��دون ح � ��ول ال �م �ع �ت �ق��دات
العالمية ،ال
األساسية لمختلف الديانات
َ
ّ
سيما رواياتها المختلفة ّ
لقصة الخلق.
ّ
أع� � �ط � ��اه الن � � �غ� � ��دون ن � �ظ� ��رة ع � ��ام � ��ة ع��ن
ً
المعتقدات الحالية؛ بدءا من قصة التكوين
ف ��ي ال ��دي ��ان ��ات ال �ي �ه ��ودي ��ة وال �م �س �ي �ح �ي��ة
ً
واإلس� �ل ��ام ،ووص� � ��وال إل ��ى ق� ّ�ص��ة ب��راه�م��ا
ال�ه�ن��دوس�ي��ة ،وح�ك��اي��ة م� ��ردوخ ال�ب��اب�ل�ي��ة،
وغيرها...
سأله النغدون وهما يغادران
حينها،
ّ
ال �م �ط �ع��م{ :ل �ك��ن �ن��ي ُم �س �ت �غ��رب ،ف �م��ا ال ��ذي
ً
ّ
ي��دف��ع ش�خ�ص��ا م�ث�ل��ك ي�ه�ت��م بالمستقبل
إل��ى االه�ت�م��ام ب��ال�م��اض��ي؟ ه��ل ه��ذا يعني
ً
ّ
أن الملحد الشهير قد وجد أخيرا طريقه
إلى الله؟}.
ً
ف ��ان� �ف� �ج ��ر إدم� � ��ون� � ��د ض� ��اح � �ك� ��ا وق � � ��ال:
«م �س �ت �ح �ي ��ل! أن � ��ا أق� �ي ��س وح� �س ��ب ح�ج��م
المنافسة يا روبرت».
ّ
اب�ت�س��م الن �غ��دون وف��ك��ر ف��ي س� � ّ�ره :ه��ذا
نموذجي بالنسبة إليك« .في الواقع ،العلم
َ
متنافسين ،ب��ل هما لغتان
وال��دي��ن ليسا
ّ
م�خ�ت�ل�ف�ت��ان ت� �ح ��اوالن أن ت ��روي ��ا ال�ق��ص��ة
ٌ
نفسها .وفي هذا العالم مكان لكليهما}.
ّ
ب�ع��د ذل ��ك االج �ت �م��اع ،ان�ق�ط��ع االت �ص��ال
ً
بين إدموند والنغدون ّ
لمدة عام تقريبا.
ّ
وم �ن��ذ ث�لاث��ة ّأي � ��ام ،ت�ل��ق��ى الن �غ��دون ف�ج��أة
ّ ً
ّ
مغلفا عن طريق فيديكس يتضمن تذكرة
ًّ
ً
ط��ائ��رة وح �ج��زا ف�ن��دق��ي��ا ورس��ال��ة ّمكتوبة
ّ
بخط اليد ُ
وم َ
رسلة من إدموند يحثه فيها
على المجيء لحضور ح��دث ه��ذه الليلة.
وقد كتب في الرسالة :روبرت ،سيسعدني
ً
ّ
كثيرا أن تتمكن أنت من بين جميع الناس
ّ
من الحضور .فاألفكار التي زودتني بها
خالل لقائنا األخير ساعدت في جعل هذه
الليلة ممكنة.
ُ
ً
ذ ِهل النغدون تماما حين قرأ الرسالة.
ف �م��ا م ��ن ش� ��يء ف ��ي ذل� ��ك ال �ح��دي��ث ب� ��دا ذا
ص�ل��ة ب�ح��دث يستضيفه تلميذه المهتم
بالمستقبل.
ّ
ً
ّ
تضمن مغلف فيديكس أي�ض��ا ص��ورة
ً
باألبيض واألسود لشخصين يقفان وجها
ً
ً
ً
لوجه .وكتب كيرش مقطعا شعريا قصيرا
لالنغدون.
روبرت،
ً
حين تراني وجها لوجه،
سأكشف لك المساحة الخالية.
إدموند

ً
ً
تعبيرا من التعابير التي ّ
يرددها
مستخدمة
أح ��د أص �ه��اره��ا .ت �ن��اول��ت أزه� ��ار ال��رب �ي��ع من
بين أصابع قدميها ووضعتها على القبر.
ّإن ه��ذا ٌ
كثير على ال��واج��ب .نهضت وب��دأت
طريق غير مباشر ٍة
العودة إلى المنزل عبر
ٍ
توقفت خاللها في فناء اإلسطبل .عال صهيل
ف ��رس ج��ده��ا م��ن داخ� ��ل ال��زري �ب��ة ال��وح �ي��دة
المستخدمة لتربية الخيل .فاتجهت نحوها
لتمسد األنف الناعم وتشم أنفاس الحيوان
الجميلة .نفخت في منخري الفرس{ .كيف
ح��ال��ك؟} .تململت ال�ف��رس ،ورك�ل��ت بساقها
للخلف .شاهدت هيبي في زاوي��ة الزريبة
ً
م�ع��زاة تنظر إليها بعينيها المشقوقتين
غريبتي الشكل.
ً
{س �ت �ع �ت��اده��ا ش��ري �ك��ة ل �ه��ا} .ق ��ال ع��ام��ل
ال�م��زرع��ة وه��و يقف إل��ى جانبها ويحمل
ً
دلوا فيه ٌ
ماء نظيف.
{ماذا حدث لمهرها؟}.ً
ً
ً
{لقد كان بغال صغيرا ،لم يكن جدك سعيدا به}.
{كيف حدث هذا؟}.{ال بد أنها حين هربت وعبرت السياج قد التقت
أح��د ح�م�ي��ر ال �غ��اب��ة ،ع�ل��ى م��ا أظ ��ن} .ق��ال ذل��ك وه��و
يضحك وي�ض��ع ال��دل��و ف��ي زاوي ��ة ال��زري�ب��ة .أرجعت
ً
ّ
عدائية{ .إذا} ،قال
الفرس أذنيها للخلف في حركة
ال�ع��ام��ل ،وه��و ي�خ��رج بسرعة ويغلق ب��اب الزريبة
ً
بالرتاج{ ،ستنسى سريعا} .راقبته هيبي باشمئزاز
وه ��و ي�ب�ت�ع��د{ .ت �ع��ال��ي ه �ن��ا} ،ن ��ادت ع�ل��ى ال�م�ع��زة،
{أرسلي هذه} .اختطفت المعزاة الرسائل من يدها
وبدأت تمضغها .عادت ّهيبي ّلتخاطب الفرس:
ً
ً
{إذا ،فقد قتل مهرك ،إنه يحضر إجهاضا لي}.
�ارات م��ن جهة
تناهت إل��ى سمعها أص��وات س�ي� ٍ
الطريق كانت أصوات سيارات أصهارها :روبرت،
ودي�ل�ي��ان ،وم��ارك��وس ال�م�ت��زوج�ي��ن ب��أخ��وات�ه��ا :آن،
وبيتيا ،وك��ارا ،وهـم يقودون سياراتهم :الجاكوار
وال � ��ران � ��ج روف� � ��ر (م � ��ن ال� ��واج� ��ب ش� � ��راء ال� �س� �ي ��ارات
البريطانية) واأللفا روميو (ال بأس باقتناء سيار ٍة
ّ
أجنبية إن كنت ق��د عملت ف��ي ب��روك�س��ل) .غ��ادرت
هيبي فناء اإلسطبل بسرعة وانسلت ع��ائ��دة إلى
ّ
ً
المنزل لتتخذ موقعا لها في الرواق ،حيث يمكنها
ً
ً
أن تستمع لنقاش من هم أكبر وأكثر وعيا وخبرة
منها في االجتماع الشكلي الذي ّيعقدونه للتصديق
ّ
ً
على م��ا ات�ف�ق��وا عليه مسبقا .ل��ف��ت تنورتها حول
ّ
رك�ب�ت�ي�ه��ا وج�ل �س��ت ع �ل��ى ال � ��درج .ت �ح��دث��وا ع��ن كل
ووضوح  -لم يكن من الضروري
عالقاتها بصراحةٍ
ّ
ً
أبدا أن يطلب منهم تجنب التكتم  -وبما أن جديها
كانا يعانيان من مشكلةٍ في السمع ،حاول الجميع
أن يرفعوا أصواتهم قدر اإلمكان أثناء الحديث.
ً
ك��ان��وا ي �ت �ن� ً�اول��ون ش ��راب ��ا .ف �ق��د س�م�ع��ت ق��رق�ع��ة
الكؤوس إضافة إلى جرجرة أقدام ،وصرير الكرسي

ابتسم النغدون حين رأى الصورة التي
ك��ان��ت ت�ت�ض� ّ�م��ن إش� ��ارة ذك �ي��ة إل ��ى قضية
ع�م��ل ع�ل�ي�ه��ا روب� ��رت ق�ب��ل ب�ض��ع س �ن��وات.
ّ
المبجلة في المساحة
فقد ظهرت الكأس
الخالية بين الوجهين.
ف��ي ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة ،وق��ف الن �غ��دون أم��ام
ال �م �ت �ح��ف وه� ��و ي �ش �ع��ر ب��ال �ت��وق ل�م�ع��رف��ة
م��ا سيعلنه تلميذه ال�س��اب��ق .ه� ّ�ب نسيم
كان يسير
خفيف على ذيل سترته فيما ّ
على الطريق اإلسمنتي على ضفة نهر
نيرفيون؛ الذي كان في ما مضى شريان
ّ
واشتم
الحياة لمدينة صناعية مزدهرة،
في الهواء رائحة نحاس خفيفة.
وب�ي�ن�م��ا ك ��ان الن� �غ ��دون ي�ن�ع�ط��ف على
ّ
المؤدي إلى المدخل ،سمح لنفسه
الطريق
ً
ّ
أخيرا بالنظر إلى المتحف الضخم البراق.
ك��ان من المستحيل رؤي��ة المبنى كله في
ً
نظرة واحدة .وعوضا عن ذلك ،جال نظره
ً
على طول البناء الطويل والغريب ذهابا
ً
وإيابا.
ّ
ف��ك��ر الن �غ��دون ف��ي س ��ره :ه��ذا ال�ب�ن��اء ال
ي�ك�س��ر ال � ّق��واع��د ف �ح �س��ب ،ب��ل يتجاهلها
ً
ت �م��ام��ا .إن� ��ه ب�ق�ع��ة م�ث��ال�ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
إدموند.
ب � ��دا م �ت �ح��ف غ��وغ �ن �ه��اي��م ف ��ي ب�ي�ل�ب��او
ب��إس�ب��ان�ي��ا أق ��رب إل ��ى ه�ل��وس��ة غ��ري �ب��ة؛ إذ
ظهرت أشكال معدنية ّ
مشوهة ّ
تم إلصاقها
ً
بعضها ببعض بطريقة عشوائية تقريبا،
ف� ُي�م��ا ام �ت � ّ�دت ك�ت�ل��ة األش �ك ��ال ال�ف��وض��وي��ة
ّ
وغلفت بما يزيد عن ثالثين ألف بالطة من
التيتانيوم التي ًراحت تلمع مثل حراشف
ً
ال � ّس �م��كُ ،م �ض �ف �ي��ة ع �ل��ى ال �ب �ن��اء ان �ط �ب��اع��ا
ب��أن��ه ع�ض��وي وم��ن خ��ارج ه��ذا ال�ع��ال��م في
ّ
الوقت نفسه؛ كما لو أن سفينة مستقبلية
ّ
ضخمة خرجت من الماء لتتشمس على
ّ
ضفة النهر.
ّ
ّ
ع�ن��دم��ا ت��م ال�ك�ش��ف ع��ن ال�م�ب�ن��ى ل�ل�م��رة
األول ��ى ع��ام  ،1997أش ��ادت صحيفة نيو
يوركر ّبالمهندس المعماري فرانك غيري،
وقالت إنه ّ
صمم «سفينة خيالية رائعة ذات
ّ
التيتانيوم» .في
متمو ّج في عباءة من
شكل
ّ
حين قال نقاد آخرون في العالم إنه «أعظم
ّ
بناء في زماننا!» ،وإنه «متألق!» ،و{إنجاز
معماري مذهل!».

ً ً
إذا} .دخل كلب ّ
أثناء جلوس ّ
الجد
جدها{ .حسنا،
ال�ع�ج��وز م��ن ال�ش��رف��ة حيث ك��ان يستلقي ط��وال ما
باب الصالة.
بعد الظهر عبر الرواق
وخربش على ُ
{دعوا الكلب يدخل} .قال ّ
الجد ،ومن الفور فتح الباب
ودخل الكلب .انتظر ّ
الجد حتى أغلق الباب ّ
وكرر،
ً ّ
{ح�س�ن��ا ،إذا} ،ب��دأ روب ��رت ،زوج الحفيدة الكبرى،
عندئذ.
االجتماع
ٍ
ً
أوال وقبل كل شيء علينا أن نحمي اسم العائلة،
ّ ً
قال روبرت منبها ،ثم تابع حديثه فاقترح اللجوء
ً
ٌ
إلى عيادة ّ
صحيح أن هذا سيكون مكلفا،
خاصة.
لكن الكلفة تتناسب مع حجم األم��ر ال��ذي نتعامل
ً
ً
سدى.
معه سريعا .لذلك ،لن
تضيع ّ ً
ّ
ّ
ً
ّ
ث��ان�ي��ا ،رغ��م أن ه��ذا أق��ل أه�م��ي��ة ب��ال�ط�ب��ع ،فإنهم
ً
ّ
كلما أسرعوا بالتصرف ،أصدر روبرت سعاال قبل
ّ
أن يكمل حديثه ،ق��ل الخطر ال��ذي ي�ح��دق بدائرته
االنتخابية أو بمصرف ماركوس (فأعضاء مجالس
ً
ّ
تقليديين) .سمعت هيبي صوت
اإلدارة كانوا أناسا
ديليان يتدخل في الحديث{ :أليس علينا أن نفكر
ً
ّ
بالتردد
ف��ي وس��ائ��ل أخ ��رى؟} ،ك��ان ص��وت��ه مشوبا
ّ
نظر مختلفة ربما،
وهو يحاول التعبير عن وجهة ٍ
ّ
{إن هذه الحالة تحدث في مختلف أنواع العائالت،
ّ
ف �ه��ي ت �ح��دث ب �ي��ن ال �ف �ن��ان �ي��ن ،وح ��ت ��ى ف ��ي ع��ائ�لات
السياسيين}.
 {نحن في ورطة ،ديليان .لو أننا عرفنا من يكونً
هذا الرجل ،إذا جاز التعبير ،حسنا ،كان يمكن أن
ّ
نسوي األمرّ .أما اآلن ،بهذا الوضع ،فإنه ليس لدينا
ّ
حل .ليس هناك أمل في أن تحصل على دعم .وإذا
تركنا الوضع يستمر على ما هو عليه فلن يكون
ً
هذا حال في المبدأ}.
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هل يأخذ من جماهيرية الكاريكاتير؟
{الكوميكس»...
َّ ّ
• مؤرخون أكدوا أنه موجود في حضارة مصر القديمة

15

مزاج

أخبار النجوم

{العدل غروب}
ِّ
تحدد ميزانية {زين}

من منا لم يستلهم حماسة «حنظلة» الذي أبدعه ناجي العليّ ،
وجسد من خالله نضال الفلسطينيين؟
من منا لم يتأثر بخفة الدم المصرية التي تميز بها صالح جاهين عبر رسوماته الساخرة؟ كذلك غيرهما
من فنانين عبروا عن وجهات نظر أو أحداث مختلفة سياسية واجتماعية من خالل «الكاريكاتير»،
وهو أحد فنون ًالرسم هدفه السخرية والنقد ،وردود الفعل حوله تفوق تأثير المقاالت والتقارير
الصحافية أحيانا .ولكن منذ سنوات يجذب فن «الكوميكس» (أو القصص المصورة) األنظار بقوة،
فهل يأخذ من جماهيرية الكاريكاتير؟
القاهرة – كاملة خطاب

علي رضا
رائد في مجال
الكوميكس
بمصر

رغ ��م أن ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر يستخدم
الخطوط البسيطة في نقل المعنى
وال � �م � �ض � �م ��ون ،ف� � ��إن ل� ��ه أب � � ��رز دور
ف��ي ال ��دف ��اع ع��ن ق �ض��اي��ا م�ه�م��ة من
ً
بينها ح�ق��وق اإلن �س��ان ،ف�ض�لا عن
أن��ه بسيط وم��ؤث��ر ف��ي آن ،ويتمتع
ب�م�م�ي��زات ك�ث�ي��رة ،ال س�ي�م��ا إظ�ه��ار
عيوب المجتمع في صورة ساخرة
ممتعة ،تدعونا إلى إحداث التغيير
في الواقع.
إل ��ى ج��ان��ب ال �ك��اري �ك��ات �ي��ر ،ظهر
ف��ن «الكوميكس» ،وكثيرون منا ال
ً
ي�ع��رف��ون ع�ن��ه ش�ي�ئ��ا س��وى ال�ص��ور
ال � �ت� ��ي ن � ��راه � ��ا م � ��ن خ �ل ��ال وس ��ائ ��ل
التواصل االجتماعي والتي جذبت
إليها األنظار بقوة ،جعلتها تنتشر
ً
بسرعة ،ن�ظ��را إل��ى ك�ث��رة رواد هذه
الشبكات.
ف� ��ي ال � ��واق � ��ع ،ل �ف ��ن ال �ك��وم �ي �ك��س
ً
أص��ول��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة ،وف �ق��ا لبعض
المؤرخين الذين أكدوا أنه موجود
ع�ل��ى ج� ��دران ال �ح �ض��ارة ال�م�ص��ري��ة
ً
القديمةُ ،
ويعد علي رضا رائ��دا في
هذا المجال بمصر.
ح ��ول ال �ف ��رق ب �ي��ن ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر
وال �ك��وم �ي �ك��س ،وه � ��ل أث � ��ر ان �ت �ش��ار
األخ � �ي� ��ر ع� �ب ��ر وس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��واص ��ل
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ف � � ��ي ق� � � � � ��درة األول
ع� �ل ��ى ال � ��وص � ��ول إل� � ��ى ج �م ��اه �ي ��ره،

ً
ب�ت�ع�ب�ي��ر أدق ه��ل ب ��ات ب��دي�ل�ا أك�ث��ر
ً
ان �ت �ش��ارا وج�م��اه�ي��ري��ة ،واأله ��م من
ح �ي ��ث ال� �ح ��ري ��ة ف� ��ي ط � ��رح األف� �ك ��ار
وال � �م � �ض � �م� ��ون؟ أم س� �ت� �ظ ��ل أق � � ��دام
ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر راس �خ��ة ال ي��أخ��ذ من
نجاحه وانتشاره أي جديد يحلق
في األفق؟

محمد رمضان

رأي الفنانين
رس � � � � ��ام ال � �ك� ��اري � �ك� ��ات � �ي� ��ر ع� �م ��رو
سليم ،أوض��ح أن الكوميكس قصة
مسلسلة ،تعتمد على كاتب ورسام،
بينما ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر ق�ص��ة قصيرة
يكون فيها الرسام صاحب الفكرة.
ك ��ذل ��ك ي �س �ت �ه��دف ال �ك��وم �ي �ك��س
ً
األط � �ف� ��ال وال� �ك� �ب ��ار ول� �ي ��س م�ع�ن�ي��ا
بالمسؤولية األدبية ،وهو استهالك
س��ري��ع ل�ل�ح��دث ،فيما الكاريكاتير
أحد فنون الصحافة ،صاحب رأي،
ول��ه ه��وي��ة ،وه�ن��ا ت��أت��ي مسؤولية
الرسام ،ألنه يعرض رأيه الشخصي
ً
المستقل والممتد ،قال سليم ،الفتا
ً
ً
إلى أن للكاريكاتير حضورا يوميا
ً
م �ت �ف��اع�ل�ا ل ��م ول � ��ن ي �ت��أث��ر ب �ظ �ه��ور
الكوميكس.
وأوضح أن التكنولوجيا حطمت
القيود ك��اف��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ع��وق فن
ال �ك��اري �ك��ات �ي��ر ،وأص �ب �ح �ن��ا نعيش

دعاء العدل أمام رسوماتها
ف��ي عصر ال وج��ود فيه لرسومات
ممنوعة من النشر.
ف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه ،ق��ال��ت رس��ام��ة
ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر دع ��اء ال �ع��دل ،إن لفن
ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر شخصيته ال�خ��اص��ة
التي لم تتأثر بظهور فنون أخرى،
وه��و رأي في إط��ار واح��د ،وتنشره
ال� �ج ��رائ ��د ك ��اف ��ة .ل �ك��ن ال �ك��وم �ي �ك��س
قصة قصيرة موجودة في أكثر من
إطار ،وال يصح نشرها في جريدة،
ً
مشيرة إلى أن رسامي الكاريكاتير
يعانون بعض الصعوبات بسبب
غياب المعلومات وع��دم وجودها
بدقة ،ما يجعل الصورة غير مكتملة
ً
ل�ن��درة المعلومة عنها ،ف�ض�لا عن
غياب حرية التعبير ،ووضع حدود

للنشر نتيجة للقيود على وسائل
ً
اإلع�ل�ام ع �م��وم��ا ،م��ا ي�ض��ع رس��ام��ي
تحد واضح إلخراج
الكاريكاتير في ٍ
الصورة بشكل كامل.
ب� ��دوره ذك ��ر رس ��ام ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر
محمد أنور ،أن مصطلح الكوميكس
غير دقيق كي نطلقه على رسومات،
بل نحن إزاء شريط مصور عبارة
ً
ع��ن ف��ن ت �ت��اب �ع��ي ،ك �م��ا أن ��ه أح �ي��ان��ا
ي� �ك ��ون ض �م��ن إط� � ��ار واح� � ��د ن�ط�ل��ق
عليه مسمى «نكتة» ،أم��ا إن تعدى
ذل ��ك إل ��ى أك �ث��ر م ��ن إط � ��ار فيصبح
ً
«ك��وم �ي �ك��س» أو ق�ص�ص��ا م �ص��ورة،
ومن مميزات األخير أنه عبارة عن
ص��ور وليس رس��وم��ات ،م��ا يجعله
ً
م�ت��اح��ا ب�ش�ك��ل دائ ��م وس��ري��ع ،إذ ال

ِّ
يحتاج إلى الرسم .كذلك يعزز ذلك
ال�ح��س الفكاهي ال��ذي ينشره هذا
ً
الفن ،ويجعله أكثر حيوية ،ومواكبا
للحدث .لكن عيوبه ،بحسب أن��ور،
أ ن��ه مستهلك ،بينما الكاريكاتير
ي� ��أخ� ��ذ وق � �ت� ��ه ف � ��ي ال� � ��وص� � ��ول إل ��ى
ال�م�ت�ل�ق��ي ،ب��ل ي�ع�ي��ش ف��ي األذه� ��ان،
ألنه ليس مجرد رسم أو «نكتة» ،إذ
ً
ً
ً
يتضمن إدراكا سياسيا واجتماعيا
ووجهة نظر «وليس مجرد إفيه».
أم ��ا مشكلة ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر ،تابع
أن��ور ،فمرتبطة بمشكلة الصحافة
ً
ً
الورقية عموما ،والتي تحتاج دائما
إلى تطوير وابتكار طرائق مناسبة
لتقديمها كي ال يمل القارئ.

ح� ّ�ددت شركة «العدل غ��روب» ميزانية لمسلسل «زي��ن» من
ً
بطولة محمد رمضان ولكن لم تفصح عنها بعد ،علما بأن
حصول النجم المصري على غالبية الميزانية كأجر له تسبب
ف��ي اع�ت��ذار أكثر م��ن فنان ع��ن ع��دم المشاركة ف��ي العمل من
بينهم لوسي ونبيل الحلفاوي.
«ال �ع��دل غ� ��روب» ك��ان��ت ح� � ّ�ددت ف��ي ال �ب��داي��ة م�ي��زان�ي��ة مفتوحة
ً
ل�ل�م�ش��روع ل�ك��ن ت�ح��دي��د ال�ف�ض��ائ�ي��ات أخ �ي��را تكلفة ش ��راء األع�م��ال
ً
ال��درام�ي��ة ،دف��ع ال�ش��رك��ة إل��ى تعديل خطتها علما ب��أن المسلسل
ً
سي ّ
ُ
سوق للعرض خليجيا إلى جانب مصر.

نشوى مصطفى تطلب
المزيد من «سيلفي مع الموت»

الخبير اإلعالمي ياسر عبدالعزيز

عمرو سليم أمام عرض لرسوم الكاريكاتير

أك ��د ال�خ�ب�ي��ر اإلع�ل�ام ��ي ي��اس��ر ع�ب��دال�ع��زي��ز
أن ال �ك��وم �ي �ك��س ه� ��و ال �ن �س �خ��ة ال �م �ع��اص��رة
للكاريكاتير والتي ِّ
تعبر عن تطورات المشهد
االتصالي ،من ثم ال يوجد إعالم حديث وآخر
قديم ،بل نحن إزاء كاريكاتير يستخدم األدوات
االتصالية المتاحة ليواكب الكوميكس الذي
ً
أصبح أكثر كثافة وسرعة واستخداما ألدوات
االت� �ص ��ال ال �م �ت �ع��ددة ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ت�ع��زز
انتشاره.
ك��ذل��ك أش ��ار إل��ى أن ال�ك��اري�ك��ات�ي��ر ل��م ي�ن�ت��هُ ،
وي�ع��اد
إنتاجه على حسب القنوات االتصالية المتاحة ،وإذا لم
ُيستغل ذلك في الصحف المطبوعة فسيصبح وجود
ً
ً
هذا الفن رمزيا ومحدودا ،وسينتقل معظم الطاقات
إلى الكوميكس.

نشوى مصطفى

ياسر عبد العزيز

خالفات محمد الريفي تتصاعد

قرار سيف الدين سبيعي اعتزال الفن...
تعب نفسي أم إحباط من وضع الدراما؟
م��ا ال��ذي دف��ع المخرج ال��س��وري والممثل سيف
الدين سبيعي إل��ى اعتزال الفن؟ س��ؤال يرتسم
في األذه��ان منذ إع�لان الفنان ق��راره ه��ذا على
مواقع التواصل االجتماعي ،وذل��ك أث��ار صدمة
بيروت -ةديرجلا

•

ربما أنتم
السابقون ونحن
الالحقون
أمل عرفة

ُ
دفعت ًزمالءه أن يطلبوا إليه التراجع ،وأطلقوا
هاشتاغا بعنوان {ال تعتزل يا سيف} بمشاركة
ممثلين سوريين من بينهم فادي صبيح ورشا بالل
وغيرهما.

بدأ قرار سيف الدين سبيعي يظهر إلى
العلن في الذكرى السنوية األول��ى لغياب
وال� � ��ده ال �م �م �ث��ل رف �ي ��ق س �ب �ي �ع��ي ،إذ ك�ت��ب
ع�ل��ى ح�س��اب��ه ع�ل��ى أح��د م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي{ :ب��دي ارت ��اح ...أن��ا تعبت ...يا
أبي ...تعبت.}...
ومنذ أيام كتب السبيعي على صفحته
ع �ل��ى أح ��د م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
{بدي غير كل شي} ،اعتقد البعض أن األمر
متعلق بحياته الشخصية ،ال سيما أنه
منذ فترة انفصل عن اإلعالمية اللبنانية
كريستين حبيب بعد قصة حب بينهما،
لكن ما لبثت الحقيقة أن ظهرت وكشفت
نية سيف الدين الحقيقية وهي االعتزال،
ً
وت��أك��د ذل ��ك خ �ص��وص��ا أن ��ه ق ��ال ف��ي أح��د
حواراته الصحافية{ :تعبت وأريد االبتعاد
والبحث عن مهنة أخرى}.
ق��د ي�ك��ون ال�س�ب��ب األب ��رز ل�ه��ذا ال�ق��رار
المفاجئ الخالفات بينه وبين الشركة
ال�م�ن�ت�ج��ة ل�م�س�ل�س�ل��ه ال �ج��دي��د {ك��ارم��ا}

محمد الريفي

ً
ال� ��ذي ي �ص��وره ف��ي ب� �ي ��روت ،ف �ض�لا عن
مشاكل ومصاعب يواجهها بفعل تردي
أوضاع الدراما وسوء التعامل المسيطر
عليها ...ذلك كله نتيجة لتدهور الوضع
في سورية بسبب الحرب التي انعكست
ً
سلبا على الفنانين.

دخل الفنان المغربي محمد الريفي في خالفات حادة مع منتجه
مصطفى السويفي ،وتبادل الثنائي االتهامات حول إخالل كل طرف
بالتزاماته في التعاقدات المبرمة بينهما.
ّ
الريفي يزور القاهرة خالل الفترة الراهنة من أجل حل المشكلة
ً
التي تعطله عن االرت�ب��اط بحفالت جديدة ،كذلك تؤثر سلبا في
تحضيرات ألبومه األول الذي يرغب في طرحه خالل العام الجاري.

مخرج متميز
سيف ال��دي��ن سبيعي ( 4أب��ري��ل ،)1973
م�خ��رج وممثل س ��وري ،وه��و اب��ن الممثل
ال �س��وري ال��راح��ل رف�ي��ق سبيعي ،وشقيق
الممثل الراحل عامر سبيعيّ .
تزوج الممثلة
س�لاف��ة م�ع�م��ار ول��دي��ه منها طفلة اسمها
ً
دهب لكنهما انفصال الحقا.
درس س �ي��ف إدارة أع �م��ال ف��ي ج��ام�ع��ة
دمشق ،إال أنه ما لبث أن اتجه نحو الفن
وحقق خطوته األول��ى فيه ع��ام  1993من
خالل مسلسل {بسمات الحزن} ،ثم شارك
في مسلسلي {صالح الدين األيوبي وحمام
القيشاني}.
في عام  2003خاض مجال اإلخراج في
مسلسل {مرايا} ،مع الفنان ياسر العظمة

مدحت العدل يستعين بعمرو دياب
سيف الدين سبيعي
وأضحى بعد ذلك أحد أشهر المخرجين
ال �س��وري �ي��ن ،وت ��وال ��ت أع �م��ال��ه م��ن ب�ي�ن�ه��ا:
{الحصرم الشامي} بأجزائه الثالثة (،2007
و 2008و ،)2009وال�ج��زء الثاني من {أهل
ال��راي��ة} ( ،)2010و{ط��ال��ع الفضة} (،)2011
والجزء الثالث من {الوالدة من الخاصرة}
( ،)2013و{بنت الشهبندر} (.)2015

آخر أعمال سيف الدين سبيعي مسلسل
{قناديل العشاق} الذي عرض في رمضان
الفائت من تأليف خلدون قتالن ،وبطولة:
عبد المنعم عمايري ،وحسام تحسين بك،
وخالد القيش ،ووفاء موصللي ،وسيرين
ع �ب��د ال � �ن� ��ور ،وم� �ي ��ري ��ام ع �ط��ال �ل��ه ،ودي �م��ا
قندلفت ،وسارة فرح ،وغيرهم.

ابن بيت أصيل

أمل عرفة

طلبت الفنانة نشوى مصطفى تقديم موسم جديد من عرضها
المسرحي «سيلفي م��ع ال �م��وت» ب��أق��رب وق��ت ممكن ،ال سيما أن
ً
ً
الموسم األول حقق نجاحا جيدا.
نشوى طلبت أن يكون الموسم الجديد خ�لال الربيع المقبل،
ً
خصوصا أنها تتفاوض م��ع إح��دى المحطات الفضائية لشراء
ً
حقوق عرض المسرحية وتصويرها تلفزيونيا.

ّ
في تعليقها على قرار سبيعي ،حللت الممثلة السورية أمل
عرفة الوضع على الساحة الفنية الذي ربما يكون من األسباب
التي دفعت سبيعي إلى اتخاذ قراره ،ونشرت على صفحتها
على فيسبوك« :قبل أن نطالب سيف بعدم االع �ت��زال ...علينا
أن نطالب بمسح أسباب االع �ت��زال ...الزمن لم يعد يشبهنا...
المنتجون ليس بمقدورنا التحاور معهم ...الوجوه الجديدة
التي تقود الدفة من منتجين ومخرجين وممثلين وممثالت
ليس لديها أدنى حرص على ما ورثناه من أجيال سابقة من
كنز حقيقي اسمه دراما سورية ...كذلك ال يملكون ال رؤية وال
بأياد أمينة اليوم ...والجهات
بصيرة .الدراما السورية ليست
ٍ
العليا وأصحاب القرار غافلون}.
تابعت{ :سيف سبيعي ابن البيت األصيل المعجون بالفن
على يد أكبر وأهم عرابي الدراما السورية رفيق سبيعي ..سيف

سبيعي ال��ذي تتلمذ على ي��د المخرج الكبير أس�ت��اذي هيثم
ً
حقي ..سيف سبيعي الذي يتنفس فنا ..ها هو يعلن اعتزاله
المهنة ...ليتركها بمزيد من األسى والتسليم لمجموعة أميين
قذفوا بدرامانا إلى الهاوية ....سيف سبيعي ال ألومك يا أخي
وصديقي ..ولكنه إنذار كبير ....ومؤلم ...سيف سبيعي يعتزل!
ربما أنتم السابقون ونحن الالحقون}.
بدورها ،أطلقت سارة فرح ً
نداء على صفحتها الخاصة عبر
موقع فيسبوك طلبت من سيف الدين سبيعي التراجع ومما
كتبت{ :خليك متل أب��واب الشام العتيقة كل ما عتقت بتحلى
ّ
وبتحن بس بعمرا ما انهدت وال سكرت بوابا ،خليك ألنك إنت
الوحيد اللي بتشبه الشام وبيعرف يحكي قصصا وإذا رحت
راحت القصص معك من بعد غياب الزعيم}.

مدحت العدل
ق��رر ال�س�ي�ن��اري�س��ت م��دح��ت ال�ع��دل
االس�ت�ع��ان��ة بأغنيته «رص �ي��ف نمرة
خمسة» التي قدمها مع الفنان عمرو
دياب لتكون شارة برنامجه الجديد
الذي يحمل االسم نفسه وسينطلق
خالل األسابيع المقبلة.
يباشر العدل تحضيرات البرنامج
ال ��ذي س�ي�ق��دم��ه ع�ل��ى ش��اش��ة «ال �ح �ي��اة»،
وي �ن��اق��ش ق�ض��اي��ا مختلفة ت �ه� ّ�م ال�ج�م�ه��ور
العربي ،ولن تقتصر على األمور الفنية.
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احتقان األنف ...رشح أم عدوى في الجيوب األنفية؟
مواجهة احتقان األنف وجريانه بسبب عدوى في الشتاء تخلو من أية متعة .ولكن كيف تحدد
ال شك في أن ً
ما إذا كنت مصابا بالرشح الشائع أم بعدوى في الجيوب األنفية؟ يجيب الدكتور أحمد صداقت ،وهو طبيب
أنف وأذن وحنجرة في مستوصف ماساتشوستس للعين واألذن التابع لجامعة هارفارد{ :تتشابه األعراض
ويصعب التمييز بين الحالتين}.

الرشح الشائع
قطرات المحلول
ّ
الملحي تخفف
احتقان األنف

يسبب أكثر من  200فيروس الرشح
الشائع .وينتمي أكبر ج��زء م��ن هذه
ال� �ف� �ي ��روس ��ات ال� �م� �س ��ؤول ��ة ع ��ن ن�ح��و
 %40م��ن ح ��االت ال��رش��ح إل ��ى عائلة
الفيروسات األنفية.
ً
ت �ش �م��ل أع� � � ��راض ال� ��رش� ��ح ع � ��ادة

التهاب الجيوب األنفية
ال �ج �ي��وب األن �ف �ي��ة م �س��اح��ات متصلة
مملوء ة بالهواء في الجمجمة ،تقع بين
العينين وخلف األنف ،والخدين ،والجبين.
ُ
تنتج األغشية في جدران الجيوب األنفية
المخاط بغية التقاط الجراثيم وغيرها
من ّ
ملوثات .وتدفع بنى صغيرة شبيهة
ُ
ً
ب��ال �ش �ع��ر ت ��دع ��ى أه � ��داب � ��ا ف ��ي ج � ��دران
الجيوب المخاط من الجيوب إلى
األنف.
ع�ن��دم��ا ت�ع��ان��ي ال��رش��ح،
م��ن الممكن ل�ل�ف�ي��روس أن
يصيب الجيوب األنفية ،ما
يؤدي إلى التهاب أغشيتها.
ُ
تعرف هذه الحالة بالتهاب
الجيوب الفيروسي .كذلك قد
ُ
ت�ص��اب ال�ج�ي��وب ببكتيريا.
ُ
لكن هذه الحالة ،التي تدعى
ال �ت �ه��اب ال �ج �ي��وب ال�ب�ك�ت�ي��ري
أو (وف��ق المصطلحات األكثر
ً
ش�ي��وع��ا) ع��دوى الجيوب األنفية،
ً
ت� �ت� �ط� �ل ��ب ع �ل ��اج� � ��ا ب� ��ال � �م � �ض� ��ادات
الحيوية.
َ
ف ��ي ح��ال��ت��ي ال �ت �ه��اب ال �ج �ي��وب
ال �ب �ك �ت �ي��ري وال �ف �ي ��روس ��ي ،ت �ت��ورم
ب �ط��ان��ة ال �ج �ي��وب ،م ��ا ي �ح��ول دون
تصريف المخاط .تشمل األع��راض
ً
ً
ال�ش�ع��ور بضغط وأل ��م ،واح�ت�ق��ان��ا أن�ف�ي��ا،
وإف � � ��رازات ك�ث�ي�ف��ة ال ل ��ون ل �ه��ا (ق ��د ت�ك��ون
صفراء أو خضراء) ،وتراجع حاسة الشم،
ً
ً
وحمى ،وصداعا ،وألما في أسنان الفك

ً
ألما في الحنجرة ،واحتقان األنف
والجيوب األنفية ،وإف��رازات كثيفة
ً
ت �ك��ون ب�ل�ا ل� ��ون أح� �ي ��ان ��ا ،وج��ري��ان
األن � � ��ف ،وال� �ع� �ط ��س .ك ��ذل ��ك ُي �ص��اب
ً
ال�م��ري��ض أح �ي��ان��ا ب��ال�س�ع��ال وبحة
في الصوت.

ً ُ
العلوي ،وتعبا .وتعتبر اإلفرازات الخضراء
ً
ال�ل��ون والحمى أك�ث��ر شيوعا م��ع التهاب
ال �ج �ي��وب ال�ب�ك�ت�ي��ري ،رغ ��م أن ث�م��ة أط�ب��اء
يخالفون هذا الرأي.

التهاب مزمن
ت�ك��ون ع��دوى الجيوب األنفية ال�ح��ادة
ً
مؤقتة .لكن البالغين األكبر سنا ُيعتبرون
أك �ث��ر ع��رض��ة الل �ت �ه��اب ال �ج �ي��وب األن�ف�ي��ة
ً
المزمن الذي ينشأ غالبا عندما ال يعود
ً
جهاز المناعة قادرا على تمييز البكتيريا
ً
التي تعيش طبيعيا في الجيوب األنفية.
ي �ش �ي��ر ال��دك �ت��ور أح �م��د ص ��داق ��ت ،طبيب
أن � ��ف وأذن وح� �ن� �ج ��رة ف� ��ي م �س �ت��وص��ف
م��اس��ات�ش��وس�ت��س ل�ل�ع�ي��ن واألذن ال�ت��اب��ع
لجامعة ه��ارف��ارد{ :ن�ح��دد أن ��واع التهاب
ال �ج �ي��وب األن �ف �ي��ة ب��االس �ت �ن��اد إل� ��ى م��دة
األع � � ��راض ،ال �ت��ي ت �ش �م��ل ان� �س ��داد األن ��ف،
ً
ً
وج��ري��ان��ه ،وأل �م��ا أو ض�غ�ط��ا ف��ي ال��وج��ه،
وت��راج��ع حاسة ال�ش��م .ف��إذا عانيت اثنين
من هذه األع��راض طوال ما ال يقل عن 12
ً
أسبوعا ،فإنك تستوفي المعايير السريرية
اللتهاب الجيوب األنفية المزمن} .أما عالج
ضبط هذه األع��راض ،فيقوم على قطرات
ال �م �ح �ل��ول ال�م�ل�ح��ي ال�م�خ�ص�ص��ة ل�لأن��ف،
وال� � ��رذاذ ال �س �ت �ي��روي��دي األن �ف��ي ال �ي��وم��ي،
والجراحة في الحاالت القصوى.

أوجه االختالف

بين الرشح أو التهاب الجيوب األنفية
ال �ف �ي��روس��ي وع � ��دوى ال �ج �ي��وب األن�ف�ي��ة
ال �ب �ك �ت �ي��ري��ة{ .ت� �ق ��وم األول � ��ى ع �ل��ى واق ��ع
أن أع��راض ال��رش��ح أو التهاب الجيوب
األن �ف �ي ��ة ال �ف �ي ��روس ��ي ت� �ب ��دأ ب��ال�ت�ح�س��ن
ً
عادة في غضون ثالثة إلى خمسة أيام.
أم� ��ا أع� � ��راض ع � ��دوى ال �ج �ي��وب األن �ف �ي��ة
البكتيرية ،فتطول وتستمر أكثر من 10
ّ
تحسن .لذلك إذا دامت
أيام من دون أي
أع��راض ما اعتقدت أنه رشح ألكثر من
 10أي� ��ام م ��ن دون ت �ح� ّ�س��ن ،ف �ق��د ت�ك��ون
ً
مصابا على األرجح بعدوى في الجيوب
األنفية} ،وفق الدكتور صداقت.
أم ��ا ال �ط��ري �ق��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ف �ه��ي نمط
األع � ��راض :ي �ب��دأ ال �م��رض ال ��ذي ي�ب��دو
ً
رش�ح��ا بالتحسن ف��ي غضون بضعة

أي � � ��ام ،إال أن � ��ه م ��ا ي �ل �ب��ث أن ي�ن�ت�ك��س
وي�ت�ف��اق��م .ي��وض��ح ال��دك �ت��ور ص��داق��ت:
ُ
ً
ً
{ت��دع��ى ه��ذه الحالة تفاقما مضاعفا
ّ
وتشير إلى أن ما بدأ كرشح تحول إلى
عدوى بكتيرية في الجيوب األنفية}.

ما عليك فعله
ينصح ا ل��د ك�ت��ور ص��دا ق��ت بمعالجة
األع� � � � ��راض .ي� ��ذك� ��ر{ :أوص� � � ��ي م ��رض ��اي
بالقيام بما ُيشعرهم بالراحة .وتعود
مسكنات األ ل��م م�ث��ل األسيتامينوفين
[ ]Tylenolواإل ي �ب��و ب��رو ف �ي��ن []Advil
ب�ب�ع��ض ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ال �م��ري��ض .كذلك
تشمل العالجات المنزلية التي تخفف
أعراض األنف قطرات المحلول الملحي

المخصصة ل�لأن��ف» .ع�لاوة على ذل��ك،
ي �ش��دد ال��دك �ت��ور ص��داق��ت ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ن� �ظ ��ام غ� ��ذائ� ��ي ص�ح��ي
واإلك� � �ث � ��ار م� ��ن ال� �س ��وائ ��ل ك� ��ي ي �ح��اف��ظ
المريض على مستوى طاقته.
ُ
ت� �ع ��ال ��ج ع � � ��دوى ال� �ج� �ي ��وب األن �ف �ي ��ة
بالطريقة ذاتها كما الرشح .وإذا كانت

هل يمكنك أن تشخص حالتك بنفسك؟
ال ب��أس ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة إن انتظرت
بضعة أ ي ��ام ق�ب��ل أن تطلع طبيبك على
ً
أعراضك .وإذا لم تتحسن تلقائيا ،فربما
كنت تواجه عدوى بكتيرية ال فيروسية.

ّ
رك؟
رائحة قميص
ِ
شريكك ...كيف تحارب توت ِ
ث �م��ة ط��ري �ق �ت��ان رئ �ي �س �ت��ان للتمييز

ّ
ّ
شريكهن؟» .يبدو ّأن هذه
وهن يرتدين قميص
تجيب دراسة حديثة من جامعة «بريتيش كولومبيا»
ّ
في كندا عن هذا السؤال القديم« :لماذا تنام النساء الطريقة ترتبط بتخفيف التوتر.
ت �ق ��ول إح � ��دى ال� �ن� �س ��اء« :ع �ن��دم��ا
ً
ي� �ك ��ون زوج � ��ي غ ��ائ� �ب ��ا ،أس � ��رق م��ن
ً
خزانته قميصا وأرتديه في المنزل

ّ
األسبوعية.
أو ف��ي رحلة ال�ت�س� ّ�وق
وي�ع��ود السبب إل��ى اشتياقي إليه
أك�ث��ر م� ّ�م��ا ه��و إع�ج��اب��ي ب��ذوق��ه في

ال �ث �ي��اب ،ال ��ذي ي�ح�ت��اج إل ��ى بعض
التعديالت ،كما أعتقد».
تشير دراسة حديثة أجرتها جامعة

«بريتيش كولومبيا» في فانكوفر – كندا
ٍّ
خفي وراء هذا اإللزام
سبب
إلى وجود
ٍ
ال��ذي تعيشه ه��ذه ال �م��رأة ،كما غيرها
م��ن ن�س��اء ،م��ن دون أن ت��درك��ه بوعيها.
فرائحة الشريك تحمل تأثيرات ّ
مهدئة
ّ
ل �ل � ّم��رأة ،ف ��ي ح �ي��ن أن رائ� �ح ��ة ال �غ��رب��اء
تحفز اإلش ��ارة المعاكسة ف��ي ال��دم��اغ.
ّ
وتشرح مارليز هوفر ،المؤلفة الرئيسة

ل�ه��ذه ال��دراس��ة ودك �ت��ورة ف��ي قسم علم
ٌ
نساء كثيرات قميص
النفس« :ترتدي
ّ
شريكهن أو ينمن على جهته من السرير
ً
عندما يكون غائبا ،من دون أن يدركن
بالضرورة السبب وراء ذل��ك» .وتتابع:
«تشير النتائج التي ّ
توصلنا إليها إلى
ّ
ّ
أن رائحة الشريك وحدها ،حتى من دون
ً
ّ
ّ
حضوره الفعلي ،كافية لتشكل أداة قوية

ً
ع�م�ل��ت ال��دك �ت��ورة ه��وف��ر وف��ري�ق�ه��ا م��ع  96ث�ن��ائ� ّ�ي��ا
ّ ً ُ
متزوجا .طلب من الرجال ارتداء قميص نظيف ليوم
ّ
مزيل للعرق ،أو ّمستحضرات معطرة،
وعدم استخدام
ٍ
أو التدخين ،أو تناول أطعمة تؤثر في رائحة الجسم.
ّ
ب�ع��د  24س��اع��ة ،ج� ّ�م��دت ق�م�ص��ان ال��رج��ال ل�ل�ت��أك��د من
التصاق الرائحة عليها.
في الخطوة التالية من الدراسة ،طلب من النساء أن
ً
ًّ
قميصا لم يلبسه ٌ
أحد من قبل،
عشوائيا ّإما
يشممن
ً
ّ
أو القميص ال��ذي ارت��داه أزواج�ه��ن ،أو قميصا لرجل
ّ
غريب .لم تعلم ّأية امرأ ٍة ّ
لتشمه.
قميص اختير لها
أي
ٍ
ّ
ول��رف��ع مستوى التوتر ل��دى المشاركات ،خضعن
ّ
ُ
ّ
ل�م�ق��اب�ل��ة وه �م� ّ�ي��ة ط �ل��ب إل �ي �ه��ن خ�لال �ه��ا ح ��ل م�س��أل��ة
ً
ّ ّ
ّ
ُ
رياضيات .ولقياس مستويات توترهن فعال ،سئلن
ّ
ّ
ّ
عن شعورهن باإلجهاد ،كذلك أخذت عينات من لعابهن
لمعرفة كثافة ال�ك��ورت�ي��زول فيه ،وه��و ه��رم��ون يفرزه
ّ
الجسم عندما ّ
يتعرض لعوامل التوتر.

الغذاء الصحي يساعد مرضى السكري
تشير التقديرات إلى أن نصف سكان العالم اليوم يعانون الداء السكري ،أو يتجهون تراجعت المضاعفات المرتبطة بالداء السكري خالل السنوات العشرين الماضية.
ُ
ويرتبط أكبر جزء من هذه الرعاية بالغذاء ،وفق مراجعة جديدة لألدلة أعدتها
نحوه مع حالة تدعى «مرحلة ما قبل السكري».
ً
لكن هذا الخبر المخيف يترافق مع خبر آخر جيد :نظرا إلى طريقة رعايتنا المرضى ،أكاديمية الغذاء وعلوم التغذية.
ي�ت� ّ
�وج��ه ال�ع�لاج ال�غ��ذائ��ي الطبي
المتخصص إل��ى من يعانون ال��داء
السكري وغيره من حاالت طبية في
ُ
الواليات المتحدة .وتظهر أدلة قوية
أن زيارة المريض مرات عدة خبير
ً
تغذية مجازا بعد تشخيص إصابته
ً
ً
ّ
بالسكري تشكل جزءا أساسيا من
إدارة هذه الحالة.
ولكن ما هو أفضل نظام غذائي
لمرضى السكري؟ ال يتوافر «نظام
غذائي» محدد يوصي به الخبراء.
م � ��ن ال � � �ض� � ��روري ت� �ع ��دي ��ل ال �خ �ط��ط
الغذائية وف��ق نمط ال��داء السكري،
كذلك األدوي ��ة ،واأله ��داف الصحية
ً
الفردية .مثال ،يحتاج رياضي في
ال �ث��ال �ث��ة ع �ش ��رة م ��ن ع �م ��ره ي�ع��ان��ي
ال �س �ك��ري م��ن ال�ن�م��ط األول وي��أخ��ذ
ً
ً
ح�ق�ن��ا ع ��دة م��ن اإلن�س��ول�ي��ن ي��وم�ي��ا
إلى خطة غذائية مختلفة عن سائق
ح��اف�ل��ة ف��ي ال�س�ت�ي��ن ي�ع��ان��ي النمط
الثاني من هذا الداء.

رغ ��م ذل� ��ك ،ال�ن�ص��ائ��ح ال�ت��ال�ي��ة
المستندة إلى األدل��ة مفيدة لكل
مرضى السكري ومرحلة ما قبل
السكري:
• ح � ّ�د م��ن ال �ك��ارب��وه �ي��درات:
ال� � �ك � ��ارب � ��وه� � �ي � ��درات س� �ك ��ري ��ات
ون �ش��وي��ات ت �ت��واف��ر ف��ي أطعمة
كالفاكهة ،والخبز ،والمشروبات
ال� �غ ��ازي ��ة ،وك� ��ل ت �ل��ك ال �ف �ض�لات
ال �م �ت �ب �ق �ي��ة م� ��ن أط� ��اي� ��ب ال �ع �ي��د
ع� �ل ��ى ط� ��اول� ��ة ال� �م� �ط� �ب ��خ .ول �م��ا
ك��ان ا س�ت�ه�لاك كمية كبيرة من
ال �ك��ارب��وه �ي��درات دف �ع��ة واح��دة
يرفع معدل السكر في الدم إلى
مستوى خطير ،فعلى مرضى
ال �س �ك ��ري ت ��وزي ��ع اس �ت �ه�لاك �ه��م
لها على ا ل�ن�ه��ار بأكمله .كذلك
ي�ن�ب�غ��ي ل �م��رض��ى ال �ن �م��ط األول
أن ي �ت �ع �ل �م��وا ال � �م � ��وازن � ��ة ب �ي��ن
اس �ت �ه�لاك �ه��م ال �ك��ارب��وه �ي��درات

وب � �ي� ��ن ال � �م � �ق� ��دار ال � �م �ل�ائ� ��م م��ن
اإلنسولين.
ً
ً
• ح � ��دد م� � �ق � ��دارا م �ع �ي �ن��ا م��ن
َ
واسع إلى بلوغه :تتوافر
األلياف
األلياف الغذائية في األطعمة ذات
المصدر النباتي ،كالخضراوات،
وال �ف��اك �ه��ة ،وال �ح �ب��وب ال �ك��ام �ل��ة،
وال � �ج� ��وزي� ��ات ،وال� �ب� �ق ��ول .ول �ك��ن
إذا ك� �ن ��ت ت� �ظ ��ن أن م� ��ن ا ل �س �ه��ل
ب� � �ل � ��وغ ال � �ت � ��وص� � �ي � ��ات ال� ��راه � �ن� ��ة
ب�ش��أن اس�ت�ه�لاك األل �ي��اف ،ف��اب��دأ
ً
باحتساب ما تتناوله منها يوميا
ُ
(ت��درج كمية األل�ي��اف على أغلفة
األطعمة) .يجب أن يكون الهدف
العام للنساء والرجال البالغين
ً
 25و 35غراما على التوالي.
• ال ت�ف��رط ف��ي االع�ت�م��اد على
ُ
ب ��دائ ��ل ال �س �ك��ر :ت �ظ �ه��ر ال�ب�ح��وث
أنها تساعدك ب��أم��ان على الحد

م��ن السكر وال�س�ع��رات الحرارية
اإلضافية في غذائك .لكن هذا ال
ً
يعني أنك تستطيع مثال تناول
فطيرة كاملة خالية من السكر.
• اخ � �ت� ��ر وج � �ب� ��ات� ��ك ب �ع �ن��اي��ة
ف �ص �ح��ة ق �ل �ب��ك ت �ع �ت �م��د ع �ل �ي �ه��ا:
ً
خ� � �ص � ��و ص � ��ا إن ك � �ن� ��ت ت� �ع ��ا ن ��ي
ّ
ال � �س � �ك � ��ري .ي� �ش ��ك ��ل داء ال �ق �ل��ب
سبب ال��وف��اة ال��رئ�ي��س ف��ي حالة

ُ
م��رض��ى ال �س �ك��ري .وت �ظ �ه��ر أدل��ة
ق ��وي ��ة أن ت� �ن ��اول أط �ع �م��ة غ�ن�ي��ة
بالدهون غير المشبعة ،كالسمك،
وال��زي��وت النباتية ،واألف��وك��ادو،
والجوزيات ،والحد من األطعمة
ال� �ت ��ي ت �ح �ت ��وي ع �ل ��ى ك �ث �ي��ر م��ن
ال� ��ده� ��ون ال �م �ش �ب �ع��ة ،ك��ال �ل �ح��وم
ال� �غ� �ن� �ي ��ة ب � ��ال � ��ده � ��ون وال� � ��زب� � ��دة،
ي� �س� �ه� �م ��ان ف � ��ي ح� �م ��اي ��ة ال �ق �ل��ب
والشرايين.

ضرورة التمارين

ّ
تحرك! ّ
ّ
تحرك! :تشكل التمارين الرياضية ال��دواء األكثر فاعلية
ف��ي ت�ف��ادي ال�س�ك��ري م��ن النمط ال�ث��ان��ي وض�ب�ط��ه .وم��ن ال�ض��روري
توزيع هذا {الدواء} على ثالثة أيام على األقل خالل األسبوع ،وفق
الخبراء .وللحصول على أفضل النتائج ،مارس التمارين الرياضية
ً
أسبوعيا وال ّ
تفوت الجرعة ألكثر من
م��دة ال تقل عن  150دقيقة
يومين متتاليين.

البكتيريا هي السبب ،يمكنك اللجوء
إلى مضاد حيوي ،مع أن حاالت كثيرة
م��ن ع��دوى الجيوب األنفية البكتيرية
تتحسن من تلقاء ذاتها.

ك��ذل��ك م��ن ال�ج�ي��د أن ت�ط�ل��ب م��ن طبيبك
التحقق من أن احتقان الجيوب األنفية
ال يعود إل��ى سليلة أنفية أو أورام (في
حاالت نادرة).

ّ
تساعد في تخفيف التوتر».
ّ
ُ نذكر أن نتائج الباحثين
ن � �ش� ��رت ف� ��ي Journal of
Personality and Social
ّ
 ( Psychologyم �ج��ل��ة
ّ
الشخصية وعلم النفس
االجتماعي).

رائحة الراحة

ّ
ي�ش��رح ال�ب��اح�ث��ون أن �ه��م ط�ل�ب��وا م��ن ال�ن�س��اء إج��راء
ّ
ً
اختبار ّ
ّ
الشم هذا بدال من الرجال ألنهن يتمتعن بحاسة
ّ
ّ
شم أقوى .وتؤكد دراسة سابقة هذه النقطة :يتضاعف
ّ
العصبية المرتبطة بالرائحة في دماغ
الخاليا
عدد
ً
النساء مقارنة بالرجال.
ّ
وجدت الدكتورة هوفر وفريقها أن النساء اللواتي
ّ
شممن قميص شريكهن أظهرن انخفاض مستويات
ّ
ّ
ّ
المصورة ،سواء قبل اختبارات التوتر (اإلجهاد
التوت ّر
المتوقع) أو في عواقبها (االنتعاش من اإلجهاد).
باإلضافة إل��ى ه��ذا ،أظهرت اللواتي ّ
ميزن قميص
ّ
ش ��ري� �ك� �ه ��ن ب� �ش� �ك � ٍ�ل ص �ح �ي��ح ان� �خ� �ف ��اض م �س �ت��وي��ات
ّ
ال�ك��ورت�ي��زول ل��دي�ه��ن ،م��ا يشير ،بحسب العلماء ،إلى
ّ
أن الجمع الواعي بين رائحة الحبيب وبين صورته
ً
ّ
يحمل مزيدا من اآلثار المهدئة .في الوقت ذاته ،ارتفعت
ّ
رجل
مستويات هرمون التوتر لدى من شممن قميص ٍ
غريب ،ما دفع بالدكتورة هوفر وفريقها إلى افتراض

ّ
ينصب في ّ
ّ
آليةٍ مدمجةٍ فينا عن الحفاظ على
أن السبب
ال��ذات .توضح هوفر{ :منذ الصغر يخاف البشر من
ً ً
ً
الغرباء ،خصوصا إذا كانوا رجاال ،إذا من الممكن أن
ّ
ّ
غريب رد فعل {قاتل أو اهرب} الذي
رجل
تحفز رائحة ٍ
ٍ
ّ
يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول .يحدث هذا
ً
ّ
األمر أحيانا من دون إدراكنا إياه بالكامل}.
ّ
ّ
تقول فرانسيس تشين ،مؤلفة الدراسة الكبرى ،إن
ّ
ّ
المضطرين
هذه النتائج
مفيدة للزوجين المتحابين ّ
ّ
انفصال مؤق ٍت بسبب
عن
الناتج
ر
التوت
إلى مواجهة
ٍ
رحالت العمل أو عوامل أخرى خارجة عن سيطرتهما.
في النهايةّ ،
تقدم تشين ه��ذه النصيحة{ :م��ع وجود
ال �ع��ول �م��ة ،ت� � ��زداد ن �س �ب��ة ال �م �س��اف��ري��ن ب �س �ب��ب ال�ع�م��ل
ّ ّ ً
ّ
مدن جديدة .لكن دراستنا تؤكد أن أمرا
واالنتقال إلى ٍ
ً
بسيطا ،مثل أخذ قطعة مالبس ارتداها زوجك ،كافية
ّ
لمساعدتك في تخفيض مستويات التوتر لديك عندما
ً
يكون إحداكما بعيدا عن المنزل}.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3654السبت  13يناير  2018م 26 /ربيع اآلخر  1439هـ

culture@aljarida●com

17

أمومة

ّ
ّ
الحساسية لدى طفلك ...هكذا تتصدين لها

ً ً
هل يعاني طفلك الحساسية ،فيبدو متعبا غالبا ويالزمك القلق عليه .إليك معلومات
ّ
ضرورية حول ّ
الحساسية لديه.
كيفية إدارة تفاعالت

 .1استشيري طبيب األطفال:

السيطرة
على
الحساسية
ّ
تتطلب
ً
ً
تحديدا دقيقا
ّ
للمسببات

ً
ّ
المهم أن تزوري طبيب طفلك ،فينصحك أحيانا بإجراء
من
اختبار الحساسية الكتشاف أساس المشكلة وتكييف العالج
ّ
وفق احتياجات صغيرك .يعتقد بعض المرضى أن كل مشكلة
ّ
حساسية من األكل ،وهذا أكثر مفهوم
يواجهها يكون سببها
ّ
األطباء في مجال الحساسية.
خاطئ يواجهه
ّ
التوجه إلى الطبيب ،احرصي على تسجيل ّاألعراض
قبل
ّ
التي ّ
يمر بها طفلك ووقت ورودها وما الذي يبدو أنه يهدئه،
ف��ي ح��ال وج��ودهّ .
دون��ي أج��وب��ة ع��ن أسئلة مثل :ه��ل أع��راض
طفلك تصيبه في المنزل كما خارجه؟ هل يعانيها أكثر خالل
ً
ترافقه؟ هل
الليل أم النهار؟ هل
يستيقظ صباحا واألعراض ّ
ّ ً
ً
ّ
معينا من الطعام أو الشراب يحفز ظهور
تعتقدين أن نوعا
أعراضه؟
ّ
ّ
التحسسي في مختلف
في بعض الحاالت ،يؤثر رد الفعل
ّ
أج��زاء الجسم ،وأب��رز األع��راض المشتركة :حكة في العينين،
ّ
ودم��وع ،وعطس ،وانسداد األن��ف أو سيالنه ،وحكة في الفم
ّ
وتورمه ،أو في الحنجرةّ .أما الحساسية التي تصيب الجهاز
ّ
ّ
وتقيؤ وإسهال ،وتظهر
فتؤدي إلى آالم في المعدة
الهضمي
ً
أح�ي��ان��ا ع�ل��ى ال�ب�ش��رة بشكل ط�ف��ح أو ش��رى أو ال�ت�ه��اب جلد
ّ
ّ
ّ
تأتبي .كذلك تصيب مسببات الحساسية الرئتين ،ما يؤدي
الجهاز العصبي المركزي،
إلى الصفير أو السعال أو
الربو ،أو ّ
ً
ً
ً
ّ
ويسبب صداعا وانفعاال وتعبا وتشنجات.

 .2أجري االختبار:
ث � � � ّ�م � � ��ة ف � � � �ح � � ��وص ت� �ك� �ت� �ش ��ف
ّ
الحساسيات ،س��واء كانت ناتجة
ّ
عن عث الغبار أو وبر الحيوانات ،أو
جراثيم العفن ،أو حبوب اللقاح ،أو
أنواع ّ
معينة من األطعمة ،أو لدغات
ّ
بعض الحشرات ،أو مواد كيماوية،
ّ
أو حتى بعض األدوية.
ّ
ح�ي��ن ي�ع��ان��ي ال�ط�ف��ل ح�س��اس��ي��ة،
يخضعه الخبراء الختبارات وخز
الجلد و ف�ح��وص دم للغلوبيولين
ال�م�ن��اع��ي «ه � �ـ» ،ال �ت��ي ن��ال��ت م��واف�ق��ة
ال�م�ت�خ� ّ�ص�ص�ي��ن ،وي�ب�ق��ى ذل ��ك ره��ن
ّ
ب �ق��رار ال�ط�ب�ي��ب .ت�ت�ط��ل��ب ال�س�ي�ط��رة
ً
ً
ع �ل��ى ال �ح �س��اس �ي��ة ت �ح��دي��دا دق�ي�ق��ا
ل�ل�م� ّس� ّ�ب�ب��ات ،وإدارة ل�ن�م��ط ال�ح�ي��اة
لتجنبها وحمل أدوي��ة مسعفة
ف � � ��ي ح � � � ��ال ك � � � ��ان ّ
رد ا ل� �ف� �ع ��ل
ً
ّ
التحسسي خطيرا.
انتبهي من الخلط
ّ
الحساسية على
بين
الطعام وبين عدم

ت�ح� ّ�م�ل��ه! ف��ي ّ
األو ل يتفاعل الجهاز
المناعي ف��ي وج��ه طعام غير م��ؤذ.
ّأما في الثانيّ ،
فيمر الجسم بتفاعل
ّ
كيماوي ّ
جراء تناول طعام أو شراب
ّ
معينين .يستحسن إجراء الفحوص
ّ
ّ
ال�لازم��ة ألن ع��دم تحمل الطعام لن
ّ
الحساسية .كذلك
يظهر في اختبار
تأخذ أع��راض��ه (ال�ص��داع واإلس�ه��ال
ً
ً
وال� � �ش � � ّ
�ري � ��ة) وق � �ت� ��ا أط � � � ً�ول ع �م��وم��ا
ل�ت�ب��دأ ب��ال�ظ�ه��ور ،م�ق��ارن��ة ب��أع��راض
الحساسية.
ّ
الحساسية:
تشمل فحوص
 اختبار وخز الجلد:ي � � �ن� � � ّ�ص ع� � �ل � ��ى وض� � � � ��ع ق� � �ط � ��رات
م �م��ا ي �ش �ت �ب��ه ب �ك��ون �ه��ا م �س� ّ�ب �ب��ات
ا ل � �ح � �س � ��ا س � � ّ�ي � ��ة ع � �ل � ��ى ذراع
ً
ال�ط�ف��ل وأح �ي��ان��ا على
ظ� � �ه � ��ره ،ث � � � ّ�م وخ ��ز
ً
ال � �ب � �ش� ��رة ق �ل �ي�ل�ا

ُ
ّ
وت ّ
حدد
بواسطة إبرة عبر كل قطرة.
ال �ح �س��اس� ّ�ي��ة ت �ج��اه م �س� ّ�ب��ب م ��ا من
خالل ّ
تقرح أحمر اللون ومرتفع عن
ّ
البشرة ّ
يسبب الحكة.
 فحوص الدم:ُ
ت �س �ت �خ��دم ألج� �س ��ام «ال �غ �ل��وب �ي��ن
ّ
ّ
ال �م �ن��اع��ي ه � �ـ» ال� �م� �ض ��ادة ال �خ��اص��ة
ب��ال�ح�س��اس� ّ�ي��ة .ي�ع�ت�ب��ر ف�ح��ص ال��دم
ً
ً
ب��دي�لا م�ف�ي��دا عندما ي�ك��ون اختبار
ً
وخز الجلد مستحيال.
 اختبارات الرقع:تعتبر مفيدة في ح��االت التهاب
ال�ج�ل��د بسبب ال�ح�س��اس� ّ�ي��ة .توضع
ُ ّ
ّ
عينة من المادة على الظهر وتغطى
بواسطة شرائط الصقةّ ،
ثم تخضع
ال�م�ن�ط�ق��ة ل �ل��رق��اب��ة م� � ّ�دة ي��وم �ي��ن أو
أرب �ع��ة ّأي ��ام ل��رؤي��ة م��ا إذا سيحدث
تفاعل فيها.
ّ
التسلسلية:
 اختبار المعايرةتساعد ّ
تقنية اختبار البشرة هذه
ف��ي تحديد جرعة ال�ع�لاج المناعي
ّ
الضرورية لطفلك.
ّ
ّ
االستبعادية
الغذائية
 األنظمةّ
التحدي:
واختبارات
ً
ط� ��وال ب�ض�ع��ة أس��اب �ي��ع ع �م��وم��ا،
ّ
ً
ًّ
ً
غذائيا استبعاديا
نظاما
يتبع طفلك ّ
ي ّ�ش �م ��ل ت� �ج ��ن ��ب أط� �ع� �م ��ة م� �ع ��روف
ّ
أن �ه��ا ت�س� ّ�ب��ب ال�ح�س��اس�ي��ة .إذا ق��ل��ت
ُ
األعراض ،تضاف األطعمة ،الواحدة
ّ
تلو األخ��رى ،في ظل رقابة محكمة،
ّ
ليتمكن الطبيب من تحديد األطعمة
ّ
المحفزة للتفاعالت.

 .3ابدئي بالعالج:
ث� � ّ�م� ��ة ث �ل�اث� ��ة أن � � � ��واع أس� ��اس� � ّ�ي� ��ة ل �ع�ل�اج
ّ
الحساسية :الصيغ غير الطبية أو األدوية
أو ال �ع�ل�اج ال �م �ن��اع��ي .ي �ص��ف ال�ط�ب�ي��ب أو
ّ
بالحساسيات األدوي��ة المناسبة
الخبير
ّ
ويفسر لك عن الجرعة التي عليه
لطفلك
ً
تناولها وع��دد ال�م� ّ
واضعا
�وم،
�
ي
�
ل
ا
في
ات
�ر
ّ ً
ً
ح � � � ّ�دا ل�ل��أع� ��راض ال �ج ��ان �ب � ّ�ي ��ة أو م �خ��ف �ف��ا
ظهورها.
ّ
 تقليل ّّ
الحساسية أو تجنبها:
مسببات
ّ
ّ
استراتيجية ّ
مهمة لتجنب تفاعالت
إنها
ّ
ّ
الحساسية وتقليل األعراض .رغم أن تفادي
ّ
ب �ع��ض ال �م �س� ّ�ب �ب��ات ك �ح �ب��وب ال �ل �ق��اح أو ع��ث
المصاب
الغبار ،أمر صعب ،فيستطيع طفلك
ّ
ّ
بالحساسية تجاه وبر الحيوانات أن يخفف
ّ
م�لام�س��ة األخ �ي��رة ال �ش��اردة أو ّح��ت��ى األليفة
الموجودة في المنزل .كذلك ُيفضل االبتعاد
ع� ��ن ت � �ن� ��اول األس � �م� ��اك ال� �ص ��دف � ّ�ي ��ة ف� ��ي ح ��ال
ّ
ّ
األهل
الحساسية تجاهها .يقول الخبراء ّإن ّ
السيطرة على الحساسية لكنهم
عاجزون عن
ّ
ق��ادرون على توخي الحذر وتجنيب طفلهم
ال �ت �ع� ّ�رض ل�ل�م�س� ّ�ب�ب��ات ،ك��ذل��ك يمكنهم حمل

ً
األدوية المسعفة دائما معهم في حال كانت
الحساسية ّ
ّ
حادة.
نوبة
 الصيغ غير الطبية:ّ
تتوافر ال�ع�لاج��ات األس��اس� ّ�ي��ة المخففة
ّ
الصيدليات ّوبعض
لألعراض الطفيفة في
لاّ
مح ت السوبرماركت ،وتشمل بخاخات
األعراض الطفيفة،
األنف أو غسوله
لعالج ّ
ّ
وحمى القش.
كانسداد األنف،
 األدوية:يشيع استخدام مزيالت االحتقان األنفي
ّ
الحساسية،
وم�ض��ادات الهيستامين ضد
ّ
ف�ي�س��اع��دان ف��ي تخفيف ال�ع�ط��س وال�ح��ك��ة
وأعراض انسداد األنف أو سيالنه .وتعمل
ٌ
أدوية أخرى كالكورتيكوستيرويد على منع
ّ
االلتهاب الذي يؤدي إلى أعراض مزعجة.
 العالج المناعي:ينصح ب��ه الطبيب ف��ي ح��ال ك��ان طفلك

من الضروري
استخدام
عبارات
مباشرة مثل
{آن األوان
للجلوس على
النونية}

احملي معك أدوية
مسعفة الستعمالها
إذا كان ّرد الفعل
ً
ّ
التحسسي خطيرا

مسببات الحساسية األكثر شيوعًا:

إل�ي��ك سبعة ع�ن��اص��ر ت�س� ّ�ب��ب  %90من
ّ
الحساسية:
حاالت

ّ
الصدفية والبيض
 .1أطعمة :األسماك
ّ
والسمك والحليب والفستق والجوزيات
(ال� � �ل � ��وز وال � �ك� ��اج� ��و وال� � �ج � ��وز األم� �ي ��رك ��ي
والعادي) والسمسم ومنتجات الصويا.
 .2نباتات :حبوب اللقاح من األعشاب
والنباتات.

 .3عفن :الفطر وجراثيم العفن.
ّ
 .4ح �ش��رات :ع ��ث ال �غ �ب��ار وس � ّ�م النحل
والقراد والنمل والدبابير.
 .5وب ��ر ال �ح �ي��وان��ات :وب ��ر ال�ح�ي� ّ�وان��ات
األل �ي �ف��ة ،ك��ال �ق �ط��ط وال � �ك �ل�اب ،وت �ق��ش��رات
جلدها.
 .6م� ��واد ك �ي �م� ّ
�اوي��ة :ال �ص �ن��اع� ّ�ي��ة منها

ّ
أفضل وقت لتعليمه التخلي عن الحفاض
ً
ُ
ُ
ترغب كل أم في معرفة متى يصبح ولدها مستعدا للتخلي عن الحفاض .تعتبر الدراسة التي نشرت في
مجلة {الجهاز الهضمي لدى األطفال} أول بحث ُيظهر أن توقيت تعليم الطفل استعمال النونية
(القصرية) أكثر أهمية على ما يبدو من التقنية المتبعة.

حساسية ّ
ّ
ّ
ومستمرة ال يمكن
حادة
يعاني
السيطرة عليها ّ
بأية طريقة أخرى .يشمل
العالج إعطاء المريض ،على مدى سنوات
ّ
عدة ،جرعات صغيرة من وقت إلى آخر من
ّ
ّ
ّ
مسببات الحساسية ،إما على شكل حقن
أو قطرات أو أقراص توضع تحت اللسان.
يهدف هذا العالج إلى مساعدة جسم طفلك
ّ
ّ
المسببات كي ال يتفاعل
التعود على
في
ّ
معها بحدة.
ل� ��ن ي �ش �ف��ي ّه � ��ذا ال � �ع �ل�اج ال �ح � ّس��اس� ّ�ي��ة
ّ
ب��ال�ض��رورة لكنه على األق ��ل يخفف ح� ّ�دة
التفاعالت ،من ث� ّ�م يستطيع طفلك تناول
ّ
أدوية أقل.

ب � ّ�ي ��ن ال �ب��اح��ث ال ��دك� �ت ��ور ج ��وزف
ب� ��ارون أن دراس �ت��ه ه��ي األول� ��ى في
مجالها التي «تمنح األهل فكرة عن
ا ل��و ق��ت الجيد للبدء بتعليم الطفل
على استعمال المرحاض» .لطالما
اعتقدنا أن أفضل وقت للتخلي عن
ال �ح �ف��اض ي �ك��ون ب �ي��ن س��ن ال�ث��ان�ي��ة
وال�ث��ال�ث��ة ،إال أن ه��ذه ف�ت��رة طويلة.
تشير الدراسة إلى أن الشهر السابع
وال�ع�ش��ري��ن إل��ى ال�ث��ان��ي وال�ث�لاث�ي��ن
يكون الوقت األفضل لتعليم الولد
استعمال النونية.
تبين أن األوالد ال��ذي��ن تخلصوا
م��ن ا ل�ح�ف��اض بعد شهرهم الثاني
وال � �ث �ل�اث � �ي� ��ن ك � ��ان � ��وا أك � �ث� ��ر ع��رض��ة
ً
لسلس البول اإللحاحي ،فضال عن
م�ش��اك��ل ب�ل��ل خ�ل�ال ال�ن�ه��ار أو أث�ن��اء
ال � �ن ��وم ع �ن��دم��ا ي� �ك ��ون ��ون ب �ي��ن س��ن
ال��راب �ع��ة وال �ث��ان �ي��ة ع �ش ��رةُ .ج�م�ع��ت
ه��ذه البيانات م��ن دراس��ة مرجعية
ألوالد ُيعالجون ل��دى أطباء أطفال
م�ت�خ�ص�ص�ي��ن ف��ي ال �ج �ه��از ال�ب��ول��ي
لمعاناتهم مشاكل مع سلس البول
اإللحاحي (بلل خالل النهار) ومأل
ذووه ��م اس�ت�ب��ان��ات ع��ن م�ت��ى ب��دأوا
ت��دري�ب�ه��م ع�ل��ى اس�ت�ع�م��ال ال�ن��ون�ي��ة
واألساليب التي اتبعوها .ثم قارن
ال�ب��اح�ث��ون ه��ؤالء األوالد ب ��أوالد ال
ي �ع��ان��ون س �ل��س ال �ب��ول اإلل �ح��اح��ي،
فأظهرت النتائج أن األوالد الذين
ي� ��واج � �ه� ��ون م �ش �ك �ل��ة ب� �ل ��ل ت �ع �ل �م��وا
التخلي عن الحفاض نحو شهرهم
ال �ـ 31.7كمعدل ،في حين أن األوالد

ال ��ذي ��ن ال ي� �ع ��ان ��ون ه � ��ذه ال�م�ش�ك�ل��ة
تدربوا على استعمال النونية نحو
شهرهم الـ.28.7
ي �ب �ق��ى ال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى اس �ت �ع �م��ال
ال�ن��ون�ي��ة إح ��دى أب ��رز ال�م�س��ائ��ل على
الئحة األهل الذين لديهم أوالد صغار.
وت��ؤي��د ال ��دراس ��ة أن ال��ذي��ن ُي � َّ
�درب ��ون
ً
النونية باكرا يعانون
على استعمال
ً
«مشاكل أق��ل» ،مقارنة بمن يتخذون
هذه الخطوة في سن أكبر .إال أن هذا
ً
ال يعني أن صغيرك سيتعلم حتما
ال �ت �خ �ل��ي ع� ��ن ال� �ح� �ف ��اض ف� ��ي ش �ه��ره
ال �ـ .28.7ولكن إذا بدأت األم بمناقشة
ه� � ��ذه ال� �م� �س ��أل ��ة وات � �ب � �ع� ��ت إش� � � ��ارات
ال��ول��د وش��ددت على أهمية التدريب
والتزمت ب��ه ،يتعلم الولد في معظم
ال �ح��االت ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال �ح �ف��اض في
سن السنتين ونصف السنة (أي نحو
شهره الثالثين).
ي �ش �ي��ر األ ط� � �ب � ��اء إ ل� � ��ى أن األوالد
ال��وح �ي��دي��ن ف ��ي س ��ن ال �ث��ال �ث��ة ال��ذي��ن
يحضرون إلى عيادات وهم ما زالوا
ً
يرتدون حفاضا هم األوالد الصغار
الذين يستعملون حفاضات شبيهة
بالمالبس الداخلية ،الذين ال يسألهم
أهلهم عما إذا كانوا يريدون دخول
ال�ح�م��ام ،وال��ذي��ن ال ت�ح��اول أمهاتهم
إجالسهم على النونية .وإذا سألتهن
ف� ��ي ت �ل ��ك ال �م ��رح �ل ��ة ع �م ��ا إذا ك ��ان ��وا
ي� ��ري� ��دون ال� �ج� �ل ��وس ع �ل��ى ال �ن��ون �ي��ة،
يجيبون جميعهم بالنفي.
هذه «مقاربة وصفية موجهة إلى
الطفل» ال تختلف في الواقع عن سؤال

ّ
ّ
ّ
الكيماوية كمطاط
والمنزلية ،والمنتجات
المرشوش.
 .7أدوي� � � ��ة :ت �ش �م��ل أدوي � � ��ة ال��وص �ف��ات
ال �ط� ّ�ب� ّ�ي��ة ك��ال�ب�ن�س�ل�ي��ن (وه� ��و أك �ث��ر سبب
ّ
للحساسية المفرطة الناتجة عن
شائع
األدوية) ،وتلك التي ال تحتاج إلى وصفة
ك��األس �ب��ري��ن وم �س �ت �ح �ض��رات األع� �ش ��اب
ّ
الطب ّية.

الطفل« :متى تريد الخلود إلى النوم؟».
في معظم الحاالت ،إذا ُع ّرف الولد
الصغير إل��ى الحمام ،وراف��ق والدته
{ل�ل�ج�ل��وس ع�ل��ى ال�ن��ون�ي��ة أو التمرن
عليها أو م��راق�ب��ة أم��ه أو أب�ي��ه وهما
�ان ال � �م� ��رح� ��اض} ف� ��ي س��ن
ي �س �ت �ع �م�ل ُ
ً
ّ
ليتدرب
الثانية ،ثم أعطي حافزا ما
على استعمال النونية ،مثل ملصق
أو حلوى  M&Mأو كليهما ،فقد يزداد
اهتمامه بالنونية ويصبح بالتالي
ً
جاهزا للتدرب على استعمالها.
ً
يمثل ذلك خليطا بين المقاربة
الموجهة إل��ى األه��ل والمقاربة
ال�م��وج�ه��ة إل��ى ال�ط�ف��ل .عندما
تالحظين أن ولدك مهتم ،عليك
اس �ت �غ�لال ال �ف��رص��ة وإل�ب��اس��ه
مالبس داخلية قطنية جيدة
م �خ �ص �ص��ة ل �ل �ت �خ �ل��ص م��ن
ال � �ح � �ف� ��اض ،ث� ��م اص �ط �ح��اب��ه
ً
مرارا إلى المرحاض .ال يمكنك
سؤاله عما إذا كان يود استعمال
ال� � �م � ��رح � ��اض ،ب � ��ل م � ��ن ال� � �ض � ��روري
استخدام عبارات مباشرة (مثل {آن
األوان للجلوس ع�ل��ى ال�ن��ون�ي��ة}).
وهكذا ينجح معظم األوالد في
ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال �ح �ف��اض خ�لال
تلك الفترة {ال�س�ح��ري��ة} بين
الشهرين السابع
وال � � � �ع � � � �ش � � ��ري � � ��ن
وال� � � � � � � �ث � � � � � � ��ان � � � � � � ��ي
والثالثين.
ي � � � � �ش � � � � �ب � � � ��ه
التدريب على

اس �ت �ع �م��ال ال �ن��ون �ي��ة إط �ل��اق سفينة
ف�ض��ائ�ي��ة .ال ت �ك��ون ال �ف �ت��رة ال�م�ت��اح��ة
كبيرة .وعليك أن تدربي ولدك خالل
هذه الفترة المثالية ألن الفرصة لن
ُ
تتاح لك ثانية إال بعد زمن طويل.
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أصغر فالش وقرص صلب مقاوم للصدمات

 Project Lindaلتحويل هاتف إلى كمبيوتر

كـ ـشـ ـف ــت ش ـ ــر ك ـ ــة  Western Digitalفـ ـ ــي مـ ـع ــرض
اإللـكـتــرونـيــات االسـتـهــاكـيــة  2018عــن ف ــاش SanDisk
 Ultra Fit USB 3.1األص ـغــر فــي الـعــالــم بسعة ،256GB
باإلضافة إلى أصغر قرص صلب في العالم بسعة 1TB
يدعم  ،USB-Cولكنه يظل مجرد نموذج مبدئي ،ولم يعلن
ً
موعد صدوره رسميا.
المنتج اآلخير هو قرص ،My Passport Wireless SSD
والـ ــذي يــأتــي بتصميم ق ــوي م ـقــاوم لـلـصــدمــات ،ويــوفــر
إمكانية الوصول إلى الصور والفيديوهات أو أي ملفات
ً
أخرى السلكيا ،مع بطارية تعمل حتى  10ساعات ،وقارئ
ذاكرة  SDمدمج بزر نسخ بلمسة واحدة ،وإمكانية تشغيل
ملفات الفيديو بدقة  ،4Kوبطارية مدمجة لشحن الهواتف.

جهاز  Project Lindaعبارة عن حاسب محمول يستند إلى هاتف Razer
 ،Phoneويضم شاشة بحجم  13.3إنشا وبدقة  Quad HDتدعم محتوى
ً
 HDRتماما مثل شاشة الهاتف  ،Razer Phoneالتي سيتم استخدامها
ً
في هذه الحالة كشاشة ثانوية أو كلوحة لمسـ باإلضافة أيضا إلى لوحة
مفاتيح كاملة مع إمكانية تخصيص اإلضاءة الخلفية .Razer Chroma
وبمجرد أن يتم وضــع الهاتف فإنه يستخدم المعالج Snapdragon
 835و 8GBمن الذاكرة العشوائية ،لتوفير تجربة اندرويد سلسة .وبغض
النظر عن المعالج والذاكرة العشوائية ،فالحاسب يوفر سعة تخزينية
إضافية  200GBمن أجل النسخ االحتياطي للبيانات أو لتخزين المزيد
ً
ً
من األلعاب ،مع العلم بأن هناك أيضا منفذا من نوع  ،USB Type-Aفضال
عن منفذ آخر من نوع  USB Type-Cومنفذ السماعات .كما يضم بطارية
قادرة على شحن الهاتف ثالث مرات.

السيارات الذكية تقود « »CES 2018نحو النجاح

معالج سريع يدعم الذكاء الصناعي ...أجهزة كمبيوتر خارقة وهاتف مزود بمستشعر بصمة داخل الشاشة
مازن المراد

معرض ( ،)CES 2018الذي
يقام بمدينة الس فيغاس
األميركية كل عام ،جذب هذه
المرة نحو  184ألف شخص،
وشاركت فيه حوالي 3900
أكبر وأهم الشركات
شركة من ً
من  150بلدا لعرض أحدث
إبداعاتها لعام .2018

كشفت سامسونغ
نيتها عن إطالق
هاتفيها الرائدين
غالكسي  S9وS9
بلس في المؤتمر
العالمي للهواتف
 ،2018الذي سيقام
في أواخر فبراير
بإسبانيا

مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض اإللـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
اال س ـت ـه ــا ك ـي ــة « »CES 2018هــو
واح ــد مــن أكـبــر األحـ ــداث التقنية
لهذا العام ،حيث يتم عرض جميع
االخ ـتــراعــات الـجــديــدة مــن أجهزة
ال ـت ـل ـف ــاز ،ه ــوات ــف ذكـ ـي ــة ،أج ـه ــزة
الكمبيوتر ومتعلقاتها ،السيارات
المتطورة والكثير من االبتكارات
التي تأخذ أنفاس المهتمين بكل
م ــا ي ـخــص ج ــدي ــد الـتـكـنــولــوجـيــا
في العالم.
ومن األشياء التي تميز معرض
اإلل ـك ـتــرون ـيــات االس ـت ـهــاك ـيــة في
ك ــل ع ــام ه ــو أن جـمـيــع ال ـشــركــات
المصنعة للتكنولوجيا في العالم
ً
تـقــريـبــا بــاسـتـثـنــاء «اب ــل» تجتمع
إلعالن ما هو الشيء الكبير المقبل
ً
فــي مـجــال التكنولوجيا ،وطبعا
لعرض أهم منتجاتها لعام .2018
ه ــذا ال ـم ـعــرض ال ـس ـنــوي ال ــذي
ي ـ ـ ـقـ ـ ــام ب ـ ـمـ ــد ي ـ ـنـ ــة الس فـ ـيـ ـغ ــاس
األميركية كل عام ،جذب هذه المرة
نحو  184ألف شخص ،أي أكثر من
العام الفائت بأربعة وثالثين ألفا،
وشاركت فيه حوالي  3900شركة
مــن أكـبــر وأه ــم الـشــركــات مــن 150
بلدا لعرض أحدث إبداعاتها.
في هذا العام ،ظهر العديد من
المنتجات الممتعة ،وكــان أهمها
أج ـ ـهـ ــزة ت ـل ـف ــاز ب ـح ـجــم ال ـح ــائ ــط،
روبــوتــات ،سـيــارات ذكـيــة ،أجهزة
كمبيوتر فائقة السرعة ،باإلضافة
ال ــى ن ـظ ــارات ال ــواق ــع االف ـتــراضــي
والهواتف الذكية التي ستجعل من
الجيل القادم للهواتف أكثر أناقة
والكثير من المنتجات األخرى.

مؤتمر انفيديا
ك ــان ال ـفــائــز مــن بـيــن الـشــركــات
المشاركة هي شركة انفيديا بنظر
الـعــديــد مــن خ ـبــراء التكنولوجيا
والـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن،
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــث ل ـ ـف ـ ـتـ ــت
أن ـظ ــار الـجـمـيــع
بـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــا
ال ـجــديــد Nvidia
 Xavierالمصمم
ل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ذات ـ ـيـ ــة
الـ ـقـ ـي ــادة .ك ـم ــا رك ــزت
ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـمــؤت ـمــر
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا عـ ـل ــى األجـ ـ ـه ـ ــزة
وكــروت الرسوم المتعلقة
ب ــاألل ـع ــاب ومـحـبـيـهــا ،فمن
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــروف

عــن الـشــركــة انـهــا مــرتـبـطــة بشكل
ً
مباشر بالالعبين ،نظرا لمستوى
ونوعية الدعم المقدم لهم .وهكذا
أول ش ــيء أعـلـنـتــه ال ـشــركــة خــال
فعاليات هذا المؤتمر كان شاشة
 4Kضـخـمــة مـخـصـصــة لــألـعــاب
بنظام .Android TV
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة م ـ ـ ـفـ ـ ــاجـ ـ ــأة وجـ ـ ــديـ ـ ــدة
تتمثل في اقتحام عالم الشاشات
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ــال ـ ـعـ ــابـ ــن وذلـ ـ ــك
بالكشف عن شاشة  .BFGDالشاشة
تأتي بحجم  65إنشا وبــدقــة ،4K
حيث تعتمد الشاشة على منصة
اندرويد  TVكنظام تشغيل وتدعم
ً
ايضا المساعد الصوتي الخاص
 .Google Assistantكما تــم دمج
كافة مــزايــا  Nvidia Shieldداخــل
ال ـشــاشــة وس ـت ـتــوفــر ه ــذ الـصـيــف
للبيع.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ن ـج ــم ان ـف ـيــديــا
لهذا العام ،عـ َـرف المتحدث باسم
الشركة عن أحدث منتجات الشركة
وه ــي رقــاقــة  Xavierالمخصصة
للسيارات ذاتية القيادة القادمة مع
أكثر من  9مليارات ترانزيستور،
وال ـت ــي تـعـتـبــر رق ــاق ــة  SoCاألكـثــر
ً
ً
تعقيدا على اإلطالق ،قائال« :حتى
وص ـ ـلـ ــت انـ ـفـ ـي ــدي ــا ل ـ ـهـ ــذا الـ ـه ــدف
ا حـتــا جــت ليعمل عليها أ كـثــر من
 2000مهندس وفترة امتدت حتى
أرب ــع سـنــوات واسـتـثـمــار ملياري
دوالر فـ ــي األب ـ ـحـ ــاث وال ـت ـط ــوي ــر
الخاصة بها».
مــواصـفــات تلك الــرقــاقــة مثيرة
لــاه ـت ـمــام ،ف ـهــي مـصـنــوعــة بــدقــة
وتستخدم معالجا مركزيا معدال
 Carmel ARM64بثمانية أنوية،
ف ـض ــا عـ ــن م ـع ــال ــج رسـ ــومـ ــي مــن
م ـع ـمــار يــة  Voltaب ـق ــوة  512مــع
م ـس ــرع الـتـعـلــم الـعـمـيــق ومـعــالــج
ف ـي ــدي ــو  8K HDRوذاك ـ ـ ـ ــرة ن ـظــام
 .LPDDR4ر ق ــا ق ــة  Xavierتـضــع
المزيد مــن قــوة المعالجة لتعمل
باستخدام طاقة أقل ،بحيث تقدم
 30تــر يـلـيــون تشغيل فــي الثانية
وبنفس الــوقــت تستهلك  30واط
فقط وهي أكثر كفاءة للطاقة بـ15
مرة عن الجيل السابق.
كما انتهزت عمالقة السيارات
فولكس فاغن فرصة معرض CES
هـ ــذا الـ ـع ــام إلع ـ ــان ت ـعــاون ـهــا مع
شركة انفيديا لتطوير نظام قيادة
آلي يعتمد على الذكاء الصناعي.
وبـمــوجــب هــذا الـتـعــاون ،ستعمل
ً
الشركتين معا على تطوير نظام
ق ـي ــادة آل ــي يـجـمــع م ـع ـلــومــات من
داخـ ــل وخ ـ ــارج ال ـس ـي ــارة والـبـيـئــة
الـمـحـيـطــة وي ــدع ــم ال ـت ـع ــرف على

الـ ـتـ ـحـ ـك ــم بـ ـ ـ ــاألوامـ ـ ـ ــر الـ ـص ــوتـ ـي ــة
ومعالجة اللغة الـحـيــة ،وكــل هذا
ي ـع ــال ـج ــه نـ ـظ ــام ذك ـ ــي ي ـت ـع ـلــم مــع
الوقت .وكشفت الشركة األلمانية
عن سيارة  I.D. BUZZالكهربائية
التي تعتبر «باصا» صغيرا ذكيا
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ـن ـصــة DRIVE IX
للذكاء الصناعي من انفيديا.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة
أزاح ـ ـ ــت ك ــل م ــن ل ـي ـن ــوف ــو ،دي ــل
وأي ـ ـسـ ــر وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـش ــرك ــات
الـنـقــاب عــن الـحــواســب المحمولة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة بـ ــاإلضـ ــافـ ــة .اذ قــامــت
شركة  Dellبإعالن نسخة جديدة
من حاسبها المحمول Dell XPS

 .13هــذا الحاسب يأتي مــع خيار
الحصول عليه مع نظام Windows
 10أو  Linuxبـشــاشــة بـحـجــم 13
إن ـش ــا تـسـتـنــد ع ـلــى تـكـنــولــوجـيــا
 InfinityEdgeكما أنه يتميز بوزنه
نحافته .ويمكن الحصول عليه مع
الجيل الثامن من معالجات Intel
 ،Coreومع  1تيرابايت من الذاكرة
ً
التخزينية  ،SSDفضال عن بطارية
قـ ــادرة عـلــى تــوفـيــر  20ســاعــة من
االستخدام في النسخة المدعومة
بـ ـش ــا ش ــة  ،Full HDو ن ـ ـحـ ــو 11
ساعة من االستخدام في النسخة
المدعومة بشاشة .4K Ultra HD
أما  Acerفأعلنت عن الحاسب
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــول الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـخـ ــاص
بالطالب  Chromebook 11الذي

جين  -سون هوانغ المدير التنفيذي لشركة انفيديا أثناء اإلعالن عن المعالج الجديد

هاتف من  VIVOبشاشة مزودة بمستشعر بصمات
بعد إعالن شركة  Vivoالترويجي منذ
ف ـت ــرة ،م ــع ع ـب ــارة Unlock the Future
أي اف ـت ــح الـمـسـتـقـبــل الـ ــذي ج ــاء بـعــدمــا
كشفت  Synapticsعن تقنية تدعم ماسح
لـلـبـصـمــة تـحــت ال ـشــاشــة .قــامــت بـمــا لم
تستطع أبل القيام به في هاتفها الجديد
 ،iPhone Xاذ قامت بعرض هاتفها الذكي
الـ ـم ــزود بـمـسـتـشـعــر ب ـص ـمــات األص ــاب ــع
ت ـحــت ال ـشــاشــة ف ــي م ـع ــرض CES 2018
لتصبح بذلك أول شركة في العالم تقوم
بإستخدام هذه التكنولوجيا في هاتف
ذكي.
الجدير بالذكر أن مستشعر بصمات
األص ــاب ــع ال ـجــديــد ه ــذا ي ـكــون ف ــي مـكــان
بـيــن الـلــوحــة األم وشــاشــة  ،OLEDحيث
سيعمل على إضاءة اإلصبع ثم معالجة

أشعة الضوء.
وقال متحدث الشركة في بيان صحافي
ان هذه التكنولوجيا الجديدة نجحت في
توفير حل للتحدي المتمثل في توفير

تـجــربــة مـصــادقــة أكـثــر مــاء مــة .وع ــاوة
على ذلــك ،فقد أوضـحــت شركة  Vivoأن
هذا الهاتف جاهز لإلنتاج الضخم ويجب
أن يتم إعالنه في أوائل هذه العام .عندما

يتعلق األمر بمستوى األمان ،فقد ذكرت
شركة  Synapticsفــي بيان صحافي أن
هذه التكنولوجيا الجديدة ستكون آمنة
ب ـق ــدر م ـس ـت ـش ـعــرات ب ـص ـم ــات األص ــاب ــع
ً
المستخدمة حاليا في الهواتف الذكية.
وتمكن فريق  cnetمن تجربة واختبار
الهاتف الجديد ،حيث تبين أن الهاتف ال
يمتلك زر العودة إلى الواجهة الرئيسية
وأكبر الميزات الموجودة فيه هو امتالكه
لتقنية مستشعر بصمة األصابع داخل
ال ـشــاشــة نـفـسـهــا .وبــالـتــالــي عـنــد وضــع
االصبع على الشاشة سيتم تفعيل إضاءة
المستشعر لـتــأخــذ ص ــورة عــن البصمة
ال ـخ ــاص ــة ب ــاألص ـب ــع ون ـق ـل ـهــا إلـ ــى نـظــام
الفحص الخاص بالمستشعر الموجود
أسفل الشاشة.

يـضــم شــاشــة بـحـجــم  11.6إنـشــا
بدقة  768×1366بيكسل ،وهنالك
نسخة منه تأتي مع شاشة لمس
مــن أجــل تطبيقات أنــدرويــد .هذا
ال ـح ــاس ــب ي ـع ـمــل ب ـم ـعــالــج Intel
 Celeronوبذاكرة عشوائية 4GB
مع ذاكــرة تخزين  eMMCبحجم
 16GBأو  ،32GBكما يضم بطارية
تعمل لـمــدة  10ســاعــات ويمتلك
مـنـفــذيــن  USB-Cوك ــذل ــك منفذي
.USB 3.0
أمالينوفو فأسدلت الستار عن
الحواسب
 9موديالت جديدة من
ً
المحمولة في المعرض ،موضحة
أنها جهزت موديالت  Tو  Xو Lمن
سلسلة  ThinkPadالمخصصة
لألعمال بمعالجات إنتل الجديدة

مـ ــن ال ـج ـي ــل الـ ـث ــام ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلـ ـ ـ ــى إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ب ـ ـعـ ــض الـ ـلـ ـمـ ـس ــات
ال ـت ـص ـم ـي ـم ـي ــة ،حـ ـي ــث أص ـب ـحــت
ً
األجهزة أخف وزنا وأكثر نحافة،
وت ــأت ــي ج ـم ـيــع األجـ ـه ــزة مـ ــزودة
بمنفذ .USB-C

سامسونغ
كان لسامسونغ ظهور الفت في
المؤتمر ،حيث كشفت األخيرة في
مؤتمرها الصحافي أنها تنوي
إطالق هاتفيها الرائدين غالكسي
 S9و S9بلس في المؤتمر العالمي
ل ـل ـه ــوا ت ــف  ،MWC 2018ا لـ ــذي
سيقام فــي أواخ ــر فبراير الـقــادم،
كما ستكشف سامسونغ موعد

ت ــواف ــره لـلـبـيــع بــال ـمــؤت ـمــر ال ــذي
سينعقد في اسبانيا.
ومــن المتوقع ان يأتي الهاتف
ً
بتقنية التعرف على الوجه ،نظرا
إلى معالجات سامسونغ الجديدة
التي تدعم تلك التقنية ،كما تشير
ً
الصور المسربة مسبقا إلى وجود
مـسـتـشـعــر ال ـب ـص ـمــة ع ـلــى ال ـجــزء
الخلفي من الهاتف.
كما أعلنت الشركة تلفاز The
 Wallالعمالق الجديد والذي يأتي
بحجم  146بوصة ،ويعمل التلفاز
بتقنية  MicroLEDوالــذي يسمح
لـلـشــركــة جـلــب ج ــودة مـمـتــازة في
ً
هــذا الحجم الكبير ج ــدا .وأعلنت
ً
أيضا عن الجيل الثاني من جهاز
ســا م ـســو نــغ Notebook 7 Spin
حيث قامت بإضافة معالج أقوى
مــن الـســابــق مــع دعــم القلم الذكي
 Active Penه ــذا ،بــاإلضــافــة إلــى
بعض التغييرات في التصميم .هذا
الحاسوب جاء بشاشة  13بوصة
بدقة  1080pقابلة للدوران بزاوية
 360درج ــة بالضبط مـثــل الجيل
األول ولكن اآلن تدعم الشاشة قلم
ذكي تحت اسم  Active Penيمكن
م ــن ال ـق ـي ــام بــال ـعــديــد م ــن ال ـم ـهــام
أثناء استخدام الجهاز في وضع
التابلت.
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فتنة
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

3
4

اقبال
منتجع

5
7

6
5

1

ً
وض ــع مــربــك فــي الـعـمــل ويـنـبـغــي أن ت ـكــون فـطـنــا في
تصرفاتك .تعالج مع الشريك المشاكل إليجاد حلول
لها .يشغلك البحث عن أوراق رسمية خاصة.
رقم الحظ.8 :

8
1

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.

الحلول

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
حذار احتكاكا مع أحد الشركاء أو الزمالء فالظرف غير
مناسب .تسلط االهتمام على عالقتك العاطفية بهدف
االلتزام بها .تنزعج من تصرفات أحد األصدقاء.
رقم الحظ.2 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
ً
تالقي تقديرا تستحقه بعدما أعطيت كثيرا من
وقتك ومعرفتك .تريان الحياة بنظرة تفاؤلية
وتسعيان إ لــى تحسين وضعكما .تنسجم مع
ذاتك وتتخلى عن مخاوفك.
رقم الحظ.19 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
تـجــازف فــي مجالك المهني أو تخوض نــزاعــات مع
الــزمــاء .يعاندك الشريك في موقف ليس لصالحك.
ً
ً
ُ
يـسـلــط عليك ال ـضــوء اجـتـمــاعـيــا وت ـغــدو مـقـ ّـربــا إلــى
الجميع.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

تــراجــع مـسـتـنــدات وح ـســابــات لـتـســديــد مستحقات.
ً
ً
تتواصل هاتفيا أو كتابيا مع الحبيب وتتمنى اللقاء
ً
ّ
به .تؤدي خدمة تخص ّ
مقربين وتكون سعيدا بها.
رقم الحظ.12 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

تشارك أحدهم أفكارك ومشاريعك فيعطيك نصائح.
ً
تبدو متحمسا التخاذ قرار رسمي يتعلق بالحبيب.
اه ـت ـ ّـم بـصـحـتــك أو صـحــة أح ــد األهـ ــل وال تـهـمــل أيّ
عارض.
رقم الحظ.3 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
التوجه إلى الزمالء وكسب
تصادف تجاوبا فتحسن
ثقتهم .تجاهل إشاعات المغرضين فهم ال يريدون
الخير لكما .تعيد االتصال مع محيطك بعد انقطاع
طويل.
رقم الحظ.7 :

sudoku

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -8تجدها في (نولون) – تضرب
الخد بالكف (م).
 -9فلكي إيطالي شهير – نغمة
موسيقية.

 -١٠أخفى – دولة آسيوية متقدمة
ً
صناعيا.

نايكي

بالغا.
 -5للنفي – نصلح – متشابهان.
 -6العناد (مبعثرة).
 -7محسن – جزاء أو عطاء.
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 -1سئمت – حجاب.
ُ
 -2الجمع من «حلوى» – بعد.
 -3مدينة عراقية (م) – فائز (م).
 -4تجدها فــي (مـشــاتــي) – صار

ً
تبدو مزهوا بنفسك بعد نجاحك وتشعر بأهميتك
ّ
المتزايدة .يتحسن مزاجك وتكون على موعد عاطفي
جــديــد .ينبغي أن تحيط الــوالــديــن باالهتمام فهما
يستحقان ذلك.
رقم الحظ.1 :

4

1
7
4
5
2
6
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9
8

ً
عموديا:

6

8

7
6
9
2
5
3
4
8
1

 ......... ( -1و حـ ـ ــب) ف ـي ـلــم لـعـمــر
الشريف وعمرو دياب.
 -2دخـ ــل (م) – فــاك ـهــة إفــريـقـيــة
يشرب عصيرها.
( -3ال )......من أسماء الله الحسنى
(م) – رتبة عسكرية (م).
 -4عاصمة ألبانيا – وعل (م).
 -5مباالة – متشابهان.
 -6ث ـ ـل ـ ـثـ ــا ( سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر) – يـ ـ ــد خـ ـ ــر –
متشابهان.
 -7أومأ (م).
 -8تـجـعــل األع ـل ــى أس ـفــل – ظهر
بعد خفاء.
 -9العهد المؤكد (م) – دارا.
 -١٠دولـ ـ ــة آس ـي ــوي ــة عــاصـمـتـهــا
كابول.

 21مارس  19 -أبريل

2
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sudoku

من  5أحرف و هي اسم شركة أميركية كبيرة إلنتاج
المالبس واألحذية واألدوات الرياضية.
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كلمة السر:

العدد  / 3654السبت  13يناير 2018م  26 /ربيع اآلخر 1439هـ

5
4
1
6
7
8
9
2
3

توابل ةديرجلا

•

ً
تعالج ملفات عالقة مستفيدا من التأثيرات الفلكية.
يسود الحب في قلبك فتبحث عن استقرارك العاطفي.
ّ
التصدي لالستفزازات.
ينصحك الفلك بعدم
رقم الحظ.15 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
تصحح خطأ حصل في محيط العمل ولم تكن ّ
سببه.
ّ
ً ّ ً
مميزا من الطرف اآلخر .تتفق مع أحد
تلتقي شخصا
معارفك على برنامج لإلفادة من عطلتك السنوية.
رقم الحظ.5 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ت ـت ـصـ ّـرف ف ــي عـمـلــك بـطــريـقــة تـلـفــت األن ـظ ــار وتـثـيــر
ّ
حساسية الــزمــاء .تتمتع بجاذبية وتنال اإلعجاب
ّ
ً
ّ
أينما تـحــل .تبذل جـهــودا إلنـقــاذ أحــد المقربين من
وضع دقيق.
رقم الحظ.6 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
تطلب دعم أحد المسؤولين لتنفيذ مشروع تأمل في
ّ
وتعبر عن نفسك بأسلوب
نجاحه .تمارس سحرك
ّ ً
ً
ـاديـ ــا ن ـت ـي ـجــة ظ ــروف
الئـ ــق والف ـ ـ ــت .ح ـ ــذار ض ـي ـق ــا مـ ـ
اقتصادية طارئة.
رقم الحظ.4 :

مجتمع

20

توابل ةديرجلا

•
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«سيدات األعمال» ّ
يكرم
المبدعات الكويتيات
برعاية وحضور الشيخة نوال الحمود ،ومؤسسة
وصاحبة ملتقى سيدات األعمال بسمة السلطان،
كرم الملتقى المبدعات الكويتيات الالتي تركن
بصمة مميزة في مجاالت الحياة المختلفةُ ،
وسطرت
أسماؤهن في سجل اإلبداع والتميز الممهور بحب
الكويت.
وعبرت السلطان عن سعادتها بالحدث الذي حرصت
أن يكون باكورة فعاليات الملتقى في بداية عام ،2018
ألنه يسلط الضوء على نماذج نسائية كويتية مشرفة،
شكلت إنجازاتها عالمات فارقة تجاوز صداها حدود
ً
تقديرا
الكويت ،الفتة الى أن اختيار المكرمات جاء
لجهودهن الملموسة وقوة تأثيرهن وإنجازاتهن في
مجاالت العمل المختلفة؛ الطبية والرياضية والخيرية
ً
ً
واالنسانية والعلمية واالبداعية.
تكريم شيماء العيدي أول عربية تنشئ موقعا عالميا للتبرع بالخاليا الجذعية لألطفال المرضى بالسرطان

تكريم الشيخة أنيسة الصباح

سجى العازمي ونشمية الشريعان وشروق سالمين وتهاني العبيدلي

 ...وتكريم الدكتورة مريم الشمري

 ...وبطلة آسيا سجى العازمي

المدرسة البريطانية تقيم «كأس التحدي»
أقامت األكاديمية البريطانية بالكويت ،للسنة الرابعة على التوالي،
بطولة كرة السلة الدولية ،التي ُتقام بين الفرق المشاركة من سفارات
ال ــدول الـعــربـيــة واألجـنـبـيــة عـلــى أرض ال ـكــويــت ،وذل ــك عـلــى مالعب
المدرسة البريطانية ،بحضور راعي البطولة السفير الروماني دانييل
تاتيس ،وسـفــراء الــدول المشاركة ،وصــادق المطوع رئيس مجلس
إدارة المدرسة.
وش ــارك ــت ف ــي الـبـطــولــة  10ف ــرق ريــاض ـيــة م ــن جـمـهــوريــة الـتـشـيــك،
وجمهورية مصر العربية ،وبريطانيا ،واليونان ،واألردن ،ولبنان،
والفلبين ،ورومانيا ،وجمهورية صربيا والواليات المتحدة االميركية.
بدأت فعاليات المنافسة باستعراض رياضي ّ
تخلله دخول حاملي
أعالم الدول المشاركة بالزي الوطني المميز لهم ،تاله عمل القرعة،
ً
وصوال للدور قبل
وتوزيع الفرق على مجموعات ،وتوالت المنافسات،
النهائي الذي كان بين كل من الفلبين واألردن ،وجمهورية صربيا ضد
الواليات المتحدة األميركية ،ثم النهائي بين فرقتي كل من الفلبين
والواليات المتحدة ،وحصل فريق الفلبين على الكأس.
السفير الروماني دانييل تاتيس والسفير الصربي وحرمه والقائم باألعمال اللبناني ماهر خير

السفير الصربي وحرمه مع الفريق

صورة جماعية للفريق اليوناني

صورة جماعية لفريق الفلبين الفائز

أعمال كالسيكية لزينب عوض في «ريسيتال التربية الموسيقية»
تحت رعاية عميد كلية التربية األساسية د .فهد الرويشد ،أقيم
حفل ريسيتال قسم التربية الموسيقية ،على أحد مسارح كلية
التربية األساسية في مبنى البنات.
وحضرت الحفل مجموعة كبيرة من أساتذة كلية التربية األساسية
من جميع األقسام العلمية ،وعلى رأسهم د .فهد الرويشد ،ومساعد
العميد للشؤون األكاديمية د .غانم الشاهين ،ومساعد العميد
للشؤون الطالبية بنين د .شافي المحبوب ،ومساعدة العميد
للشؤون الطالبية بنات د .لطيفة الكندري ،ورئيس رابطة أعضاء
هيئة التدريس د .سليمان السويط ،واألستاذ الزائر عميد كلية
الفنون والتصميم في الجامعة األردنية د .أيمن تيسير.
وقالت األستاذة المساعدة بكلية التربية األساسية د .زينب
عوض" :قدمت مع مجموعة من الطالبات واألساتذة بعض األعمال
الكالسيكية التي اخترتها منذ بداية الفصل الدراسي ،فقد أنشأت
ً
كوراال (غناء جماعي) يتكون من مجموعة صغيرة من الطالبات
المتطوعات ،وعملنا على الجانب الغنائي كتجربة جديدة ،لنؤدي
ً
أعماال شرقية تظهر فيها مواهب الطالبات الفنية".
عميد كلية التربية األساسية فهد الرويشد

األستاذة المساعدة بكلية التربية األساسية زينب عوض

مدرسة الكويت اإلنكليزية في نهائيات أولمبياد الرياضيات
ً
ً
ً
جديدا
تربويا
إنجازا
حققت مدرسة الكويت اإلنكليزية
ي ـضــاف إل ــى سـجــاتـهــا الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة ،فـقــد اجـتــاز
الطالبان عبدالرحمن التتان ومحمد الفيلي من الصف
الحادي عشر جميع المراحل األولى في مسابقة أولمبياد
الرياضيات على مستوى الكويت والخليج العربي ،وتأهال
ً
طالبا وطالبة على
للمرحلة الرابعة والنهائية ضمن 14
مستوى جميع مدارس الكويت الخاصة والحكومية.
وكرمت وزارة التربية الطالبين وسلمت إليهما شهادات
التقدير .وثمن صاحب الـمــدرســة محمد جاسم السداح
الجهود التي بذلها الطالبان ،والتي تكللت بوصولهما
إلى النهائيات ،ونوه بدور أسرتيهما الكريمتين والهيئة
التربوية في المدرسة.

الفرقة الموسيقية أثناء تقديم التواشيح

مدير «الجهراء التعليمية» يكرم الديكان
كـ ـ ّـرم ال ـمــديــر ال ـع ــام لمنطقة
الجهراء التعليمية وليد بن غيث
مراقبة شؤون التوظف بديوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة د .ب ـشــايــر
الــدي ـكــان لـجـهــودهــا الـمـبــذولــة،
بحضور مديرة الشؤون اإلدارية
بالمنطقة سندس الجدعان.

ً
متوسطا التتان والفيلي وأسرة المدرسة
محمد جاسم السداح

وليد بن غيث يكرم الديكان

توابل ةديرجلا
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مسك
وعنبر

«كاتابولت» يبدع في مسرح خيال الظل بمركز جابر األحمد

فريق عالمي متمرس على األداء الجسدي عالي الحرفية وبلياقة كبيرة
فادي عبدالله

قدمت فرقة «كاتابولت»
األميركية ًلمسرح خيال الظل
ً
عرضا رائعا ،على مسرح الدراما
بمركز جابر األحمد الثقافي.

«كاتابولت» وصل
إلى نهائيات
«أميركانس غوت
تالنت» 2013

ي ـن ـه ــي مـ ـس ــرح "ك ــات ــاب ــول ــت"
األميركي عــروضــه ،الـيــوم ،على
مسرح الــدرامــا ،ضمن فعاليات
ال ـن ـص ــف ال ـث ــان ــي م ــن ال ـمــوســم
الـ ـثـ ـق ــاف ــي األول لـ ـم ــرك ــز ج ــاب ــر
األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي ،ب ـعــد يــومـيــن
رائعين استمتع فيهما الجمهور
الكويتي.
وي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــوي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ع ـل ــى
ف ـ ـقـ ــرات م ـق ـس ـم ــة إلـ ـ ــى جـ ــزأيـ ــن،
أدى ال ـف ــري ــق ف ــي الـ ـج ــزء األول
فـقــرة "الـفـصــول األرب ـع ــة" ،حيث
تـ ــم ع ـ ــرض ال ـم ـش ــاه ــد بــرشــاقــة
وان ـ ـس ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة وس ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ت ـت ــم
ب ـهــا ال ـت ـح ــوالت ال ـســري ـعــة بين
الـ ـمـ ـن ــاظ ــر ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة بـ ـك ــل مــا
تتضمنه من تشكيالت حركية،
مثل التعبير فنيا عن الفصول
األربعة وتشكيالت الحيوانات،
فـمــع ال ـبــدايــة م ــن فـصــل الــربـيــع
ً
ح ـي ــث ي ـن ـمــو ك ــل ش ـ ــيء ،م ـ ــرورا
بالصيف حيث يصبح الشاطئ
ً
مـســرحــا لــأحــداث ،ثــم الخريف
ً
بــأشـجــاره ،وص ــوال إلــى شجرة
عيد الـمـيــاد ،لقطات ومشاهد
تمرن عليها الراقصون الثمانية
ب ــالـ ـف ــرق ــة ،وق ــدم ــوه ــا بـحــرفـيــة
عالية ،منتقلين من مشهد إلى
آخر ببساطة.
وف ــي تشكيالت الـحـيــوانــات
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا تـ ـمـ ـت ــد األج ـ ـ ـسـ ـ ــاد ع ـلــى
ً
األرض ،فـتـصــور كـلـبــا أو تفقز
ك ـم ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـضـ ـف ــادع ،ثــم

إحدى فقرات العرض
تـتـحــول إل ــى قطيع مــن الـنـعــام،
وتـ ـمـ ـت ــزج مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى لـتـشـكــل
دودة ،أو تجتمع في كومة كبيرة
لتشكل الفيل.
ث ـ ــم عـ ــرضـ ــت فـ ـ ـق ـ ــرات "ج ـ ـ ــدار
برلين" ،و"كيوي" ،و"الجاسوسة"،
ً
وشكل الفريق بأجساده إعالنا
عن االستراحة بكلمة "."pause

وب ـعــد  20دقـيـقــة ،ب ــدأ الـجــزء
الثاني بفقرة عنوانها "حكاية
مسافر" ،عرضت رحلة امرأة إلى
مدن مختلفة ،واستمتع جمهور
المشاهدين برحالت يعبر عنها
ال ـن ــص ،بـحـيــث يـجــد الـمـشــاهــد
ن ـف ـس ــه وقـ ـ ــد انـ ـتـ ـق ــل بـ ـي ــن م ــدن
فرنسا ومصر والهند والصين

إنجازات «كاتابولت»
قــدمــت ال ـفــرقــة أك ـثــر مــن  500عــرض
حول العالم منذ وصلها لنهائيات
بــرنــامــج الـمــواهــب "أمـيــركــانــس
غ ــوت تــالـنــت" ع ــام  .2013كما

عرضت فنها في سويسرا ،والسويد ،إيطاليا،
ألمانيا ،فرنسا ،موناكو ،الكويت ،السعودية،
ليتوانيا ،نيويورك والس فيغاس .وصفتها
الصحافة العالمية بعرض التحوالت الجريئة،

مصحوبا
فكل تحول يعقبه تصفيق حــاد،
ً
ب ـت ـع ـب ـيــرات ال ــده ـش ــة واالنـ ـبـ ـه ــار ،م ـم ــا دع ــا
صحيفة "نيويورك تايمز" إلــى أن تلقب آدم
باتلستاين بعبقري خيال الظل.

جانب من عرض «كاتابولت»

ش ّ
شوقت
ليليا األطر 
جمهورها لعملها الجديد
شــوقــت الممثلة الـســوريــةليليا األطــر 
ش
جمهورها لعملها الجديد ،من دون أن تكشف
عن أي تفاصيل.
ونشرت األطــرش عبر صفحتها الخاصة
على أحد مواقع التواصل االجتماعي ،صورة
لها وهي توقع على أوراق داخل مقر شركة
ّ
إيغل فيلم في بيروت ،وعلقت على الصورة،
ً
قائلة« :قريبا».
ً
وانتهت ليليا األطرش أخيرا من تصوير
مسلسل «وهم» ،والذي تجسد فيه شخصية
المحامية زينب ،وهي شخصية ذكية وهادئة
ونبيلة ،تتشارك مع صديقتها «ريتا» (صفاء
سلطان) فــي حــل اللغز الــذي يحيط بكل ما
ي ـحــدث ف ــي ال ـع ـمــل م ــن م ـكــائــد وج ــرائ ــم .من
بطولة زهير رمضان ،محمد األحمد ،رجاء
ي ــوس ــف ،فــاتــن شــاه ـيــن ،زه ـيــر عـبــدالـكــريــم،
وغ ـيــرهــم ،مــن تــألـيــف سـلـيـمــان عـبــدالـعــزيــز،
وإخراج محمد وقاف.

فرقة «كاتابولت» تحيي الجمهور
وإي ـط ــال ـي ــاُ ،م ـش ــاه ــدا مـعــالـمـهــا
الشهيرة التي تقدمها األجساد
الـبـشــريــة بـبــراعــة شــديــدة ،ومــع
الموسيقى الملهمة والحركات
ال ـت ـع ـب ـيــريــة ال ـم ـح ـتــرفــة شكلت
فرقة "كاتابولت" ظالل األجساد
مرة في هيئة برج إيفل وأخرى
في شكل تاج محل أو الجندول
مبحرا في قنوات فينيسيا.
وف ـ ـ ــي ف ـ ـقـ ــرة ح ـم ـل ــت عـ ـن ــوان
"محطات" استعرض العمل أهم
المراحل فــي حياة االنـســان من
الـطـفــولــة الـمـبـكــرة ،وحـتــى عمر
ال ـن ـضــج واس ـت ـخ ــدم ال ـقــائ ـمــون
على العرض الفن بالشكل الذي
جعله الوسيلة المثلى للتعبير
عن المشاعر العميقة للمراحل
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ع ـم ــر اإلنـ ـس ــان.
وشــاهــد الجمهور الطفلة التي
تصبح ام ــرأة فــي مــراحــل تطور
حياتها ،ليس فقط فــي الشكل،
ولكن أيضا من خــال التجارب
الـحـيــاتـيــة الـمـتـنــوعــة ،ب ــدءا من
ف ـتــرة ال ـمــدرســة وح ـتــى مرحلة
الـمــراهـقــة ،ومــن فـتــرة الخطوبة
إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــزواج وحـ ـت ــى األمـ ــومـ ــة.
وتشكلت أذرع الراقصين لتصنع
طقس الــزفــاف أو نوافذ المنزل
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـغـ ــدو بـ ـي ــت الـ ــزوج ـ ـيـ ــة،
حتى شعر األم المجعد يتحول
إلـ ـ ــى ش ـ ـجـ ــرة يـ ـت ــأرج ــح عـلـيـهــا

طفلها ،وتم ذلك كله بــأداء بالغ
االحـتــرافـيــة واالت ـقــان صنع من
خـ ــالـ ــه الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــون ت ـك ــوي ـن ــات
مبهرة.

خدع بصرية
وتـ ـ ـق ـ ــدم فـ ــرقـ ــة "ك ــات ــاب ــول ــت"
عروضها وفقا لمنظور معين،
حـيــث يـقــوم الــراق ـصــون بإيهام
المشاهد عــن طريق قربهم من
ال ـض ــوء ،فـيـصـنـعــون تشكيالت
األم والطفل باإلضافة الى عدد
آخر من الحيل الفنية والحركية
ال يمكن كشفها بسهولة.
ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـور ال ـ ـفـ ــرقـ ــة مـ ـ ــن خـ ــال
ّ
والظل ّ
تحوالت اإلنسان،
الضوء
ّ
والقدرة على التقلب بين مفردات
ال ـط ـب ـي ـعــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـخ ــدع
البصرية ،حيث يمكن للراقص
ّ
يتحول إلى غيمة أو حيوان
أن
أو جناح طائر ،من خالل تطبيق
ن ــوع ف ــري ــد م ــن الـسـيـنــوغــرافـيــا
يـعـتـمــد ع ـلــى ال ـت ــاع ــب ب ــأل ــوان
الـ ـخـ ـلـ ـفـ ـي ــات وح ـ ـجـ ــم الـ ـش ــاش ــة
وقربها وبعدها من الجمهور.
يـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ـسـ ـ ــرح
"كاتابولت" قد تأسس عام 2008
عـلــى ي ــد آدم بــاتـلـسـتــايــن ال ــذي
اس ـت ــوح ــى م ـس ــرح خ ـي ــال الـظــل
الصيني القديم ،لكنه استبدل

الـ ــدمـ ــى ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ال ـع ـن ـصــر
الرئيسي في العروض التقليدية
بالعنصر البشري حيث تتشكل
الظالل من خيال األجساد التي
ت ـق ــوم اآلن ب ـ ــدور ال ـب ـطــولــة في
العروض.
وتـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـفـ ــرقـ ــة
برسائلها المباشرة مــن خالل
استخدام حركة الجسد وظاللها
ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــة ل ـت ـق ــوم ب ــال ــدور
التعبيري بديال للكلمات ،عابرة
بذلك حاجز اللغات المختلفة،
بـ ـحـ ـي ــث ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة الـ ــى
المشاهد ببراعة وبوضوح تام.
وظهرت عــروض "كاتابولت"
األول ـ ــى عـنــدمــا ش ــارك ــت الـفــرقــة
في برنامج المواهب "أميركانس
غـ ـ ـ ـ ــوت تـ ـ ــا ل ـ ـ ـنـ ـ ــت" عـ ـ ـ ـ ــام ،2013
وتستخدم الفرقة في عروضها
الحركات البهلوانية المختلفة
وبينها حركات رياضة الجمباز
لترسم من خلف الشاشة لوحات
ف ـن ـي ــة ت ـع ـب ـي ــري ــة ذات أشـ ـك ــال
ومناظر معبرة عن النص الذي
يتم تمثيله.

«الضيافة الدولي» بدورته الثانية يكرم حياة الفهد
أكدت أن صدقها وحسن اختياراتها أدخالها قلوب الجمهور

●

فادي عبدالله

ً
نالت الفنانة القديرة حياة الفهد تكريما
إلبــداعــاتـهــا عــن مجمل أعـمــالـهــا الفنية من
مهرجان الضيافة الدولي في دورته الثانية،
أمس األول ،في منتجع «أتالنتيس» بمدينة
دبي.
وأك ــدت الفنانة حـيــاة الفهد أنـهــا كسبت
محبة جمهورها ،من خالل الجهد الــدؤوب
وص ــدق ـه ــا م ــع ن ـف ـس ـهــا ف ــي ح ـس ــن اخ ـت ـيــار
أع ـمــال ـهــا فــوص ـلــت إلـ ــى ك ــل ق ـل ــوب ال ـن ــاس.
ونصحت الجيل الـجــديــد ،بعدم النظر إلى
الماديات ،إذ يجب التركيز على الموضوعات
ال ـف ـن ـي ــة الـ ـمـ ـط ــروح ــة ،وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام والـ ــوفـ ــاء
واالخالص للعمل ،واحترام اآلخرين.
يشار إلى أن آخر مسلسل كوميدي للفهد،
ك ــان بـعـنــوان «رم ــان ــة» وع ــرض فــي رمـضــان

الماضي ،وجسدت خالله شخصية «رمانة»،
ً
التي تواجه ظــروفــا اجتماعية واقتصادية
صعبة تتجاوزها بكثير من اإلصرار واإلرادة،
إ لــى أن أصبحت بين ليلة وضحاها ثرية،
فتقرر التمتع بأموالها التي تملكها؛ ونتيجة
لذلك تقع في العديد من المشاكل والمفارقات
الكوميدية .المسلسل من تأليف بدر الجزاف
ومحمد العنزي وإخــراج حسام الحجاوي،
وشارك معها في المسلسل :أحمد الجسمي،
ومحمود بــوشـهــري ،وشيماء عـلــي ،وليلى
عبدالله ،وهنادي الكندري ،وهيا الشعيبي.
وك ـ ـ ـ ــرم «ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» الـ ـمـ ـخ ــرج
اإلماراتي سعيد سالمين المري ،والمخرج
فايز السعيد ،ورهــا حسن محرق ،أول فتاة
جبل
سعودية تمكنت من الصعود إلى قمة ً
إف ــرس ــت .وك ـ ــان م ــن ب ـيــن ال ـم ـكــرم ـيــن أيــضــا
ال ـم ـطــرب الـلـبـنــانــي وائـ ــل كـ ـف ــوري ،وس ـيــدة

الـشــاشــة الخليجية حـيــاة الـفـهــد ،والممثل
ال ـس ــوري بــاســل خ ـي ــاط .وح ـص ــدت الـفـنــانــة
التونسية درة جائزتين ،األولــى عن مجمل
أع ـمــال ـهــا ،واألخـ ـ ــرى ع ــن اخ ـت ـيــار إطــالـتـهــا
األفضل في المهرجان.
وحـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى ح ـ ـضـ ــور ال ـم ـه ــرج ــان
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـ ـنـ ـج ــوم ،م ـن ـهــم مـيــس
ح ـمــدان وواإلع ــام ــي نـيـشــان ،والـفـنــان
«أبــو» صاحب أغنية « 3دقــات» ،إضافة
إل ــى الـنـجـمــة الـتــركـيــة إلـشـيــن سانجو
بـطـلــة مـسـلـســل «ح ــب ل ــإي ـج ــار» ،الـتــي
تم تكريمها خالل المهرجان ومنحها
جائزة أفضل ممثلة عالمية.

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد
والجائزة التكريمية

عرض الفيلم ضمن «القرين الثقافي الـ  »24بالتعاون مع نادي سين
●

فضة المعيلي

ضمن فعاليات مهرجان القرين في
دور ت ــه « ،»24أقيمت ليلة سينمائية،
ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع نـ ـ ــادي سـ ـي ــن ،ل ـعــرض
الفيلم الياباني « ،»Dreamsللمخرج
أك ـيــرا ك ــرواس ــاوا فــي م ـســرح الــدسـمــة.
وقد حضر الليلة السينمائية سكرتير
أول العالقات العامة والشؤون الثقافية
شنجي بنتاني ،وجمع من المهتمين.
وي ـس ـت ـه ــل ال ـف ـي ـل ــم ال ـ ـ ــذي ت ـت ـج ــاوز
مــدتــه ســاعــة ونـصــف الـســاعــة بمراسم
زواج ،ويـنـتـهــي ب ـمــراســم دفـ ــن ،وق ــدم
أك ـيــرا ك ــوروس ــاوا حـكــايــة بـصــريــة من
ثمانية فـصــول وهــي :شــروق الشمس
خالل المطر ،بستان الخوخ ،العاصفة
الثلجية ،الـنـفــق ،غــربــان ،جبل فوجي
ـحــب ،قــريــة
األحـ ـم ــر ،ال ـش ـي ـطــان ال ـم ـن ـتـ ِ
الـطــواحـيــن الـمــائـيــة ،ويـمـثــل كــل فصل
فيها واحدا من أحالمه التي راودته في
نومه على مدار حياته ،من ً الطفولة إلى
الشيخوخة ،ومن األكثر أرقا إلى األكثر
سكينة .والمالحظ أنه ال يوجد عنصر
ســردي يجمع األحــام الثمانية سوى
كــوروســاوا نفسه ،لــذا يختار لألحالم

معلومات إنتاجية
وعلى هامش الفيلم ،أقيمت ندوة عن
الفيلم قدمها المخرج خلف العنزي،
وأداره ـ ـ ـ ــا ع ـض ــو ن ـ ــادي «سـ ـي ــن» خـلــف
العصيمي.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،قـ ــدم ال ـع ـن ــزي بعض
المعلومات اإلنتاجية عن الفيلم ،منها
أن ك ـث ـيــرا م ــن ال ـم ـخــرج ـيــن الـعــالـمـيــن
تأثروا بالفيلم مثل المخرج األميركي

خلف العصيمي وخلف العنزي أثناء الندوة
سـتـيـفــن سـبـيـلـبــرغ ،وال ـم ـخــرج مــارتــن
سكورسيزي ،الفتا إلى أنهم هم الذين
ج ـم ـع ــوا ال ـت ـم ــوي ــل ل ـف ـي ـلــم «»Dreams
وقــامــوا بإنتاجه ،بالتعاون مع وارنــر
برذرز.
وأضــاف العنزي أن ميزانية الفيلم
ً
كانت  12مليونا ،وهي ميزانية جيدة
ف ــي ذلـ ــك الـ ــوقـ ــت ،وصـ ـ ــور ب ـك ــام ـي ــرا ال
تـسـتـخــدم اآلن ،وه ــي «ب ــان ــن فـيـجــن»،

أميركية الصنع ،الفتا إلى أن المخرج
استخدم تقنية في التصوير تتصف
ب ـســرع ـت ـهــا ،وك ــان ــت م ـغ ــام ــرة م ـنــه في
استخدامها ساهمت في االنعكاس على
مشهدية الفيلم.
وتــابــع« :إن اكير كــوروســاوا قبل أن
ي ـكــون مـخــرجــا ح ــاول أن ي ـكــون فنانا
تشكيليا ،وذلك كان واضحا جدا .الفيلم
باختصار هــو رحـلــة اكـيــر كــوروســاوا

داخل عقله الباطن ،وعنده جملة وردت
ف ــي كـتــابــه وهـ ــي :عـنــدمــا نـفـكــر فنحن
نبحث عن شيء ،وعندما نحلم نبدع،
لذلك هو دائما يشير إلى قضية العقل
الباطن .واألهــم من ذلك أن كوروساوا
طـبــق فــي ه ــذا الفيلم نظريته هــو أنــه
باإلمكان أن تصنع فيلما عالميا من
تراثك الخاص».
وأضاف أن ذكاء كوروساوا في أحد

«تايغر زيندا هي»
يحقق  80مليون دوالر

يسير الفيلم الهندي "تايغر
زيندا هي" (تايغر حي) نحو
تحطيم أرقام قياسية في
شباك التذاكر ،إذ حقق الفيلم
الذي يؤدي بطولته سلمان
خان وكاترينا كيف 80
مليون دوالر عبر العالم ،مما
أدخله إلى قائمة تاريخية في
السينما الهندية.
وخرج إلى قاعات السينما
يوم  22ديسمبر  .2017لكن
المفارقة التي قد ال يعرفها
العديد من المشاهدين أن
الفيلم ُص ّور في المغرب
ً
واإلمارات ،فضال عن النمسا
واليونان.
وحتى يوم العاشر من يناير،
كانت األرقام هائلة ،فقد حقق
الفيلم في الهند إيرادات
تصل إلى  406مليون روبية،
أي  63.6مليون دوالر ،بينما
ّ
حقق في كل العالم 510
ماليين روبية ،أي  80مليون
دوالر ،بينما لم تتجاوز
ميزانية إنتاجه  20مليون
دوالر ،حسب أرقام موقع
"بوليوود هنغاما" المختص
باألفالم الهندية.
أخرج هذا الفيلم علي عباس
زفار ،وهو الجزء الثاني من
"إيك تها تايغر" الصادر عام
.2013

ليفي يتمنى ظهور غادوت
معه في «»Shazam

قال الممثل األميركي الشهير
زكاري ليفي ،الذي سيجسد
شخصية البطل الخارق
"شازام" في فيلم بعنوان
" ،"Shazamإنه يتمنى أن
تظهر النجمة العالمية
الشهيرة غال غادوت معه في
الفيلم بشخصية "Wonder
 "Womanكضيفة شرف.
ومن المعروف أن فيلم
" "Shazamمن إخراج المخرج
الشهير ديفيد ساندبيرغ،
وكتب السيناريو الخاص به
هنري جايدن ،ويشارك في
بطولته بجانب زكاري ليفي
كل من دوين جونسون وآشر
انجل وغيرهما ،على أن يتم
اإلفراج عنه للمرة األولى
بصاالت السينما العالمية
في  5أبريل .2019

مقتل فيرساتشي في
مسلسل أميركي بطلته كروز

خلف العنزي :سبيلبرغ وسكورسيزي جمعا تمويل «»Dreams
الـثـمــانـيــة بـطــا واح ـ ــدا ،يمنحه اسما
واحدا هو « ،»iوأيضا تبدو الحكايات
الثمانية بسيطة في حبكتها وتقديمها.
والجميل في الفيلم أنــه أظهر تأثر
كــوروســاوا بفينسنت فــان غوخوكان
جـلـيــا ف ــي م ـش ــاه ــده ،ح ـيــث ظ ـهــر ذلــك
ف ــي ال ـلــوحــات الـبـصــريــة ال ـتــي خلقها
ك ـ ــوروس ـ ــاوا ع ـل ــى ال ـش ــاش ــة ف ــي فـيـلــم
« ،»Dreamsفـ ـق ــد و ظـ ـ ــف فـ ــن ا ل ــر س ــم
بوضوح في عدد من أجزاء الفيلم التي
تــزخــر بــال ـلــوحــات الـفـنـيــة الـمـتـعــاقـبــة،
فمشاهد الحدائق والــزهــور والـمــروج
وانـسـجــام ألــوانـهــا منح العمل رونقه
االبداعي الالفت.

خبريات

أجزاء الفيلم أنه استرجع واستعرض
الـفــن الـيــابــانــي األص ـيــل بـمـثــال غــربــي،
الفتا إلى أنه يعتبر ذكيا وكأنه يقول
نحن من أثرنا ،ولم نتأثر.
وذكــر أن كــوروســاوا تجرد في هذا
الفيلم من كل القوانين السينمائية ذات
كهاو ليعمل
البعد الجماهيري ،وانطلق
ٍ
مجموعة من األفالم القصيرة ،واقترب
بفيلمه مما يسمى الواقعية السحرية.
وفي الختام ،قال العنزي« :أكثر شيء
استفدته مــن الفيلم أن أ فـضــل طريقة
للتعبير عن فكرة معقدة هي توظيف
تــراثــك ضمن سياق درام ــي ،بشرط أن
تكون ضليعا في هذا التراث».
يذكر أن أكيرا كوروساوا هو مخرج
سـيـنـمــائــي يــابــانــي ،أن ـتــج ال ـعــديــد من
األفالم ،كما قام بكتابة السيناريوهات،
وك ــان ــت ألف ــام ــه شـعـبـيــة ك ـب ـيــرة بين
جـمـهــور ع ـشــاق الـسـيـنـمــا ف ــي الـعــالــم،
ويعتبر المخرج الياباني األكثر شعبية
في العالم .وكان ألفالمه تأثير على جيل
كامل من المخرجين في العالم .أخرج
أول أفــامــه «سانشيرو ســوغــاتــا» عام
1943م ،وطــالــت مسيرته الفنية حتى
وفاته سنة .1998

نأت عائلة مصمم األزياء
اإليطالي الشهير جياني
فيرساتشي بنفسها عن
مسلسل تلفزيوني أميركي
مرتقب يدور حول حادثة
قتله.
ويبدأ عرض المسلسل،
الذي تنتجه شركة "توينتي
فيرست سنشري فوكس"،
في األسبوع المقبل،
وهو من بطولة الممثلة
اإلسبانية بينيلوبي كروز
والمغني ريكي مارتن من
بويرتوريكو.
واشتهر فيرساتشي عالميا
بتصاميمه الفاخرة مثل
الفستان األسود الذي ساهم
في شهرة الممثلة اليزابيث
هيرلي حين ارتدته في
العرض االفتتاحي للفيلم
المشهور "أربع زيجات
وتشييع واحد" عام ،1994
وأيضا الفستان الذي
ارتدته األميرة الراحلة
ديانا وظهر في الطبعة
اإلنكليزية لغالف مجلة
"فوغ" للموضة.
وقالت شركة فيرساتشي
في بيانها إنها "لم تعط
إذنا ولم تشارك في
المسلسل التلفزيوني".
وأضافت أن المسلسل يجب
اعتباره "قصة خيالية"
ألنه مستوحى من كتاب
لم تتم إجازته ،وهو كتاب
"فيفورس" من تأليف مورين
أورث.

ةديرجلا
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أنقرة ترهن «سوتشي» بإدلب والغوطة ...وتحذر من موجة نزوح
● بوتين يبرئ إردوغان من «هجمة حميميم» ● األسد ينتظر نتائج تلبي تطلعاته ● المعارضة تخشى تآكل «جنيف»
مع توجيهها دعوة جديدة
لشريكتيها في محادثات
أستانة موسكو وطهران
لتحمل مسؤولياتهما في
سورية ،رهنت أنقرة نجاح
مؤتمر سوتشي المقرر
نهاية الشهر الجاري بوقف
هجوم دمشق على مركز ثقل
المعارضة السورية في إدلب
والغوطة.

روسيا تتهم إعالم
العالم وسياسييه
بالتستر على ما
حدث في الرقة
إرضاء لواشنطن

أبـ ـل ــغ ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
ط ـيــب إردوغـ ـ ـ ــان ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي
فالديمير بوتين بـضــرورة إيقاف
ح ـل ـي ـفــه ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـشــار
األسد عملياته العسكرية في إدلب
والغوطة الشرقية من أجل إنجاح
مؤتمر سوتشي المقرر في  29و30
يناير الجاري ومحادثات أستانة،
وفق مصادر بالرئاسة التركية.
وغـ ــداة م ـش ــاورات هــاتـفـيــة بين
بــوتـيــن وإردوغ ـ ــان أك ــد الكرملين
ب ـعــدهــا أن الـعـسـكــريـيــن وأج ـه ــزة
االسـتـخـبــارات الروسية والتركية
«س ـ ـي ـ ـعـ ــززون ت ـن ـس ـي ــق ج ـه ــوده ــم
ل ـم ـك ــاف ـح ــة ف ــاع ـل ــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــات
اإلرهابية في سورية» ،حذر رئيس
وزراء ت ــركـ ـي ــا بـ ــن عـ ـل ــي ي ـل ــدري ــم
أ م ــس ،عـلــى أن الحملة العسكرية
ال ـم ـت ـصــاعــدة ف ــي إدل ـ ــب ستسبب
موجة نزوح جديدة.
ودعا يلدريم إيران وروسيا إلى
تحذير السلطات السورية من هذه
الهجمات .وقال للصحافيين بعد
ص ــاة الـجـمـعــة ،إن الـهـجـمــات لن
تــؤدي إال لتقويض عملية السالم
في سورية.
ورغ ــم تــأكـيــد الـجـيــش الــروســي
بـ ـ ــأن ال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ــي
اس ـ ـت ـ ـه ـ ــدف قـ ــاعـ ــدت ـ ـيـ ــه الـ ـج ــوي ــة
والبحرية في حميميم وطرطوس
ليل  6-5يناير ،انطلقت مــن إدلــب
ال ـم ـحــاذيــة ل ـتــرك ـيــا ،أبـ ــدى بــوتـيــن
«اق ـت ـنــاعــه» ب ــأن «ال عــاقــة» ألنـقــرة
ً
بالهجوم غير المسبوق ،موضحا
ً
أنه تحدث هاتفيا عن الموضوع مع
إردوغــان .ووصف بوتين الهجوم
بأنه «استفزاز يهدف إلى تقويض
االتفاقات التي تم التوصل إليها»
ب ـي ــن م ــوس ـك ــو وأن ـ ـقـ ــرة وطـ ـه ــران،
وإل ـ ــى «ت ــدم ـي ــر ع ــاق ــات» مــوسـكــو
ً
بكل من إيران وتركيا ،مشددا على
أنـ ــه س ـي ــواص ــل «ت ـع ــزي ــز ال ـش ــراك ــة
ً
مــع تركيا» خصوصا بـهــدف عقد
مؤتمر لـلـحــوار الــوطـنــي الـســوري
من المقرر أن يجمع نهاية الشهر
م ـم ـث ـل ـي ــن ل ـل ـن ـظ ــام والـ ـمـ ـع ــارض ــة
السوريين في مدينة «سوتشي».

وف ــي وق ــت ســابــق ،أك ــد الميجر
جـ ـن ــرال أل ـك ـس ـنــدر ن ــوف ـي ـك ــوف ،أن
وزارة الدفاع تحقق لمعرفة أي دولة
أنتجت المتفجرات المستخدمة في
الهجمات ألن عدد تدول تصنعها
ً
ومنها أوكــرانـيــا ،نافيا أن «تكون
الـطــائــرات بــدون طـيــار بـهــذا القدر
مـ ــن ال ـ ـجـ ــودة قـ ــد ص ـم ـم ــت بـشـكــل
ً
ارت ـجــالــي» ،مضيفا أنـهــا «أنتجت
واستخدمت على يد خبراء جرى
تــدري ـب ـهــم بـشـكــل م ـح ــدد ف ــي دول
ُ
تستخدم فيها مجمعات إنتاج تلك
الطائرات».
وأكدت وزارة الدفاع ،أنها قتلت
م ـه ــاج ـم ــي الـ ـق ــاع ــدة الـ ـج ــوي ــة فــي
 31ديـسـمـبــر ،مــؤكــدة أن ـهــا دمــرت
ً
مخزونا مــن الـطــائــرات دون طيار
فــي مـحــافـظــة إدل ــب اسـتـخــدمــوهــا
لمهاجمة القاعدتين العسكريتين
الروسيتين األسبوع الماضي.

انتصارات األسد
وفي دمشق ،بحث الرئيس بشار

األسد مع مبعوث بوتين الخاص
ألكسندر الفرنتييف تحضيرات
بمؤتمر سوتشي ،باإلضافة إلى
«ال ـت ـعــاون الـثـنــائــي المتنامي في
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـج ــاالت ،والسـيـمــا
ال ـحــرب المستمرة ضــد اإلره ــاب،
باإلضافة إلى مسار أستانة».
وأوض ـحــت الــرئــاســة الـســوريــة،
أن ـ ـ ـ ــه» ت ـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى أه ـم ـي ــة
الـتـحـضـيــر ال ـج ـيــد لـلـمــؤتـمــر بما
ي ـض ـمــن خ ــروج ــه ب ـن ـت ــائ ــج تـلـبــي
ت ـط ـل ـع ــات ال ـش ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
ح ـ ـمـ ــايـ ــة ب ـ ـ ـلـ ـ ــده ،وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األمـ ـ ــن
واالستقرار».
وبحسب البيان الرئاسي ،أكد
األس ـ ــد أن «ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ال ـج ـيــش
ال ـعــربــي الـ ـس ــوري ،بــال ـت ـعــاون مع
روس ـيــا والـحـلـفــاء اآلخ ــري ــن ،على
ص ـع ـي ــد الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى اإلره ـ ـ ــاب
ً
ً
شكلت عــامــا حــاسـمــا فــي إفشال
مخططات الهيمنة والتقسيم التي
وضعها الغرب وعمالؤه لسورية
ً
والـمـنـطـقــة» ،معتبرا أنـهــا «تسهم
فــي تعزيز المساعي الــرامـيــة إلى

الفروف وظريف
ً
والحـقــا ،بحث وزيــر الخارجية
ال ــروسـ ـي ــة س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف فــي
ات ـصــال هــاتـفــي أم ــس ،مــع نظيره
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ـ ـ ــواد ظ ــري ــف
االستعدادات لمؤتمر سوتشي.
وفـ ـ ــي بـ ـي ــان م ـق ـت ـض ــب لـ ـ ــوزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،أك ـ ــدت أنــه
«عـ ـشـ ـي ــة عـ ـق ــد الـ ـم ــؤتـ ـم ــر واص ـ ــل
الوزيران تبادل اآلراء حول الوضع
في سورية مع التركيز على البحث
عن سبل للتسوية السياسية على

أسـ ـ ــاس قـ ـ ــرار م ـج ـلــس األمـ ـ ــن رق ــم
 ،2254وبرعاية األمم المتحدة».

مشاورات المعارضة
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـق ـ ــاب ـ ـل ـ ــة م ـ ـ ـ ــع وكـ ـ ــالـ ـ ــة
«نوفوستي» ،أعلنت عضو الهيئة
ال ـت ـف ــاوض ـي ــة الـ ـم ــوح ــدة ال ـتــاب ـعــة
ل ـل ـم ـعــارضــة ب ـس ـمــة ق ـض ـمــانــي أن
تجر بعد مـشــاورات مع
الهيئة لم ِ
روسيا بخصوص مؤتمر سوتشي
ولم تحصل على معلومات مفصلة
بشأن صيغته وأجندته وأهدافه،
مؤكدة أن دورهــا يكمن في إجــراء
مشاورات وكشف ماهية المؤتمر
المقبل .وأعربت قضماني عن قلق
ال ـم ـعــارضــة م ــن ع ـجــز «ســوت ـشــي»
ع ــن ح ــل ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـت ــي أدخ ـل ــت
مفاوضات جنيف في نفق معتم،
محذرة من أن عملية جنيف واتفاق
خفض التصعيد يتآكل ويتعطل
أكثر فأكثر في الوقت الراهن ،ومن
ال ـ ـضـ ــروري إح ـ ــراز ت ـق ــدم إلخـ ــراج
التسوية من مأزق.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت قـ ـضـ ـم ــان ــي إل ـ ـ ــى أن
الـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــوث األم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي سـ ـتـ ـيـ ـف ــان
دي ـ ـم ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــورا أعـ ـ ـل ـ ــن عـ ـ ــن ع ــزم ــه
إطــاق جولة جــديــدة وتاسعة من
مـفــاوضــات جنيف فــي  21يناير،
لـكــن الــدعــوات إلــى الـمـحــادثــات لم
توجه بعد.

وب ـي ـن ـمــا ت ـع ــرض رئ ـي ــس لجنة
اإلعـمــار فــي مجلس الــرقــة المدني
التابع لقوات سورية الديمقراطية
(قسد) المحامي إبراهيم الحسن،
لمحاولة اغتيال في قريته بالريف
الشمالي ،اتهمت المتحدثة باسم
وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة مــاريــا
زاخــاروفــا وسائل اإلعــام الغربية
واألوساط السياسية بالتآمر على
ال ــرق ــة ع ـب ــر ال ـص ـم ــت ع ــن ال ــوض ــع
الحقيقي فيه بهدف عدم التشكيك
بإجراءات واشنطن.
(عواصم -وكاالت)

ً
«الداخلية» تعتقل  778بينهم  16تكفيريا و 3من قيادات «الجبهة الشعبية»

متظاهرون يواجهون قوات األمن في مدينة سليانة أمس األول (أ ف ب)

(قبل) الماضية ،لكن الشرطة اعتقلت أمس (األول)
 150تورطوا في أعمال شغب في األيام الماضية
ليرتفع عدد الموقوفين إلى  .»778وأضاف أن بين
الموقوفين « 16تكفيريا».
وبعد مواجهات عنيفة على مــدى أيــام ،كان
االحـتـجــاج مـحــدودا أمــس األول ،واقتصر على
مواجهات متفرقة في سليانة في شمال البالد
وأخـ ـ ــرى ف ــي دوز ف ــي ال ـج ـن ــوب .ول ـك ــن نـشـطــاء
ومعارضين دعــوا إلــى مزيد مــن االحتجاجات
في العاصمة تونس.
وف ــي س ـل ـيــانــة ،ال ـمــدي ـنــة ال ــواق ـع ــة ف ــي شـمــال
غــرب الـبــاد ،رشــق عـشــرات الشباب بالحجارة
ثالث ساعات ليل الخميس  -الجمعية عناصر
قوات االمن الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل
للدموع.
في المقابل ،بقي الوضع هادئا في القصرين
وتــالــة وسـيــدي بــوزيــد فــي وســط الـبــاد الفقير
وكذلك في طبربة المدينة التي تبعد نحو ثالثين
كـيـلــومـتــرا غ ــرب الـعــاصـمــة وش ـهــدت تـظــاهــرات
وصدامات في االيام الماضية.
وبينما بقيت ضاحية تونس ايضا هادئة ليل
الخميس -الجمعة ،أفاد مصدر قضائي بأنه تم
إيقاف ثالثة من قيادات «الجبهة الشعبية» في

مدينة قفصة لالشتباه في مشاركتهم في حرق
وتخريب مبان حكومية ،لكن «الجبهة الشعبية»
أشارت الى أن قيادات منها اعتقلوا في مدن عدة
في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة.
وقالت« :الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن
علي القمعية والديكتاتورية».
وأوضحت أن أعضاء آخرين بها اعتقلوا في
المهدية والكبارية .وفي وقت سابق ،اتهم رئيس
الوزراء يوسف الشاهد «الجبهة الشعبية» ،وهي
ائـتــاف الـمـعــارضــة الرئيسي فــي ال ـبــاد ،بعدم
التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى
واالحتجاجات العنيفة قائال «أنا أسمي األمور
بمسمياتها ..الجبهة الشعبية غير مسؤولة».
ورف ـض ــت ال ـح ـكــومــة أي مــراج ـعــة أو تـعــديــل
لقانون المالية الجديد.
وقال وزير االستثمار زياد العذاري« :الدولة
قــويــة وتـتـحـمــل مـســؤولـيـتـهــا ول ــن تـتــراجــع عن
قانون ألن عددا من المخربين خرجوا للشارع».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ــدول ـ ــة س ـت ـس ـت ـمــع لــاح ـت ـجــاج
والتعبير الحضاري» ،لكنه أشار إلى أن رئيس
ال ــوزراء سيعلن في الوقت المناسب «إجــراء ات
مكملة لإلجراءات االجتماعية».
(تونس  -وكاالت)

نتنياهو :لم نعرض ّ
ضم الضفة مقابل أراضي سيناء بغداد :مهلة التحالفات االنتخابية انتهت
األمم المتحدة  :المستوطنات غير قانونية ...والواليات المتحدة :ال تخدم السالم
نفى ،أمس ،رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،عرضه
ضم أجزاء من الضفة الغربية مقابل منح الفلسطينيين أراضي في
سيناء المصرية.
وذكــر مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب« ،الخبر الــذي نشرته
أراض في سيناء
صحيفة هآرتس بأن رئيس الــوزراء عرض إعطاء
ٍ
عار من الصحة تماما
للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل ٍ
وال أساس له».
وأمس األول ،نقلت «هآرتس» عن  4مسؤولين أميركيين سابقين
(لم تسمهم) ،إن «نتنياهو طلب من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما
عام  2014دراسة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية مقابل حصول
أراض في سيناء» .أضافت أن نتنياهو طرح األمر
الفلسطينيين على
ٍ
في مناسبات عدة في لقاء ات مع أوباما ،ووزيــر الخارجية السابق
جون كيري.
وفي واشنطن ،أعلنت وزارة الخارجية ان قرار اسرائيل بناء 1100
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية «ال يخدم عملية السالم»
في الشرق االوسط.
وقال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية والعامة ستيف
غولدستين« :اوضح الرئيس (دونالد) ترامب انه بينما ال يعيق وجود
المستوطنات الحالية السالم فإن التوسع في بناء المستوطنات في
شكل غير محدود ال يسهم في احراز تقدم في عملية السالم» .وأكد ان

«االدارة (االميركية) تعمل بجد على وضع خطة سالم شاملة تخدم
االسرائيليين والفلسطينيين ويتم الكشف عنها في الوقت المناسب».
وفي نيويورك ،جدد منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق
األوس ــط نـيـكــوالي مــاديـنــوف التأكيد على أن بـنــاء المستوطنات
اإلسرائيلية غير قانوني وفــق الـقــانــون الــدولــي ويعتبر أحــد أكبر
العقبات أمام تحقيق السالم.
وقــال ان األنشطة المرتبطة بالمستوطنات تقوض فــرص إقامة
دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقــادرة على البقاء في إطار حل
الدولتين المتفاوض عليه.
من ناحية أخرى ،تواصلت ،أمس ،للجمعة السادسة على التوالي
المواجهات مع القوات اإلسرائيلية في قــرى ومــدن الضفة الغربية
وعلى حدود قطاع غزة ،احتجاجا على إعالن ترمب القدس عاصمة
إلسرائيل.
واندلعت المواجهات بعد أداء صالة الجمعة ،في عدد من الحواجز
العسكرية ومناطق التماس في الضفة ،وتركزت التظاهرات في الخليل
وبيت لحم ورام الله ،والمناطق الحدودية في غزة.
وأصـيــب عـشــرات الفلسطينيين بـجــروح وح ــاالت اخـتـنــاق خالل
المواجهات ،وقمعت القوات االسرائيلية مسيرة خرجت بعد أداء صالة
الجمعة شمال بيت لحم ،واعتقلت على إثرها مواطنين أحدهما عضو
المجلس الثوري لحركة «فتح» حسن فرج.

حفتر ينفي اإلساءة
لسيف اإلسالم

مدينة الرقة

تونس :االحتجاجات تتراجع ودعوات لتعبئة جديدة
بعد مواجهات عنيفة اندلعت على مدى ثالثة
أيام بسبب رفع األسعار وفرض ضرائب جديدة،
انحسرت نسبيااالحتجاجات في تونس رغم
دعــوات نشطاء لمزيد من التحركات ،في حين
شنت الحكومة حملة اعـتـقــاالت جــديــدة ليزيد
عدد المحتجزين إلى نحو  800بينهم قيادات
من المعارضة.
من جهتها ،دعت حركة «فاش نستناو؟» (ماذا
تنتظرون؟) التي بــدأت في مطلع العام الحركة
االحـتـجــاجـيــة عـلــى غ ــاء األسـ ـع ــار ،ال ــى تعبئة
جديدة أمس.
وانتشرت االحتجاجات في أرجاء البالد منذ
االثـنـيــن ال ـمــاضــي ،وقـتــل محتج فيها وحــرقــت
عشرات المقرات الحكومية مما دفــع الحكومة
إلرسال قوات من الجيش الى مواقع عدة لحماية
مبان أصبحت هدفا للمتظاهرين.
وتـفـجــر الـغـضــب بسبب مــوازنــة  2018التي
تـضـمـنــت زيـ ـ ــادات ف ــي أس ـع ــار ع ــدد م ــن ال ـمــواد
االستهالكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة
اعتبارا من أول العام الحالي.
وق ــال الـنــاطــق بــاســم وزارة الــداخـلـيــة خليفة
الـشـيـبــانــي« :الــوضــع يتجه لـلـهــدوء وتــراجـعــت
االحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة

البشير بالزي العسكري:
كلنا نتوق إلى الشهادة

أعرب الرئيس السوداني عمر
البشير عن "التوق إلى الشهادة
واللحاق بمسؤولين سودانيين
قتال في سنوات سابقة في
كارثتين جويتين".
وقال البشير مرتديا الزي
العسكري أمام اجتماع حاشد
بوالية سنار" :كلنا شوق للحاق
بإخواننا الشهداء .الزبير محمد
صالح ،وإبراهيم شمس الدين".
وخاطب البشير الحشود
أمامه بمناسبة ذكرى الشهيد
قائال" :عهدنا للشهداء أن
تظل راية الجهاد مرفوعة رغم
كيد الخائنين والمتربصين
والمتمردين".

مقاتل معارض يقصف مواقع النظام في إدلب بمدفع أمس األول (أ ف ب)
إيجاد حل سلمي يعيد االستقرار
إلى سورية».
من جهته ،أكد المسؤول الروسي
أن «بالده ستواصل تقديم كل دعم
ممكن لسورية وشعبها سواء في
مجال محاربة اإلره ــاب والحفاظ
عـلــى وحـ ــدة وس ـي ــادة س ــوري ــة ،أو
فيما يتعلق بالجهود الهادفة إلى
إيجاد حل سلمي يقرره السوريون
وحدهم دون أي تدخل خارجي»،

سلة أخبار

نفى القائد العسكري الليبي
المشير خليفة حفتر ما تناقلته
وسائل اإلعالم من تصريحات
منسوبة له حول سيف اإلسالم،
نجل الزعيم الراحل معمر
القذافي .وذكرت وكالة أنباء
موالية لمجلس ّالنواب في
طبرق أن حفتر فند "االدعاءات
حول تصريحاته بخصوص
ً
سيف اإلسالم" ،الفتا إلى أنه لم
يتعرض له باإلساءة ال من قريب
ً
وال من بعيد ،ويعتبره "مواطنا
ً
ليبيا له ما لهم وعليه ما عليهم".
ووصف ما رددته وسائل إعالم
بأنه "فبركة إخوانية لتحقيق
أهداف شيطانية" ،الفتا إلى أنه
ستتم مقاضاة الصحيفة التي
نشرت التصريحات الكاذبة.

الحوثي يضغط على رئيس
البرلمان بخطف أوالده

قالت مصادر مطلعة في
العاصمة اليمنية صنعاء،
أمس ،إن ميليشيات الحوثي
اختطفت نجلي وحفيد يحيى
رئيس مجلس النواب
الراعي،
ِ
واألمين العام المساعد للمؤتمر
ِ
الشعبي العام واحتجزتهم
كرهائن للضغط عليه ومنعه
من مغادرة صنعاء .وأوضحت
المصادر أن عملية الخطف تمت
بعد مداهمات لمنازل قيادات
في حزب المؤتمر خالل األيام
الماضية .ووفق مصادر مقربة
من الراعي فإن الميليشيات
رفضت اإلفراج عن المخطوفين.

رئيس وزراء مالي
يزور الجزائر

 26شركة تتنافس على استكشاف رقع نفطية على حدود الكويت وإيران

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في
العراق ،انتهاء مهلة تسجيل التحالفات االنتخابية،
التي ستدخل االنتخابات التشريعية والمحلية المقبلة
المزمع اجراؤها في  12مايو المقبل.
وقال رئيس اإلدارة االنتخابية في المفوضية رياض
البدران في بيان ،إن عملية استقبال طلبات تسجيل
التحالفات االنتخابية انتهت ،وليس هناك تمديد.
وأوضــح الـبــدران ،أن األحــزاب السياسية المجازة،
والتي لم تدخل في التحالفات االنتخابية ستشارك
بصورة منفردة في االنتخابات المقبلة.
وذكــر أن المفوضية باشرت كذلك استقبال قوائم
ً
أس ـمــاء الـمــرشـحـيــن لــأحــزاب اع ـت ـبــارا مــن الــرابــع من
ً
يناير الجاري ،وحتى العاشر من فبراير المقبل ،داعيا
جميع األحزاب السياسية إلى تسليم قوائم مرشحيها
للمفوضية لغرض اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها
في القوانين واألنظمة المتبعة.
ولكم يعلن عــدد التحالفات المسجلة وأسماؤها،
لكن تسريبات إعالمية أشــارت إلى أن عددها تجاوز
ً
 30تحالفا في عموم الدوائر االنتخابية.
وكـشـفــت تـســريـبــات إعــامـيــة ،أن أب ــرز التحالفات،
ال ـتــي سـجـلــت ه ــي «ت ـحــالــف ال ـن ـصــر» بــزعــامــة رئـيــس
الوزراء حيدر العبادي ،و»تحالف الفتح» بزعامة هادي

العامري ،و»تحالف دولة القانون» بزعامة النائب األول
للرئيس نــوري المالكي ،و»تحالف الوطنية» بزعامة
النائب الثاني للرئيس أياد عالوي.
كما شكلت تحالفات أخــرى بزعامة نائب الرئيس
أسامة النجيفي وتحالف آخر مقرب من الزعيم الديني
ً
مقتدى الصدر ،فضال عن تحالفات كردية في مناطق
إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها.
من ناحية أخرى ،أعلنت وزارة النفط العراقية امس،
تحديد خمس شركات نفطية إضافية للمشاركة في
مشروع استكشاف وتطوير الرقع النفطية الحدودية
مع الكويت وإيران.
وقال الناطق باسم الــوزارة عاصم جهاد ،إن دائرة
العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط ،أعلنت
تأهيل كل من «دانا غاز» و»دراغون أويل» اإلماراتيتين
و»ج ــي جــي بــي ســي» الصينية و»شلمبرغير الشرق
األوسط» األميركية و»زاروبيزنفت» الروسية.
ً
وأضـ ـ ـ ــاف جـ ـه ــاد أن الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــؤه ـل ــة حــدي ـثــا
ستشارك مع الشركات العالمية المؤهلة ضمن جوالت
التراخيص السابقة ،والبالغ عددها  21شركة عالمية
في التنافس على مشروع استكشاف وتطوير وإنتاج
تسعة رقع استكشافية حدودية برية وبحرية.
(بغداد  -وكاالت)

يبدأ رئيس وزراء مالي،
سوميلو بوباي مايغا ،زيارة
عمل إلى الجزائر اليوم مدة
يومين ،بدعوة من نظيره
الجزائري أحمد أويحيى .وقال
مكتب رئيس الوزراء الجزائري،
في بيان صدر عنه أمس ،إن
زيارة مايغا تندرج في إطار
تقاليد الحوار والتشاور القائم
بين البلدين ،إلى جانب بحث
التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه
وتوسيعه .وذكرت مصادر أن
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة
سيستقبل مايغا .وتعتبر زيارة
مايغا للجزائر الزيارة الخارجية
األولى ،حيث تعتبر الجزائر
البلد الذي لعب دور الوسيط
خالل المفاوضات بين الفرقاء
الماليين.
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الرئيس األميركي يلغي زيارته لبريطانيا ويأمل تجاوز الكشف الطبي ...ويريد مهاجرين من النرويج
عشية خضوعه لفحص طبي
سنوي ،أعلن الرئيس األميركي
دونالد ترامب أن الواليات
المتحدة ال تحتاج إلى مهاجرين
من «حثالة الدول» ،وتريد
هجرة مبنية على «المهارة»،
وذلك قبل أن يلغي زيارة للندن
كانت ستثير احتجاجات في
بريطانيا.

رفض الرئيس األميركي دونالد
ً
ترامب مقترحا من جانب مشرعين
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـح ـم ــاي ــة ال ـم ـك ـفــولــة
للمهاجرين القادمين مــن هايتي
ً
والسلفادور ودول إفريقية ،مشددا
ع ـل ــى أنـ ــه ل ــن ي ـس ـمــح «ألش ـخ ــاص
يعيشون في حثالة الدول وفي دول
قذرة بالقدوم إلى هنا».
وأكـ ــد ت ــرام ــب أن ــه ي ــري ــد هـجــرة
مبنية على «المهارة» في الواليات
الـمـتـحــدة ،ال ـتــي عليها أن تسمح
بــال ـه ـجــرة ل ـمــزيــد م ــن األش ـخ ــاص
مــن دول مثل الـنــرويــج ،وحــذر من
ت ــواف ــد م ـهــاجــريــن م ــن دول فيها
ً
«نسبة عالية من الجريمة» ،موحيا
بأنه لم يستخدم مثلما نسب إليه
تعبير «أوكار قذرة» لوصف الدول
اإلفريقية.
وذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «واشـ ـنـ ـط ــن
ب ــوس ــت» ،أن تــرامــب شـعــر بخيبة
ّ
المشرعون فكرة
أمل ،عندما طرح
اس ـت ـع ــادة ال ـح ـمــايــة لـلـمـهــاجــريــن
القادمين من هذه الدول كجزء من
اتفاق حول الهجرة بين الحزبين
الجمهوري والديمقراطي.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرح مـ ـ ــن ج ــان ــب
اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ
ك ــان ــا ال ـت ـق ـيــا ت ــرام ــب ف ــي الـمـكـتــب
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاوي ،ح ـس ــب ال ـص ـح ـي ـفــة.
واقترح العضوان استعادة وضع
اإلق ــام ــة ال ـخ ــاص لـلـسـلـفــادوريـيــن
وغ ـيــرهــم ض ـمــن ت ـشــريــع يقتضي
كذلك تمويل لـجــدار على الحدود
بين الواليات المتحدة والمكسيك
وتغيير نظام التأشيرة العشوائي.
وقـبــل ذل ــك ،ألـغــى تــرامــب وضــع
اإلق ــام ــة ال ـخ ــاص لـنـحــو  200ألــف
سلفادوري تم السماح لهم بالبقاء
فــي الــواليــات المتحدة منذ زلــزال
عـ ــام  .2001ك ـمــا ت ــم إن ـه ــاء وضــع
ال ـح ـمــايــة ال ـمــؤقــت ألش ـخ ــاص من
هــاي ـتــي ون ـي ـك ــاراغ ــوا والـ ـس ــودان،
وجميعها دول عــانــت فــي العقود
األخيرة من كوارث طبيعية هائلة
وحروب أهلية ،العام الماضي.

تصريحات عنصرية

األمم المتحدة
تعتبر االتهامات
الموجهة لهايتي
والسلفادور ودول
إفريقية عنصرية

في المقابل ،اعتبر الناطق باسم
مفوضية األم ــم الـمـتـحــدة لحقوق
اإلنسان في جنيف روبرت كولفيل
أن «ت ـص ــري ـح ــات ت ــرام ــب صــادمــة
ً
ومعيبة» ،مؤكدا أنه «ال يجد كلمة
أخ ـ ــرى غ ـيــر ع ـن ـصــريــة لــوصـفـهــا،
وال يمكنك أن تصف دوال وقــارات
بــأك ـم ـل ـهــا ب ــأن ـه ــا ح ـث ــال ــة ،ألن كــل
سكانها ليسوا مــن البيض ،ومن

ّ
ناشطون يتظاهرون في نيويورك ضد تصريحات ترامب المتعلقة بالهجرة أمس األول (ا ف ب)
ثم فهم غير مرحب بهم» .ووصف
ر ئـيــس تجمع األميركيين السود
فــي الـكــونـغــرس ،الـنــائــب سيدريك
إل ريتشموند ،تعليق ترامب بأنه
«تحيز لمصلحة البيض».
وقالت ميا الف ،وهي عضوة في
الكونغرس عن الحزب الجمهوري
فــي والي ــة يــوتــا وابـنــة لمهاجرين
م ـ ـ ــن ه ـ ــا يـ ـ ـت ـ ــي «إن تـ ـص ــر يـ ـح ــات
الــرئ ـيــس ف ـظــة وم ـث ـيــرة لــانـقـســام
واستعالئية وتضرب بقيم بالدنا
عــرض الحائط» .وأضــافــت« :يجب
عـلــى الــرئ ـيــس أن يـعـتــذر للشعب
األمـيــركــي والـ ــدول الـتــي أس ــاء لها
بصورة مفرطة».
وقــالــت نائبة جمهورية أخــرى
ه ــي إيـلـيــانــا روس لـتـيـنـيــن ،الـتــي
ولــدت فــي كوبا وتقيم فــي جنوب
ف ـل ــوري ــدا ،حـيــث يـعـيــش كـثـيــر من
مـهــاجــري هــايـتــي «تـعـبـيــرات مثل
هــذه ينبغي أال تـتــردد فــي الغرف
الـمـغـلـقــة ،ويـنـبـغــي أال ت ـت ــردد في
البيت األبيض».
ووصف السيناتور الديمقراطي
ريتشارد بلومنثال من كونيتيكت
كـ ـلـ ـم ــات ت ـ ــرام ـ ــب ب ـ ـ ـ «ال ـع ـن ـص ــري ــة
الـصــارخــة» و»خـيــانــة وقـحــة للقيم
األميركية».
ً
ّ
وردا عـلــى تـصــريـحــاتــه ،ذك ــرت
الـنــاطـقــة بــاســم االت ـحــاد اإلفــريـقــي

تركيا تحذر من السفر ألميركا
دعت تركيا أمس ،رعاياها إلى إعادة النظر في اي خطة لديهم للتوجه
ال ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة خـصــوصــا بسبب احـتـمــال تعرضهم «لتوقيف
ً
تعسفي» ،وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن.
ودعت وزارة الخارجية التركية ،في بيان مواطنيها الى «اعادة النظر
في مشاريعهم للسفر الى الواليات المتحدة « بسبب «تزايد أعمال اإلرهاب
والعنف» ،وكذلك «التوقيفات التعسفية».
ً
وأك ــدت ال ــوزارة أن «مواطنين أتــراكــا ،بما فــي ذلــك موظفون يقومون
بمهمات رسمية ،كانوا ضحايا توقيف تعسفي» ،الفتة إ لــى الهجمات
التي نفذتها الجماعات العنصرية واليمين المتطرف بالقنابل في مترو
نيويورك.

إيـبــا كــالــونــدو تــرامــب ب ــأن الكثير
من األفارقة «وصلوا إلى الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ك ـع ـب ـي ــد» ،م ـض ـي ـفــة أن
تـ ـص ــريـ ـح ــات تـ ـ ــرامـ ـ ــب ال ـم ـس ـي ـئ ــة
«تتعارض مــع جميع السلوكيات
والممارسات المقبولة».
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،ق ــال ــت جـيـســي
دوارتي ،نائبة األمين العام لحزب
«الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ــوطـ ـن ــي اإلف ــريـ ـق ــي»
الحاكم في جنوب إفريقيا ،أمس،
إن تصريحات ترامب مهينة بشدة
لجنوب إفريقيا.
وأضافت ،خالل مؤتمر صحافي:
«بلدنا ليس حثالة ،وكذلك هايتي
أو أي دول ـ ــة أخ ـ ــرى ف ــي م ـح ـنــة».
وتابعت« :وكأن الواليات المتحدة
ليس لديها مشاكل ...هناك بطالة
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وه ـن ــاك
أنـ ـ ـ ـ ــاس ال يـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع ــون بـ ـخ ــدم ــات
ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة ( )...ل ــن ننجر
إلى تصريحات تحط بهذا الشكل
م ـ ــن ش ـ ـ ــأن أي دول ـ ـ ـ ــة تـ ـع ــان ــي أي
ن ــوع م ــن الـمـصــاعــب االجـتـمــاعـيــة
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة أو غ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الصعوبات».

الكشف الطبي
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي أنـ ـ ــه ي ـت ــوق ــع أن يـمــر

الـكـشــف الـطـبــي ال ــذي خـضــع لــه،
أمس ،بسالم ،وأنه سيفاجأ إذا لم
يحدث ذلك.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــب مـ ـبـ ـتـ ـسـ ـم ــا،
بينما ك ــان ي ــرد عـلــى أسـئـلــة من
صحافيين بعد فعالية في شأن
إص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض« :األفضل أن يمر بسالم،
وإال ف ـل ــن تـ ـك ــون س ـ ــوق األس ـه ــم
ً
س ـع ـي ــدة» ،م ـض ـي ـفــا« :أع ـت ـق ــد أنــه
سـ ـيـ ـم ــر فـ ـ ــي ش ـ ـكـ ــل ط ـ ـيـ ــب جـ ـ ــدا.
ستكون مفاجأة قــويــة لــي إذا لم
يحدث ذلك».
وتــم الفحص في «مركز والتر
ريــد الطبي» فــي مــاريــانــد ،األول
لترامب منذ توليه السلطة قبل
نحو عام.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـكـ ـش ــف الـ ـطـ ـب ــي عـلــى
ت ــرام ــب أع ـل ــن ف ــي م ـط ـلــع الـشـهــر
الماضي ،بعدما تلعثم في جزء
مــن خـطــاب أعـلــن خــالــه اعـتــراف
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ــال ـق ــدس
عاصمة إلسرائيل.

وفـ ــي ت ـغ ــري ــدة ل ــه ع ـلــى مــوقــع
«ت ــويـ ـت ــر» ،ك ـت ــب تـ ــرامـ ــب« :ل ـســت
معجبا بشكل كبير ببيع إدارة
أوب ــام ــا رب ـم ــا أف ـض ــل ال ـس ـف ــارات
موقعا وأروعها في لندن مقابل
مـبـلــغ زه ـيــد ،فـقــط لـبـنــاء سـفــارة
ج ــدي ــدة ف ــي م ـكــان بـعـيــد ،بمبلغ
ً
 1.2مليار دوالر» ،مضيفا« :صفقة
س ـي ـئ ــة .ه ــل تـ ــريـ ــدون م ـن ــي قــص
الشريط؟ ال!».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ذكـ ـ ـ ــر عـ ـم ــدة
ل ـن ــدن ص ـ ــادق خـ ــان أن الــرئ ـيــس
األم ـي ــرك ــي ت ـل ـقــى ال ــرس ــال ــة حــول
قوة المعارضة لزيارته المقررة،
ً
مضيفا« :الكثير من سكان لندن
أوضـحــوا أن تــرامــب هــو شخص
لـيــس مـحــل تــرحــاب ه ـنــا ،بينما
يسعى لتنفيذ جدول أعمال مثير
للخالفات .ويـبــدو أنــه تلقى تلك
الرسالة أخيرا».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع صـ ـ ـ ـ ـ ــادق أن زيـ ـ ـ ـ ــارة
تــرامــب «كــانــت بــا شــك ستقابل
باحتجاجات سلمية واسعة».

سفارة لندن

الزعيم الكوري

من ناحية أخرى ،ألغى ترامب
زيارة مقررة إلى بريطانيا الشهر
المقبل الفتتاح سـفــارة أميركية
جديدة في العاصمة لندن.

عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،رف ـ ــض
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـتــأك ـيــد ما
إذا ك ــان اتـصــل هــاتـفـيــا بالزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ اون

معتقلو غوانتنامو يقاضون اإلدارة

ً
رفع  11معتقال في سجن قاعدة غوانتنامو العسكرية األميركية في كوبا
دعــوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب معتبرين أنها تبقيهم في
السجن ألنهم مسلمون.
واتخذ المعتقلون في حيثيات الدعوى تغريدات وتصريحات لترامب إثبات
معاداته لإلسالم ،مستلهمين الحجج التي استند إليها معارضو المرسوم
ً
ً
الرئاسي حول الهجرة الذي استهدف في البدء دوال ذات غالبية مسلمة حصرا.
كما أورد المعتقلون تصريحات لترامب ،مفادها بأن المعتقلين في غوانتنامو
ً
يجب أال ُيطلق سراحهم أبدا .وهو موقف يتناقض مع اإلدارات السابقة التي
ً
ُ
اعتبرت أن السجناء البالغ عددهم  41شخصا بعد أن كانوا  ،775يجب أن يعاد
النظر في وضعهم أو أن تتم مقاضاتهم أمام محكمة عسكرية.

أم ال ،وف ـقــا لـمــا ذك ــرت ــه صحيفة
«وول سـ ـت ــري ــت ج ـ ـ ــورن ـ ـ ــال» فــي
مقابلة اجرتها معه فــي المكتب
البيضاوي.
ونقلت الصحيفة عنه« :ال أريد
أن أعلق على هذا االمر .ال أريد أن
أقول إنني فعلت ذلك أو لم أفعل.
أنا فقط ال أريد التعليق».
وبـعــد يــوم واح ــد مــن التعبير
عــن االن ـف ـتــاح عـلــى االجـتـمــاعــات
مــع الــدولــة الشيوعية المنعزلة،
قال ترامب« :ربما أكون على عالقة
ج ـيــدة ج ــدا مــع كـيــم جــونــغ أون،
ولدي عالقات مع الشعب .أعتقد
أنكم مندهشون».
من ناحيته ،أعلن براين هوك،
الـمـســؤول الــرفـيــع الـمـسـتــوى في
وزارة الـخــارجـيــة االم ـيــرك ـيــة ،ان
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة س ـت ـق ـتــرح
خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ــع ح ـل ـف ــائ ـه ــا
الثالثاء المقبل في فانكوفر ،فكرة
اع ـت ــراض وتـفـتـيــش الـسـفــن التي
ُ
تعتبر مشبوهة والمتوجهة إلى
كوريا الشمالية.
(عواصم -وكاالت)

يـ ـ ـ ـ ـ ــرى ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة
االسـتـخـبــارات فــي مجلس النواب
األمـيــركــي آدم شـيــف ،أن شـهــادات
إيفانكا ،ابنة الرئيس دونالد ترامب
سـتـكــون مـفـيــدة فــي الـتـحـقـيــق في
«التدخل الروسي» في االنتخابات
الرئاسية.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة «بــولـيـتـيـكــو»
ع ــن ش ـيــف« :أع ـت ـقــد أن شـهــاداتـهــا
ً
في اللجنة قد تكون مفيدة جــدا».

وأضاف أن من الضروري استجواب
ن ـح ــو  10شـ ـه ــود آخـ ــريـ ــن إلدراك
القضية كاملة.
ول ـ ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي مــن
ت ــأكـ ـي ــد أن أس ـ ـبـ ــاب االسـ ـتـ ـج ــواب
المحتمل إليفانكا ترامب تعود إلى
اتصاالتها مع أحد المشاركين في
اللقاء الذي جرى في مبنى «ترامب
تاور» عام .2016

ً
• أنباء عن هروب شارهودي من مستشفى هانوفر األلمانية خوفا من االعتقال
• ماكرون متمسك باالتفاق النووي ...وترامب يضغط بالعقوبات للجم طهران

فــي خضم االحـتـجــاجــات على تمادي
النظام اإليراني في تدخالته الخارجية،
أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس
ال ـث ــوري عـلــي فـ ــدوي ،أم ــس ،أن ال ـقــدرات
الصاروخية والطائرات المسيرة تغطي
الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وما
بعدها.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية
ل ـت ــوق ـي ــف ال ـ ـقـ ــوة الـ ـبـ ـح ــري ــة ل ـل ـحــرس
ال ـث ــوري زورق ـي ــن أمـيــركـيـيــن حربيين
ك ــان ــا ق ــد دخـ ــا ب ـش ـكــل غ ـي ــر قــانــونــي
للمياه اإلقليمية اإليرانية ،وكان على
متنهما  10من المارينز ،قال األميرال

ع ـل ــي ف ـ ـ ــدوي ،ردا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ب ـشــأن
أهـ ــم ت ـه ــدي ــد إلي ـ ـ ــران ف ــي هـ ــذه األيـ ـ ــام:
«نحن بعون الله وفضله نواصل أداء
واج ـب ـنــا ،وبــاق ـتــدار أك ـثــر مـمــا مضى،
ومنذ احتجاز المارينز األميركي في
الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان،
وأي بحر يتطلب حراسة الثورة ،وإن
هــذا االق ـتــدار يــدركــه أكثر مــن الجميع
عدونا الرئيسي» ،أي أميركا.
وغ ــداة إع ــان الـمــدعــي الـعــام اإليــرانــي
اإلف ـ ــراج ع ــن غــالـبـيــة الـمـعـتـقـلـيــن ،أف ــادت
وك ــاالت عــالـمـيــة ب ـهــروب رئـيــس مجلس
تشخيص مصلحة النظام اإليــرانــي ،آية

●

طهران -فرزاد قاسمي

كشف مساعد الشؤون االجتماعية في مؤسسة الرفاه
اإليرانية ،حبيب الله مسعودي فرد ،عن هروب ما يزيد
على  5آالف فتاة من بيوتهن ولجوئهن إلى مراكز رعاية
المؤسسة خالل العام المنصرم.
وقال فرد إن أجهزة اإلمداد التابعة للمؤسسة قامت
بإخراج أكثر من ألفي بنت ،طلبن المساعدة عبر الهاتف،
من بيوتهن ،وإيوائهن في مساكنها.
وأضـ ــاف أن بـعــض ال ـب ـنــات ك ــن يـتـعــرضــن للضرب

مساعد بن الدن يهاجم
حراس سجنه بفرنسا

هاجم مساعد زعيم تنظيم
"القاعدة" السابق أسامة بن
الدن األلماني كريستيان
جانغزارسكي ،الذي تمت إدانته
لدوره في هجوم على معبد
يهودي في تونس عام ،2002
أربعة من حراس سجن فرنسي،
أمس األول ،بسالح ذي شفرة،
وذلك قبل أسابيع من احتمال
تسليمه للواليات المتحدة.
وفتح االدعاء تحقيقا يتصل
بمكافحة اإلرهاب في هذا
الهجوم ،ما سيؤجل تسلم
واشنطن للرجل ،الذي ألقي
القبض عليه عام  2003في
فرنسا ،وهو ألماني اعتنق
اإلسالم وقضى وقتا في
أفغانستان .وفي  2009صدر
حكم بسجنه  18عاما ،بوصفه
أحد المخططين لهجوم جربة
ً
الذي قتل فيه  21شخصا.

رئيس الفلبين :العلكة
تسكن آالم الظهر

كشف الرئيس الفلبيني
رودريغو دوتيرتي ،الذي
يعرف عنه أنه يمضغ العلكة
باستمرار حتى في االجتماعات
الرسمية ،أن هذه العادة
تساعده على تسكين آالم ظهره.
ودوتيرتي البالغ من العمر 72
عاما ،والذي وصل إلى سدة
الرئاسة في عام  ،2016مختلف
عن نظرائه بالكثير من العادات
والسلوك ،مثل حديثه المباشر
من دون مواربة وألفاظه النابية
ً
ومالبسه الغريبة ،وأيضا مضغ
اللبان باستمرار.

«جوعى» ينهبون متاجر
ومواشي غرب فنزويال

نهب مئات "الجوعى" مركزا
لتوزيع الغذاء ومتجرا
كبيرا في والية ميريدا غرب
فنزويال ،ووردت أنباء عن
تصيدهم ماشية ترعى في
الحقول ،مع انتشار العنف
نتيجة نقص الغذاء في
أنحاء البالد.
وقال كارلوس باباروني،
العضو المعارض في
البرلمان عن والية ميريدا،
إن "أربعة أشخاص لقوا
مصرعهم وأصيب أربعة
آخرون في الفوضى
المستمرة منذ يومين" ،لكنه
لم يذكر المالبسات.
ودفعت أربعة أعوام من
الكساد وأعلى معدل تضخم
في العالم الماليين من أبناء
فنزويال لهوة الفقر ،ويواجه
نظام الرئيس نيكوالس
مادورو االشتراكي أعمال
عنف متصاعدة.

أنقرة تعيد  1823موظفًا
عزلوا بعد االنقالب

فرقاطة تحاول إخماد حريق ناقلة النفط اإليرانية قبالة ساحل الصين أمس (أ ف ب)
ً
الــرجــوع إلــى إي ــران ،خــوفــا مــن المتابعة
ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي ق ــد تـ ــؤدي إل ــى إيـقــافــه
وسجنه.
ً
دوليا ،طالب الرئيس األميركي دونالد
ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
بــال ـع ـمــل م ــن أج ـ ــل وق ـ ــف أن ـش ـط ــة إي ـ ــران

 5آالف فتاة إيرانية هربن من بيوتهن العام الماضي
المبرح أو اإلهــانــات من األبــويــن ،ويتعرضن لإلجبار
على الزواج المبكر.
وذكر أن المؤسسة أعادت بعض الفتيات بعد التأكد
ً
مــن زوال الـخـطــر ،الف ـتــا إل ــى أن ه ــذه األرقـ ــام ال تشمل
السيدات الالتي هربن بسبب قسوة الــزوج أو الالتي
تعرضن العتداء جنسي ،إذ يتم إيواء هؤالء في مراكز
تأهيل أخ ــرى ،وحـفــظ ســريــة أماكنهن ومعلوماتهن؛
ألسباب اجتماعية .وأوضح أن المحافظات التي تواجه
نسبا كبيرة من هــروب البنات هي بالترتيب طهران،
أصفهان ،خراسان ،فارس وخوزستان.

سلة أخبار

إيفانكا قد تخضع للتحقيق!

«الحرس الثوري» :صواريخنا وطائراتنا
تغطي الخليج وهرمز وبحر عمان
ال ـل ــه م ـح ـمــود ه ــاش ـم ــي شـ ــاهـ ــرودي مــن
ً
مـشـفــى بــأل ـمــان ـيــا ،خ ــوف ــا م ــن االع ـت ـقــال،
بسبب اتهامه بانتهاكات حقوق اإلنسان
في إيران.
وقـبـيــل االح ـت ـجــاجــات الـمـسـتـمــرة في
إيران ،ذهب شاهرودي للعالج إلى مدينة
هــانــوفــر األلـمــانـيــة ،حـيــث رفـعــت شكوى
قضائية طالبت باعتقاله ،بتهم «جرائم
قتل وجرائم ضد اإلنسانية».
وكـتــب مــوقــع رادي ــو «فـ ــردا» األمـيــركــي
التابع للخارجية األميركية إن شاهرودي
ت ـ ــرك ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ،الـمـسـتـشـفــى
األلماني ،من دون أن يكمل عالجه ،وقرر

دوليات

في السياق ،أعلنت رئيسة لجنة اإلحصاء الثقافي
واالجتماعي للنساء في مجلس الشورى ،فرشته روح
أفزا ،أن ما يزيد على  43ألف بنت ،دون الخمسة عشر
ً
عاما ،تم اجبارهن على ال ــزواج 500 ،منهن تحت سن
العاشرة.
وأشارت أفزا إلى أن محاوالت السلطات إليقاف هذه
الزيجات باءت بالفشل ،خاصة في المحافظات النائية،
حيث يستند األهالي إلى «الشرع بدال من القانون في
تزويج البنات».

المزعزعة لالستقرار فــي منطقة الشرق
األوسط.
وغـ ــداة تــأكـيــد اج ـت ـمــاع أوروب ـ ــي على
التمسك بـ»االتفاق النووي اإليراني» ،ذكر
البيت األبيض أن ترمب شدد في اتصال
هاتفي مع ماكرون على أهمية مواجهة
سلوك طهران.
وجــاء االتصال والدعوة للجم طهران
قـبــل ســاعــات مــن بــت الــرئـيــس األمـيــركــي
اسـتـمــرار رفــع الـعـقــوبــات عــن إي ــران ،كما
هو معمول به وفق االتفاق النووي المبرم
في .2015
من جهته ،أكد الرئيس الفرنسي «أهمية
احترام االتفاق النووي مع إيران من جانب
جميع موقعيه» .وقال اإلليزيه ،في بيان،
إن «رئيس الجمهورية ذكر بعزم فرنسا
على تطبيق صارم لالتفاق».
وتــابــع الـبـيــان أن «التنفيذ الصحيح
لالتفاق يجب أن يرافقه حــوار مع إيــران
حــول برنامجها البالستي وسياساتها
اإلقليمية ،لضمان استقرار أكبر في الشرق
األوسط».

وذك ــر مـصــدر مطلع ،أم ــس ،أن ترامب
سـيـمــدد تخفيف الـعـقــوبــات عـلــى إي ــران،
تاركا االتفاق على وضعه الحالي.
غـ ـي ــر أن الـ ـمـ ـص ــدر تـ ــوقـ ــع أن ي ـم ـنــح
ترامب «الكونغرس» األميركي والحلفاء
األوروب ـي ـيــن مهلة لــ«تـحـسـيــن االت ـف ــاق»،
الــذي سبق أن تعهد بإلغائه .ودون هذه
ال ـخ ـط ــوة ،رب ـم ــا ي ـج ــدد ت ــرام ــب ت ـهــديــده
باالنسحاب من االتفاق.
وأفاد بأن ترامب سيوافق على تمديد
تخفيف العقوبات لكنه قرر أيضا فرض
عقوبات جديدة على إيران.
وف ــي وق ــت ســابــق ،أك ــد وزي ــر الـخــزانــة
األميركي ستيفن منوتشين ،مساء أمس
األول ،أنه يتوقع أن يفرض ترامب عقوبات
جديدة على طهران في ملفات أخرى.
في المقابل ،هددت الحكومة اإليرانية،
أمس ،برد حاسم على واشنطن في حال
قـ ــررت االن ـس ـح ــاب م ــن االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
الموقع بين طـهــران والـقــوى الكبرى في
.2015

أعادت السلطات التركية،
بموجب مرسوم قضائي،
أكثر من  1800موظف
حكومي عزلوا في اطار
حملة التطهير ،بعد
محاولة االنقالب في يوليو
 2016الى مناصبهم.
وكان الموظفون البالغ
عددهم  1823شخصا
عزلوا لتحميلهم تطبيقا
مشفرا تقول انقرة
انه وسيلة التواصل
المستخدمة بين
المسؤولين عن االنقالب.
لكن السلطات أعلنت في
أواخر ديسمبر الماضي
انه تبين ان التطبيق
تم تحميله لدى آالف
األشخاص دون علم منهم.
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أخبار مصر

ً
وترقب إلعالن السيسي
...
زخما
«الرئاسية»
يمنحان
وعلي
عنان
ً
• شكري يشدد على «البعد اإلفريقي» • مطار القاهرة يستنفر تمهيدا لعودة الرحالت الروسية
القاهرة  -ةديرجلا

•

بدا أن مشهد االنتخابات
الرئاسية المصرية ،التي تجرى
جولتها األولى في مارس
المقبل ،آخذ في التبدل بصورة
دراماتيكية ،بعد إعالن المرشح
اليساري خالد علي استمراره
في السباق رغم المضايقات،
في حين أعلن حزب «مصر
العروبة» ترشيح رئيس أركان
القوات المسلحة األسبق ،سامي
عنان ،في االنتخابات ،التي
يتوقع أن يكتسحها الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،الذي
سيعلن ترشحه لوالية ثانية
خالل أيام.

اكتسبت االنـتـخــابــات الرئاسية
المصرية التي تنطلق إجراءاتها 20
ً
ً
يناير الجاري ،زخما كان مفقودا لقلة
المرشحين وانعدام المنافسين ،ففي
ليلة واحدة جدد المحامي اليساري
البارز خالد علي نيته الترشح رغم
"الصعوبات" ،فيما فجر رئيس أركان
ال ـق ــوات المسلحة األس ـبــق الفريق
سامي عنان مفاجأة كبيرة بإعالن
ح ــزب ــه ت ــرش ـح ــه ،ف ــي وقـ ــت يـتــرقــب
الجميع اإلعـ ــان الـمـتــوقــع مــن قبل
الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح
لوالية ثانية وأخيرة ،في انتخابات
من المرجح أن يحسمها بسهولة.
ولــم يعلن عنان بنفسه الترشح
ب ـع ــد ،ل ـكــن أم ـي ــن عـ ــام حـ ــزب مصر
العروبة الديمقراطي ،الذي يترأسه
ع ـ ـنـ ــان ،س ــام ــي بـ ـل ــح ،أعـ ـل ــن م ـســاء
أم ــس األول ف ــي ب ـي ــان ،أن اجـتـمــاع
الـهـيـئــة الـعـلـيــا لـلـحــزب انـتـهــى إلــى
ً
اختيار الفريق عنان مرشحا عنه
فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،وأش ــار
إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي
بـمـقــر ال ـح ــزب بـحــي ال ــدق ــي إلع ــان
التفاصيل إلى الشعب المصري ،ولم
يتضح موقف عنان النهائي بعد،
لكن بلح قال
لـ"الجريدة" ،إن عنان لن يتراجع
عن الترشح ،وأن خوضه للتنافس
ل ـي ــس ل ـم ـج ــرد ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـم ـشــرف
بــل ألج ــل إن ـجــاز انـتـخــابــات تشهد
منافسة قوية.
في المقابل ،فتح القيادي بحزب
ع ـن ــان ،رج ــب ه ــال ح ـم ـيــدة ،الـبــاب
ً
واس ـعــا لجميع االحـتـمــاالت بقوله
لـ "الجريدة" ،إن الهيئة العليا للحزب
أبلغت عنان بقرارها ،وأنه وافق من
حيث الـمـبــدأ ،لكنه سيعلن موقفه
النهائي والرسمي سواء بالترشح أو
االنسحاب من السباق خالل المؤتمر
الصحافي.

ثبات علي

تحرير  71ألف
توكيل في  3أيام...
والسادات يحسم
موقفه بعد غد

اليساري البارز ،خالد علي ،قال
إنه مستمر في الترشح لالنتخابات
الــرئــاسـيــة ،خ ــال مــؤتـمــر صحافي
ف ــي م ـقــر حـمـلـتــه ب ــوس ــط ال ـقــاهــرة
ً
أمس األول ،نافيا بشكل ضمني ما
أشيع حول انسحابه ،لكنه احتفظ
ل ـن ـف ـســه ب ــرف ــض ال ـ ـجـ ــدول الــزم ـنــي
المضغوط إلجـ ــراءات االنتخابات

•

وســط هــرج طــاب الفصول الثانوية ،لم
تتمالك أسـتــاذة ساميةُ ،مـ ِّ
ـدرســة "الحاسب
اآللي" نفسها فبدأت تصرخ إلسكات الضجيج،
ال ــذي مــأ ه ــواء غــرفــة "الـحــاســب اآللـ ــي" ،في
مدرسة شبرا الثانوية بنين ،في منطقة روض
الفرج وسط القاهرة.
الغرفة ضاقت بأعداد طالب أحد الفصول،
نحو  80طالبا ،بينما وقفت المعلمة عاجزة
أم ــام نقص اإلم ـكــانــات ،وع ــدم توفير وزارة
التربية والتعليم أجهزة كمبيوتر أو مقاعد،
وفي حين جلس أربعة طالب فقط الستخدام
أربع شاشات متوافرة ،بقي اآلخرون يجلسون
على األرض وهم يصيحون ،منتظرين أحالم
وزيـ ــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ال ـم ـصــري ،ط ــارق
شوقي ،بتأسيس نظام تعليمي قائم على

السيسي يشهد إنشاء وتطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي أمس (الجريدة)
الرئاسية والذي أعلنته الهيئة العليا
لــان ـت ـخــابــات األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
ووصف الجدول الزمني لالنتخابات
بـ"المجحف" ،وقال إنه "يفرغ العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة م ــن مـضـمــونـهــا ومــن
ً
جوهرها" ،مطالبا الهيئة بإصدار
قرار ينزع كل الدعاية الموجودة في
الميادين قبل موعدها المقرر.
وش ــدد عـلــي ،ال ــذي سـطــع نجمه
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن م ـصــريــة جــزيــرتــي
تيران وصنافير في أروقــة القضاء
ً
المصري فضال عن أنه خاض غمار
المنافسة فــي رئاسية  ،2012على
ضرورة خوض غمار المنافسة "ألننا
ال نملك إال الرهان على هذا الشعب
ً
الكريم فال يمكن أبدا أن ندير ظهرنا
لـهــذه الـمـعــركــة فــي ه ــذا الـتــوقـيــت...
اخترنا معركة صعبة يراها البعض
مستحيلة ليس لقوة المنافس ولكن
ل ـعــدم ع ــدال ــة شـ ــروط الـمـنــافـســة أو
ظروفها أو سياقها".
وأعـ ـل ــن حـ ــزب "الـ ــدس ـ ـتـ ــور" فتح

"الــديـجـيـتــال" ،وال ـبــدء فــي تطبيق منظومة
الثانوية "التراكمي" ،الذي يعتمد على "بنك
المعرفة" ،وجهاز "التابلت".
وفــي حين أن أكثر من  22مليون تلميذ،
عدد طالب المدارس في مصر ،ينتظرون هذا
التغيير ،بدا أولياء أمور نحو نصف مليون
طالب في الصف الثالث الثانوي ،مصدومين
ومشككين في الخطوة ،فوزير التعليم أعلن
أنه سيتم توزيع مليون "تابلت" على طالب
ً
الثانوية العامة ،بدءا من العام المقبل ،تساءل
بعض أولياء األمور عن كيفية تطبيق نظام
"التابلت" في مدارس ليس بها أجهزة حاسوب
أو شبكة إن ـتــرنــت ،إل ــى درج ــة أن األس ـتــاذة
سامية اعتبرت هذا الكالم غير قابل للتنفيذ
ً
عمليا ،إال على سبيل التجريب فــي بعض
المدارس الخاصة فقط.
مؤسس "اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم"،

مـقــراتــه فــي الـقــاهــرة والمحافظات
لحملة خالد علي أثناء فترة جمع
ال ـتــوك ـيــات ،بينما ق ــال المتحدث
الرسمي لحملة علي ،خالد البلشي،
ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :ب ــدأن ــا م ـنــذ الجمعة
ف ــي جـمــع ال ـتــوك ـيــات م ــن الـقــاهــرة
والمحافظات ،ويعمل مندوبو الحملة
على المساعدة في تسهيل اإلجراءات
ع ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ل ـك ــن ت ــم رص ــد
ش ـكــاوى مــن تعمد بـعــض موظفي
الشهر العقاري التضييق على راغبي
تأييد خالد علي ،وتم تحرير محضر
ضد مديرة الشهر العقاري بمحافظة
القليوبية لتعمدها تسهيل إجراءات
التوكيالت للرئيس السيسي وعرقلة
توكيالت علي".

الرئاسية االثـنـيــن المقبل ،بــدا أن
بورصة االنتخابات الرئاسية التي
زاد زخمها بــإعــان عنان وتمسك
علي وانسحاب أحمد شفيق ،في
انتظار الخبر األكثر أهمية بإعالن
ً
الرئيس السيسي ترشحه رسميا
ل ـف ـت ــرة رئ ــاس ـي ــة ث ــان ـي ــة وأخـ ـي ــرة،
تنتهي فــي  ،2022و م ــن المتوقع
أن يعلن السيسي تــر شـحــه خــال
ً
األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـقـ ـبـ ـل ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن
ُ
م ـجــريــات األمـ ــور ب ــدا أن ـهــا تجهز
لهذه الخطوة ،فقد حصد السيسي
ً
ت ــزك ـي ــة  516ن ــائـ ـب ــا خ ـ ــال األي ـ ــام
ال ـث ــاث ــة ال ـم ــاض ـي ــة ،ف ـي ـمــا تـحـشــد
قــوى سياسية وأح ــزاب أنصارها
لدعم السيسي عبر التوقيع على
طلبات ترشحه أمام مكاتب الشهر
العقاري.

وب ـي ـن ـم ــا ي ـع ـل ــن رئ ـ ـيـ ــس ح ــزب
اإلصـ ــاح والـتـنـمـيــة ،مـحـمــد أن ــور
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــادات ،مـ ــوق ـ ـفـ ــه مـ ـ ــن خـ ــوض

توتر إفريقي

موقف السيسي

وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات

المصرية مــع ال ـســودان وإثيوبيا
ب ـت ــوت ــر غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ،ع ـل ــى وق ــع
ت ـع ـث ــر مـ ـف ــاوض ــات سـ ــد ال ـن ـه ـضــة
الـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـص ــم مـ ــن حـ ـص ــة مـصــر
الـتــاريـخـيــة فــي مـيــاه الـنـيــل ،شــدد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة س ــام ــح ش ـكــري،
على أهمية البعد اإلفريقي بالنسبة
لـلـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة الـمـصــريــة،
خالل حواره مع أعضاء الوزارة من
الكوادر الدبلوماسية الشابة أمس
األول ،ت ـن ــاول خــالــه مــوضــوعــات
مرتبطة بأولويات وقضايا العمل
الــدبـلــومــاســي ال ـم ـصــري ،وق ــال إن
الـ ـع ــاق ــات ال ـم ـص ــري ــة اإلف ــري ـق ـي ــة
أساسية فــي السياسة الخارجية
المصرية ،وطالب بضرورة العمل
على تطوير تلك العالقات.
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ووسـ ـ ـ ــط ت ــرح ـي ــب
مصري ،أعلن وزير النقل الروسي
مكسيم سوكولوف ،أمس األول،
أن الـ ـ ــرحـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـيــن
ال ـق ــاه ــرة ومــوس ـكــو ستستأنف

فـ ــي م ـن ـت ـصــف فـ ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل،
إلعطاء فرصة لالنتهاء من إبرام
االتفاقيات ذات الصلة مع مطار
القاهرة الدولي لتقديم الخدمات
األرضـيــة ،يأتي ذلــك بعد توقيع
وزيــر الطيران المصري ،شريف
فـتـحــي ،اتـفــاقـيــة ع ــودة الـطـيــران
الروسي إلى القاهرة حصرا ،في
 15ديسمبر.
مـصــدر مـصــري م ـســؤول ،قــال
لـ"الجريدة" ،إن استعدادات غير
مسبوقة تجري في مطار القاهرة
ال ــدول ــي وس ــط اس ـت ـن ـفــار أم ـنــي،
الس ـت ـق ـبــال ال ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة
الـعــائــدة بـعــد تــوقــف اسـتـمــر لما
يزيد على العامين ،منذ سقوط
طائرة روسية في سيناء بعملية
إرهابية في أكتوبر  2015وأعرب
المصدر المصري عن تفاؤله من
أن عودة الطيران الروسي ستكون
ً
ً
م ــؤش ــرا ق ــوي ــا ع ـلــى قـ ــرب ع ــودة
السياحة الروسية.

عبير أحمد ،اعتبرت االعتماد على التابلت
غير عملي ،ألن الطالب لن يستطيعوا المذاكرة
وتحصيل الدروس عليه ،الفتة إلى أن حجم
األزمــة التعليمية في القرى واألري ــاف تصل
إلى مرحلة عدم وجود مصادر مياه صالحة
ل ـل ـش ــرب ،وع ـ ــدم وج ـ ــود ال ـك ـه ــرب ــاء" ،فـكـيــف
سيتعاملون مع اإلنترنت والتابلت؟".
معاون وزير التربية والتعليم السابق،
ط ــارق ن ــورال ــدي ــن ،ق ــال إن ــه يــريــد أن يكون
حديثه بمنزلة جرس إنذار لجميع القائمين
ع ـلــى مـنـظــومــة الـتـعـلـيــم ،ألن ع ــدم مـعــرفــة
أغ ـلــب ط ــاب الـ ـم ــدارس الـحـكــومـيــة كيفية
اسـتـخــدام "الـتــابـلــت" والتصفح عــن طريق
"بـنــك الـمـعــرفــة" ،ال ــذي ُيـعــد أس ــاس النظام
الجديد للثانوية العامة ،مشكلة كبرى يجب
ً
البحث عن حلول لها ،منهيا حديثه بالقول:
"أوالدنا ليسوا حقول تجارب".

•

نصار
القاهرة ـ نسمة َّ

لم يكد عام المرأة المصرية " "2017ينتهي ،حتى أعلن
ن ــواب فــي الـبــرلـمــان الـمـصــري إع ــداد قــانــون يمنع سجن
"الغارمات" و"الغارمين" ،مقابل تأدية كل منهم خدمة تتعلق
بالمنافع العامة ،من دون اللجوء إلى سجنهم ،على النحو
ً
المعمول به في القانون حاليا.
ال ـغ ــارم ــات ،مـصـطـلــح ُيـطـلــق عـلــى نـحــو  30أل ــف ام ــرأة
ُ
ز ج بهن في السجون ،بسبب مديونيات عليهن ،بمبالغ
سددنها بغية ستر بناتهن وجلب أجـهــزة الـعــرس لهن،
ومنهن من أرادت إعــداد مشروع صغير تكسب من ورائه
قوت يومها ،وحين تأخرن في سداد ما عليهن تم حبسهن
بموجب قانون العقوبات.
ً
التحرك البرلماني يأتي تزامنا مع المقترح الــذي يناقشه
ائتالف "دعــم مصر" ،صاحب األغلبية البرلمانية ،لمنع سجن
الغارمات ،أو على األقــل تخفيض مــدة حبسهن ،عقب مبادرة
تقدمت بها "جمعية رعــايــة أطـفــال السجينات" ،تحت عنوان

"الغارمات في مصر ...حلول خارج األســوار" ،إلى نواب الشعب
ووزارة العدل ،مؤكدة أن الفكر العقابي في العالم كله قد تغير.
الجمعية طالبت أعضاء البرلمان بدراسة تعديل المادة  341من
قانون العقوبات ،والتي تنص على" :كل من اختلس أو استعمل
أو بدد مبالغ يحكم عليه بالحبس ،ويجوز أن يزيد عليه غرامة
ال تتجاوز  100جنيه" ،معتبرة إياها الخطوة األولى في طريق
األلف ميل ،موضحة أن هناك عدة نصوص تحتاج إلى تعديالت
حماية لنساء مصر وأطفالها.
وبحسب النائبة إليزابيث شاكر ،صاحبة المشروع ،فإن
ُ
القانون ينص على أن تستبدل العقوبة الموقعة على الغارم
أو الغارمة ،سواء كانت الحبس أو السجن ،بناء على رأفة
القاضي ،بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة ،وفي
حين أعربت النائبة مارجريت عازر عن ارتياحها للقانون
الجديد ،مشيرة إلــى أن الغارمات ال يستحققن الحبس،
بل هن في حاجة إلى دعم المجتمع ،اعتبرت أستاذة علم
ً
االجتماع السياسي ،سوسن فايد ،أن القانون جاء متأخرا
ً
ً
جدا ،نظرا إلى أنه سينقذ آالف الغارمات من الزنازين.

عمرو لـ ةديرجلا  :إيران تتدخل في شؤون الدول ...والحوار معها صعب
•

وزير الخارجية األسبق :العائدون من سورية يهددون أمن مصر ...واإلصالح االقتصادي تأخر منذ عهد السادات
القاهرة ـ خالد عبده

محمد كامل عمرو ،أن
أكد وزير الخارجية المصري األسبق ً ً
كبيرا على األمن القومي
خطرا ً
سورية يشكلون ً
العائدين من ً
المصري ،معتبرا ًأنه سيكون إنجازا كبيرا الحفاظ على سورية
دون تقسيم ،الفتا في ًالشأن الداخلي إلى أن قرارات اإلصالح
االقتصادي تأخرت كثيرا منذ عهد الرئيس أنور السادات.
وأضاف عمرو في مقابلة مع «الجريدة» أن فرص الحوار
مع إيران «صعبة» ،بسبب تدخل طهران في شؤون دول
المنطقة ...وفيما يلي نص المقابلة:
• برأيك لماذا ال تحدث عالقات بين مصر
وإي ــران؟ ،وهل هناك فرص لحدوث حــوار بين
البلدين؟
 ال أحد ينكر أن إيــران دولة كبيرة ومهمة،لكن فــرص الـحــوار صعبة مــع طـهــران ،فــإيــران
تتدخل في شؤون الكثير من الدول ،وهذا يضر
بـمـصــالــح ه ــذه الـ ــدول ،بــاإلضــافــة إل ــى دعمها
المستمر لتنظيمات تساهم في اإلضرار باألمن
ال ـقــومــي ال ـعــربــي ،والـخـلـيـجــي بـشـكــل خ ــاص،
وك ــذل ــك تـسـتـغــل األمـ ــور الــديـنـيــة والـعـقــائــديــة
فــي سياستها الخارجية ،وهــذا أمــر مرفوض

«الدستورية» تصدر حكمها
في «منازعتي تيران»

تصدر المحكمة الدستورية
العليا ،اليوم ،حكمها في
منازعتي التنفيذ المقامتين
من الحكومة ،لوقف تنفيذ
حكم القضاء اإلداري الصادر
في  21يونيو  2016ببطالن
ترسيم الحدود البحرية بين
مصر والسعودية ،والذي
تضمن التنازل عن جزيرتي
تيران وصنافير لمصلحة
الرياض .ولن يؤثر أي حكم
يصدر في منازعتي التنفيذ
على الموقف القانوني لدعوى
ً
التنازع المنظورة أيضا أمام
المحكمة الدستورية ،كما ال
تتعلق المنازعتان بالدعاوى
الجديدة المقامة أمام القضاء
اإلداري بعد تصديق رئيس
الجمهورية على االتفاقية
مايو الماضي.

تردي المدارس يهدد «الثانوية الديجيتال» ارتياح لمشروع قانون يمنع حبس الغارمات
القاهرة ـ أمنية اليمني

سلة أخبار

ً
بالنسبة لمصر ،ألن مصر دولة معتدلة دينيا،
لذلك لن يكون هناك حوار أو عالقات مع طهران.
• كيف ترى التأثيرات اإلقليمية التي تحدث في
منطقة الشرق األوسط على مصر؟
ً
 ما يحدث في المنطقة مقلق جدا ،ويؤثر بشكلمباشر على األمن القومي المصري ،وعلى رأس هذه
التأثيرات ،ما يحدث في سورية وليبيا ودول حوض
النيل ،وأرى أن األم ــن المائي مــن أخطر تحديات
األمن القومي.
• ما تقييمك للدور المصري في التعامل مع هذه
الملفات الحساسة؟

 مصر تقوم بدور كبير في التعامل مع الملفاتالخارجية ،والدبلوماسية المصرية أصبحت أكثر
قوة من ذي قبل ،بفضل القيادة السياسية والتعامل
ً
المصري مع ملفي سورية وليبيا جيد جدا ،ومصر
تحافظ على أمنها القومي من خالل وضع أسس
وق ــواع ــد ،وت ـتــداخــل فــي ه ــذه الـمـلـفــات الخارجية
للحفاظ على التوازن في المنطقة ،والحفاظ على
المنطقة العربية بشكل خــاص ،لكن مصر تواجه
تـحــديــات ك ـبــرى ،بسبب مــا تـشـهــده المنطقة من
ً
ً
أحداث ،وسيكون إنجازا كبيرا الحفاظ على سورية
دون تقسيم.
ً
• إلى أي مدى يشكل العائدون من سورية خطرا
على مصر خالل الفتره المقبلة؟
ً
 الـعــائــدون مــن التنظيمات اإلرهــابـيــة عمومايمثلون الخطر الحقيقي القادم على مصر ،ويجب
وضع استراتيجية لمواجهتهم ،خصوصا أن الكثير
منهم انتقلوا إلــى ليبيا ،وعـلــى الــدولــة أن تجمع
بيانات كاملة عن هذه العناصر اإلرهابية الموجودة
في الخارج ،واألجهزة األمنية المصرية قادرة على
مواجهة هذه التنظيمات ،ألن لديها معلومات كاملة
عن الذين سافروا وانضموا لجماعات إرهابية.
• كيف ت ــرى أزم ــة ســد النهضة فــي ظــل تعنت
الجانب اإلثيوبي؟
 إث ـيــوب ـيــا اسـتـغـلــت ثـ ــورة  ٢٥ي ـنــايــر ،2011ً
وسارعت في بناء سد النهضة ،وهو حاليا من

أكبر السدود في العالم ،وإثيوبيا تعمدت تضييع
الوقت عبر المفاوضات ،وتعطيل عمل المكاتب
الفنية ،وع ــدم األخ ــذ بـتـقــاريــرهــا ،وتـنــامــت سعة
السد من  ١١مليار متر مكعب من المياه إلى ٧٢
ً
مليارا ،وبالتالي كان من الضروري وقف أعمال
البناء إلى حين الوصول إلى اتفاق مع مصر ،وأن
تحصل ا لـقــا هــرة على ضمانات لحفظ حقوقها
التاريخية في مياه النيل.
• هل ترى أن أمننا المائي في خطر؟
 األمــن المائي لمصر هو أمن قومي وقضيةحـيــاة أو م ــوت ،ومـصــر لــن تـتـنــازل عــن حقوقها
في المياه ،وأرى أن أمننا المائي في خطر لعدة
أسباب ،أبرزها سد النهضة وتغير المناخ الذي
أدى إلــى ارتفاع منسوب مياه البحر عن الدلتا،
كما تراجع نصيب الفرد من المياه بسبب النمو
السكاني ،لكن رغم كل ذلك هناك محطات لتحلية
ً
المياه يتم تنفيذها حاليا ،ما يعكس إيالء القيادة
السياسية في مصر أهمية قصوى لملف المياه.
• ماذا عن دور وزارة الخارجية في ملف سد
النهضة؟
 وزارة الخارجية كان دورها تأكيد أن الدولةالـمـصــريــة قــويــة ،حـيــث بعثنا بــرســالــة إل ــى دول
العالم ،مفادها أن أي قروض لتمويل بناء سدود
على النيل أمر مرفوض ،ومصر ستتعامل تجاه
ذلك بكل حزم ،وسنعتبر ذلك أنه أمر عدائي ضد
مصر ،وبالفعل الكثير من الــدول رفضت تمويل

سد النهضة أو إعطاء قــروض إلثيوبيا ،والبنك
ً
ً
ال ــدول ــي أصـ ــدر مــرســومــا قــانــون ـيــا يـمـنــع إقــامــة
السدود على ممر مائي دولي إال بموافقة كل الدول
الواقعة عليه ،ويرجع الفضل في هــذا المرسوم
للمستشار القانوني النائب األول لرئيس البنك
الدولي خالل فترة التسعينيات إبراهيم شحاتة،
ورغــم تعاطف رئيس البنك الدولي مع إثيوبيا،
ً
فــإن الـمــرســوم أصـبــح ُمـلــزمــا ،واتـجـهــت إثيوبيا
إلى الحصول على قروض من الشركات الخاصة.
• كيف ت ــرى قـ ــرارات اإلص ــاح االقـتـصــادي في
مصر؟
 قرارات جريئة ،لجأت إليها الحكومة المصرية،ألن ـهــا ق ـ ــرارات ض ــروري ــة لـلـنـهــوض بــالــوطــن ،وقــد
ً
تأخرت كثيرا ،إذ كان يجب اتخاذ هذه القرارات منذ
عهد الرئيس الراحل أنــور الـســادات ،ورغــم تعاقب
الحكومات فإنه لم تستطع حكومة واحــدة اتخاذ
قرارات إصالحية ،بينما الحكومة الحالية مجبرة
على اتخاذ هذه القرارات االقتصادية.
• كيف ترى األزمة المصرية -القطرية .وإلى أين
تتجه في ضوء موقف الرباعي العربي؟
 قطر دعـمــت جماعات إرهــابـيــة ،واحتضنتعـنــاصــر إخ ــوان ـي ــة ،ب ـخــاف الـتـحــالــف م ــع إي ــران
والعمل على زعزعة استقرار بعض دول الخليج،
ولن تتراجع دول المقاطعة األربع عن موقفها إال
إذا أثبتت الدوحة حسن النية بالتوقف عن دعم
اإلخوان ،والتنسيق مع إيران وتركيا.

مصر تتسلم رئاسة
« 77والصين»

جرت مراسم تسلم مصر
لرئاسة مجموعة "77
والصين" لعام  2018بمقر
األمم المتحدة ،أمس ،إذ تسلم
مندوب مصر الدائم لدى
األمم المتحدة السفير عمرو
أبوالعطا ،الرئاسة من دولة
اإلكوادور التي ترأست أعمال
المجموعة العام الماضي.
وقال المتحدث باسم
الخارجية المصرية ،أحمد
أبوزيد ،إن رئاسة مصر
لمجموعة " 77والصين"،
خالل العام الحالي تأتي خالل
مرحلة مهمة في مسار العمل
متعدد األطراف ،خصوصا
داخل منظومة األمم المتحدة.

إصابة ضابط تعرض
للقنص في سيناء

أصيب ضابط من عناصر
الجيش بطلق ناري من قبل
قناصة ،أثناء وقوفه في
محل خدمته في كمين أمني
بالعريش شمالي سيناء أمس،
وتشهد شبه الجزيرة المصرية
هجمات متفرقة من عناصر
إرهابية أسقطت العشرات من
قوات الجيش والشرطة .وقال
مصدر أمني إن ضابطا برتبة
رائد أصيب بطلق ناري في
ظهره من قناصة أثناء وقوفه
في محل خدمته في كمين
توتال على الطريق الدائري
جنوب العريش ،وتم نقله
إلى مستشفى العريش لتلقي
العالج الالزم.

مباحثات مصرية -هندية
لمكافحة اإلرهاب

استضافت القاهرة االجتماع
الثاني لمجموعة العمل
المشتركة بين مصر والهند
لمكافحة اإلرهاب الدولي،
بمشاركة مختلف الوزارات
واألجهزة األمنية المعنية
بمكافحة اإلرهاب في البلدين.
وقالت وزارة الخارجية
المصرية ،في بيان لها أمس
األول ،إنه تم استعراض
المخاطر اإلرهابية التي
يتعرض لها البلدان ،وذلك
في إطار جهودهما في
مكافحة التنظيمات اإلرهابية
التي تهدد األمن واالستقرار
الدوليين.

ةديرجلا
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رياضة
بطولة سمو األمير الدولية السابعة
للرماية تنطلق اليوم
تفتتح اليوم منافسات بطولة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الدولية السابعة
ل ـلــرمــايــة ،ع ـلــى مـجـمــع م ـيــاديــن ال ـش ـيــخ صـبــاح
ً
األح ـمــد ،بـمـشــاركــة  350رام ـيــا ورام ـيــة يمثلون
 39دولة.
ويشهد الـيــوم األول للبطولة إقــامــة اجتماع
مجلس ادارة االتـحــاد العربي للرماية برئاسة
المهندس دعيج العتيبي في العاشرة صباحا،
وذلك قبل الدخول في اجواء المنافسات الرسمية
من خالل فحص المهمات ،ثم إجــراء التدريبات
الرسمية للرماة والراميات في مسابقات بندقية
(رجال) 10م ،ومسدس (رجال) 50م ،وتراب (رجال
وس ـي ــدات) ،فــي حـيــن يـقــام االجـتـمــاع الـفـنــي في
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة صـبــاحــا ،على أن يقام
حفل االفتتاح الرسمي في السادسة والنصف
مـ ـس ــاء ،ب ـح ـضــور م ـم ـثــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو امـيــر
ال ـبــاد ،وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون الشباب خالد الروضان ،باالضافة الى
كـبــار الـضـيــوف ،ورؤس ــاء االت ـح ــادات اآلسيوية
والعربية والخليجية للرماية ،وعدد من سفراء

الدول المشاركة ،باإلضافة للممثلين عن الوفود.
واكـتـمــل أمــس األول عـقــد الــوفــود الـمـشــاركــة،
والذين واصلوا االشادة بحفاوة االستقبال وكرم
الضيافة من القائمين على اللجنة المنظمة العليا
للبطولة ،وا لـتـطــور الملحوظ لمجمع ميادين
الشيخ صباح االحمد االولمبي للرماية من عام
آلخــر ،مؤكدين حرصهم على المشاركة في كل
المسابقات القامة في الكويت التي تبقى وجهة
للرماة والراميات على جميع المستويات الدولية
والعربية واالسيوية.

العتيبي يثمن الرعاية السامية
مــن جانبه ،توجه رئيس االتـحــاديــن العربي
والكويتي للرماية رئيس اللجنة المنظمة العليا
للبطولة دعيج العتيبي بجزيل الشكر لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،على رعايته ودعمه
الكريم للرماية والــرمــاة والــرامـيــات الكويتيات
بصفة عامة والبطولة للعام السابع على التوالي.
وقال العتيبي" :لوال دعم ورعاية سيدي سمو

باختصار
الفيحاء يطيح النصر
ويواصل نتائجه اإليجابية
واصل الفيحاء نتائجه اإليجابية
عندما تغلب على النصر -1صفر،
أمس ،على ملعب مدينة امللك
سلمان بن عبدالعزيز الرياضية
باملجمعة ،في افتتاح منافسات
املرحلة السابعة عشرة من
الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل هدف الفوز عبدالله كنو
في الدقيقة  ،23رافعًا رصيد
فريقه إلى  22نقطة في املركز
السابع ،بينما بقي النصر على
رصيده السابق  27نقطة في
املركز الثالث.
السلبي نفسه
التعادل
وفرص
ُ
عنوانا ملباراة الفتح وأحد
باألحساء .وبهذه النتيجة رفع
إلى  19نقطة في
الفتح رصيده ُ
املركز العاشر ،وأحد إلى 15
نقطة في املركز قبل األخير.

أمير البالد حفظه الله ورعاه للرماية الكويتية
ما شهدنا االنجازات الضخمة التي حققها الرماة
والــرامـيــات في مختلف البطوالت ،ولما حققت
بـطــولــة سـمــوه الـنـجــاح مــن ع ــام ال ــى آخ ــر ،وهــو
األمــر الــذي يمثل حافزا كبيرا للدول للمشاركة
برماة وراميات هم األفضل على مستوى العالم
في البطولة الكبرى".
ورح ـ ـ ــب ب ــال ــرم ــاة والـ ــرام ـ ـيـ ــات ال ـم ـش ــارك ـي ــن
بــالـبـطــولــة ورؤس ـ ــاء ال ــوف ــود واألجـ ـه ــزة الفنية
واإلدارية والطبية والحكام على أرض الصداقة
والسالم ،متمنيا للجميع التوفيق في المسابقات
الـتــي ستشهد منافسة حــامـيــة الــوطـيــس على
الميداليات الثالث الذهبية والفضية والبرونزية
في كل مسابقة.
و ش ــدد العتيبي على أن اللجنة المنظمة
العليا للبطولة سعت بقوة لالنتهاء من جميع
األم ــور التنظيمية قبل انـطــاق المنافسات
بفترة طويلة ،حتى تواصل البطولة نجاحها
على المستويين الفني والتنظيمي.

الدراجي يحرز هدفين في
أول مباراة له مع أم صالل

فوز صعب للعربي على الفحيحيل بكأس ولي العهد

القادسية في مواجهة ثأرية أمام الجهراء ...وكاظمة يتطلع للنصر
ً ً
حقق فريق العربي فوزا صعبا
على الفحيحيل بهدفين مقابل
هدف واحد ،بكأس سمو ولي
العهد لكرة القدم ،في المباراة
التي جمعت بينهما ،مساء
أمس ،على استاد نادي الكويت.

أبناء القصر األحمر
أمام فرصة العبور
للدور قبل النهائي

●

أحمد حامد

عزز العربي تواجده في المربع
الذهبي ،بكأس سمو ولــي العهد،
بــا لـفــوز عـلــى الفحيحيل بهدفين
مـقــابــل ه ــدف واحـ ــد ،فــي ال ـم ـبــاراة
التي جمعت بينهما ،مساء أمس،
على اسـتــاد نــادي الـكــويــت ،ضمن
منافسات الجولة الـســادســة "قبل
األخيرة من الدور التمهيدي".
وس ـ ـجـ ــل لـ ـلـ ـع ــرب ــي ،الـ ـ ـ ــذي رف ــع
رصـ ـ ـي ـ ــده ال ـ ـ ــى  15نـ ـقـ ـط ــة ،ب ــوب ــي
كليمنت  ،74ومحسن التركماني
 ،88فيما سجل هــدف الفحيحيل،
ال ـ ــذي تـجـمــد رص ـي ــده ع ـنــد نقطة
واحدة ،معتز المهدي .23
الـ ـمـ ـب ــاراة ج ـ ــاءت ســري ـعــة مـنــذ
ب ــداي ـت ـه ــا ،ف ــي ظ ــل رغ ـب ــة ال ـعــربــي
ف ــي تـس ـجـيــل هـ ــدف م ـب ـكــر ،إال أن
الـفـحـيـحـيــل ابـ ــدى صــابــة بفضل
تــألــق ال ـحــارس الـمـخـضــرم شهاب
كنكوني ،ونجح معتز المهدي في
إدراك هدف التقدم ،لينتهي الشوط
األول بهدف من دون رد.
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،تـمـكــن
العربي من العودة إلى المباراة عند
الدقيقة  ،74عندما أدرك كليمنت
هدف التعادل ،مستغال تمريرة بدر
طارق ،كما نجح األخير في تمرير
كرة لعبدالمحسن التركماني الذي
سدد من خــارج منطقة الجزاء في
شباك كنكوني ،لتنتهي المباراة
عند هذا الحد.
ه ـ ــذا وت ـس ـت ـك ـمــل مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
م ـب ــاري ــات ال ـج ــول ــة ال ـس ــادس ــة من
منافسات كــأس سمو ولــي العهد
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ــإق ــام ــة  4م ـب ــاري ــات
ضـمــن الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،حيث
ت ـقــام ث ــاث م ـب ــاري ــات ف ــي تــوقـيــت
واح ــد  6.50تـجـمــع الـقــادسـيــة مع
الجهراء على استاد نادي الكويت،
والنصر وكاظمة على استاد صباح
السالم بنادي العربي ،والسالمية

كليمنت أدرك هدف التعادل للعربي وفتح الباب نحو تحقيق الفوز
وال ـس ــاح ــل ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـصــداقــة
والسالم ،في حين يلتقي التضامن
وخ ـي ـطــان  4.25عـلــى اس ـت ــاد علي
صباح السالم بجليب الشيوخ.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدر الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء ت ــرت ـي ــب
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة بــرص ـيــد 12
نـقـطــة ،وه ــو الــوحـيــد ال ـق ــادر على
حـ ـس ــم ت ــأهـ ـل ــه ف ـ ــي ه ـ ــذه ال ـج ــول ــة
ً
حـ ـس ــابـ ـي ــا ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــوزه ع ـلــى
القادسية الوصيف.
في حين يحتاج األصـفــر ،الذي
يدخل المباراة بفارق نقطة واحدة
عن المتصدر ،الى الفوز لالستمرار
فـ ــي حـ ـس ــاب ــات ال ـم ـن ــاف ـس ــة حـتــى
ال ـن ـهــايــة ،وي ـحـتــل كــاظـمــة الـمــركــز
الـثــالــث بــرصـيــد  10ن ـقــاط ،ويــأتــي
من بعده النصر بفارق نقطة ،وهو
مــا يعني ان الفائز منهما مولود
والخاسر مفقود.
ويبتعد السالمية بصورة كبيرة
عن حسابات التأهل ،بسبع نقاط

فــي ال ـمــركــز ال ـخــامــس ،ويــأتــي في
المركز السادس التضامن برصيد
 6نقاط ،ثم الساحل وخيطان في
المركزين السابع والـثــامــن ،ولكل
منهما نقطة واحدة.
في المباراة األولى ،التي تخطف
األضــواء ،يدرك القادسية أن الفوز
هـ ــو ال ـس ـب ـي ــل ال ــوحـ ـي ــد ل ـت ـحــديــد
مصيره ،حيث يضمن له الفوز على
الجهراء ،وعلى الساحل في الجولة
األخيرة الصعود مباشرة ،وبالمثل
يـمـنــي ال ـج ـهــراء ال ـن ـفــس بتحقيق
ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـق ــادس ـي ــة ،وتـحــديــد
م ـص ـيــره ب ـع ـيــدا ع ــن اي حـســابــات
أخ ـ ــرى ،الس ـي ـمــا ان ل ــدي ــه م ـب ــاراة
صعبة في ختام الــدور التمهيدي
أمــام النصر ،كما يسعى الجهراء
الـ ــى ت ــأك ـي ــد ت ـف ــوق ــه ع ـل ــى األص ـف ــر
فــي الـمــوســم الـحــالــي ،حـيــث سبق
لــه الـفــوز عليه فــي ال ــدوري بثالثة
أهداف مقابل هدف واحد.

ويـ ـفـ ـتـ ـق ــد ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة أوراقـ ـ ـ ـ ــا
مهمة في مقدمتها الغاني رشيد
سوماليا ،وأحمد الظفيري ،وفيصل
سعيد ،والبرازيلي تياغو دا سيلفا،
ب ــداع ــي االص ــاب ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
األردن ــي أحـمــد الــريــاحــي المرتبط
مــع منتخب ب ــاده األول ـم ـبــي ،في
ح ـيــن يـغـيــب ع ــن ال ـج ـه ــراء محمد
سعد الرتباطه باختبارات دراسية.
وفي المباراة الثانية بين كاظمة
والنصر يطمح كالهما الــى الفوز
ل ـل ـب ـقــاء ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـم ـنــاف ـســة من
أجل الصعود إلى المربع الذهبي،
وي ـط ـم ــح ك ــاظ ـم ــة ب ـق ـي ــادة م ــدرب ــه
البرتغالي أنطونيو أوليفيرا إلى
مــواصـلــة عــروضــه ال ـقــويــة ،والـتــي
ن ــال ــت االس ـت ـح ـس ــان ف ــي ال ـم ـب ــاراة
األخيرة أمام القادسية.

ختام بطولة «المنتجين»
في «بيت العرب»
تـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
مـ ـن ــافـ ـس ــات بـ ـط ــول ــة ال ـك ــوي ــت
ال ـ ـس ـ ــادس ـ ــة ل ـ ـج ـ ـمـ ــال ال ـخ ـي ــل
العربية األصيلة للمنتجين،
والتي انطلقت أمس األول على
مضمار مركز الجواد العربي
"بـيــت ال ـعــرب" ،بمشاركة 220
رأسا من  95مربطا كويتيا من
اإلنتاج المحلي.
وتـ ـ ـق ـ ــام الـ ـ ـي ـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
الـمـهــور وال ـم ـهــرات واألف ــراس
واألفحل.
وقـ ــال مــالــك مــربــط الـبـيــداء
ً
أحمد التالوي "أحــرص دائما
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـ ـضـ ـ ــور ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع
م ــن ال ـب ـط ــوالت ال ـت ــي تــوضــح
مستوى الخيل وما وصل اليه
المربي في هذا المجال".
وب ـ ّـي ــن أن ال ـكــويــت نجحت
في لفت أنظار العالم اليها من
خالل "بيت العرب" ،الذي فتح
أبــوابــه أم ــام المربين لتنظيم
الـ ـبـ ـط ــوالت ،م ــن أجـ ــل دعـمـهــم
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ج ـم ــال الـخـيــل
ً
العربي ،مشيرا الى أن المركز
ي ـع ــد األفـ ـض ــل ع ـل ــى مـسـتــوى
منطقة الشرق األوسط.

بدورها ،قالت مالكة مربط
ال ـ ـمـ ــي ال ـ ـفـ ــارسـ ــة م ـ ــي ب ــوزب ــر
"دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا مـ ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي كــل
البطوالت التي ينظمها مركز
الجواد العربي ،باإلضافة الى
البطوالت العالمية ســواء في
ألمانيا وفرنسا".
وب ـي ـنــت أن ـهــا دف ـعــت بـعــدد
 12رأس خـ ـي ــل ف ـ ــي ب ـط ــو ل ــة
المربين الـتــي تـقــام فــي مركز
الجواد العربي ،وأن أهل الخيل
ال ينظرون الى األمور المالية،
فــالـجــوائــز مهما كــانــت عاليه
فلن تفي بتجهيز الخيل ،لكون
الفروسية أغـلــى ريــاضــة على
مستوى العالم.
وأشـ ـ ــارت ب ــوزب ــر إل ــى أنـهــا
ب ــدأت حياتها فــي مـجــال قفز
ال ـحــواجــز ورك ــوب الـخـيــل ،ثم
اتجهت بعدها لشراء الخيول
العربية لإلنتاج والمشاركة في
البطوالت العالمية.

تكريم أحد الفائزين في اليوم األول

السعودية واإلمارات تجددان المطالبة بمالعب محايدة

الهندي برافول باتل

جــددت السعودية واالم ــارات المطالبة
باللعب في مالعب محايدة بمواجهة الفرق
القطرية في دوري أبطال اسيا لكرة القدم
ل ـعــام  ،2018ال ــذي تنطلق م ـبــاريــات دور
المجموعات فيه يوم  12فبراير المقبل.
وأكد ممثلو اإلمارات والسعودية الذين
اجـتـمـعــوا الخميس مــع وف ــد مــن االتـحــاد
االسـ ـي ــوي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ــرئ ــاس ــة ال ـه ـنــدي
برافول باتل النائب االول لرئيس االتحاد
القاري ،ان قرار عدم اللعب بنظام الذهاب
واالياب ال رجعة فيه.
وقـ ــال مـحـمــد خ ـل ـفــان الــرم ـي ـثــي رئـيــس
الهيئة العامة للرياضة فــي اإلم ــارات في
حديث لقناة ابوظبي الرياضية "اوصلنا
الرسالة لوفد االتحاد االسيوي ،واهمها
انـنــا لــن نلعب فــي قـطــر رغ ــم اهـمـيــة دولــة
االم ـ ــارات فــي ان ـجــاح دوري اب ـطــال اسـيــا،
ح ـتــى ل ــو اض ـط ــررن ــا إلـ ــى ان ن ـن ـضــم الــى
كــون ـفــدرال ـيــة "ات ـح ــاد ق ـ ــاري" اخ ـ ــرى ،وإذا
وصلت األمور الى هذا الحد ،فلن يستطيع
اح ــد اج ـبــارنــا عـلــى الـمـشــاركــة فــي امــاكــن
ال نرغب اللعب فيها ،وكسر قــرار دولتنا
في هذا اإلطار".
وجزم الرميثي بان "انديتنا ستلعب في
بطولة دوري ابطال اسيا هذا العام ولكن
في مالعب محايدة" ،وتابع "بنسبة  99في

المئة سنلعب في مالعب محايدة او (باي
باي) آسيا".
من جهته ،قال عادل عزت رئيس االتحاد
السعودي لكرة القدم "اطلعنا الوفد بان
األم ــر محسوم لــديـنــا ،األنــديــة السعودية
لن تلعب في قطر ،ولن نخاطر في سالمة
العبينا وجماهيرنا".
وكـ ـش ــف ع ـ ــزت ان "اتـ ـ ـح ـ ــاد ك ـ ــرة ال ـق ــدم
ال ـس ـعــودي يـنـتـظــر ال ـق ــرار الـنـهــائــي بـهــذا
الـ ـش ــأن ف ــي اج ـت ـم ــاع ال ـم ـك ـتــب الـتـنـفـيــذي
لالتحاد االسيوي بشهر فبراير" ،معتبرا
أنــه فــي حــال االص ــرار على نـظــام الــذهــاب
واإلي ــاب ،فــإن "ذلــك يعني غياب ســت فرق
امــارات ـيــة وس ـعــوديــة ،وبــالـتــالــي ستفشل
البطولة االسيوية فشال ذريعا ،ولن يقوم
لها قائمة بعد ذلك".
وك ــان الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي ف ــي االت ـحــاد
االسـيــوي لكرة الـقــدم قــرر فــي  28نوفمبر
عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـ ـلـ ــى ط ـ ـلـ ــب اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
والسعودية بخوض مباريات دوري ابطال
اسيا مع الفرق القطرية في مالعب محايدة.
وعـ ـق ــب اج ـت ـم ــاع ــه ب ــاالتـ ـح ــاد ال ـق ـطــري
االرب ـع ــاء ،تـحــدث بــرافــول بــاتـيــل لوسائل
اإلع ـ ـ ـ ــام ،وقـ ـ ــال "سـ ـب ــب ال ـ ــزي ـ ــارة ال ــوض ــع
السياسي للمنطقة ،والحاجة الى تقريب
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،واالتـ ـح ــاد االس ـي ــوي في

ن ـفــس ال ــوق ــت ي ـصــر ع ـلــى مـشــاركــة
كل االتحادات في بطوالته ،كما
يصر على اقامة كل المباريات
سواء المنتخبات او االندية
بنظام الذهاب واالياب".
من جانبه ،قــال منصور
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
لالتحاد القطري لكرة القدم
"اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـن ــا الـ ـث ــاث ــاء
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــي الـ ـمـ ـكـ ـت ــب
االمني الرياضي الذي
ك ـل ـفــه االت ـ ـحـ ــاد االس ـي ــوي
بزيارة الدوحة ،واجتمعنا معهم
وشرحنا لهم جميع األمــور التي اتخذت
الستقبال الفرق والمنتخبات".
وأض ــاف "اكــدنــا خــال االجتماع معهم
ان قطر ال تخلط السياسة بالرياضة ،كما
اكدنا ان قطر سباقة في األمــن الرياضي
من خالل انشائها مركز األمــن الرياضي،
ووج ـ ـ ـ ــود إدارة أمـ ـ ــن الـ ـم ــاع ــب بـ ـ ـ ــوزارة
الداخلية ".
وحضر االجتماع حسب بيان االتحاد
ال ـق ـط ــري ،س ـع ــود ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـهـنــدي
نــائــب رئ ـيــس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ،ونــائــب
رئيس االتحاد القطري ،ومنصور محمد
األنصاري األمين العام لالتحاد.

تجدر اإلش ــارة الــى ان قرعة
دوري اب ـطــال اسـيــا اوقـعــت
الـ ـف ــرق ال ـق ـط ــري ــة م ــع ف ــرق
س ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وام ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
ح ـيــث ي ـل ـعــب ال ــدح ـي ــل في
المجموعة الثانية بجانب
الــوحــدة اإلمــاراتــي ،والسد
م ــع ال ــوص ــل اإلم ـ ــارات ـ ــي فــي
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة،
والـ ـ ــريـ ـ ــان مـ ــع الـ ـه ــال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي ف ـ ــي
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة،
ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى ال ـغ ــراف ــة ال ــذي
يـ ـخ ــوض ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـ ــدوري
اب ـط ــال اس ـي ــا .وف ــي ح ــال تــأه ـلــه سيلعب
فــي الـمـجـمــوعــة األولـ ــي بـجــانــب الـجــزيــرة
اإلماراتي واألهلي السعودي.

قاد التونسي أسامة الدراجي
فريق أم صالل إلى الفوز في أول
مباراة يخوضها معه ،بتسجيله
هدفني في الفوز على الخريطيات
 ،1-3أمس األول ،في افتتاح
منافسات املرحلة الثانية عشرة
من بطولة قطر لكرة القدم.
وكان الدراجي ( 30عاما) القادم
من النادي اإلفريقي التونسي
يخوض مباراته األولى ،غداة
تقديمه كالعب مع أم صالل
الذي رفع رصيده الى  19نقطة
وظل خامسا بفارق األهداف عن
السيلية الرابع.
وسجل الدراجي هدفيه في
الدقيقتني  22و ،24بعدما حرمته
العارضة من هدف أول بعد
دقيقتني على انطالق املباراة.
وأضاف محمد السيد جدو
الهدف الثالث في الدقيقة ،42
بينما انتظر الخريطيات حتى
الدقيقة  83لتسجيل هدف عبر
عبدالعزيز األنصاري ،ليتوقف
رصيده عند  9نقاط في املركز
العاشر مؤقتا.

شباب األهلي يحرم حتا
من فوز تاريخي
حرم مدافع شباب األهلي محمد
مرزوق فريق حتا من فوز
تاريخي بتسجيله هدف التعادل
 1-1للضيوف ،أمس األول ،في
افتتاح املرحلة الثانية عشرة
األولى من مرحلة اإلياب في
الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
وكان حتا في طريقه لتحقيق
فوزه األول في تاريخ مبارياته
مع شباب األهلي ،عندما تقدم
على ضيفه بهدف البرازيلي
صامويل روزا( ،)6لكن املدافع
مرزوق ادرك التعادل لفريقه
برأسية في الوقت الضائع
(.)3+90
ولم يسبق لحتا ان فاز على
شباب األهلي في خمس
مباريات اقيمت بينهما منذ
صعوده لدوري الدرجة األولى
عام .2007
وبقي شباب األهلي في املركز
السادس برصيد  16نقطة،
في حني تراجع حتا الى املركز
الحادي عشر قبل االخير وله
 9نقاط.

الزمالك يقيد إبراهيم
والنقاز بالقائمة اإلفريقية
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك
قيد محمد إبراهيم ،بالقائمة
اإلفريقية ،بعد رفض مبدأ رحيله
نهائيًا خالل فترة االنتقاالت
الشتوية الحالية ،وتمسك مدرب
األبيض إيهاب جالل باستمرار
الالعب ،مما أجبر مسؤولي
النادي على التراجع عن قرار
استبعاد الالعب من القائمة
اإلفريقية للفريق.
ويحق لنادي الزمالك االستبدال
في القائمة اإلفريقية ،االثنني
املقبل ،وذلك باستبعاد أي العب
وإضافة آخر ،بعد قيد  26العبًا
في القائمة املبدئية ،ليتبقى
 4أماكن خالية ،لكن خالل
الفترة من  15إلى  31يناير يحق
للنادي األبيض إضافة أسماء
جديدة فقط ،دون استبدال أحد
الالعبني املتواجدين حاليا في
القائمة.
كما قرر جهاز الزمالك قيد
التونسي حمدي النقاز بالقائمة
اإلفريقية ،فور انتهاء إجراءات
انتقاله بشكل رسمي للنادي
األبيض ،وسيعود الالعب من
تونس خالل ساعات لتفعيل
تعاقده ملدة  3مواسم ونصف
املوسم بداية من يناير الجاري.
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ريال مدريد لتخطي امتحان فياريال
في المرحلة  19من الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،تنتظر
ريال مدريد حامل اللقب مهمة
صعبة أمام ضيفه فياريال
السادس ،إذ يسعى إلى تقليص
الفارق الكبير أمام المتصدر
برشلونة.

ت ـن ـت ـظــر ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد حــامــل
اللقب مهمة صعبة أ مــام ضيفه
فياريال السادس ،في المرحلة 19
من الدوري االسباني لكرة القدم.
ويـتـصــدر بــرشـلــونــة الترتيب
بفارق شاسع عن أقرب مطارديه
أتـلـتـيـكــو مــدريــد ( 9ن ـق ــاط) ،كما
يبتعد بفارق  16نقطة عن غريمه
ال ـلــدود ري ــال مــدريــد ال ــذي يملك
مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة ل ـخــوضــه كــأس
العالم لألندية التي أحــرز لقبها
نهاية السنة المنصرمة.
وال يـ ـ ــزال ريـ ـ ــال م ــدري ــد بـطــل
أوروب ــا وإسـبــانـيــا ،يلملم جــراح
هزيمته القاسية على أرضــه في
الكالسيكو صفر 3-نهاية العام
الماضي.
ول ـ ــم ي ـن ـجــح ال ـف ــري ــق الـمـلـكــي
فــي مبارياته األرب ــع االخـيــرة إال
بالفوز مرة وحيدة ،مما رفع حدة
الضغوط على مــدر بــه الفرنسي
زيــن الــديــن زي ــدان ،بــرغــم تأكيده
األربعاء الماضي تمديد عقده مع
الفريق الملكي حتى .2020
وأقر زيدان ،الذي قاد ريال الى
لقب دوري االبطال في الموسمين
الـمــاضـيـيــن فــي ان ـجــاز الف ــت ،أن
الـ ـلـ ـح ــاق ب ـب ــرش ـل ــون ــة ب ـ ــات أمـ ــرا
صـعـبــا "يـمـكـنـنــا الـتـفـكـيــر ،وهــذا
صحيح ،أن الليغا قد انتهت ،لكن
ال يهمنا هذا األمر".
وي ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ري ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى دوري
االب ـ ـطـ ــال ،إذ يـسـتـعــد لـمــواجـهــة

بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
فــي دور ال ــ 16فــي موقعة نــاريــة،
ومسابقة الكأس التي تأهل فيها
للدور ربــع النهائي بعد تعادله
مع ضيفه نومانسيا  2-2االربعاء
ال ـمــاضــي بتشكيلة ردي ـف ــة (ف ــاز
ذهابا  -3صفر).
وب ــرغ ــم ف ـق ــدان األم ــل منطقيا
ب ـم ـق ــارع ــة ب ــرش ـل ــون ــة ع ـل ــى لـقــب
الـ ــدوري ،فــإن ري ــال يتحتم عليه
الـحـفــاظ عـلــى االق ــل عـلــى مــركــزه
ال ــراب ــع ل ـض ـمــان ال ـتــأهــل ل ــدوري
األبطال في الموسم المقبل.
ولحسن حظه ،فشل اشبيلية
الخامس في الفوز في مبارياته
االربع االخيرة ،ليبتعد عنه بفارق
 3نقاط ،في حين يعيش فياريال،
خصمه السبت ،فترة جيدة بعد
انتكاسة ،اذ حقق  7نقاط في آخر
 3مباريات.
وب ـم ــوازاة ال ـصــراع التاريخي
بـيــن ري ــال حــامــل الـلـقــب  33مــرة
وبرشلونة المتوج  24مرة ،يبحث
اتلتيكو مــدر يــد الوصيف (بطل
الــدوري  10مــرات) عن البقاء في
منطقة دافئة وراء برشلونة.
وبعد خروجه مبكرا من دور
المجموعات في دوري االبطال،
يـبـحــث اتـلـتـيـكــو ع ــن ح ــل ســريــع
ل ـض ـع ـفــه ال ـه ـج ــوم ــي (س ـج ــل 27
هدفا في  18مـبــاراة) ،خصوصا
بعد اسـتـعــادة مهاجمه السابق
دييغو كوستا.

جانب من تدريبات ريال مدريد
لكن فريق المدرب االرجنتيني
دي ـي ـغــو سـيـمـيــونــي ،الـ ــذي يحل
ع ـل ــى اي ـ ـبـ ــار ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي مـ ـب ــاراة
نارية ،فــاز  5مــرات في مبارياته
الست االخيرة ،ولم يخسر سوى
م ــرة وح ـي ــدة ه ــذا ال ـمــوســم ام ــام
اسبانيول.

وقال سيميوني الذي حقق
فــري ـقــه  3ان ـت ـص ــارات ف ــي عــام
 2018مسجال  9أهداف بشباك
نظيفة "أنا فخور بما يحصل
ل ـنــا ،بــالـحـصــول عـلــى العـبـيــن
مثل (الفرنسي كيفن) غاميرو،
كــوس ـتــا( ،ال ـفــرن ـســي ان ـط ــوان)

غريزمان( ،االرجنتيني انخل)
ك ــوري ــا( ،ف ــرن ــان ــدو) ت ــوري ــس...
ال ـ ـكـ ــل مـ ـن ــاف ــس ،ال ـ ـكـ ــل م ـ ـهـ ــم...
اليوم أصبحنا نسجل بشكل
طبيعي".
وس ـي ـكــون كــوس ـتــا مــوقــوفــا
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة اي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار ،ل ـي ـع ـت ـم ــد

برشلونة وإشبيلية وإسبانيول تكمل ربع نهائي الكأس

ميسي

أكـمــل بــرشـلــونــة حــامــل الـلـقــب واشبيلية
واس ـب ــان ـي ــول امـ ــس االول ع ـقــد الـ ـ ــدور ربــع
النهائي لمسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم
بعد فوزهم على سلتا فيغو  -5صفر وقادش
 1-2وليفانتي -2صفر أمس األول في إياب
ثمن النهائي.
ولحق برشلونة واشبيلية واسبانيول
بــالـتــالــي ب ـفــرق اتـلـتـيـكــو مــدريــد وفالنسيا
وريال مدريد وليغانيس واالفيس الوصيف
التي حجزت بطاقاتها الـثــاثــاء واالربـعــاء
الماضيين.
في المباراة االولى ،حسم برشلونة تأهله
ع ـلــى مـلـعــب ك ــام ــب ن ــو وف ــي ال ـش ــوط االول
بتسجيله اربعة اهداف ،بعد ان كان الفريقان
تعادال ذهابا  1-1االسبوع الماضي.
وسجل االرجنتيني ليونيل ميسي (13
و )15وج ــوردي الـبــا ( )28واالوروغــويــانــي
ل ــوي ــس سـ ــواريـ ــز ( )31وال ـ ـكـ ــرواتـ ــي اي ـف ــان
راكيتيتش ( )87االهداف الخمسة.
وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 13
اثر كرة من البا من الجهة اليسرى تابعها
ميسي بـيـســراه مــن ح ــدود المنطقة حــاول

الحارس ابعادها ،لكنها تهادت في الزاوية
اليسرى.
واضـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـيـ ـس ــي الـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـثـ ــانـ ــي فــي
س ـي ـنــاريــو م ـشــابــه ب ـعــد اق ــل م ــن دقـيـقـتـيــن،
حين انطلق بكرة ومررها الى البا في الجهة
اليسرى ،فأعادها االخير الــى االرجنتيني
الــذي اخترق المنطقة وأكملها في الزاوية
اليمنى.
ورد ميسي الجميل اللبا بتمريرة متقنة
من منتصف الملعب خلف المدافعين تابعها
االخـيــر فــي الــزاويــة اليمنى هدفا ثالثا في
الدقيقة .28
وجاء الهدف الرابع عبر سواريز اثر خطأ
احد المدافعين في اعــادة الكرة الى حارس
مرماه فخطفها االوروغوياني ووضعها في
اعلى الزاوية اليمنى (.)31
لــم يضغط بــرشـلــونــة كـثـيــرا فــي الـشــوط
الثاني بعد ان ضمن النتيجة في االول ،لكنه
اضاف الهدف الخامس
قبل النهاية بثالث
دق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق عـ ـ ـب ـ ــر
راك ـي ـت ـي ـتــش ال ــذي

ليفربول يصر على االنتقال الفوري لكيتا
ذكرت مجلة "كيكر" األلمانية ،أمس األول،
أن ن ــادي لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم
يصر على االنـتـقــال الـفــوري لــاعــب وسط
اليبزيغ األلماني الدولي الغيني نابي كيتا،
رغم أن العقد الذي يربط بينهما لن يدخل
حيز التنفيذ قبل يوليو ،اال انه قوبل برفض
من النادي األلماني.
وكتبت المجلة األلمانية المتخصصة
في كرة القدم "نتيجة لبيع ليفربول العب
وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو
ال ــى بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي نـهــايــة االسـبــوع
الـ ـم ــاض ــي ،ي ـض ـغــط ال ـح ـم ــر اآلن لـتـقــديــم
انتقال كيتا الى صفوفهم والذي كان مقررا
فــي االول مــن يــولـيــو الـمـقـبــل" ،مضيفة ان

مـســؤولــي اليـبــزيــغ يــرفـضــون "حـتــى اآلن"
الرضوخ لمطالب الفريق اإلنكليزي.
ولم تقدم "كيكر" تفاصيل عن المسعى
الـجــديــد ،إال أن صحيفة "بـيـلــد" األلمانية
أوردت ان ليفربول مستعد لدفع  15مليون
ي ــورو لــاتـمــام ال ـفــوري لـضــم الغيني (22
عــامــا) ،اضــافــة الــى قيمة الصفقة الـتــي تم
التوصل اليها سابقا ،والتي تراوح بين 65
و 75مليونا (وفقا للمكافآت).
وأش ــارت الــى ان هــذا اإلج ــراء قــد يغري
الـنــادي األلماني ،السيما انــه بــدا واضحا
منذ فترة ان تركيز كيتا هو على مستقبله
مع النادي االنكليزي.
وبـعــدمــا تــألــق بشكل الفــت مــع اليبزيغ

الموسم الماضي وقاده الى وصافة
ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى فــي
تاريخه ،بدا كيتا بعيدا عن مستواه
ف ــي م ـب ــاري ــات عـ ــدة هـ ــذا ال ـمــوســم،
واكـ ـتـ ـف ــى ح ـت ــى االن ب ـت ـس ـج ـيــل 5
اهداف مع تمريرة حاسمة واحدة
فقط في  20مباراة.
وأشارت "كيكر" الى ان "أداءه
ف ــي الـ ـت ــدري ــب ال ي ـظ ـهــر أي ـضــا
حماسه لمواصلة مشواره في
النصف الثاني من الموسم في
اليبزيغ".

كيتا

تابع برأسه كرة من ركلة ركنية من دون اي
رقابة في الزاوية اليسرى.
وتــابــع نجم برشلونة الـجــديــد البرازيلي
كوتينيو ال ـم ـبــاراة مــن ال ـمــدرجــات بانتظار
تعافيه من تمزق في الفخذ اليمنى.
وتعاقد برشلونة مع كوتينيو من ليفربول
االنكليزي مقابل  160مليون يورو ،لكن النجم
البرازيلي لن يبدأ مع الفريق الكتالوني قبل
أواخر الشهر الجاري بسبب االصابة.
في المباراة الثانية ،جــدد اشبيلية االول
الفوز على ضيفه قــادش من الدرجة الثانية
.1-2
وسـ ـج ــل ال ـف ــرن ـس ــي وس ـ ـ ــام بـ ــن ي ـ ــدر ()31
واالرج ـن ـت ـي ـنــي خــواك ـيــن ك ــوري ــا ( )54هــدفــي
اشبيلية ،والفارو غارسيا ( )86هدف قادش.
وكان اشبيلية فاز بثنائية نظيفة ذهابا.
وفــي الـثــالـثــة ،عــوض اسـبــانـيــول خسارته
على ارضــه ذهــابــا  ،2-1بـفــوز ثمين بثنائية
نظيفة سجلها البرازيلي ليوناردو باتيستاو
( )14وجيرار مورينو باالغيرو (.)34
(أ ف ب)

يلتقي تشلسي حامل اللقب
ويخوض
ضيفيه ليستر سيتيً ،
توتنهام الخامس اختبارا
ً
صعبا مع ضيفه إيفرتون
التاسع ،في المرحلة الثالثة
والعشرين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.

كونتي

ً
كوكلين ينضم رسميا إلى فالنسيا
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا
اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،أمــس
األول ،ض ـ ـ ــم ال ع ـ ـ ـ ــب ا لـ ــو سـ ــط
الـفــرنـســي فــرانـسـيــس كوكلين
ق ـ ـ ــادم ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــادي أرسـ ـ ـنـ ـ ــال
االنكليزي ،في عقد يمتد حتى
يونيو .2022
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي اإلسـ ـب ــان ــي
فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان انـ ـ ـ ــه ت ـ ــوص ـ ــل "الـ ـ ــى
ات ـفــاق مــع ن ــادي أرس ـنــال لكرة
ال ـق ــدم الـخـمـيــس ح ــول انـتـقــال
فرانسيس كوكلين ،الذي أصبح
العبا جديدا باألبيض واألسود
(ألوان فالنسيا) حتى  30يونيو
."2022
وح ـ ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــادي اإلس ـب ــان ــي
قيمة البند الجزائي لفسخ عقد
ال ــاع ــب ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـمــر 26
عــامــا ،بمبلغ  80مليون يــورو
( 96.4ماليين دوالر).
ون ـق ــل ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
ل ـل ـن ــادي اإلس ـب ــان ــي ع ــن العـبــه
الجديد قوله "أنــا سعيد جــدا،

كوكلين

ه ــذا تـحــد كبير بالنسبة إل ـ ّـي.
أب ـ ــدأ ح ـي ــاة جـ ــديـ ــدة ،إال ان ـنــي
متحمس".
وأش ــار الــى انــه تباحث عبر
ال ـه ــات ــف م ــع مـ ـ ــدرب فــالـنـسـيــا
مــارس ـي ـل ـي ـنــو غ ــارس ـي ــا تـ ــورال
"وك ــان ــت الـمـحــادثــة ج ـيــدة ،لــذا
أنا سعيد بأن أكون هنا اليوم".

كابيللو :مورينيو وكونتي «فقدا عقليهما»
اعتبر المدرب السابق للمنتخب اإلنكليزي لكرة
الـقــدم االيـطــالــي فابيو كابيللو ،ان مــواطـنــه مــدرب
تشلسي أنطونيو كونتي ومدرب مانشستر يونايتد
البرتغالي جــوزيــه مورينيو "فـقــدا عقليهما" في
الحرب الكالمية المستعرة بينهما.
وتبادل المدربان خالل األيام الماضية سلسلة
مــن االهــانــات اللفظية ،منها اتـهــام مورينيو
لكونتي بالتورط في فضيحة تالعب بنتائج
مباريات في ايطاليا ووصفه بـ"المهرج" ،بينما
نعته اإليطالي بأنه "رجل صغير".
ويــأتــي التوتر قبل أسابيع مــن مـبــاراة بين
تشلسي حامل لقب الــدوري االنكليزي الممتاز،
ويونايتد الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هذا
الموسم ،في  25فبراير المقبل.
وف ــي تعليق عـلــى ال ـتــراشــق ،ق ــال كابيللو لقناة

تشلسي وتوتنهام يستضيفان ليستر
وإيفرتون في الـ «بريميرليغ»
ف ــي الـمــرحـلــة الـثــالـثــة وال ـع ـشــريــن م ــن الـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،يلتقي تشلسي حامل اللقب
ضيفيه ليستر سيتي ،ويخوض توتنهام الخامس
ً
ً
اختبارا صعبا مع ضيفه إيفرتون التاسع.
ويـتـصــدر مانشستر سيتي الـتــرتـيــب برصيد
 62نقطة ،بفارق مريح يبلغ  15نقطة عن غريمه
مانشستر يــونــايـتــد ،ال ــذي يـتـقــدم ب ــدوره بنقطة
واحدة عن تشلسي .ويأتي ليفربول رابعا وله 44
نقطة ،مقابل  41لتوتنهام و 39الرسنال.
وينشد اإليطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي
الفوز ضد ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي،
ً
والذي تحسنت عروضه كثيرا بعد إسناد إدارته
الفنية للفرنسي كلود بويل خلفا لكريغ شيكسبير
المقال من منصبه.
وارتـقــى ليستر الــى المركز الثامن برصيد 30
نقطة ،وكــان تغلب على هادرسفيلد -3صـفــر في
المرحلة الماضية ،التي تعادل فيها تشلسي أيضا
في "ديربي" لندن مع ارسنال  .2-2والتقى تشلسي
مع ارسنال مجددا في ذهــاب نصف نهائي كأس
الرابطة األربعاء وانتهت النتيجة سلبية.
ومن المحتمل ان يشرك كونتي العبي الوسط
دانــي دريـنـكــووتــر والفرنسي نغولو كانتي ضد
فريقهما السابق للمرة االولــى .وساهم الالعبان
الى جانب جايمي فاردي ،والجزائري رياض محرز

كــولـتـشــونـيــروس عـلــى غــريــزة
غريزمان التهديفية.
ب ـ ـ ــدوره ،ي ـح ـقــق ايـ ـب ــار نـهــايــة
رائ ـ ـعـ ــة لـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــذهـ ـ ــاب ،بـ ـف ــوزه
 6مـ ـ ــرات فـ ــي م ـب ــاري ــات ــه ال ـس ـبــع
االخ ـ ـيـ ــرة ،ل ـيــرت ـقــي الـ ــى ال ـمــركــز
السابع بفارق نقطة عن فياريال.

ويحل فالنسيا الثالث ،بفارق
 11ن ـق ـطــة ع ــن ب ــرش ـل ــون ــة ،عـلــى
ديـبــورتـيـفــو الكــورون ـيــا السابع
ع ـش ــر وال ـ ـ ــذي ف ـ ــاز م ـ ــرة وح ـي ــدة
في آخــر  8مباريات ،معوال على
استعادة توازنه بعد  3خسارات
في آخر  5مباريات.

ب ــإح ــراز ليستر سـيـتــي لـقــب الـبـطــولــة فــي موسم
 ،2016-2015وعاد كانتي وتوج مع تشلسي ايضا
الموسم الماضي.
وقال المدرب اإليطالي المرشح لتدريب منتخب
بالده ،االحد ،بعد الفوز الكاسح على ستوك -5صفر
"مــن اسـبــاب وجــود دانــي هنا انــه فــاز باللقب مع
نغولو قبل عامين".
وكان درينكووتر اشاد بكانتي لدى انضمامه
الى تشلسي بقوله "لعبت مع نغولو لموسم ولم
تكن هناك فعال اي مباراة لم استمتع بها باللعب
الى جانبه".
ويخوض توتنهام مباراة ال تخلو من صعوبة
امام ضيفه ايفرتون ،وسط حديث متكرر عن رحيل
ابرز العبيه ،خصوصا هاري كاين وديلي الي.
لكن رئيس النادي دانييل ليفي أكد ان النجمين
لن يتركا الفريق ال في فترة االنتقاالت الشتوية وال
حتى في نهاية الموسم.
وفـ ــي ب ــاق ــي ال ـم ـب ــاري ــات ،يـلـتـقــي وات ـ ـفـ ــورد مع
س ــاوث ـم ـب ـت ــون ،وك ــري ـس ـت ــال ب ـ ــاالس م ــع بـيــرنـلــي،
وهادرسلفيد مــع وســت ه ــام ،ووس ــت بروميتش
الـبـيــون مــع بــراي ـتــون ،ونـيــوكــاســل مــع ســوانـســي
سيتي.

"س ـكــاي سـبــورتــس ايـطــالـيــا"" ،أعـتـقــد أن كــونـتــي لم
يكن على علم بمن يواجهه ( )...هذا قميص تشلسي
الذي يجعل المدربين متوترين .أتذكرون كيف كان
مورينيو عندما كان مدربا لتشلسي؟ كونتي يقوم
فقط بما سبق لمورينيو القيام به".
وأ ض ــاف "جميعنا نتذكر مورينيو جاثيا على
ركبته في وسط الملعب ،ويركض بشكل هستيري
بعد فوز فريقه".
وب ــدأت الـحــرب الكالمية األخـيــرة بين المدربين،
عندما ألمح مورينيو الى ان كونتي أشبه بـ"المهرج"
على أرض الملعب ،نظرا للطريقة التي يحتفل فيها
بأهداف فريقه.
وقال كابيللو في تصريحاته ان مورينيو وكونتي
"فقدا عقليهما بشكل كامل ،لم أعتقد أبدا أن األمر قد
يصل الى هذا الحد".

مباريات اليوم
الوقت

القناة الناقلة

المباريات

الدوري اإلسباني
٣:00

جيرونا × الس بالماس

beIN SPORTS HD 3

٦:15

ريال مدريد × فياريال

beIN SPORTS HD 3

٨:30

إيبار × أتلتيكو مدريد

beIN SPORTS HD 3

١٠:45

ديبورتيفو الكورونا × فالنسيا

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإلنكليزي
٦:00

تشلسي × ليستر سيتي

beIN SPORTS HD 2

 ٦:00نيوكاسل يونايتد × سوانزي سيتي beIN SPORTS HD 4
٦:00

كريستال باالس × بيرنلي

beIN SPORTS HD 7

٦:00

واتفورد × ساوثهامتون

beIN SPORTS HD 8

٦:00

وست بروميتش ألبيون × برايتون beIN SPORTS HD 1

٦:00

هيديرسفيلد تاون × وست هام

beIN SPORTS HD 9

٨:30

توتنهام هوتسبير × إيفرتون

beIN SPORTS HD 2

ةديرجلا
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رياضة

بداية سهلة لفيدرر ونادال في أستراليا
بحسب القرعة التي سحبت
أمس األول في ملبورن ،يبدأ
السويسري ًروجيه فيدرر
المصنف ثانيا حملة الدفاع عن
لقب بطولة أستراليا المفتوحة،
أولى البطوالت األربع
الكبرى ،بمواجهة سهلة ضد
السلوفيني الياز بيديني.

يبدأ السويسري روجيه فيدرر
المصنف ثانيا حملة الدفاع عن
لقب بطولة أستراليا المفتوحة،
أول ــى الـبـطــوالت األرب ــع الكبرى،
بمواجهة سهلة على الورق ضد
السلوفيني الياز بيديني بحسب
القرعة التي سحبت امس األول
في ملبورن.
وستكون مـبــاراة ال ــدور األول
م ــن ال ـب ـطــولــة األس ـت ــرال ـي ــة الـتــي
تنطلق بعد غد وتستمر حتى 28
الشهر الحالي ،األولى بين فيدرر
( 36ع ــام ــا) ال ـس ــاع ــي ال ـ ــى لـقـبــه
الكبير العشرين ،والسلوفيني
المصنف  51عالميا.
ويـ ـسـ ـع ــى فـ ـ ـي ـ ــدرر إل ـ ـ ــى ل ـق ـبــه
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ف ـ ــي م ـ ـل ـ ـبـ ــورن ،لـكـنــه
ق ــد ي ـص ـطــدم بــال ـك ـنــدي مـيـلــوس
راونيتش في الدور الرابع ،بعدما
وقعا معا في النصف الثاني من
القرعة.
وت ـ ـح ـ ـضـ ــر ف ـ ـ ـيـ ـ ــدرر ل ـب ـط ــول ــة
اسـتــرالـيــا بشكل جيد مــن خالل
قـ ـ ـي ـ ــادة بـ ـ ـ ــاده ال ـ ـ ــى لـ ـق ــب ك ــأس
هوبمان للمنتخبات المختلطة
دون أن يخسر أي مباراة.
ويـ ــأمـ ــل الـ ـس ــويـ ـس ــري تـ ـك ــرار
سيناريو الموسم الماضي الذي
اس ـت ـع ــاد ف ـي ــه ش ـب ــاب ــه ب ــإح ــرازه

سـبـعــة ال ـق ــاب ،بـيـنـهــا اسـتــرالـيــا
المفتوحة ،وويـمـبـلــدون و 3في
دورات الماسترز لأللف نقطة.
أما بالنسبة لإلسباني رافايل
ن ـ ـ ـ ــادال ال ـم ـص ـن ــف اول ،ف ـي ـبــدأ
مشواره ضد مصنف في المركز
الثالث والثمانين وهــو فيكتور
استريال بورغوس من جمهورية
الدومينيكان في النصف األول
من القرعة.
وق ــد ي ــواج ــه نـ ــادال ال ـكــرواتــي
مــاريــن سيليتش فــي ال ــدور ربع
النهائي من البطولة األسترالية
ال ـت ــي وض ـع ــت ال ـصــربــي نــوفــاك
دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش ،ال ـم ـص ـن ــف فــي
المركز الرابع عشر نتيجة غيابه
ع ــن ال ـم ــاع ــب م ـنــذ ت ـعــرضــه في
يوليو الماضي إلصابة في مرفقه
األي ـ ـمـ ــن ،ع ـل ــى م ـس ــار ال ـفــرن ـســي
غايل مونفيس في الدور الثاني
فــي ح ــال تخلصه مــن األمـيــركــي
دونالد يونغ في الدور األول.
أم ــا بـطــل اسـتــرالـيــا الـســابــق
ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري س ـت ــان ـي ـس ــاس
فــافــريـنـكــا الـ ــذي ل ــم ي ـخــض أي
مـبــاراة منذ بطولة ويمبلدون
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب خـ ـ ـض ـ ــوع ـ ــه ل ـع ـم ـل ـي ــة
جـ ــراح ـ ـيـ ــة ف ـ ــي رك ـ ـب ـ ـتـ ــه ،ف ـي ـبــدأ
مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــواره ك ـ ـم ـ ـص ـ ـنـ ــف تـ ــاسـ ــع

بمواجهة الليتواني ريكارداس
بيرانكيس.

هاليب للقب كبير أول
وعند السيدات ،تبدأ الرومانية
سيمونا هاليب المصنفة اولى
سعيها الحراز لقبها الكبير األول
بمواجهة األسترالية ديستاني
ايــافــا الـمـشــاركــة ببطاقة دع ــوة،
لكنها قــد تـصـطــدم بالتشيكية
كــارولـيـنــا بليسكوفا فــي ال ــدور
ربع النهائي.
وتأمل هاليب أن تتخلص من
عقدتها في ملبورن ،حيث ودعت
الـبـطــولــة األس ـتــرال ـيــة مــن ال ــدور
األول في الموسمين األخيرين،
وفي أربــع مناسبات من أصل 6
مشاركات حتى اآلن.
ويبدو الصراع مفتوحا على
مصراعيه في نسخة هــذا العام
بسبب غياب األميركية سيرينا
وليامس ،التي قررت عدم الدفاع
ع ـ ــن ل ـق ـب ـه ــا ،ألن ـ ـهـ ــا ل ـي ـس ــت فــي
المستوى التي يخولها المشاركة
فــي بـطــولــة مــن ه ــذا الـعـيــار بعد
وض ـع ـه ــا م ــول ــوده ــا األول فــي
سبتمبر.
ووقعت البريطانية جوهانا

فيدرر ونادال
كونتا التاسعة على نفس مسار
هــال ـيــب ،ال ـف ــائ ــزة ال ـس ـبــت بلقب
دورة شينزين الصينية ،و هــي
ت ـبــدأ م ـشــوارهــا ضــد األمـيــركـيــة
ماديسون برينغل.
وت ـب ــدأ الــدن ـمــارك ـيــة كــارولـيــن
فوزنياكي التي صنفت ثانية بعد
استعادتها شيئا من مستواها
السابق بوصولها الى  7مباريات
نهائية في  ،2017مشوارها ضد

تعليق «فوري» في الدوري الفرنسي
لتكنولوجيا خط المرمى

باستوري ينفي رغبته في ترك باريس
كشف المدافع البرازيلي تياغو سيلفا
ق ــائ ــد بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ال ـفــرن ـســي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،رغ ـبــة زمـيـلــه الع ــب الــوســط
األرجنتيني خافيير باستوري في الرحيل
عــن فــريــق العاصمة فــي فـتــرة االنتقاالت
ال ـش ـتــويــة ،ف ــي خ ـطــوة رد عـلـيـهــا الـثــانــي
بالنفي.
وق ــال سيلفا االرب ـعــاء فــي تصريحات
صحافية ،بعد تأهل سان جرمان لنصف
نـهــائــي ك ــأس راب ـطــة األن ــدي ــة الـمـحـتــرفــة،
"أعتقد ان باستوري أبلغ الـنــادي رغبته
بالرحيل ،لكنهما لم يتوصال الى اتفاق".
وتأخر باستوري بالعودة الى صفوف
فــري ـقــه ب ـعــد عـطـلــة االعـ ـي ــاد ون ـق ـلــت عنه
وسائل اعالم ارجنتينية انه عمل على حل

مشاكل خاصة ،فيما أكد الالعب ان تأخره
في العودة ال يعني بأي شكل من األشكال
انه يرغب في ترك النادي.
وقـ ـ ــال ال ــاع ــب "أحـ ـ ــب ب ــاري ــس وأح ــب
نادي باريس سان جرمان ( )...لدي بعض
المشاكل الخاصة لحلها".
وف ــي رد عـلــى تـصــريـحــات زمـيـلــه ،قــال
بــاسـتــوري امــس األول عبر حسابه على
"انستغرام"" ،لم أتحدث أبــدا مع (تياغو)
سيلفا ال عن مشكلتي وال مستقبلي.
ً
لم أضغط أبدا على أي أحد .هذا ليس
أسلوبي .لم يكن على بينة بالمشكلة التي
حصلت معي والتي دفعتني الى التأخر
عن العودة الى صفوف الفريق".
وأض ــاف "أك ــرر ان حلمي دائـمــا هــو أن

الرومانية ميخاييال بوزارنيسكو
في النصف الثاني من القرعة.
وت ــواج ــه فــوزن ـيــاكــي احـتـمــال
لقاء الالتفية يلينا اوستابنكو
ال ـســاب ـعــة وح ــام ـل ــة ل ـعــب روالن
غـ ـ ـ ـ ــاروس الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي رب ــع
النهائي.
وتــوجــد اإلسـبــانـيــة غاربيني
م ــوغ ــوروتـ ـس ــا ال ـث ــال ـث ــة وب ـط ـلــة
ويـمـبـلــدون عـلــى مـســار هاليب،

وه ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ م ـ ـ ـشـ ـ ــوارهـ ـ ــا ض ــد
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ج ـي ـس ـي ـكــا بــونـشـيــه
وق ــد تلتقي فــرنـسـيــة أخ ــرى في
ربــع النهائي بشخص كارولين
غــار سـيــا ،علما بأنها انسحبت
األربـ ـع ــاء م ــن رب ــع نـهــائــي دورة
سيدني بسبب اإلصابة.
وتـ ـسـ ـج ــل ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة م ــاري ــا
شارابوفا عودتها الــى البطولة
األس ـت ــرال ـي ــة ،ال ـت ــي غ ــاب ــت عنها

أكــون آخــر مــن يــرحــل .كنت دائما
وف ـيــا .لـيــس صحيحا انـنــي أريــد
الــرح ـيــل! أح ــب ال ـب ـقــاء هـنــا إلنـهــاء
مسيرتي".
وانـ ـض ــم ب ــاسـ ـت ــوري ،ال ـم ـك ـنــى "إل
فـ ــاكـ ــو" (الـ ـنـ ـحـ ـي ــل) ،ال ـ ــى س ـ ــان ج ــرم ــان
عام 2011مقابل  40مليون يورو قادما من
باليرمو اإليطالي ،وكان من أول األسماء
البارزة التي بدأ النادي باستقطابها بعد
انتقال ملكيته لهيئة قطر لالستثمارات
الرياضية في العام نفسه.
وبعد أداء دور أســاســي فــي التشكيلة
خــال المواسم األربـعــة األول ــى ،تراجعت
مـشــاركـتــه بـعــض ال ـشــيء فــي الموسمين
األخيرين.

قــررت رابطة ال ــدوري الفرنسي لكرة الـقــدم ،أمس
األول ،تعليق تكنولوجيا خط المرمى بشكل "فوري"،
بعد سلسلة من األخـطــاء التي شابت استخدامها،
بحسب ما أعلن المدير العام لرابطة دوري كرة القدم
ديدييه كييو.
ويشمل القرار كل المباريات التي تقام بإشراف
الرابطة ،وأبرزها دوري الدرجة األولى وكأس الرابطة،
ويأتي غــداة حصول خطأين األربـعــاء في مباريات
الدور ربع النهائي لكأس الرابطة.
وقــال كييو "لسوء الحظ شهدنا الليلة الماضية
خطأين خطيرين في نظام تكنولوجيا خط المرمى،
االول في مباراة اميان وباريس سان جرمان ،فلم ينذر
النظام حكم المباراة عبر الساعة التي يحملها في
يده وجاء احتساب الهدف عبر االستعانة بالفيديو،
وال ـثــانــي فــي م ـبــاراة انـجـيــه ومونبلييه حـيــن أنــذر
النظام حكم المباراة عن طريق الخطأ عبر الساعة".

ّ
رابتورز يكبد كليفالند خسارة قاسية في الـ NBA
استخدم تورونتو رابتورز هجوما
م ـتــواز نــا ،ليسحق ضـيـفــه كليفالند
كافالييرز وصيف الموسم الماضي
 ،99-133امــس األول ،فــي دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين ،ملحقا
أســوأ خسارة هــذا الموسم بليبرون
جيمس ورفــاقــه ،فيما عــزز بوسطن
سلتيكس صدارته للمنطقة الغربية.
ودخــل فريد فــان فليت من مقاعد
ال ـب ــدالء ،ليسجل  22نـقـطــة بينها 6
ثــاثـيــات ويـتـقــدم سبعة العبين من
تــورونـتــو سـجـلــوا  10نـقــاط أو اكثر
على ملعب "اير كندا سنتر".
ورفع تورونتو رصيده إلى  15فوزا
وخسارتين على ارضه ،رغم خوضه
الـمـبــاراة مــن دون األســاسـيـيــن كايل
لـ ــوري ال ـم ـصــاب واالس ـب ــان ــي سـيــرج
ايباكا الموقوف.
وعزز تورونتو موقعه في وصافة
المنطقة الشرقية ( ،)11-29متقدما
على كليفالند بالذات ( ،)15-26فيما
يحلق بوسطن سلتيكس بالصدارة
(.)10-34
وأنهى جيمس المباراة وبجعبته
 26نقطة ،لكن فريقه مني بخسارته
السادسة في آخر  8مباريات ،منذ يوم

عيد الميالد عندما سقط أمام غولدن
ستايت ووريرز حامل اللقب.
وأهدر ايزياه توماس العب كليفالند
الحالي وبوسطن السابق الذي تعرض
لغرامة بقيمة  20ألــف دوالر اميركي
بـسـبــب دف ــع الع ــب مـيـنـيـســوتــا ان ــدرو
ويغينز الــى األرض االرب ـعــاء ،أول 11
تسديدة له في المباراة.
وق ــال جيمس "ال أع ــرف مــا الخطأ
و م ــاذا حصل معنا .يجب أن ننهض
ونجد حــا لــذلــك" .وهــذا أعلى رصيد
يدخل سلة كليفالند هذا الموسم ،وهي
المرة الثالثة تواليا يدخل سلته 127
نقطة على االقل.
وأضاف للفائز سي جاي مايلز 16
نقطة والعب االرتكاز الليتواني يوناس
فاالنسيوناس  15نقطة و 18متابعة.
وقال فان فليت "أحد مزايانا صغر
سن العبينا ،سرعتنا ولياقتنا .يجب
أن نستفيد منذ لك".
وكانت سلسلة رابتورز من  12فوزا
متتاليا قد توقفت الثالثاء بخسارته
امـ ـ ــام م ـي ــام ــي ،ل ـك ـنــه ث ـ ــأر ن ـس ـب ـيــا مــن
كليفالند الذي اقصاه من الدور الثاني
في البالي اوف في مايو الماضي.
وخــاض كافالييرز  9من مبارياته

الـ 11االخيرة خارج ارضه ،فخسر سبع
مباريات منها وكان الفارق اكثر من 10
نقاط في اربع مباريات.
وأمـ ــل كـلـيـفــانــد اس ـت ـع ــادة مــوزعــه
ديــريــك روز ،الـمـصــاب بكاحله منذ 7
نوفمبر الماضي ،في هذه الرحلة ،بيد
انه لم يلعب الخميس.

فوز بوسطن
وكــان بوسطن قــد افتتح مباريات
الليلة بفوز خارج الحدود على حساب
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،103-114
أم ــام  20أل ــف مـتـفــرج ف ــي قــاعــة "أو 2
أرينا" في العاصمة االنكليزية لندن،
تحت انـظــار عــدد مــن العـبــي تشلسي
وارسـنــال في الــدوري االنكليزي لكرة
القدم.
وعانى سلتيكس في بداية المباراة،
وتخلف امــام خصمه بفارق  22نقطة
(.)27-49
ل ـكــن ف ــي ظ ــل ت ــأل ــق م ــوزع ــه كــايــري
ايرفينغ ( 20نقطة) والروكي جايسون
تاتوم ( 16نقطة ،بينها  11في الربع
ال ـثــالــث) ،قـلــب تــأخــره قـبــل أن يحسم
المواجهة في الربع األخير.

الـ ـم ــوس ــم ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،إلي ـق ــاف ـه ــا
 15ش ـه ــرا ب ـس ـبــب ال ـم ـن ـش ـطــات،
بمواجهة األلمانية تاتيانا ماريا.
وتستهل األ مـيــر كـيــة سيرينا
ولـيــامــس ( 37عــامــا) مشاركتها
األخيرة على األرجح في البطولة
األس ـت ــرال ـي ــة كـمـصـنـفــة خــامـســة
بمواجهة السويسرية بيليندا
بنسيتش ،التي توجت بصحبة
فيدرر بلقب كأس هوبمان.

وقـ ــال ايــرف ـي ـنــغ ب ـعــد ال ـف ــوز "تـعـيــن
علينا اظهار هويتنا أمام فريق جيد
ل ـف ـيــادل ـف ـيــا .ب ـعــد أن أص ـب ـح ـنــا اكـثــر
شراسة في الدفاع تفوقنا عليهم".
ون ـجــح الع ـبــو بــوسـطــن ف ــي اغ ــاق
المنافذ على جاي جاي ريديك ،افضل
مـسـجــل ل ــدى سـيـكـســرز مــع  22نقطة
بينها  5ثالثيات.
وح ـق ــق ل ــوس ان ـج ـلــس ال ـعــريــق،
الــذي كان في ذيل ترتيب المنطقة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،فـ ـ ــوزه الـ ـث ــال ــث تــوال ـيــا
على حساب ضيفه الـقــوي سان
انتونيو سبيرز .81-93
ورد الع ـب ــو ل ـي ـك ــرز بـســرعــة
أمــام تشكيلة غاب عنها النجم
ك ـ ـ ــاوه ـ ـ ــي لـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــارد والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوزع
الفرنسي المخضرم طوني باركر
بسبب االصابة.
وسجل الماركوس اولدريدج 20
نقطة للخاسر ،لكن نجاعة اإلسباني
ب ــاو غــاســول ( 9نـقــاط و 12متابعة)
واألرج ـن ـت ـي ـنــي م ــان ــو جـيـنــوبـيـلــي (8
نقاط) كانت محدودة.

وتابع "ان هذين الخطأين غير مقبولين ،خصوصا
انهما حصال مباشرة بعدما أبلغنا "غول كونترول"
(الشركة التي تؤمن خدمة هذه التكنولوجيا)" ،مشيرا
الى ان النظام بحالته الحالية "غير موثوق به".
وحذرت الرابطة الشركة الشهر الماضي من إمكان
فسخ عقدها مع بطولة الدوري في حال ظهور أخطاء
إضافية.
وسـتـخـتـبــر فــرن ـســا أي ـض ــا تـقـنـيــة ح ـكــم الـفـيــديــو
ً
المساعد بدءا من الدور ربع النهائي لكأس الرابطة،
على سبيل االخـتـبــار قبل اعـتـمــاده فــي ال ــدوري في
الموسم المقبل .ولقيت هذه التقنية التي تختبرها
دول عدة ،مشاكل وانتقادات أيضا ،علما بأن االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) يأمل في استخدامها رسميا
في نهائيات كأس العالم  2018في روسيا.

لقب «سيدني» بين كيربر وبارتي
ح ـج ــزت األس ـت ــرال ـي ــة اش ـلــي
بــارتــي البطاقة األول ــى لنهائي
دورة سيدني الــدولـيــة فــي كرة
ال ـم ـض ــرب ،ب ـفــوزهــا ام ــس على
مــواط ـن ـت ـهــا داري ـ ــا غــافــري ـلــوفــا
 6-3و 4-6و ،2-6وانضمت اليها
األلمانية انجليك كيربر الفائزة
على اإليطالية كاميال جورجي
 2-6و.3-6
وتبحث بارتي ،المصنفة 19
عــالـمـيــا ،عــن لقبها الـثــانــي في
بـطــوالت الـمـحـتــرفــات ،بعد
كـ ــواال ل ـ ـم ـ ـبـ ــور ،2017
فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ت ـ ـس ـ ـعـ ــى
كيربر ،المصنفة
اول ـ ــى عــالـمـيــة
س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا ،إلـ ــى
استعادة شيء
م ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
الــذي خولها إحــراز
لقبي بطولة أستراليا
وفـ ـ ــاش ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــغ م ـ ـ ـيـ ـ ــدوز
األميركية عام .2016
وك ــان ــت غــافــري ـلــوفــا تــأهـلــت
لنصف النهائي دون أن تلعب
ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـس ـ ـح ـ ــاب اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة
غاربيني موغوروتسا ،المصنفة

اولى في الدورة والثالثة عالميا،
بسبب اإلصابة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ك ــان ــت كـيــربــر
ق ــد أخ ــرج ــت الـتـشـيـكـيــة لــوســي
سافاروفا ،واألميركية فينوس
ول ـيــامــس الـمـصـنـفــة ثــانـيــة من
الدورين السابقين ،فيما أقصت
ج ــورج ــي ال ـبــول ـنــديــة انييشكا
رادفانسكا وصيفة  2017وبطلة
.2013
وصـنـفــت كـيــربــر ف ــي بطولة
استراليا المقررة بين  15و28
الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـحـ ــالـ ــي ف ـ ــي ال ـم ــرك ــز
الـ ـ ـح ـ ــادي وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،وه ــي
تبدأ مشوارها فــي الــدور األول
بـمــواجـهــة مــواطـنـتـهــا آنــا-لـيـنــا
فــريــدســام بحسب الـقــرعــة التي
سحبت الخميس في ملبورن.
وعند الرجال ،تأهل الروسي
دان ـ ـيـ ــال م ـيــدف ـيــديــف لـلـنـهــائــي
ب ــإقـ ـص ــائ ــه اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ف ــاب ـي ــو
فونييني المصنف را ب ـعــا 6-2
و 4-6و.1-6

ساينز يخطف المرحلة السادسة في رالي دكار
في المرحلة السادسة من
النسخة األربعين لرالي دكار
للطرقات الوعرة ،أمس
األول ،في العاصمة البوليفية
الباز ،أحرز سائق بيجو
اإلسباني كارلوس ساينز
المركز األول ،وسط جو
مشحون بالتظاهرات.

أحرز سائق بيجو اإلسباني كارلوس ساينز
المركز األول في المرحلة السادسة من النسخة
األربـعـيــن لــرالــي دك ــار للطرقات الــوعــرة ،أمس
األول ،في العاصمة البوليفية الباز التي شهدت
اشتباكات بين متظاهرين ورجال الشرطة في
مناخ اجتماعي متوتر في بوليفيا ولكن دون
أن يؤثر على السباق.
وانتظر ساينز الطرقات السريعة لبوليفيا
إلحــراز المركز االول للمرة االولــى في النسخة
الحالية ،متقدما بفارق  4:06دقائق على زميله
ف ــي ال ـفــريــق ،الـفــرنـســي سـتـيـفــان بيترهانسل
وبفارق  5:05دقائق على سائق تويوتا القطري
ناصر العطية.
وفاز الفرنسي انطوان ميو (كا تي ام) بالمركز
األول في فئة الدراجات للمرحلة التي ربطت بين
مدينة اريكويبا البيروفية والباز على مسافة
 760كلم (بينها  313كلم خاصة) بزمن 1.54:10
ساعة ،فيما كان المركز األول في فئة السيارات
للفرنسي ستيفان بيترهانسل بزمن ساعتين
و 57دقيقة و 36ثانية.
اشتباك  200شخص
واشتبك نحو  200شخص يعارضون اقامة
رالي دكار في بوليفيا ،مع رجال الشرطة لدى
وصــول الدراجين إلــى خط النهاية ،واضطرت

األخيرة الى استعمال قنابل رذاذ الفلفل والغاز
المسيل للدموع لتفرقتهم على هامش طريق،
حيث يوجد السائقون واللجنة المنظمة.
وألـ ـق ــى ال ـم ـت ـظــاهــرون عـ ـب ــوات م ـي ــاه فــارغــة
وكراسي باتجاه سيارة تابعة للجنة المنظمة
كانت تفتح الموكب ،بحسب ما الحــظ مراسل
وكالة فرانس برس.
وأط ـل ـق ــت ص ــاف ــرات االس ـت ـه ـج ــان ع ـلــى اول
الــدراجـيــن الــواصـلـيــن الــى الـكــاتــدرائـيــة قبل ان
تتدخل الشرطة مجددا .كما تم اشعال مفرقعات
نارية في الشوارع.
وه ـت ــف ال ـم ـت ـظــاهــرون "ن ــري ــد مـسـتـشـفـيــات،
ولـيــس دكـ ــار!" ،و"إل ـغــاء الـقــانــون الـجـنــائــي" في
وقت تعيش فيه البالد تظاهرات ضد الرئيس
ايفو موراليس الذي يحكمها منذ  2006ويأمل
في البقاء حتى .2025
وأعرب موراليس الخميس في تغريدة على
"تــويـتــر" عــن سـعــادتــه بــوصــول رال ــي دك ــار الى
بالده ،وكتب" :انه لمن دواعي الفخر بالنسبة لنا
المشاركة في هذا الحدث الذي يمكن ان يدمجنا
في العالم ،وينعش الرياضة ويجذب السياح".
كـمــا ق ــام اآلالف م ــن الـبــولـيـفـيـيــن بتشجيع
الـســائـقـيــن عـلــى حــافــة ال ـش ــوارع تـحــت مــراقـبــة
مشددة من القوات المسلحة.

واحتفظ بيترهانسل ،حامل اللقب  7مرات
آخرها في  ،2017بصدارة فئة السيارات بحلوله
ثــانـيــا ب ـفــارق  4:06دقــائــق خـلــف ســايـنــز بطل
المرحلة بقطعه مسافتها بزمن ساعتين و53
دقيقة و 30ثانية.
وك ــان بيترهانسل أح ــرز الـمــركــز األول في
ال ـمــرح ـلــة ال ـخــام ـســة االربـ ـع ــاء ع ـنــدمــا اسـتـغــل
ان ـس ـح ــاب م ــواط ـن ــه س ـي ـبــاس ـت ـيــان ل ـ ــوب ،بطل
العالم للراليات  9مــرات ،بسبب اصابة مالحه
دانيال ايلينا.
وعزز العطية ،بطل 2011
و ،2015م ــو ق ـع ــه فــي
ال ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع فــي
الترتيب العام.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراج ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ف ـ ــاز
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ان ـ ـطـ ــوان
م ـ ـ ـيـ ـ ــو ( كـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــي ام)
بــالـمــركــز األول بــزمــن
 1.54:10ساعة ،متقدما
ب ـ ـفـ ــارق  30ث ــانـ ـي ــة عـلــى
االرجنتيني كيفن بينافيديس
(هوندا) واألسترالي توبي برايس (كا
تي ام).

وانتزع بينافيديس صدارة الترتيب العام من
ً
الفرنسي ادريان فان بيفيرين ،الذي حل عاشرا
في مرحلة اليوم بفارق  3:27دقائق عن بطلها.
وت ــراج ــع ف ــان بيفيرين ال ــى الـمــركــز الـثــانــي
بفارق  1:57دقيقة خلف بينافيديس.

وخلد المشاركون الى الراحة أمس ،على ان
يستأنف الرالي اليوم بالمرحلة السابعة بين
مدينتي الباز واويوني في بوليفيا على مسافة
 447كلم بينها  313خاصة.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

دراكوال...
ً
ليس خياال!

ثنائية الحياة والعدم

د .نجم عبدالكريم

يندر أن تجد في تاريخ اإلنسان من يفوق هذا الوحش في كيفية
تفننه بابتكار أساليب ا لـعــذاب ا لـتــي يبتدعها ليتلذذ بتعذيب
ضحاياه قبل أن ُيجهز عليهم بالقتل ،ثم ينهش لحومهم ،بعد أن
يشرب بكأس من الذهب دماء هم الساخنة ،وكل هذا يحدث أمام
أهالي فرائسه وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم.
فمن هذا الوحش؟!
ً
الذي يتجول في الظالم بحثا عن لحم البشر؟!
والذي ال تساوي عنده النفس البشرية حفنة من تراب؟!
ً
هذا الذي كتبت عنه كتب التاريخ أساطير وقصصا كأنموذج
ألبشع الكائنات البشرية ،فمن هو؟!

والـ ــد وم ــول ــود ،حــامــل وم ـح ـمــول ،جــاهــل وم ـج ـهــول ،حــاكــم
ومحكوم ،حاشم ومحشوم ،ظالم ومظلوم ،تابع ومتبوع ،نافخ
ومنفوخ ،ماكل ومأكول ،راكــب ومركوب ،راكــل ومركول ،مادح
وممدوح ،رافع ومرفوع ،دافع ومدفوع ،خالع ومخلوع ،جابر
ومـجـبــور ،تــالــف ومـتـلــوف ،ط ــارد وم ـطــرود ،س ــارق ومـســروق،
نــاهــب ومـنـهــوب ،نــاصــب ومـنـصــوب ،حــالــب ومـحـلــوب ،جالب
ومـجـلــوب ،شــاغــل ومـشـغــول ،داي ــن ومــديــون ،ســاتــر ومستور،
حاسد ومحسود ،جاحد ومجحود ،ساكت ومسكوت ،رافض
وم ــرف ــوض ،ج ــارح وم ـج ــروح ،ك ــاره وم ـك ــروه ،غ ــادر وم ـغــدور،
شــاتــم وم ـش ـتــوم ،ك ــاذب وم ـك ــذوب ،ض ــارب وم ـض ــروب ،طالب
ومـطـلــوب ،قــاتــل ومـقـتــول ،ســاجــن ومـسـجــون ،بــايــع ومـبـيــوع،
"قالص ومقلوص" ،الحــق وملحوق ،صايد ومصيود ،واصل
وموصول ،عاشق ومعشوق ،حاضن ومحضون ،فاعل ومفعول،
تارك ومتروك ،قاطع ومقطوع ،غاصب ومغصوب ،قاتل ومقتول،
قالب ومقلوب ،غالب ومغلوب ،غاسل ومغسول ،حامل ومحمول،
دافن ومدفون...
ً
وهكذا هي مستمرة بالدوران بيننا يوما بعد آخر.

***

• ُيعرفه مؤرخه مودروسا أن اسمه (ﭬـالد) الرابع ،وهو أول ملك
على رومانيا في منتصف القرن الثالث عشر الميالدي.
• وفي الصفحات األخيرة من الكتاب يصف المؤلف ليلة وفاة
هذا الوحش:
"إنها ليلة شديدة البرد ،والريح فيها تعصف ،واألمطار فيها
تهطل بغزارة شديدة ،والبروق المصحوبة بالرعود ال تتوقف،
واألص ــوات المخيفة تــدوي بين أشـجــار الغابة وأنـحــاء شواطئ
البحيرة ،حيث األصــوات أشبه بأصوات الشياطين التي انفلتت
من عقالها.
في هذه األجواء خرج من الغابة أربعة من الرهبان يحملون على
ً
أكتافهم تابوتا اتجهوا به نحو شاطئ البحيرة ليضعوه على
مركب صغير ساروا به إلى منتصف البحيرة ،ثم ألقوه في الماء،
بعد أن أثقلوه بالحديد ليصل إلى القاع."...

***

• الذي أثار استغرابي أن المؤلف قال:
وهكذا تخلصت رومانيا من (دراكوال) ،فاستوقفني هذا االسم،
أليست هذه شخصية في رواية كتبها كالوسي كلينسكي؟! وبعد
أن قرأت قصة هذا الملك اتضح لي أن كلينسكي قد استلهم أحداثها
ُ
من حياة (ﭭ ــاد) الرابع ملك رومانيا ،الذي كان اختطف وهو في
الثانية عشرة من عمره ،ثم اكتشف فيما بعد أن والده الملك اتفق
مع الخاطفين أن يفعلوا به ما يشاؤون ،حتى إن أرادوا قتله ،في
صفقة بينه وبين الخاطفين جعلت ولده مقدمة للمساومة بينه
وبينهم!
ولما تمكن (ﭬـ ــاد) مــن الـفــرار مــن خاطفيه أصبح ال هــم لــه في
الحياة إال قتل أبيه ،وسعى إلى تحقيق هذا الهدف بكل السبل ،لكن
الثائرين في رومانيا قتلوا والده ،بسبب طغيانه وسلبه األموال،
واعتدائه على الحرمات ،فمزقوه شر ممزق مع أوالده الثالثة!
فأصبح (ﭭـالد) الوارث الوحيد للملك!

السعوديات في جدة« ...سوقي وتسوقي»
تـ ــوافـ ــدت ال ـن ـس ــاء ع ـل ــى مــركــز
"لو مــول" التجاري بمدينة جدة
السعودية ،لحضور أول معرض
س ـيــارات فــي المملكة يخصص

لـلـنـســاء ،بـعــد بـضـعــة أش ـهــر من
السماح لهن بالقيادة.
وتـ ــزي ـ ـنـ ــت ص ـ ــال ـ ــة الـ ـمـ ـع ــرض
بـ ـب ــال ــون ــات ورديـ ـ ـ ــة وبــرت ـقــال ـيــة

وصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراء ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ال ـت ـق ـط ــت
ً
النساء صورا لهن أمام السيارات.
وجلست امرأة على مقعد القيادة
ت ـض ـبــط غ ـط ــاء وج ـه ـه ــا ،بـيـنـمــا

***

•ودخل (ﭬـالد) الرابع (دراكــوال) التاريخ كأبشع غول شيطاني
منذ خلق اإلنسان! وأسطورة هذا الوحش لم تزل تطوف بين غابات
هواجس النفوس المتعطشة لمص الدماء ،فتركت من اآلثــار ما
تركته ،ولو أردنــا أن نذكر عدد خلفاء (دراكــوال) لما أحصيناهم،
ً
ولست مغاليا عندما أقول:
إن زماننا هذا ال يخلو من أكثر من دراكوال!

تحديثات جديدة على الفيسبوك
أعلن مــارك زوكربيرغ ،مؤسس
"فـيـسـبــوك" ،الليلة قبل الماضية،
أن ش ــرك ـت ــه ت ـس ـع ــى إل ـ ــى تـطـبـيــق
تـحــديـثــات كـبـيــرة عـلــى خدماتها،
ت ـش ـم ــل ت ـغ ـي ـي ــرات ع ـل ــى األخـ ـب ــار
الخاصة بالمستخدمين.
وكتب زوكربيرغ عبر صفحته
بموقع التواصل الشهير أن الشركة
ستركز على "التفاعالت االجتماعية
ً
ذات الـمـغــزى" بــدال مــن "المحتوى

غـيــر ذي الـصـلــة" فــي مقترحاتها
اإلخبارية للمستخدمين.
ً
ً
وأضاف قائال" :حصلنا مؤخرا
على تعليقات مــن مجتمعنا بأن
الـمـحـتــوى الـعــام -الـمـشــاركــات من
ال ـش ــرك ــات والـ ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
ووسائل اإلعالم -يزاحم اللحظات
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــودن ــا إل ــى
ً
التواصل معا".
وأوضــح أن هذا التحول يهدف

إلى جعل المستخدمين يشعرون
أن وقتهم فــي الفيسبوك "يمضي
بشكل جيد".
وت ــوق ــع زوك ــرب ـي ــرغ أن يقضي
ً
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن وق ـ ـتـ ــا أقـ ـ ــل عـلــى
الموقع.
(د ب أ)

امـ ـ ـتـ ـ ــدت أنـ ـ ــامـ ـ ــل أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـح ـلــت
أظـ ــافـ ــرهـ ــا بـ ــال ـ ـلـ ــون ال ـ ـف ـ ـيـ ــروزي
تتحسس مقود السيارة.
وكان العاهل السعودي الملك
سلمان بن عبدالعزيز أصدر في
ً
ً
سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي أم ـ ــرا مـلـكـيــا
ً
يــرفــع ح ـظــرا عـلــى ق ـيــادة النساء
للسيارات بحلول يونيو المقبل.
وركـ ـ ــز ال ـم ـع ــرض الـ ـ ــذي حـمــل
شعار "سوقي وتسوقي" اهتمامه
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات م ـن ـخ ـف ـض ــة
ً
اس ـت ـهــاك ال ــوق ــود ،ووف ــر فــريـقــا
من موظفات المبيعات لمساعدة
الشريحة الجديدة من الزبائن.
و قــا لــت شريفة محمد رئيسة
م ــوظ ـف ــات ال ـم ـب ـي ـعــات "م ـع ــروف
أن ال ـس ـي ــدات ه ــن أك ـث ــر شــريـحــة
ت ـت ـس ــوق ف ــي األس ـ ـ ـ ــواق .ال ـس ــوق
ً
هــذا كله أســاســا إدارة نسائية...
ال ـ ـكـ ــاش ـ ـيـ ــرات كـ ـلـ ـه ــن س ـ ـي ـ ــدات..
المطاعم سيدات".
(رويترز)

الخارج ثلج والداخل حديد!
ذكرت وسائل إعالم يابانية أن نحو  600راكب علقوا
على متن قطار أمس في منطقة ساحلية ببحر اليابان،
حيث اجتاحت عاصفة شتوية ضخمة المنطقة ،مسببة
ً
تراكما للثلوج الكثيفة.
وذكـ ــرت هـيـئــة اإلذاعـ ــة الــوطـنـيــة (إن ات ــش كـيــه) أن
ً
شخصا نقل إلى المستشفى ،وأنقذ  4أشخاص ،بعد
أن ظهرت عليهم عالمات إعياء في القطار الذي تقطعت
به السبل بين محطتي توكوجي وأوبيوري في مقاطعة
نيغاتا منذ الليلة قبل الماضية.
وذكــرت الهيئة أن الشركة المشغلة للقطار قدمت

الطعام وبعض المشروبات للركاب في ساعة مبكرة
من صباح أمس .يذكر أن القطار المتجه إلى ناجاوكا
من نيغاتا مجهز بدورات مياه وأضواء وتدفئة داخلية،
بحسب شركة "جيه آر إيست".
وقــالــت ال ـشــركــة إن ــه لـيــس مــن ال ـمــؤكــد مـتــى يمكن
اسـتـئـنــاف خــدمــة ال ـق ـطــار ،بــالــرغــم مــن إزالـ ــة الـثـلــوج.
وتسببت العاصفة في تراكم الثلوج في أجزاء كثيرة من
اليابان ،وسط تحذيرات من جانب السلطات المعنية
بالطقس من تداعيات العاصفة الثلجية ،وتعطل حركة
(د ب أ)
المرور ،وخطر االنهيارات الثلجية.

أطـ ـلـ ـق ــت وك ـ ــال ـ ــة ال ـف ـض ــاء
ً
ال ـه ـن ــدي ــة أم ـ ـ ــس ،صـ ــاروخـ ــا
ً
إ لــى الفضاء يحمل  31قمرا
ً
اصطناعيا ،من بينها قمرها
الرئيسي لمراقبة األرض.
وان ـط ـل ــق صـ ـ ــاروخ وكــالــة
"ا لـبـحــث الفضائي الهندية"
مــن قــاعــدة "ســريـهــاريـكــوتــا"
إلطالق المركبات الفضائية
بجنوب الهند ،والذي وضع
األقمار في مدارين بعد ذلك
بنحو  17دقيقة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
المنظمة دي.بي.كارنيك ،إن
الحمولة الرئيسية ،وهي قمر
معني برسم الخرائط عالية
الدقة ،تزن  710كيلو غرامات.
وتـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــوالت
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة لـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــاروخ مــن
ً
ً
 28ق ـمــرا صـغـيــرا ومتناهي
ا لـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــر مـ ـ ـ ــن  6دول م ــن
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا ،وف ـ ـن ـ ـل ـ ـنـ ــدا،

وفرنسا ،وكوريا الجنوبية،
وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة .وتــزن تلك األقمار
ً
ً
معا  613كيلوغراما.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــأ رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـهـ ـن ــدي نـ ــاري ـ ـنـ ــدرا مـ ــودي
علماء المنظمة على إ طــاق
األقمار بشكل ناجح.
وق ــال فــي تـغــريــدة لــه على
"تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر" ،إن "خـ ـط ــواتـ ـن ــا
الـ ـ ـ ــواس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاء
ستساعد مواطنينا ،وستعزز
رحلتنا التنموية".
(د ب أ)

وفيات
فاطمة علي عوض محمد

أرملة يوسف عبدالله علي العوضي
ً
 67عــامــا ،شيعت ،مـبــارك الكبير ،ق ،5ش ،4م ،2ت،99321119 :
66050325

علياء محمد يوسف العمر

ً
 34عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان العمر ،الدعية ،ق ،4ش حمزة بن
عبدالمطلب ،م ،23النساء :كيفان ،ق ،6ش ،64م ،10ت،22516751 :
24813909

عزيز شالح عايض المطيري

ً
 87عاما ،شيع ،صباح الناصر ،ق ،2ش ،7م ،28ت99888307 :

حمد ماجد سلطان السيد أحمد
دالل صالح محمد المحميد

ً
 71عاما ،شيعت ،الرجال :المنصورة ،حسينية المشموم ،النساء:
الشعب ،ق ،6ش ،61م( ،8العزاء عصرا فقط للنساء) ،ت96663262 :

عبدالله صالح الحملي

ً
 92عاما ،شيع ،الرجال :حطين ،ق ،2ش ،217م ،9النساء :العدان،
ق ،2ش ،70م ،3ت66001855 ،98021250 :

سامية عبدالجليل إبراهيم

أرملة فهد محمد الهاجري
ً
 60عاما شيعت ،صباح السالم ،ق ،9ش ،4ج ،19م ،44ت97733377 :

سميرة علي عبدالله

اشـتـكــت الـمـلـكــة إلـيــزابـيــث الـثــانـيــة مــن أن
التاج الملكي ،الذي تضعه على رأسها منذ
ً
تتويجها عام " ،1953ثقيل جدا" ،بحيث يكاد
"يكسر العنق" ،وذلك في برنامج وثائقي مع
محطة "بي بي سي" يبث مساء غد.
وق ــال ــت ال ـم ـل ـكــة ،ال ـتــي تـحـتـفــل ه ــذا ال ـعــام
ً
بمرور  65عاما على اعتالئها عرش بريطانيا،
إن ال ـتــاج "ال يتيح لـلـمــرء أن يخفض رأســه
ليقرأ خطابه ،وعليه أن يرفع نص الخطاب
ليقرأه ،وإال كسر عنقه" ،مضيفة "هناك بعض
ً
السلبيات للتاج ،لكنه شيء مهم جدا".
ُ
وصنع هذا التاج في القرن التاسع عشر،
ووضعته الملكة أول مرة في حفل تتويجها
عــام  ،1953وبـعــد ذلــك فــي معظم الجلسات
السنوية الفتتاح دورات البرلمان.
وورثته الملكة عن والدها جورج السادس،
ثــم دخـلــت عليه بعض الـتـعــديــات ،ليصبح
أكثر مالئمة لها ،وكانت آنــذاك في السابعة
والعشرين من العمر.
وس ـبــق أن اشـتـكــت الـمـلـكــة فــي مـقـطــع من
الـفـيـلــم ن ـشــر االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي ،م ــن الـعــربــة
الملكية التي قالت إنها غير مريحة ،ووصفت
رحلة تتويجها بها بأنها كانت "فظيعة".
ّ
ويـ ــركـ ــز ال ــوث ــائ ـق ــي الـ ـ ــذي ي ـح ـمــل ع ـن ــوان
"التتويج" على يــوم الثاني مــن يونيو عام
 ،1953ح ـيــن ُت ـ ّ
ـوج ــت إل ـي ــزاب ـي ــث ب ـعــد وف ــاة
والدها.
(أ ف ب)

أرملة حسين علي صالح الحداد
ً
 83عاما ،شيعت ،الرجال :المنصورية ،حسينية آل ياسين ،النساء:
الرميثية ،ق ،2ش ،23م ،16ت60044800 :

شمة فالح عبيد الصواغ

أرملة عبدالله عايض العازمي
ً
 72عاما ،تشيع التاسعة صباح اليوم بمقبرة صبحان ،سلوى،
ق ،5ش ،10م ،16ت50279927 ،99660668 :

محمد عيد حشاش العازمي

 103أعوام ،شيع ،الظهر ،ق ،4ش ،3ج ،6م ،4ت55435235 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

الهند ...سيدة األقمار

ً
 80عاما ،شيع ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،4ش ،34م ،14النساء:
خ ـي ـط ــان ،ق ،10ش ـ ــارع ن ــاص ــر ال ـج ـب ــري ،م ،56ت،97750070 :
90088552

ال العربة مريحة
وال التاج خفيف!

www.aljarida.com

فهد البسام

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

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى

18

الشروق

06:44

الصغرى

07

الظهر

11:57

أعلى مد

ً
 10:35صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:51

 09:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:10

ً
أدنى جزر  04:05صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:31

 03:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

