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األسد على قائمة االغتياالت اإلسرائيلية

محليات

٠٣

● بعدما هدد بضرب أهداف حساسة في إسرائيل إذا واصلت غاراتها داخل سورية
● «وحدة قيساريا» التابعة لـ «الموساد» أدرجته على الئحتها في إجراء غير مسبوق
القدس -ةديرجلا.

ً
تضم في العادة متورطين فيما تعتبره تل أبيب «أعماال
إرهــابـيــة» ضــدهــا ،أو رؤس ــاء تنظيمات «إرهــابـيــة» من
وجهة نظرها ،أو نفذت عمليات ضد أهداف لديها ،لكن
أن يضاف رئيس دولة إلى القائمة فهو أمر «غير عادي».
وأشار إلى أن إسرائيل باتت تنظر إلى األسد على أنه
ً
رئيس تنظيم إرهابي أو يشكل خطرا على مصالحها،
السيما بعد استعادته ،بواسطة روسيا وإيران ،أجزاء
كبيرة من سورية ،وربما يستغل هذا األمر في مهاجمة

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـصــدر خـ ــاص ،أن «وح ــدة
قيساريا» الخاصة باالغتياالت في جهاز االستخبارات
اإلسرائيلية (الموساد) وضعت الرئيس السوري بشار
األسد ،على قائمة اغتياالتها ،في إجراء غير مسبوق في
ً
تاريخ هذه الوحدة ،مبينا أن هذا اإلجــراء جاء بعدما
ً
هدد األسد مؤخرا بضرب أهداف حساسة في إسرائيل
إذا واصلت غاراتها داخل سورية.
وأضــاف المصدر أن قائمة االغتياالت اإلسرائيلية

«التشريعية» البرلمانية :غربلة
الشهادات العلمية للقياديين

مصالح حساسة فــي الــداخــل اإلســرائـيـلــي بصواريخ
بعيدة المدى.
وكانت تقارير ذكرت أن األسد أبلغ الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،عشية زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو لموسكو االثنين الماضي ،أنه مستعد
لقصف مطار بن غوريون قرب تل أبيب ،في حال واصلت
إسرائيل انتهاك األجواء السورية وتنفيذ ضربات هناك.
وت ـض ــم قــائ ـمــة االغ ـت ـي ــاالت اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـحــالـيــة

شـخـصـيــات م ـثــل األم ـي ــن ال ـع ــام لـ ــ»ح ــزب ال ـل ــه» حسن
نصرالله ،ونائبه نعيم قــاســم ،وقــائــد «فيلق القدس»
فــي «الـحــرس ال ـثــوري» اإليــرانــي قاسم سليماني ،إلى
جانب مسؤولين عسكريين إيرانيين ،وقائد «حماس»
فــي غ ــزة يـحـيــى س ـن ــوار ،ورئ ـيــس الـمـكـتــب السياسي
للحركة إسماعيل هنية ،وآخرين من قيادات تنظيمات
ً
فلسطينية وقياديي «حزب الله» ،فضال عن تنظيمات
مسلحة أخرى بالمنطقة.

الخالد :الكويت الصوت العربي المناصر لفلسطين

رفضت استحداث منصب وكيل سياسي بالوزارات
●

محيي عامر

ان ـت ـهــى ت ـقــريــر ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة الـبــرلـمــانـيــة
المتعلق بعدد من االقتراحات بقوانين في شأن قواعد
التعيين في الوظائف القيادية إلى الموافقة عليها،
ً
موصيا بتصحيح الوضع القائم فيما يخص اعتماد
الشهادات والمؤهالت العلمية ،عبر غربلة شهادات
المرشحين لهذه المناصب واعتماد الحقيقية منها
واستبعاد المزورة.
ً
وكــان الفتا في التقرير ،الــذي حصلت «الجريدة»
ً
على نسخة منه ،رفــض اللجنة اقتراحا ينص على

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين كبير في األداء
و«السعودي» يتولى قيادة
المكاسب

اقتصاد

تخريج دفعة جديدة من الطيارين
الكويتيين في فرنسا
٠٢

صباح الخالد في االجتماع المستأنف
لوزراء الخارجية العرب
٠٣

«البلدية» وراء تقليص ارتداد قسائم
مشروع جنوب عبدالله المبارك

الصالح لـ ةديرجلا:.
نسدد رسوم مرضى
السرطان الوافدين
غير القادرين
٠٤

أسوة بما هو معمول به في أكثر من  15منطقة سكنية بالبالد
●

يوسف العبدالله

علمت «الجريدة» من مصادرها
أن تـقـلـيــص ارتـ ـ ـ ــدادات الـقـســائــم
الـحـكــومـيــة ف ــي م ـش ــروع جـنــوب
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك اإلسـ ـك ــان ــي
مــن  9إل ــى  6أم ـتــار لـكــل قسيمة،
يرجع إلى مطالبة بلدية الكويت
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي ل ـج ـنــة ال ـخ ــدم ــات

موجة خسائر جديدة تهز
عرش العمالت الرقمية
تكبد سوق العمالت الرقمية اإللكترونية
ً
مجددا خسائر قاسية وعنيفة خالل أكثر
مــوجــات هبوطها حــدة وصعوبة ،والتي
ً
بدأت قبل نحو  40يوما من اآلن.
ومـ ـن ــذ  20دي ـس ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي ،ب ــدأت
ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة مــوجــة ه ـبــوط عنيفة،
مــع اتـجــاه الحكومات والبنوك المركزية
العالمية إلــى مواصلة التحذير ،وبشدة،
م ــن قـ ــرب ان ـف ـج ــار ف ـقــاعــة هـ ــذه ال ـع ـمــات
الـتــي لــن تقل فــي تداعياتها على األف ــراد
والمؤسسات المستثمرة فيها عن تداعيات
األزمات المالية السابقة.

ً
ووفقا للبيانات واألرقام التي جمعتها
«العربية .نــت» ،خسرت العمالت الرقمية
ً
نحو  303.3مليارات دوالر خالل  40يوما،
بـتــراجــع نحو  ،%42.59بعدما تراجعت
قيمتها اإلجمالية من حوالي  712مليار
دوالر ف ــي الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن ديسمبر
ً
الماضي إلى نحو  408.3مليارات حاليا.
وتراجعت «بتكوين»  ،%54.71بعدما
ً
ه ـ ــوت م ــن م ـس ـت ــوى  19037دوالرا فــي
م ـن ـت ـصــف ت ـع ــام ــات دي ـس ـم ـبــر ال ـمــاضــي
ً
ً
لتسجل نحو  8621دوالرا حاليا ،فاقدة
ً
 10416دوالرا.
02

«الشدادية» تستخدم المياه
المعالجة الرباعية في التبريد
●

سيد القصاص

أعلنت وكيلة وزارة األشـغــال
الـعــامــة عــواطــف الـغـنـيــم ،انتهاء
الوزارة من مشروع إيصال المياه
المعالجة الرباعية إ لــى جامعة
الشدادية ،الستخدامها في عملية
التبريد.
وقــالــت الـغـنـيــم لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» إن
«الـكـمـيــات المستخدمة مــن المياه
ك ـب ـيــرة ،وع ـج ــزت وزارة الـكـهــربــاء
وال ـم ــاء عــن تــوفـيــرهــا ،لــذلــك سعت
الجامعة بالتعاون مع وزارة األشغال
إلـ ــى اس ـت ـغ ــال ال ـم ـي ــاه الـمـعــالـجــة
الرباعية في التبريد».
03

وأضافت أن «السكنية» أعدت
رس ــم مـخـطـطــات ال ـم ـشــروع قبل
طرحه للتوزيع على المواطنين
ً
م ــؤخ ــرا بـ ــاالرتـ ــدادات ال ـجــديــدة،
مــؤكــدة ال ـت ــزام الـمــؤسـســة بعدد
الوحدات السكنية التي طرحتها.
وأشارت إلى أن البلدية طلبت
من «السكنية» عدم استغالل أحد
األشرطة المقابلة للطريق العام
ألبعاد فنية.
٠٢

حزمة اتفاقات تخفف أزمة بغداد وأربيل
والجمهور متحمس النتعاش االقتصاد
●

بغداد  -محمد البصري

لم تفلح حزمة االتفاقات اإليجابية المتسارعة
بين الحكومة العراقية وكردستان في إيقاف الشكوك
واالتهامات المتبادلة حول الخالفات بشأن إدارة
الثروة النفطية ،وصالحيات الحكم وفق الدستور
الـفــدرالــي ،لكن ذلــك التشنج الناتج عــن قــرب إقــرار
الـ ـم ــوازن ــة ال ـمــال ـيــة وم ـح ــاول ــة بـ ـغ ــداد ال ـل ـعــب على

ترامب يتهم « »FBIبالعمالة ...و«يفضح» بريطانيا

٢٣

االنقسامات الكردية الداخلية لتحجيم سلطة أربيل،
لم يمنع من شيوع مناخ تفاؤل شعبي انعكس على
مجاالت مهمة في مدن اإلقليم.
وكان أول الغيث وصول مرتبات كاملة لقطاعي
الصحة والتعليم فــي كــرد سـتــان ،تمثل أول دفعة
مالية تـفــرج عنها بـغــداد منذ خــافــات عــام ،2014
التي جعلت مليون موظف كردي يتسلمون ثالثين
ً
فــي المئة مــن مرتباتهم فـقــط ،طبقا لنظام ُيـعـ َـرف

11

بوصلة الغاز الطبيعي في
أوروبا تتجه جنوبًا

رؤى عالمية

٠٩-٠٨

مستقبل الحروب وأخطار
انتشار األسلحة النووية

دوليات

22

ب ــاالدخ ــار اإلجـ ـب ــاري ،ألن الـنـفــط ال ـك ــردي ال يكفي
لتغطية المستحقات بعد أن أوفـقــت بـغــداد حصة
أربيل من الموازنة االتحادية منذ ذلك التاريخ.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد ،فقد أبرم الطرفان
ً
ً
اتفاقا مهما لتحويل الكوادر األمنية واالستخبارية
فــي م ـطــارات كــردسـتــان ومـعــابــرهــا ال ـحــدوديــة إلــى
الوزارات االتحادية في بغداد إلنهاء مشاكل اإلدارة،
كما بــدأ اإلقـلـيــم تنفيذ مــذكــرات االعتقال 02

حملة خلع الحجاب تتوسع في إيران
واعتقال  ٢٩بتهمة اإلخالل بالنظام
محجبات ورجال يرفضون إجبار النساء على تغطية الرأس

ّ
متحد ًثا إلى اللجنة الوطنية بواشنطن أمس األول (رويترز)
ترامب

اقتصاد

١٠

اس ـت ـحــداث مـنـصــب ق ـيــادي بمسمى وك ـيــل الـ ــوزارة
ال ـس ـيــاســي ،حـيــث أفـ ــادت وزارة ال ـع ــدل ب ــأن الــوزيــر
منصبه سياسي ،ويتابع تنفيذ الجوانب السياسية
لعمل وزارته بمجلسي الوزراء واألمة دون الحاجة إلى
ً
تعيين وكيل بهذا المسمى توحيدا لالختصاصات.
أما ديــوان الخدمة المدنية ،فأوضح أنه في طور
تأهيل مــر كــز مجهز ومتكامل لخدمة كــل قطاعات
ً
الــدولــة لتدريب وتأهيل القياديين ،مــؤكــدا ضــرورة
إعطاء الوقت الكافي لتقييم الوضع الحالي وإظهار
آثار المراسيم الصادرة بهذا الشأن قبل اقتراح إصدار
قوانين لتنظيم الموضوع ذاته.
٠٥

الـعــامــة بمجلس ال ـ ــوزراء نهاية
العام الماضي بهذا التقليص.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أم ــس،
أن ت ـق ـل ـيــص االرت ـ ـ ـ ـ ــداد فـ ــي ه ــذا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ال ـ ـ ــذي يـ ـض ــم 3260
ق ـس ـي ـم ــة ،إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـح ــد يــأتــي
أسـ ـ ــوة ب ـم ــا ه ــو م ـع ـم ــول ب ــه فــي
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  15م ـن ـط ـق ــة س ـك ـن ـيــة
ً
بالبالد ،وخصوصا في المناطق
المجاورة للمشروع.

الكويت تتسلم رئاسة
مجلس األمن خالل الشهر
الجاري

م ــع ت ــزاي ــد ع ـم ـل ـيــة خ ـل ــع ال ـح ـجــاب
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــه ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـصـ ــي فـ ـ ــي شـ ـ ــارع
الثورة وسط طهران ،اعتقلت الشرطة
اإليرانية ،أمس األول 29 ،امرأة كشفت
ً
رأسها في أماكن عامة ،احتجاجا على
قانون يجبر النساء على ارتدائه منذ
الثورة اإلسالمية في .1979
وان ـ ـضـ ــم الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـح ـج ـبــات
وبعض الــرجــال ،إلــى حملة مناهضة
ال ـح ـجــاب اإلجـ ـب ــاري ،وق ــام ــوا بحركة
رمـ ــزيـ ــة ب ــرف ــع أوش ـ ـحـ ــة فـ ـ ــوق أم ــاك ــن
مرتفعة بالشوارع المزدحمة ،والتلويح
بالحجاب عبر رفعه بعصا على شكل

ً
علم ،تعبيرا عن تضامنهم مع الفتيات
والـنـســاء الــاتــي ال يرغبن فــي ارت ــداء
غطاء الرأس.
ووف ــق وك ــاالت «فـ ــارس» و«تسنيم»
و«ال ـع ـم ــال ـي ــة» (إيـ ـلـ ـن ــا) فـ ــإن «ال ـشــرطــة
اتهمت الموقوفات باإلخالل بالنظام
االجتماعي ،وسلمتهن إلــى القضاء»،
مؤكدة أن «النساء تعرضن للخديعة
لخلع حجابهن من خالل حملة دعائية
نشرها إيرانيون يعيشون في الخارج».
وبـ ــدأت تـتـكــاثــر ال ـصــور والـمـقــاطــع
الـ ـمـ ـم ــاثـ ـل ــة ع ـ ـبـ ــر مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
وال ـش ـب ـكــات االجـتـمــاعـيــة مع 02

«الحدث» تجمع فرقاء
لبنان ...للوحدة والعيش
المشترك

رياضة
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الثانية
األمير يعزي خادم الحرمين
بوفاة محمد بن عبدالرحمن

الجبري :صاحب السمو يدعم المبادرات الشبابية
افتتح المعرض السادس بسوق المباركية
أكد الجبري أن دعم المهرجانات
المصاحبة للمناسبات الوطنية
يمثل رؤية الدولة الهادفة
لتنشيط السياحة الداخلية،
والبينية العربية ،السيما
الخليجية منها.

بـ ـع ــث سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
ال ـ ـش ـ ـي ـ ــخ صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد،
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن الـمـلــك
سـ ـلـ ـم ــان ب ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز آل
سـعــود ملك المملكة العربية
الـسـعــوديــة ،عـبــر فيها سموه
ع ــن خــالــص ت ـعــازيــه وص ــادق
مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ـ ــوف ـ ــاة ال ـم ـغ ـف ــور
ل ــه بـ ـ ــإذن الـ ـل ــه األمـ ـي ــر مـحـمــد
ب ــن ع ـبــدالــرح ـمــن ب ــن مـســاعــد
بـ ــن عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن آل س ـع ــود
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ســائــا سـمــوه الـمــولــى تعالى
أن ي ـت ـغ ـمــده ب ــواس ــع رحـمـتــه
وي ـس ـك ـنــه فـسـيــح ج ـنــاتــه وأن
يـلـهــم ذوي ــه واألسـ ــرة المالكة
الكريمة جميل الصبر وحسن
العزاء.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

توزيع األجنحة
على المشتركين
دون أي رسوم
أمثال األحمد

افتتح وزير اإلعالم رئيس اللجنة الدائمة
لالحتفال باألعياد والمناسبات الوطنية،
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري ،أم ـ ـ ــس األول ،م ـع ــرض
المبادرات الشبابية السادس بمنطقة سوق
المباركية التاريخي.
وقال الجبري ،في بيان صادر عن "اإلعالم"،
إن "رعــايــة سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح
األحمد ،لهذا الحدث السنوي ،تعكس حجم
االهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمبادرين
الشباب".
وأضاف أن هذه المناسبة ،التي حضرها
وزيــر األشـغــال العامة وزيــر الــدولــة لشؤون
البلدية حـســام الــرومــي ،وأمـيــن ســر اللجنة
الوطنية الشيخة أمـثــال األح ـمــد ،ومحافظ
العاصمة الفريق ثابت المهنا ،تترجم رؤية
القيادة العليا بأهمية المشاركة الشعبية في
األنشطة االقتصادية المصاحبة الحتفاالت
األعياد الوطنية.
وأوضــح أن دعــم المهرجانات واألنشطة
المصاحبة للمناسبات الوطنية يمثل رؤية
الدولة الهادفة لتنشيط السياحة الداخلية،
والسياحة البينية العربية ،السيما الخليجية
منها.
وذك ــر أن "اللجنة الــدائـمــة" حــرصــت على
جعل فعاليات االحـتـفــاالت الوطنية تسهم
في التسويق للمقاصد السياحية والثقافية
الكويتية ،الفتا إلى أن المشاركة الجماهيرية
التي يشهدها المهرجان التسويقي تعكس
دعم الشعب الكويتي للشباب المشارك بأكثر
من  100جناح.
وذك ـ ــر أن "األن ـش ـط ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـتــي

الجبري والرومي خالل جولتهما بمعرض المبادرات الشبابية في المباركية
يشهدها سوق المباركية خالل االحتفاالت
بأعيادنا الوطنية تجعلنا نستذكر القيمة
االقـتـصــاديــة الـتــي كــانــت تمثلها المباركية
عبر تاريخ الكويت ،إذ كانت قبلة التسوق
االقتصادي".
وشدد الجبري على ضرورة جعل مناسبة
االحتفال باألعياد الوطنية ِّ
"تعبر عن حبنا
لكويتنا الغالية ،وتعكس تمسكنا بوحدتنا
الــوطـنـيــة ،واع ـتــزازنــا بــاالنـتـمــاء لـثــرى هــذه
األرض ال ـط ـي ـبــة ،وال ـت ـفــاف ـنــا ح ــول قـيــادتـنــا
الحكيمة".
من جانبها ،ثمنت الشيخة أمثال األحمد

دع ــم س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد لـلـشـبــاب الـكــويـتــي
المنتج ،مبينة أن "رعــايــة سموه لمثل هذه
الفعالية أكبر دليل على ذلك ،وحافز لشبابنا،
لتحقيق المزيد من اإلبداع والتميز".
وأض ــاف ــت ال ـش ـي ـخــة أمـ ـث ــال ف ــي تـصــريــح
للصحافيين ،عـلــى هــامــش االحـتـفــالـيــة ،أن
م ـع ـظــم ج ـه ــات الـ ــدولـ ــة ،الس ـي ـمــا "ال ـص ـحــة"
والبلدية ،تـشــارك فــي هــذه االحتفالية ،بما
يضمن سالمة وراحة المشاركين والزوار.
وأوضـحــت أن توزيع هــذه األجنحة على
المشتركين يتم دون أي رس ــوم ،الفـتــة إلى
ضــرورة التسجيل عبر الموقع اإللكتروني

تخريج دفعة جديدة من الطيارين الكويتيين في فرنسا

الفودري دعا الخريجين إلى مزيد من الجهد لخدمة الوطن
احتفلت قاعدة "تور" الجوية في فرنسا،
أم ــس ،بتقليد ج ـنــاح ال ـط ـيــران الـكــويـتــي
والفرنسي لـعــدد مــن الضباط الطيارين
المقاتلين مــن الدفعة  43التابعة للقوة
الجوية الكويتية بعد اجتيازهم البرنامج
الدراسي بنجاح.
وأكد آمر القوة الجوية الكويتية اللواء
ركــن طـيــار عبدالله ال ـف ــودري ،فــي كلمته
اثـنــاء الـحـفــل ،عمق الـعــاقــات الفرنسية-
الكويتية في كل المجاالت ،مشيدا بنتائج
تبادل الخبرات والمعلومات في المجال
العسكري.
وأضــاف الفودري أن "تقليد الطيارين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن جـ ـن ــاح الـ ـطـ ـي ــران ال ـفــرن ـســي
والـكــويـتــي هــو دلـيــل عـلــى مــدى ق ــوة تلك
العالقات".
وأعـ ـ ـ ــرب ب ــاإلن ــاب ــة عـ ــن الـ ـن ــائ ــب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
نــاصــر الـصـبــاح عــن إعـجــابــه بالمستوى
ال ــذي وص ــل الـيــه ال ـط ـيــارون الكويتيون،

قاعدة «تور» الفرنسية تحتفل بتقليد الطيارين الكويتيين
واالنضباط الــذي قدموه اثناء البرنامج
الدراسي.
وح ــث ع ـلــى م ــزي ــد م ــن ال ـج ـهــد والـعـمــل
واالطـ ــاع عـلــى أح ــدث مــا وص ــل الـيــه علم
الطيران العسكري من اجل خدمة الوطن.
م ــن جـهـتــه ،أع ــرب سـفـيــر ال ـكــويــت لــدى

فرنسا سامي السليمان ،عن تقديره للدور
الذي تقوم به فرنسا في الحفاظ على أمن
واس ـت ـقــرار المنطقة ،داع ـيــا الــى مــزيــد من
ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق السـيـمــا فــي مجلس
ً
األمــن الدولي ،حيث تتبوأ الكويت مقعدا
غير دائم لعامي  2018و.2019

ون ـ ـقـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـيـ ـم ــان تـ ـحـ ـي ــات الـ ـقـ ـي ــادة
السياسية فــي دولــة الـكــويــت ،وتمنياتها
بمزيد من التفوق والعطاء من اجل رفعة
الكويت والذود عنها في مختلف الظروف.
وأشاد بمستوى التدريب والخبرة الذي
تقدمه فرنسا لــدولــة الـكــويــت فــي المجال

الـعـسـكــري ،داع ـيــا الـضـبــاط ال ــى مــواصـلــة
تعليمهم واس ـت ـخــدام مــا تـعـلـمــوه بشكل
إيـجــابــي يسهم فــي تـطــويــر الـمـجــال الــذي
سيعملون فيه.
بدوره ،عبر المفتش العام للطيران في
ال ـقــوة ال ـجــويــة الـفــرنـسـيــة ال ـفــريــق فيليب
آدم فــي كلمته عــن سعادته بتخريج هذه
الدفعة من الطيارين الكويتيين وزمالئهم
ال ـفــرن ـس ـي ـيــن ،م ـش ـيــدا ب ــدرج ــة االن ـض ـبــاط
وال ـ ـ ـحـ ـ ــرص الـ ـع ــالـ ـيـ ـي ــن ل ـ ـ ــدى الـ ـطـ ـي ــاري ــن
الكويتيين.
وأعرب عن شكر وتقديرة للكويت على
ثقتها بـفــرنـســا وارسـ ــال ضـبــاطـهــا ســواء
فــي الـمـجــال الـجــوي او الـبــري او البحري
لالستفادة من الخبرات الفرنسية ومشاركة
الجيش الفرنسي في التدريب والدراسة،
م ــؤك ــدا أن ب ـ ــاده ت ـس ـعــى ل ـمــواص ـلــة هــذا
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـك ــوي ــت ،ووضـ ــع خـبــراتـهــا
العسكرية في متناول الجيش الكويتي.

المخصص ،واستيفاء الـشــروط المطلوبة،
عـلــى أن يـتــم تـنـظـيــم ل ـق ــاءات تـنــويــريــة لمن
وقــع عليهم االختيار ،ومــن ثم توزيع أرقــام
األجنحة المخصصة لهم.
من جانبه ،قال محافظ العاصمة إن "هذه
الفعالية تبعث بالفخر واال ع ـت ــزاز لجميع
ا لـكــو يـتـيـيــن ،إذ تتضمن مـنـتـجــات كويتية
يقدمها نخبة من أبناء هذا الوطن المعطاء".

الحمود :دور إيجابي لـ«التعاونيات»
في المشاريع الحيوية
التقى محافظ الفشقة السودانية
استقبل محافظ الفروانية
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ فـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـح ـ ـمـ ــود،
م ـح ــاف ــظ ال ـف ـش ـقــة ف ــي والي ــة
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــارف ب ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
ا لـســودان محمد آدم ،يرافقه
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
باإلنابة في سفارة السودان
لــدى ا لـكــو يــت حسين عــوض
الله.
وت ـن ــاول ال ـل ـقــاء ال ـعــاقــات
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
وس ـ ـبـ ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــزهـ ــا ،وب ـح ــث
فـ ـ ـ ـ ــرص تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الـمـشـتــرك وت ـبــادل الـخـبــرات
بـيــن الـبـلــديــن عـلــى مـسـتــوى
األن ـظ ـمــة اإلداري ـ ــة الـمـحـلـيــة،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد
المحافظات.

م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،اسـتـقـبــل
م ـح ــاف ــظ الـ ـف ــروانـ ـي ــة رئ ـيــس
مجلس إدارة جمعية الرحاب
التعاونية أحمد الرشيدي،
يـ ـ ــراف ـ ـ ـقـ ـ ــه أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
اإلدارة.
وأكد الحمود خالل اللقاء
أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــاون ــي
ودوره اال يـجــا بــي فــي تنفيذ
عدد من المشاريع الحيوية
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ـ ــي االرت ـ ـقـ ــاء
بــال ـخــدمــات الـمـقــدمــة ألبـنــاء
المنطقة.
ك ـ ـمـ ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـحـ ـم ــود
الشاعر وا لـمــؤرخ د .يعقوب
الـ ـغـ ـنـ ـي ــم ال ـ ـ ـ ــذي أه ـ ـ ـ ــدى إلـ ــى
الـمـحــافــظ نـسـخــة مــن كـتــابــه
"األزمنة واألمكنة".

«السكنية» :البلدية طلبت تقليص ارتداد قسائم «جنوب عبدالله المبارك»
إنجاز «الطرق الرئيسية» في المطالع بنسبة  %14.74حتى يناير الماضي
●

يوسف العبدالله

أكـ ــد م ـص ــدر مـ ـس ــؤول ف ــي الـمــؤسـســة
العامة للرعاية السكنية ان تقليص ارتداد
القسائم الحكومية فــي مـشــروع جنوب
عبدالله المبارك اإلسكاني إلى  6أمتار،
والـ ـ ــذي ي ـضــم  3260ق ـس ـي ـمــة ،جـ ــاء بعد
اجتماعات مستفيضة في لجنة الخدمات
العامة بمجلس الوزراء خالل نهاية العام
الماضي.
وق ــال الـمـصــدر إن الـمــؤسـســة طرحت
م ـش ــروع ج ـنــوب عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك على
اللجنة ذاتها ،خالل اجتماع يضم العديد
من وزارات الدولة المعنية بــارتــدادات ال
تقل عن  9أمتار ،وتمتد إلى  12مترا ،إال
أن بلدية الكويت طلبت من "السكنية" عدم
استغالل أحد األشرطة المقابلة للطريق

الـعــام ألبـعــاد فنية ،مــا تسبب فــي إعــادة
الـمـخـطـطــات وف ـقــا لـمـنـظــور آخ ــر يــراعــي
ال ـت ــزام الـمــؤسـســة ب ـطــرح ع ــدد الــوحــدات
السكنية المعلنة ،والذي انتهى بتقليص
ارتدادات القسائم.
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ح ــري ـص ــة
عـلــى تــوفـيــر الــرعــايــة الـسـكـنـيــة الـكــريـمــة
للمواطنين ،وفق أعداد مناسبة من شأنها
الحد مــن تــراكــم الطلبات االسكانية ،مع
األخذ باالرتدادات المناسبة للمواطنين،
الفتا إلى أن ارتداد  6أمتار المتفق عليه
أخ ـيــرا ج ــاء أس ــوة بــأكـثــر مــن  15منطقة
سـكـنـيــة ف ــي ال ـب ــاد ذات نـفــس االرت ـ ــداد،
وخاصة بالمناطق المجاورة للمشروع.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد إس ـك ــان ــي آخـ ـ ــر ،كـشـفــت
ت ـق ــاري ــر إس ـكــان ـيــة حــدي ـثــة ت ـق ــدم إن ـجــاز
العقد األول "التحالف االيطالي  -التركي"،

«الخارجية» األميركية :مؤتمر إعادة إعمار
العراق فرصة لجذب المستثمرين
أك ــد ن ــائ ــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األميركي ،جون سوليفان ،أمس
األول ،أهمية مؤتمر إعادة إعمار
العراق ،الذي ُ
سيعقد في الكويت
خالل الشهر الجاري.
تصريحات سوليفان جاء ت
عقب زيارة رسمية للعراق ،قام
بها أخيرا ،حيث بحث فيها مع
المسؤولين العراقيين العديد
مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا ذات االهـ ـتـ ـم ــام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،ض ـم ـن ـه ــا الـ ـف ــرص
االستثمارية.
وقال سوليفان للصحافيين،
إن "الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ـق ـ ــادم إلعـ ـ ــادة
إعـ ـم ــار ال ـ ـعـ ــراق الـ ـ ــذي سـ ُـيـعـقــد
فــي ا لـكــو يــت سيتيح للحكومة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة عـ ـ ــرض الـ ـع ــدي ــد مــن
الـفــرص االسـتـثـمــاريــة الجاذبة
للمستثمرين األجانب ،بما في
ذلك الشركات األميركية ،من أجل
إثبات أن العراق مفتوح لرجال
األعمال وأنشطتهم التجارية".

جون سوليفان

وأوضح المسؤول األميركي،
أن ــه اتـفــق مــع الـجــانــب الـعــراقــي
عـلــى تـعــزيــز ال ـت ـعــاون الثنائي
في مجاالت التجارة والتمويل
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاون
الدبلوماسي.
وذكر أنه بحث مع المسؤولين

العراقيين الهزائم األخيرة التي
لحقت بتنظيم دا ع ــش ،مضيفا
أن أع ـ ـضـ ــاء ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
لـمــواجـهــة "داع ـ ــش" سيبحثون
عـلــى الـمـسـتــوي الـ ـ ــوزاري خــال
مؤتمر إعادة إعمار العراق ،الذي
سيعقد بالكويت في  13الجاري،
سبل تعزيز التنسيق مــن أجل
القضاء على "داعش".
وفيما يتعلق بإقليم كردستان
ال ـع ــراق ،ق ــال ســولـيـفــان إن ــه دعــا
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي حـيــدر
ال ـع ـب ــادي إلـ ــى م ــواص ـل ــة الـعـمــل
مع رئيس الــوزراء الكردستاني
نيجيرفان بارزاني ،للتوصل إلى
حلول عملية للعديد من القضايا
الخالفية ،مثل :الرواتب ،وإعادة
فتح المطارات الكردية.

المعني بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال
الطرق الرئيسية وشبكة خدمات البنية
التحتية ،بنسبة  2.82في المئة ،ليكون
إجمالي نسبة االنجاز  14.74في المئة.
وكشفت المؤسسة ،في تقرير حديث
عن قطاع التنفيذ ،الصادر عن المؤسسة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ع ــن ي ـنــايــر
الماضي ،عن تأخير روتيني في تنفيذ
أع ـم ــال ال ـع ـقــد ال ـثــانــي ل ـم ـشــروع جـنــوب
المطالع السكني من المقاول الصيني،
وال ـ ــذي يـشـمــل  18519قـسـيـمــة سـكـنـيــة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أع ـ ـمـ ــال ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
المرتبطة فيها بإجمالي  1.2في المئة عن
النسبة التعاقدية الشهرية.
وع ــن ع ـق ــود غ ــرب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـبــارك،
كشفت التقارير أن المؤسسة مازالت في
ط ــور تـحــديــد ال ـج ــدول الــزم ـنــي الـخــاص

مشروع جنوب عبدالله المبارك
بــأعـمــال مـشــروع إنـجــاز المباني العامة
فــي الضاحية  N8بمدينة غــرب عبدالله
المبارك.
وأش ــارت "السكنية" إلــى أنـهــا أرسلت
مناقصة الـمـشــروع على شركة الحمراء
الكويتية ،بقيمة تعاقدية بلغت 28.466

موجة خسائر جديدة تهز...
وهوت القيمة السوقية لـ «بتكوين» من  334.8مليار دوالر
ً
ً
في منتصف ديسمبر الماضي إلى  145.1مليارا حاليا ،فاقدة
ً
نحو  189.7مليارا ،بتراجع .%56.66
(العربية نت ،أرقام) 12

حزمة اتفاقات تخفف أزمة...
واإلبـ ـع ــاد وغ ـي ــره ــا ،ال ـتــي كــانــت ت ـصــدر ف ــي ب ـغ ــداد ضد
مطلوبين وال تصبح نافدة في شمال البالد الكردي.
وإضافة إلى ذلك أبدت سلطات اإلقليم مرونة أكبر
بتعاون واسع في كركوك المتنازع على إدارتها كمركز
مهم لصناعة النفط ،إذ جرى تعيين المئات من ضباط
األمن األكراد المتمرسين ضمن كوادر الشرطة االتحادية
التابعة لبغداد كشراكة ضرورية بين الطرفين ،لمواجهة
مخاطر تنظيم داعش الذي تنفذ بقاياه في الصحراء
واألرياف غارات هنا وهناك.
ً
ً
وي ـل ـعــب الــوس ـيــط ال ــدول ــي دورا ك ـب ـيــرا ف ــي إن ـجــاح
الـ ـح ــوارات بـيــن الـطــرفـيــن ،مـمــا ضـمــن ح ـصــول تهدئة
سريعة لواحدة من أخطر األزمــات بين بغداد وأربيل،
ً
استفتاء على االستقالل في سبتمبر
إثر تنظيم األخيرة
الماضي أثار اعتراضات إقليمية ودولية واسعة.
وينشغل العراقيون هذه األيام برسم أحالم واسعة
تتعلق بربط الـعــراق بالخليج العربي وأس ــواق آسيا

مليون دينار ،متوقعة انتهاء االعمال في
مايو .2020
وأضافت أنها تسلمت إجمالي مشروع
القسائم في ذات المدينة بإجمالي 5201
قسيمة ،في حين يجري حاليا تنفيذ عقد
م ـحــوالت الـكـهــربــاء الــرئـيـسـيــة ب ـ ــ16.150

ً
عبر شراكات استثمارية واعدة ،خصوصا مع الكويت
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ومـ ـش ــاري ــع س ـك ــك ح ــدي ــدي ــة تـشـجـعـهــا
استثمارات أوروبـيــة وأميركية ،وحصلت أربـيــل ،كما
يبدو ،على حصتها من مشروع طموح من شأنه إحياء
طريق الحرير التاريخي بين آسيا وأوروب ــا ،فأبرمت
ً
ً
مــع بـغــداد اتـفــاقــا أولـيــا لتأهيل سكة قـطــار كردستان
المهجورة التي يمكن أن تساهم بمد خط حيوي نحو
تركيا واألسواق األوروبية.
وانعكس كل ذلك على األسواق الكردية التي سجلت
ً
ً
تفاؤال كبيرا بالتقدم الحاصل في الحوارات مع بغداد
وال ــوس ــاط ــات ال ــدولـ ـي ــة ،وان ـش ـغ ــل الـ ـش ــارع ف ــي أرب ـيــل
والسليمانية أهم مدن كردستان ،بارتفاع مفاجئ في
سوق العقار تعدى  30في المئة ،بعد نحو أربعة أعوام
من الركود القاسي ،إلى درجة أن التصريحات المتشنجة
والخالف حول الموازنة المالية بين العرب واألكراد ،لم
يمنعا فناني الكاريكاتير من ترويج صورة فوتوشوب
تظهر رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي وهو
ً
يرتدي مالبس مصنوعة من الدوالرات ،تفاؤال بتخفيف
االنهيار المالي في المدن الكردية.

حملة خلع الحجاب تتوسع...
هاشتاغ #دختران_خیابان_انقالب أي «فتيات شارع
ً
ً
انـ ـق ــاب» ،ت ـع ـب ـيــرا ع ــن ال ـت ـعــاطــف م ــع الـ ـم ــرأة ،ورف ـض ــا
للحجاب القسري.

مليون دينار ،إضافة إلى عقد آخر يشمل
 6محطات بقيمة  18مليونا ،مبينة أنها
تعمل كذلك على اعتماد الجدول الزمني
ل ـت ــوري ــد ال ـك ـي ـبــات االرضـ ـي ــة واأللـ ـي ــاف
الصوتية.

وشـهــدت شبكات الـتــواصــل فــي األي ــام األخـيــرة نشر
ُ
صور التقطت في طهران على ما يبدو ،وفي مدن أخرى
ً
أيضا ،لنساء حاسرات الرؤوس بينما حجابهن معلق
على عصي لالحتجاج.
وقام العديد من النساء والفتيات اإليرانيات بتقليد
فتاة شارع الثورة في طهران ويدا موحد ،التي أفرجت
عنها السلطات السبت الماضي ،بعد شهر من اعتقالها
لــوقــوف ـهــا ع ـلــى م ـن ـصــة ب ــال ـش ــارع وخ ـل ـع ـهــا وشــاح ـهــا
ً
وال ـت ـلــويــح ب ــه كـعـلــم ،اح ـت ـجــاجــا عـلــى ف ــرض الـحـجــاب
اإلجباري في إيران.
ً
وتـحــولــت مــوحــد ،الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  31عــامــا التي
نشرت صــورة لها ومقطع فيديو عبر وســائــل اإلعــام
الـعــالـمـيــة ،إل ــى «أي ـق ــون ــة» ورمـ ــز لـمـطــالــب الـ ـم ــرأة ،مما
دفــع اإليرانيين إلــى إطــاق حملة شعبية عبر شبكات
التواصل لإلفراج عنها.
ً
وان ـ ـضـ ــم ب ـع ــض الـ ــرجـ ــال أي ـ ـضـ ــا إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ـحــركــة
االحتجاجية ،إذ وقــف العديد من الشبان في المعابر
العامة رافعين أوشحة ،وكتبوا عبارات تضامنية مع
حملة مناهضة الحجاب اإلجباري.
(عواصم  -وكاالت)
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محليات
الخالد :الكويت الصوت العربي المناصر لفلسطين بمجلس األمن
«نعتزم الدعوة إلى عقد اجتماع بصيغة آريا الشهر الجاري لمناقشة القضية الفلسطينية»
تخفيض ميزانية
وكالة «أونروا»
سيؤدي إلى تأجيج
أوضاع المنطقة
نحو االنفجار

اإلجراءات
والقرارات األحادية
بشأن القدس
ملغاة وباطلة

تـ ـ ـ ــرأس نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ
صباح الخالد فــي الـقــاهــرة ،مساء
أمس األول ،وفد الكويت المشارك
في االجتماع المستأنف لمجلس
جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ع ـلــى
المستوى الوزاري.
ويـ ـعـ ـق ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ف ـ ــي دورة
غير عــاديــة لـتــدارس أفضل السبل
لمواجهة تــداعـيــات قــرار الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة االع ـ ـتـ ــراف
بالقدس عاصمة إلســرائـيــل ونقل
سفارتها إليها.
وق ـ ــال ال ـخ ــال ــد ف ــي كـلـمـتــه أم ــام
االجـ ـتـ ـم ــاع ،إن ال ـك ــوي ــت س ـب ــق أن
حــذرت من خطورة جمود الوضع
في األراضي الفلسطينية المحتلة،
وهــو األمــر الــذي سيقود المنطقة
حـتـمــا نـحــو االن ـف ـج ــار ،وال ـ ــذي لن
يكون المجتمع الدولي بمنأى عنه،
مـمــا سينعكس سـلـبــا عـلــى األم ــن
والسلم الدوليين.
وأشار إلى عواقب القرار األخير

بـتـخـفـيــض م ـيــزان ـيــة وك ــال ــة األم ــم
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن (أونـ ـ ـ ـ ــروا) ،وال ــذي
سـ ـي ــؤدي ه ــو اآلخـ ـ ــر ال ـ ــى تــأجـيــج
أوض ـ ــاع الـمـنـطـقــة نـحــو االنـفـجــار
إن ل ــم يـ ـت ــدارك الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
ومؤسساته عواقب ذلك.

قرارات باطلة
وق ـ ـ ــال إن الـ ـك ــوي ــت تـ ـق ــف ،كـمــا
عـ ـه ــدتـ ـم ــوه ــا دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ،ب ـ ـكـ ــل قـ ــوة
وص ــاب ــة وف ــي مـخـتـلــف الـمـحــافــل
االق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ل ـل ــدف ــاع عن
الـحــق الفلسطيني والـحـفــاظ على
وض ـع ـي ــة ال ـ ـقـ ــدس الـ ـش ــري ــف وف ــق
قرارات الشرعية الدولية خصوصا
ال ـق ــرارات رق ــم  465و 476و،2334
التي تؤكد جميعها أن اإلجــراءات
والقرارات األحادية ملغاة وباطلة.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـخ ــال ــد أن ال ـك ــوي ــت
س ـ ـتـ ــؤكـ ــد ع ـ ـلـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــواقـ ــف
وال ـح ـقــائــق م ــن خ ــال عـضــويـتـهــا

ً
الخالد مترئسا وفد الكويت في اجتماع جامعة الدول العربية
عــامــا عـلــى االح ـت ــال االســرائـيـلــي
لألراضي الفلسطينية.

غير الدائمة في مجلس األمن ،ألنها
تمثل الصوت العربي.
وأعلن عن عــزم الكويت للدعوة
الى عقد اجتماع بصيغة آريا خالل
رئاستها لمجلس األمــن فــي شهر
فـبــرايــر ال ـجــاري ،وذل ــك بالتنسيق
مع الجانب الفلسطيني وبالتعاون
مع مجموعة من الدول األعضاء في
مجلس األمن بهدف مناقشة وضع
الشعب الفلسطيني بعد مــرور 50

ظروف استثنائية
وذكر أن «اجتماع اليوم يأتي مع
استمرار نفس الظروف االستثنائية
الدقيقة والـحــرجــة الـتــي واجهتنا
ي ــوم  9ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي ،والـتــي
تتطلب منا جميعا أقصى درجات
اليقظة وال ـتــأنــي مــن خ ــال العمل
الـ ـ ـج ـ ــاد عـ ـل ــى دراسـ ـ ـ ـ ــة خ ـط ــوات ـن ــا
وتحركاتنا المستقبلية للتعامل
مع التطورات المستجدة المتعلقة
ب ــال ـق ــدس الـ ـش ــري ــف ،ول ـت ـق ـي ـيــم مــا
توصل اليه أعضاء اللجنة الوزارية
المصغرة المنبثقة عن لجنة مبادرة
الـ ـس ــام ال ـعــرب ـيــة ب ـمــوجــب ال ـق ــرار
الوزاري رقم .»8221
وأش ـ ـ ــاد بــال ـج ـهــود ال ـم ـش ـهــودة
التي بذلها أعضاء اللجنة الوزارية
م ــن خ ــال تــواصـلـهــم الـمـكـثــف مع
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي وال ـمــؤس ـســات
الدولية للحد من التبعات السلبية

تحية إجالل وتقدير للشعب الصامد
علينا التحرك
لتوحيد الصف
العربي واالبتعاد
عن الخالفات التي
تضعف تماسكنا

أكــد الشيخ صـبــاح الخالد أهمية تفعيل ق ــرارات
الـقـمــم الـعــربـيــة الـمـتـعــاقـبــة وآخ ــره ــا الـقـمــة العربية
الثامنة والعشرون التي استضافتها المملكة األردنية
الهاشمية في  29مــارس  ،2017ووجــه تحية تقدير
وإجــال للشعب الفلسطيني الصامد ،مثمنا عاليا
تضحياته وصـمــوده البطولي .وشــدد الخالد على
أهمية دعم وحدة الصف الفلسطيني وتماسكه التي

تجلت مــؤخــرا ،وذلــك بمساع حميدة ومشكورة من
جمهورية مصر الـعــربـيــة ،والـتــي أثـمــرت عــن انجاز
اتفاق المصالحة الفلسطينية وانهاء االنقسام وعززت
ً
الوحدة الوطنية الفلسطينية ،مؤكدا أهمية استمرارية
توحد وتماسك الصف الفلسطيني ،والسير بخطوات
ج ــادة نـحــو طــي صـفـحــات االن ـق ـســام ،ليقف الشعب
الفلسطيني متماسكا وصوتا موحدا خلف قيادته.

الكويت تتسلم رئاسة مجلس األمن خالل الشهر الجاري

ً
العتيبي :عدنا بعد  39عاما بنفس أولويات سياستنا الخارجية
ق ــال م ـن ــدوب ال ـكــويــت ال ــدائ ــم ل ــدى األم ــم
المتحدة السفير منصور العتيبي إن الكويت
عادت الى رئاسة مجلس األمن خالل الشهر
الـ ـج ــاري ،ب ـعــد  39ع ــام ــا ،بـنـفــس أول ــوي ــات
سياستها الخارجية.
ج ــاء ذل ــك فــي مــؤتـمــر صـحــافــي اقـيــم في
االمــم المتحدة مساء امس األول ،بمناسبة
ت ـس ـل ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت رئ ـ ــاس ـ ــة م ـج ـل ــس االم ـ ـ ــن،
اسـتـعــرض خــالــه السفير العتيبي جــدول
أعـمــال المجلس ،وأب ــرز اولــويــات السياسة
الخارجية للكويت.
واضاف ان السياسة الخارجية الكويتية
اسـتـمــرت خ ــال الـعـقــود االرب ـع ــة الماضية
بنفس االولــويــات ،وهــي القضايا العربية،
وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،فضال
عن سياساتها المعهودة بــأدوار الوساطة
والدبلوماسية الوقائية.
واش ـ ـ ــار الـ ــى ان ال ـك ــوي ــت س ـتــركــز خــال
رئاستها لمجلس االم ــن على تطوير آلية
وأســالـيــب العمل بالمجلس إلضـفــاء مزيد
من الفعالية والشفافية ،إضافة الى مناقشة
القضايا اإلنسانية.
وأوضـ ــح أن الـجـلـســات ال ـتــي ستعقدها
الكويت خالل رئاستها لمجلس االمن الشهر
الجاري ستناقش أساليب عمل مجلس االمن
وم ـب ــادئ ومـقــاصــد مـيـثــاق االم ــم المتحدة
والــوضــع االنـســانــي فــي غــزة بعد م ــرور 50
عاما على االحتالل.

القضية الفلسطينية
وحـ ـ ـ ــول مـ ــوقـ ــف الـ ـك ــوي ــت م ـ ــن ال ـق ـض ـيــة

العتيبي خالل تسلم الكويت لرئاسة مجلس األمن
الفلسطينية ،قــال العتيبي« :نــؤيــد وندعم
الموقف الفلسطيني ،وما توصل اليه اجتماع
وزراء الخارجية العرب ،إذ تم مؤخرا تأكيد
مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ف ــي جـلـســة مـجـلــس األم ـ ــن ب ـش ــأن الـقـضـيــة
الفلسطينية» ،مشيرا إلى أن «هذه المشاركة
ت ـع ـت ـبــر م ـه ـمــة ل ــاس ـت ـم ــاع ب ـش ـكــل مـبــاشــر
ل ــاوض ــاع ف ــي االراض ـ ــي الـمـحـتـلــة السيما
سكان قطاع غزة».
واكد أهمية الزيارة التي يعتزم الرئيس
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـق ـيــام بـهــا لــامــم الـمـتـحــدة،
وال ـت ــي تــأتــي بـعــد ان ـع ـقــاد اج ـت ـمــاع ل ــوزراء
خارجية ال ــدول العربية ،والتحرك العربي
للدفع بعملية السالم والتصدي لالنتهاكات
االسرائيلية فيما يتعلق بالقدس.
وف ــي رده عـلــى س ــؤال ح ــول الــدعــم الــذي
قــدمـتــه الـكــويــت إل ــى وكــالــة غ ــوث وتشغيل

الالجئين الفلسطينيين (اونروا) ،اوضح ان
الكويت كانت تساهم سنويا بواقع مليوني
دوالر ،لكنها قدمت خــال ديسمبر ويناير
مساهمة استثنائية بقيمة  7.9ماليين دوالر،
لتالفي اي صعوبات قد تواجه الوكالة في
تقديم خدماتها االساسية لمجتمع الالجئين
الفلسطينيين في االراضي المحتلة.

صواريخ الحوثيين
وبالنسبة لزيارة مجلس االمــن االخيرة
لــواشـنـطــن ،لــاطــاع عـلــى بـقــايــا صــواريــخ
أطلقها الحوثيون على السعودية ،وتزعم
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ان ـهــا ايــران ـيــة الـصـنــع،
ذك ــر الـعـتـيـبــي« :ل ــم نتسلم بمجلس االمــن
شيئا بهذا الخصوص حتى اآلن ،لكن يبدو
ان هـنــاك نـيــة لـطــرح م ـشــروع ق ــرار او بيان

رئاسي» ،وهناك مشاورات تتم خارج نطاق
مجلس االمن.
واضاف« :سنتصرف بهذا الخصوص بناء
على ما سيقدم من ادلة ،ونحن ندين اي دولة
تخرق حظر السالح المفروض على اليمن،
واذا وجدت ادلة تثبت تورط إيران فسنساند
أي مـشــروع ق ــرار يطرح إلدان ــة خــرق الحظر
المفروض».
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـ ــزي ـ ــارة م ـج ـل ــس األمـ ــن
لميانمار ،أردف« :حاولنا وبذلنا مجهودا
بالفعل لترتيب زيارة لميانمار خالل رئاستنا
للمجلس ،اال ان حكومة ميانمار لم ترفض
من حيث المبدأ ،واكدت انها ستنظم في وقت
الحق زيارة للسلك الدبلوماسي لوالية راخين
التي تشهد أعمال عنف ،واعلم ان هناك دوال
اخرى مهتمة بهذه الزيارة».
وحـ ـ ـ ــول مـ ــوقـ ــف الـ ـك ــوي ــت مـ ــن ال ـم ــرح ـل ــة
االنتقالية في سورية ،أوضح أن «هذه المرحلة
اقــرت في بيان جنيف ،الــذي شمل عــددا من
القرارات وموقف الكويت دعم تنفيذ القرارات
وبيان جنيف».

الوضع اليمني
وبالنسبة للوضع في اليمن ،ذكر العتيبي:
«سيقدم المبعوث األممي الى اليمن إسماعيل
ولـ ــد ال ـش ـيــخ أح ـم ــد إح ــاط ــة شــام ـلــة تعتبر
األخيرة قبل تركه للمنصب ستتضمن الوضع
السياسي واإلنساني وآخر المستجدات بشكل
ع ــام» ،مــؤكــدا اسـتـعــداد الـكــويــت الستضافة
األشقاء اليمنيين للتوقيع على حل سياسي
نهائي.

للقرار األميركي باالعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ومواجهة آثاره
وخطورته.
وأك ـ ــد أه ـم ـي ــة اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـ ــدور
المنوط باللجنة ألهميتها ولدورها
فــي الـتــواصــل السريع والـفـعــال مع
ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي وم ــؤس ـس ــات ــه
لـلـضـغــط ع ـلــى اس ــرائ ـي ــل لــال ـتــزام
ب ـق ــرارات الـشــرعـيــة الــدولـيــة ووقــف
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات األح ـ ـ ــادي ـ ـ ــة الـ ـج ــان ــب،
خ ـص ــوص ــا بـ ـن ــاء ال ـم ـس ـتــوط ـنــات،
وشــرح التداعيات السلبية للقرار
األم ـ ـيـ ــركـ ــي بـ ــاالع ـ ـتـ ــراف ب ــال ـق ــدس
عاصمة السرائيل للمجتمع الدولي
ومؤسساته.

مبادرة السالم
وطالب الخالد بضرورة استمرار
الدور المنوط بعمل اللجنة الوزارية
العربية المصغرة المشكلة بموجب
قرار مجلس الجامعة الــوزاري رقم
 ،8221والمنبثقة عن لجنة مبادرة
الـســام الـعــربـيــة ،واسـتـمــرارهــا في

االن ـ ـخـ ــراط م ــع ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة لـمــواجـهــة
تداعيات وخطورة القرار األميركي،
والعمل على الحد من آثاره السلبية،
ووقف محاوالت الجانب االسرائيلي
اس ـت ـث ـمــاره ع ـبــر تـكـثـيــف عـمـلـيــات
االسـتـيـطــان .وطــالــب بالعمل على
استثمار سريع ومجد لحالة الرفض
ال ــدول ــي ال ـتــي تـشـكـلــت بـعــد ال ـقــرار
األمـ ـي ــرك ــي ،وت ــوظ ـي ــف ذلـ ــك خــدمــة
أله ــداف وقضية الـقــدس الشريف،
آخذين في االعتبار أن عامل الوقت
قد يقضي على الزخم الدولي الذي
برز بعد القرار األميركي.
وش ــدد على أهمية الـتـحــرك من
ال ــداخ ــل م ــن خ ــال تــوحـيــد الـصــف
العربي واالبتعاد عن الخالفات التي
تضعف وحــدتــه وتـفـقــده تماسكه
وتعاضده من أجل القدس الشريف
وحقوق الشعب الفلسطيني ،وإعادة
الــزخــم للقضية الفلسطينية الــذي
تــراجــع دول ـيــا مــن خ ــال استثمار
واقع ردة الفعل الدولية على القرار
األميركي.

«الصحة» :لجنة تحقيق بشأن
تعطل سيارة اإلسعاف
باسل الصباح :لن يفلت أحد من المحاسبة
● عادل سامي
أعلن وزير الصحة د .باسل
الصباح تشكيل لجنة تحقيق
ً
للوقوف سريعا على حقيقة
ما حدث حول سيارة اإلسعاف
المتعطلة عن العمل في منطقة
العبدلي.
وقـ ــال ال ـص ـب ــاح ،أمـ ــس ،في
ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،إن ــه وفــي
تفاعل سريع مع الواقعة ستتم
مـحــاسـبــة ال ـم ـســؤول ع ــن هــذا
الخطأ الجسيم الذي قد يودي
بـحـيــاة أي ف ــرد مــن أف ــراد هــذا
المجتمع ،مشددا على أن أحدا
لن يفلت من المحاسبة مهما
كان منصبه في الوزارة.
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،أش ـ ــار
الوزير إلى وصول  79سيارة
إسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاف ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة مـ ـجـ ـه ــزة
تجهيزا حديثا كامال لتدخل
أول مرة ضمن أسطول سيارات
إسعاف إدارة الطوارئ الطبية
التابعة لوزارة الصحة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ب ـ ـعـ ــض وسـ ــائـ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي قــد
ت ـ ـ ــداول ـ ـ ــت صـ ـ ـ ـ ــورة لـ ـسـ ـي ــارة
إس ـع ــاف مـتــوقـفــة ف ــي عــرض
أحـ ـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع فـ ــي مـنـطـقــة
العبدلي.

باسل الصباح

وصول
 79سيارة
إسعاف
جديدة
مجهزة

تبريد جامعة «الشدادية» بالمياه المعالجة الرباعية

الحصان :مشروع تطوير طريق «أم صفق»
يسير وفق الجداول الزمنية
الغنيم لـ ةديرجلا  :أحد المشاريع الفريدة في الكويت
•

●

أعلنت الوكيلة الغنيم انتهاء
وزارة األشغال العامة من تنفيذ
خط المياه المعالجة الرباعية،
الذي يصل إلى جامعة الشدادية
لتبريدها.

سيد القصاص

أكــد المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري م .أحمد الحصان
أن نسب اإلنـجــاز فــي مـشــروع تطوير طريق « 309أم صفق» تسير
بشكل متسارع ،لتنفيذه وفق البرنامج التعاقدي المحدد ،مبينا أن
المشروع يمثل جزءا من محور التنمية لمنطقة الجنوب ،من خالل
دوره في ربط طريق النويصيب بمدينة الخيران السكنية وجنوب
مدينة صباح األحمد ومزارع الوفرة ومدينة الوفرة السكنية ،ليكون
بذلك أحد الشرايين الرئيسية التي تخدم الجانب السكني والتجاري
للدولة.
وبين الحصان ،في تصريح أمس ،أن العمل في المشروع يسير
وفقا للبرنامج الزمني ،وأن الهيئة انتهت من افتتاح الطرق البديلة
بالمرحلة األولى بالكامل ،وبدء أعمال الجسور والخدمات والطريق
الرئيسي بتعاون كل األطراف بالمشروع.
ولفت إلى أن التصميم المعتمد للمشروع وضع من خالل دراسة
دقيقة تهدف إلى تطوير مداخل ومخارج الطريق القائم بطرق خدمية
مع إلغاء جميع االلتفافات األرضية القائمة حاليا لتأمين انسيابية
المرور ،متضمنا إنشاء طريق سريع باتجاهين مكون من  6حارات
مــرور مفصولة بجزيرة وسطية من الحواجز الخرسانية وأكتاف
داخلية وخارجية للطريق البالغ طوله االجمالي  36.30كم.
وأشار الحصان إلى أن الهيئة ارتأت تقسيم المشروع إلى  4مراحل،
بما يخدم عملية اإلنجاز والتنفيذ.

أحمد الحصان

نشارك في
معرض دبي
لإلنجازات
الحكومية بـ 5
مشاريع مميزة

●

سيد القصاص

أكـ ـ ــدت وك ـي ـل ــة وزارة األش ـغ ــال
الـ ـع ــام ــة م .عـ ــواطـ ــف ال ـغ ـن ـي ــم ،أن
الكويت تعد من الــدول الرائدة في
م ـجــال تـطـبـيــق مـنـظــومــة الـصــرف
الـصـحــي واالس ـت ـف ــادة م ــن الـمـيــاه
المعالجة فــي مـشــار يــع التشجير
والزراعات اإلنتاجية المختلفة في
البالد ،مشيرة إلى ان الوزارة انتهت
م ــؤخ ــرا م ــن اي ـص ــال خ ــط رئـيـســي
مــن ال ـم ـيــاه الــربــاعـيــة إل ــى جامعة
«ال ـشــداديــة» لتبريدها ،عــن طريق
استغالل المياه المعالجة.
وأضــافــت الـغـنـيــم ،فــي تصريح
لـ«الجريدة» ،أن هذا المشروع يعد
مــن المشاريع الـفــريــدة مــن نوعها
ف ــي ال ـكــويــت وف ــي دول الـمـجـلــس،
وس ــوف ن ـشــارك فــي ابــريــل الـقــادم
 2018في معرض دبي لإلنجازات
الحكومية بـ  5مشاريع ،يأتي في
مقدمتها مـشــروع «تبريد جامعة

عواطف الغنيم

الشدادية بمياه المجاري المعالجة
الرباعية».
وت ــابـ ـع ــت« :ألول م ـ ــرة ت ـش ــارك
وزارة األشـغــال في هــذا المعرض،
ونـ ــأمـ ــل أن يـ ـح ــرز جـ ـن ــاح وزارة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة م ــرك ــزا مـتـقــدمــا
خ ـ ــال الـ ـمـ ـش ــارك ــة ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن

هــدف المعرض عــرض اإلنـجــازات
الـحـكــومـيــة ،وت ـبــادل الـخـبــرات في
المشاريع المختلفة التي تنفذها
حكومات العالم».
وذكرت أن الكميات المستخدمة
مــن المياه فــي التقنيات الخاصة
بالتبريد داخل «الشدادية» كميات
كبيرة عجزت وزارة الكهرباء والماء
عن توفيرها ،لذلك سعت الجامعة
بالتعاون مع وزارة األشغال العامة
إلـ ــى اس ـت ـغ ــال ال ـم ـي ــاه الـمـعــالـجــة
الرباعية في التبريد.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ال ـم ـشــروع تم
إن ـ ـجـ ــازه ف ــي م ــواعـ ـي ــده ،وال ـم ـي ــاه
الـمـعــالـجــة الــربــاع ـيــة وص ـلــت اآلن
إلى جامعة صباح السالم ،وجاهزة
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ،وتـ ـ ـم ـ ــأ خ ـ ــزان ـ ــات
الـجــامـعــة ،مبينة أن مـعــرض دبــي
ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــرض اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
الحكومية على مستوى الحكومات
عالميا ولـيــس على مستوى دول
الخليج فقط.

سلة أخبار
«اتحاد العمال» يهنئ
الصبيح بثقة مجلس األمة

هنأ رئيس االتحاد العام لعمال
الكويت ،محمد الحضينة،
وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح،
بنيلها الثقة الغالية ألعضاء
مجلس األمة خالل جلسة
االستجواب تحت قبة البرلمان،
وثقة سمو أمير البالد.
وقال الحضينة ،في تصريح
صحافي« :ندرك كفاءة الوزيرة
الصبيح العالية ،ونزاهتها،
وثقتها القوية بنفسها ،ألنه
ليس لديها ما تخفيه ،أو ما
تخافه» ،مضيفا« :إننا على
يقين بأنها أهل لهذه الثقة،
ألنها تشكل مثاال يحتذى به
للنزاهة والمسؤولية ومكافحة
الفساد وتحقيق اإلصالحات
واإلنجازات الكبيرة على
مختلف األصعدة».
وأكد أن المواقف الجريئة التي
اتخذتها الوزير الصبيح تجاه
الحركة النقابية خالل األشهر
الماضية ،وتأييدها لترسيخ
قواعد الديمقراطية ،ورفضها
للعبث بالنقابات واالتحادات
وتطبيق القانون وتنفيذ
األحكام القضائية ،دليل قاطع
على استحقاقها لثقة مجلس
األمة والنواب بكل جدارة.

«شؤون اإلقامة» تستقبل
المستفيدين من قرار المهلة
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة
الداخلية ،أن إدارات شؤون
اإلقامة بالمحافظات بدأت
باستقبال المخالفين لقانون
اإلقامة ،والمستفيدين من
القرار الصادر بشأنهم،
الستكمال إجراءاتهم ،إما
بتعديل أوضاعهم ،أو
مغادرتهم البالد.
وبينت اإلدارة ،في بيان
صحافي ،أمس ،أن جميع
اإلدارات سوف تستقبل
المستفيدين لهذا القرار خالل
الفترة الصباحية أثناء دوام
العمل الرسمية ،إضافة إلى
استقبال إدارة شؤون إقامة
الفروانية لهم خالل الفترة
المسائية وعطلة نهاية
األسبوع (الجمعة والسبت) من
ً
ً
 2ظهرا حتى  7مساء ،تسهيال
وتذليال للعقبات التي تواجه
المستفيدين من هذا القرار.
وحثت اإلدارة جميع المخالفين
على االستفادة من هذا القرار،
وسرعة المراجعة ،إلنهاء
إجراءاتهم ،وتعديل أوضاعهم
لمغادرتهم البالد.

إزالة  1200إعالن في
«جنوب عبدالله المبارك»
أعلنت إدارة العالقات العامة
بالبلدية ،قيام فريق الطوارئ
بفرع بلدية الفروانية ،بشن
حملة مكثفة على منطقة
جنوب عبدالله المبارك،
لرفع اإلعالنات المخالفة من
الشوارع والميادين.
وأوضح رئيس فريق الطوارئ
بالفروانية ،أحمد الشريكة ،أن
مفتشي الفريق يعملون على
قدم وساق لتحقيق الضوابط
والنظم لراحة المواطنين
والمقيمين ،وخاصة أن
اإلعالنات العشوائية تسبب
أضرارا عدة للجميع ،منها:
التلف المتعمد لجدران المنازل
وأمالك الدولة والممتلكات
العامة والخاصة.
وأفاد بأن الحملة أسفرت عن
رفع  1200إعالن مخالف من
الشوارع والميادين.
ودعا الشريكة الجميع إلى
عدم وضع أي إعالن عشوائي،
مشيرا إلى أن اإلعالنات
العشوائية ،سواء على جدران
أفرع الجمعيات أو المدارس
أو اللوحات اإلرشادية ،تسبب
تلوثا بصريا ،وظاهرة غير
حضارية.

٤
محليات
الصالح لـ ةديرجلا  :نسدد رسوم مرضى
السرطان الوافدين غير القادرين
ةديرجلا

•
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كشف نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض
السرطان (كان) ،ورئيس رابطة الطب التلطيفي واستشاري األورام
د .خالد الصالح عن موافقة صندوق مرضى السرطان ،التابع للجمعية
الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان ،على تقديم  500دينار شهريا
لشراء طوابع بقيمة  10دنانير إلعطائها لغير القادرين من الوافدين،
للدخول على الطبيب في العيادة الخارجية بمركز الكويت لمكافحة
السرطان.
وقال الصالح في حواره لـ"الجريدة" إن مشروع إنشاء كلية للعالج
عادل سامي

مشروع إنشاء
كلية للعالج
اإلشعاعي في
الكويت يسير
بخطى جيدة

 %30من مرضى
السرطان
يحتاجون
إلى الرعاية
التلطيفية

حملة «كان»
زادت نسبة
الوعي للوقاية
والعالج من
المرض

اإلشعاعي في الكويت يعمل وفقا لما هو مخطط ومرسوم له ،الفتا
إلى أن معهد الكويت لالختصاصات الطبية وافق على طلب إنشاء
الكلية .وأوضح أن العمل يجري اآلن لتجهيز مختبر الفيزياء اإلشعاعية
ومتابعة األمور اللوجستية إلنجاز الكلية ،مضيفا أنه من واقع سجالت
مركز الكويت لمكافحة السرطان يصاب سنويا نحو  2000مريض
بالسرطان ،بواقع  1000مواطن و 1000مقيم.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان (كان) لعبت
دورا كبيرا في زيادة نسبة الوعي للوقاية والعالج من مرض السرطان،

ً
• مر  12عاما على انطالق الحملة الوطنية
للتوعية ب ـمــرض ال ـســرطــان (ك ـ ــان) ،ف ـمــاذا أدت
جهودكم طوال هذه الفترة في توعية المواطنين
والمقيمين حول مرض السرطان وسبل الوقاية
منه؟
ان ـط ـل ـق ــت ح ـم ـل ــة "كـ ـ ـ ــان" ل ـل ـت ــوع ـي ــة ب ـمــرضالـســرطــان فــي عــام  ،2006تحت رعــايــة صاحب
السمو أمير البالد ،وقد أدت هذه الحملة خالل
الفترة األخيرة إلى زيادة الوعي في الكويت حول
إمكانية الوقاية من السرطان من نسبة  36في
المئة قبل بــدء الحملة إلــى نسبة  61في المئة
بعد بدايتها ،فالمعروف أن التوعية واالكتشاف
المبكر هـمــا ســر نـجــاح ال ـحــرب ضــد الـســرطــان
وزيادة معدالت شفائه.
وخالل اآلونة األخيرة ،زادت نسبة الوعي حول
مرض السرطان بشكل كبير جدا .فقد قمنا بعمل
تحليل واقع ودراسة مسبقة قبل وبعد انطالق
الحملة ،وبعد ثالث سنوات من انطالقتها ،وقمنا
بتوجيه عدد من األسئلة إلى عدد عشوائي من
األشخاص ،مثل :هل تخاف من السرطان؟ فكانت
اإلجابة قبل انطالق الحملة أن  65في المئة منهم
أجابوا بنعم ،بينما قلت النسبة لتصل إلى 49
في المئة بعد  3سنوات من انطالق الحملة .وفي
سؤال آخر حول نمط الحياة والتغذية الصحية
وعــاقـتـهــا بــالـســرطــان أج ــاب  13فــي الـمـئــة من
العينة بأهميتها في الوقاية من السرطان قبل
الـحـمـلــة ،بينما زادت بـعــد الـحـمـلــة وأصـبـحــت
النسبة  25في المئة .وفي سؤال آخر :هل سمعتم
عن حمالت توعية من قبل؟ فكانت اإلجابة 25
في المئة نعم ،وبعد  3سنوات وصلت النسبة
إلى  50في المئة.
وفي هذا اإلطار يمكن القول إن حملة التوعية
بالسرطان (ك ــان) رائ ــدة على مستوى الكويت
والمنطقة ،فقد تلقينا عــدة اتـصــاالت مــن دول
خليجية تشيد بالحملة وتؤكد ريادتها على
مستوى المنطقة.
وتسعى حملة "كان" لمكافحة مرض السرطان

عبر نشر الــوعــي عــن أن ــواع الـمــرض المختلفة،
وحث الناس على الكشف المبكر عنه ،مما يرفع
نسبة الشفاء من المرض.

حمالت التوعية
• هل تعد حملة "كــان" فريدة من نوعها في
المنطقة؟
 حـمــات التوعية ليست قـصــرا على حملة"كان" وحدها ،وهناك العديد من حمالت التوعية
حــول أم ــراض عــدة .ولكن مــا يميز حملة "كــان"
أنها الحملة الوحيدة التي وضعت استراتيجية
واضـحــة وأصـبــح يعمل بها مـتـطــوعــون ،وهي
ال ـح ـم ـلــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ت ـفــرغــت بـشـكــل كــامــل
للتوعية بمرض السرطان.
وتسعى الحملة إلى توعية الجمهور من أجل
تخفيض م ـعــدالت وق ــوع ال ـســرطــان ،وتحسين
نسبة الشفاء من اإلصابة بالسرطان ،عن طريق
الكشف المبكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة
ح ــول األم ـ ــراض الـســرطــانـيــة ،مــن خ ــال شــراكــة
مـجـتـمـعـيــة م ــع م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
واألهلية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني،
وعبر فريق عمل محترف يتضمن مجموعة من
المتخصصين فــي م ـجــال ا لـتــو عـيــة ومكافحة
مرض السرطان ،ومجموعة من المتطوعين الذي
يـسـخــرون كــل جـهــودهــم لنشر الــوعــي الصحي
حــول هــذه األم ــراض بين كل شرائح المجتمع،
ومن أجل تخفيف عبء األمراض السرطانية.
وال يقتصر دور حملة "كان" على ذلك فقط ،بل
تمتد أنشطتها إلى تدريب األطباء والجمهور
العادي وطالبات المرحلة الثانوية ،على تقصي
األمـ ــراض الـســرطــانـيــة والـكـشــف المبكر عنها،
وباستخدام أحــدث الوسائل التي تساعد على
إيصال رسالتها.
وقد نجحت حملة "كان" منذ انطالقها وحتى
اآلن عبر استراتيجية مدروسة في نشر الوعي
الصحي حــول األم ــراض السرطانية بين عدد

الفتا إلى أن الحملة رائدة على مستوى الكويت والمنطقة،
وقد تلقينا عدة اتصاالت من دول خليجية تشيد بالحملة
وتؤكد ريادتها على مستوى المنطقة.
وشدد على أهمية الرعاية التلطيفية لمريض السرطان ،إذ
أصبح هذا التخصص أحد منظومات رعاية مرضى السرطان،
وشملته االستراتيجية المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية...
وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

كبير من الجمهور ،واتسعت الدائرة ،حتى باتت
مــن أب ــرز الـجـهــات الـتــوعــويــة عـلــى المستويين
المحلي والــدولــي ،وأصبح لها دور واضــح في
نشر التوعية الصحية.

 2000مريض
• ما أعداد مرضى السرطان في الكويت؟
مــن واقــع سجالت مركز الكويت لمكافحةالـســرطــان يـصــاب سنويا نحو  2000مريض
بالسرطان ،بواقع  1000مواطن و 1000مقيم.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار أود أن أطـمـئــن الجميع بــأن
معدل وقوع السرطان في الكويت ثابت ،ولكن
زي ـ ــادة ال ـع ــدد بـسـبــب زي ـ ــادة ال ـس ـك ــان .ووف ـقــا
لــإح ـصــاءات الـعــالـمـيــة؛ ف ــإن الـكــويــت تـقــع في
منطقة متوسطة بالنسبة لمرض السرطان،
وعلى سبيل المثال ال الحصر فإن نسب وقوع
السرطان في أوروبا أعلى بكثير من الكويت.
ولـكــن الـمــاحــظ ال ــذي يـجــب الـتــوقــف عنده
هــو أن بـعــض أنـ ــواع ال ـســرطــان ق ـفــزت لتحتل
الـ ـص ــدارة ،فعلى سبيل ال ـم ـثــال ،ف ــإن ســرطــان
القولون والمستقيم يحتل اآلن المركز األول
بين الكويتيين ،وقد كان في المركز الثامن قبل
 10سنوات ،وهو شيء ينذر بالخطر ،ومعروف
عن هذا النوع من السرطان ارتباطه بالكسل
والخمول الجسدي والتغذية غير الصحية.

العالج اإلشعاعي
• أيـ ــن وص ـل ــت ف ـك ــرة إنـ ـش ــاء ك ـل ـيــة لـلـعــاج
اإلشعاعي في الكويت؟
 مشروع إنشاء كلية للعالج اإلشعاعي فيالكويت يعمل وفقا لما هو مخطط ومرسوم
لـ ــه ،ون ـت ـم ـنــى أن يـ ــرى هـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ال ـن ــور
خالل الفترة القريبة المقبلة .وقد تحدثنا مع
المسؤولين في معهد الكويت لالختصاصات
الطبية "كيمز" ووجدنا عندهم استعدادا تاما

خالد الصالح
لعمل مثل هذا التخصص في الكويت .وتقدمنا
بطلب إلنشاء الكلية وتمت الموافقة عليه.
ونعمل حاليا على تجهيز مختبر الفيزياء
اإلش ـع ــاع ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة األم ـ ـ ــور ال ـلــوج ـس ـت ـيــة
إلنجاز الكلية .وما زلنا في مرحلة العمل على
إنجاز الكلية ،ولكن نحتاج إلى أن يكون لدينا
تجهيزات كاملة .وللعلم فــإن الكفاء ة الطبية
م ــوج ــودة لتشغيل ه ــذه الـكـلـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
أننا قدمنا المنهج وتمت الموافقة عليه ،وهو
مزيج من مناهج عدد من الدول الغربية .وإذا
وجدنا صعوبة في إنجاز هذا المشروع فقد
نلجأ إلــى االتـفــاق مــع إحــدى الكليات الكبرى
في العالم ،ألن هــذا التخصص يحتاج إلــى 5
سنوات تخصص.

المرضى الوافدون
• قــررت وزارة الصحة مطلع شهر أكتوبر
الماضي زيادة الرسوم الصحية على الوافدين،
وتـبــع ه ــذا ال ـقــرار ش ـكــاوى بـعــدم ق ــدرة بعض
الوافدين على دفع هذه الرسوم ،فما دوركم في
مساعدة المرضى الوافدين؟
 نهتم جــدا بــالـنــواحــي النفسية للمريضودعم المرضى نفسيا لمواجهة المرض ،وعدم
ال ـخــوف مــن ال ـســرطــان .ولــديـنــا فــي الجمعية
الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان صندوق
يسمى صندوق مرضى السرطان ،وقــد وافق
هذا الصندوق على تقديم  500دينار شهريا
لشراء طوابع بقيمة  10دنانير إلعطائها لغير
ال ـقــادريــن لـلــدخــول عـلــى الطبيب فــي الـعـيــادة
الخارجية ،وهــذا المبلغ قابل للزيادة إذا ما
وجدنا أن هناك حاجة لذلك.
وجاء تبرع صندوق مرضى السرطان بهذا
الـمـبـلــغ ،تفهما مـنــه لــوجــود بـعــض المرضى
الوافدين غير القادرين على دفع رسوم الدخول
عـلــى ال ـع ـيــادات الـخــارجـيــة فــي مــركــز الكويت
لمكافحة السرطان.

وأهيب بكل إنسان مريض عــدم الـتــردد في
مراجعة الطبيب ألسباب مالية ،وخصوصا ان
هناك استثناء ات للمرضى من جانب رؤســاء
األقسام ومديري المستشفيات في قرار زيادة
الرسوم على الخدمات الصحية على الوافدين.

الرعاية التلطيفية
• م ــا أ هـمـيــة ا لــر عــا يــة التلطيفية بالنسبة
لمريض السرطان؟
تــأســس مــركــز الـكــويــت للرعاية التلطيفيةفي منطقة الصباح الطبية التخصصية قبل
نحو  8سنوات .وقد تكفلت الجمعية الكويتية
لمكافحة التدخين والسرطان والهيئة الخيرية
اإلسالمية ببناء أول مركز للرعاية التلطيفية
في المنطقة العربية في ديسمبر  ،2010وذلك
من باب المساهمة في تدعيم الخدمات المقدمة
لمرضى السرطان .وهذا المركز يضم  92سريرا.
في الكويت تقع ألفا إصابة بالسرطان كل
عام ،يحتاج نحو  30في المئة منهم إلى العالج
الـتـلـطـيـفــي ف ــي مــرح ـلــة م ــن م ــراح ــل عــاجـهــم.
وال ــرع ــاي ــة الـتـلـطـيـفـيــة ت ـع ـنــي إعـ ـط ــاء مــريــض
السرطان الــذي لم يحقق العالج معه النتائج
ال ـم ـط ـلــوبــة ف ــرص ــة لـتـحـسـيــن ن ــوع ـي ــة حـيــاتــه
وتخفيف اآلالم واألعــراض التي يشتكي منها
في جو أسري مريح وضمن منظومة متكاملة
للعالج التلطيفي ،وحتى يستطيع هذا المريض
أن يعود مرة أخــرى إلى حياته وأسرته بدون
معاناة.
وقد أصبح الطب التلطيفي أحد منظومات
رعاية مرضى السرطان ،وشملته االستراتيجية
المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية ،ومن هنا
أصبح من المهم االهتمام بالرعاية التلطيفية
الكتمال منظومة رعاية مرضى السرطان.

ةديرجلا
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الغانم يزور السويط في أحد مستشفيات
بريطانيا وينقل إليه تحيات األمير والنواب
قام رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم وعدد من أعضاء الوفد
البرلماني المرافق بزيارة خاطفة للنائب ثامر السويط ،الذي
يرقد في احدى مستشفيات لندن عقب العملية الجراحية التي
ً
أجريت له مؤخرا وتكللت بالنجاح.
وق ــال ال ـغــانــم ،فــي تـصــريــح مـقـتـضــب عـقــب ال ــزي ــارة" :قمنا
والزمالء النواب راكان النصف وعلي الدقباسي والدكتور خليل
أبل واألخ األمين العام عالم الكندري بزيارة الزميل واألخ العزيز
النائب ثامر السويط ،ونقلت له تحيات صاحب السمو أمير
البالد ،وسمو ولي العهد ،وكل أعضاء مجلس األمة من وزراء
ونواب وتمنياتهم القلبية له بالشفاء العاجل".
وأض ــاف "أطـمـئــن الجميع أن صحة األخ ثــامــر جـيــدة وفي
تحسن مستمر ومعنوياته عالية بفضل قوة إيمانه وصبره،
ونسأل المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل".
وعقب الزيارة الخاطفة عاد الغانم والوفد البرلماني المرافق
له إلى جنيف الستكمال برنامج الزيارة التي تتضمن اجتماعا
إلى رئيسة االتحاد البرلماني الدولي غابريال كويفاس بارون.

فيصل الكندري :سليمان الحربش
بريء وكل ما أثير ضده غير صحيح
رد ال ـنــائــب فـيـصــل ال ـك ـنــدري ع ـلــى حــديــث
النائب سعدون حماد إلحــدى القنوات الذي
تطرق فيه الى عمل لجنة التحقيق البرلمانية
في المكاتب الصحية بما فيها مكتب ألمانيا.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح لـ ــه ق ـ ــال ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري" :خـ ــال
التحقيق تبين لــي و لـعـضــو اللجنة النائب
أس ــام ــة الـشــاهـيــن أن ك ــل م ــا أث ـيــر ض ــد مــديــر
ال ـم ـك ـتــب ال ـص ـح ــي ال ـس ــاب ــق ف ــي أل ـم ــان ـي ــا د.
سليمان الحربش ليس صحيحا ،وهو بريء
مــن ذ ل ــك" ،مضيفا "و خ ــال تصويت اللجنة،
صوتنا والشاهين ضد إدانته".
وأ ض ـ ـ ـ ــاف "أن أ ك ـ ـبـ ــر م ـش ـك ـل ــة أن ا ل ــز م ـي ــل
سعدون حماد من بداية عمل اللجنة يزودنا
بمعلومات غير صحيحة ،ويدلي بتصريحات
ل ـيــس ل ـهــا م ــن ال ـص ـحــة شـ ــيء ،خ ـصــوصــا ما
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يتعلق بمكتب ألمانيا ،ر غــم اتفاقنا بسرية
التحقيق وعدم التطرق ألي شي خالله".
وش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ن ـ ـقـ ــل ال ـم ـع ـل ــوم ــة
الصحيحة وع ــدم إث ــارة األم ــور الـتــي تسبب
لغطا متعمدا من البعض مع احترام اآلخرين
وعدم االساء ة لهم ،فضال عن عدم التطرق ألي
أمر ال يزال منظورا أمام القضاء.
ب ــدوره ،قــال الـنــائــب عـبــدالـكــريــم الـكـنــدري:
أتـ ـفـ ـه ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـي ـش ـهــا
سـعــدون حـمــاد ،موضحا أن الـقــول بابتزازه
لــوزيــر المالية مجرد ادع ــاء« ،فــوالــد زوجتي
ت ــم تـعـيـيـنــه ف ــي ا لـهـيـئــة م ـنــذ  ،1989أي قبل
عضويته في المجلس الوطني».

«التشريعية» :غربلة الشهادات األكاديمية واستبعاد المزورة
في تقريرها الذي انتهت فيه إلى الموافقة على «القياديين» ورفضت تعيين وكيل سياسي
بعد المناقشة وتبادل اآلراء
انتهت اللجنة التشريعية الى
الموافقة على االقتراحات
بقوانين األول والثاني والثالث
والرابع والخامس بإجماع اراء
الحاضرين من أعضائها بعد
التعديل وفق النص كما انتهت
اليه اللجنة ،وعدم الموافقة
على االقتراح بقانون السادس
بإجماع اراء الحاضرين من
اعضائها.

●

محيي عامر

انتهى التقرير الثاني والثالثون
لـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة عــن
االقتراحات بقوانين في شأن قواعد
التعيين في الوظائف القيادية الى
ال ـمــواف ـقــة عـلــى خـمـســة اق ـتــراحــات
مـتـشــابـهــة فـيـمــا رف ـضــت االق ـت ــراح
السادس الذي ينص على استحداث
منصب ق ـيــادي هــو وكـيــل ال ــوزارة
السياسي ووكيل الوزارة التنفيذي.
وأفـ ــادت وزارة ال ـعــدل بـشــأن ما
ورد في تقرير اللجنة ان مجموعة
الوظائف القيادية جزء ال يتجزأ من
الوظائف العامة في الــدولــة ،وهي
مجموعة مستقلة ضمن تقسيمات
الوظائف العامة الدائمة ،ومــن ثم
فإنه من الطبيعي ان يستمر تنظيم
ه ــذه الـمـجـمــوعــة ف ــي إط ــار قــانــون
ونظام الخدمة المدنية دون إفراد
قانون مستقل لهذا الغرض.
واض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت انـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال اذا
رأت الـلـجـنــة إقـ ــرار ق ــان ــون تعيين
القياديين فــي قــانــون منفصل عن
المرسوم بقانون في شأن الخدمة
المدنية ان تراعي المالحظات التي
اوردتها الوزارة في مذكرتي الرأي
ح ــول االق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن األول
والثاني والثالث والرابع والخامس
والتي اوردناها رفق هذا التقرير.
ورفـضــت وزارة الـعــدل االقـتــراح
بقانون السادس ،وذلك ألن الوزير
منصبه سياسي ويـقــوم بمتابعة
وتنفيذ الجوانب السياسية لعمل
وزارته في مجلس الوزراء ومجلس

اجتماع سابق للجنة «التشريعية»
األم ــة م ــن خ ــال االج ـه ــزة الـتــابـعــة
له في ال ــوزارة دون حاجة لتعيين
ً
وكـ ـي ــل وزارة س ـي ــاس ــي ت ــوح ـي ــدا
لالختصاصات.
أما ديوان الخدمة المدنية فأبدى
ممثلوه عدة مالحظات تمثلت في
اآلتي:
*الهدف من االقترحات بقوانين
محقق بالمرسوم رقم ()2015/111
والمرسوم رقم ( )2015/296اللذين
تـضـمـنــا ش ــروط وق ــواع ــد وأح ـكــام
اختيار شاغلي الوظائف القيادية
والتجديد لهم ومعايير المفاضلة،
وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية
رق ــم  2015/21بـشــأن نـظــام تقييم
شاغلي الــوظــائــف الـقـيــاديــة وآثــار
هذا التقييم.
*األح ـكــام الـ ــواردة باالقترحات
ب ـقــوان ـيــن (اإلعـ ـ ـ ــان /األولـ ــويـ ــة في
االختيار /نظام التقييم /التجديد/
ح ــق رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء فــي

 3مدارس لتدريب القياديين
جاء في تقرير الللجنة التشريعية ان األمانة
العامة للتخطيط والتنمية بدأت تطبيق المراسيم
ال ـصــادرة بشأن تعيين القياديين بقيادة وزيــر
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـم ــل ووزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
للشؤون االقتصادية على الجهات التابعة لها،
ح ـيــث ت ــم وض ــع إطـ ــار ع ــام تـجــريـبــي لـلـمــراسـيــم
المشار اليها والتي مضى على صدورها سنتان
فقط وبناء عليه تمت االستعانة بثالث مدارس
لتدريب القياديين باإلضافة الى الدورات المحلية
وذلك على النحو التالي:

 المدرسة الفرنسية :دربت اكثر من  20مرشحالــوظـيـفــة ق ـي ــادي ــة ،وال ـت ـجــربــة الـفــرنـسـيــة تعتبر
االفضل للقيادات العليا.
 المدرسة الكندية (هارفرد) :دربت اكثر من 25مرشحا لوظيفة قيادية من الجهات الحكومية.
 الـ ـم ــدرس ــة ال ـس ـن ـغ ــاف ــوري ــة :س ـت ـب ــدأ ت ــدري ــبالـمــرشـحـيــن الــوظـيـفـيــة ال ـق ـيــاديــة بـشـهــر م ــارس
 2018وتعتبر الـتـجــربــة الـسـنـغــافــوريــة األفـضــل
لالدارات الوسطى ،وعليه سوف تدرب الموظفين
االشرافيين العداد الصف الثاني للقياديين.

اس ـت ـث ـن ــاء ب ـع ــض ال ـق ـي ــادي ـي ــن مــن
ال ـشــروط ال ــازم تــوافــرهــا /اإلحــالــة
للتأديب) تمت معالجة بعضها في
مراسيم وق ــرارات الخدمة المدنية
ً
المشار اليها سلفا.
* مجلس الخدمة في طور تأهيل
مــركــز لتدريب وتأهيل القياديين
م ـج ـه ــز ومـ ـتـ ـك ــام ــل لـ ـخ ــدم ــة ك ــاف ــة
قـطــاعــات ال ــدول ــة وم ــا هــو معمول
ً
ب ــه حــال ـيــا ه ــو وجـ ــود ورش عمل
للمؤهلين مــن الـقـيــاديـيــن وكــذلــك
تـ ـع ــاق ــدات مـ ــع دول م ـث ــل فــرن ـســا
وسنغافورة.
* البد من إعطاء الوقت الكافي
لتقييم الوضع الحالي والتطبيق
وآثار المراسيم قبل اقتراح إصدار
قوانين لتنظيم ذات الموضوع ،اذ
قد يظهر التطبيق العملي للتنظيم
الـجــديــد بـمــوجــب الـمــراسـيــم التي
صدرت في هذا الشان عدم الحاجة
إلجراء اية تعديالت.

وفي وقت اوضح جهاز متابعة
األداء ا ل ـح ـك ــو م ــي ان رأي د يـ ــوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة وإدارة الـفـتــوى
والتشريع ووزارة العدل يمثل رأي
الجهاز ،وال دور للجهاز في الوقت
الحالي في تقييم أداء القياديين ،اال
انه اوضح انه ال مانع في ان يكون
للجهاز تمثيل فــي لجنة اختيار
القياديين.
من جهتها افادت األمانة العامة
للتخطيط والتنمية ا ن ــه بـصــدور
ال ـمــرســوم ـيــن رق ـم ــي ()2015/111
و( ،)2015/296حققت الدولة خطوة
رائــدة في مجال تعيين القياديين
وفــق آلـيــات وقــواعــد يتم االستناد
الـيـهــا عـنــد تعيين الـقـيــاديـيــن في
الدولة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـلـتـخـطـيــط ان جـمـيــع الـقـيــاديـيــن
خضعوا الختبارات اللغة االنكليزية
في ( )IELTSو( )BETAوذلك لتقييم

حق الوزير في اختيار قيادييه
مــن ضمن مــاحـظــات اللجنة التشريعية انــه مــن االنـســب ان
يكون للوزير دور في اختيار القيادي المناسب من بين ثالثة
مرشحين وقع عليهم االختيار من قبل (لجنة اختيار القياديين)
وذلك إلعطاء الفرصة في اختيار من يرى التعاون معه ولضمان
استمرار العمل على اكمل وجه ،بخالف ما هو مقترح في بعض
االقـتــراحــات بقوانين بــأن يــرشــح الــوزيــر ثــاثــة مــن بعد خمسة
مرشحين ترشحهم (لجنة اختيار وتقييم القياديين) وترفع الى
مجلس الــوزراء الختيار احدهم للمنصب القيادي ،واالخــذ بما
جاء باالقتراحات بقوانين المشار اليها بوضع حد اعلى لشغل
الوظيفة القيادية في اكثر من جهة لمدة ال تجاوز اثنتي عشرة
سنة متصلة او متقطعة لضمان االرتقاء باألداء الوظيفي للقيادي.

ال ـل ـغــة االن ـك ـل ـيــزيــة ب ــال ـت ـع ــاون مع
ال ـم ـع ـه ــد ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــاإلض ــاف ــة
الختبار في الحاسب اآللــي ،وانها
قامت باختيار القياديين من داخل
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ح ـتــى ال يتم
اح ـب ــاط الـمــوظـفـيــن واإلشــراف ـي ـيــن
فــي الــوصــول للمناصب القيادية
في جهتهم.
ورف ـ ـعـ ــت األم ـ ــان ـ ــة لـ ـل ــوزي ــر فــي
ي ـنــايــر ال ـم ــاض ــي م ـق ـتــرحــا يسمى
( )GATEWAYواضعة فيه تصورها
لعملية الـتــدريــب والـتــأهـيــل وذلــك
لتطوير العمل اإلداري ،واضافت انه
من األفضل اعطاء الفرصة لتقييم
ً
المرسومين المشار اليهما سلفا
بـعــد تطبيقهما إلم ـك ــان ال ـخــروج
بتقرير كامل عنهما حيث يعتبر
ص ــدورهـ ـم ــا ب ـم ـثــابــة ان ـت ـق ــال ال ــى
مرحلة جديدة.

عرض عمل اللجنة:
ت ــدارس ــت ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة
بـحـســب ت ـقــريــرهــا جـمـيــع م ــا ورد
فــي االق ـتــراحــات بـقــوانـيــن المشار
الـيـهــا ونــاقـشــت اآلراء الـمـطــروحــة
مــن الـجـهــات ذات الصلة ومــا ورد
فــي م ــذك ــرات الـ ــرأي واطـلـعــت على
ال ــدراس ــات الـســابـقــة الـمـقــدمــة على
الـ ـم ــوض ــوع م ــن ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
والمختصين آخــذة باعتبارها ما
ً
هو مطبق حاليا من خالل المراسيم
ً
الصادرة والقرار المشار اليها سلفا
وما اسفر عنه التطبيق عن سلبيات
وم ــاح ـظ ــات يـتـطـلــب مـعــالـجـتـهــا
ً
تشريعيا ،كما رأت اللجنة من اجل
ضـمــان االرت ـق ــاء بـ ــاألداء الوظيفي
وحسن تنفيذ االختصاصات في

الجهات الحكومية فإن السبيل الى
ذلــك هــو حسن اخـتـيــار القياديين
ال ــذي ــن ي ـق ــوم ــون وي ـش ــرف ــون على
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ،ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
وال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـ ـتـ ــي ت ـك ـف ــل اخ ـت ـي ــار
الشخص المناسب لكل مسؤولية
ً
وفقا لمعايير الجدارة واالنصاف
واألهلية ،لذلك رأت اللجنة تقنين
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ األسـ ــاس ـ ـيـ ــة واألح ـ ـكـ ــام
والضوابط الخاصة بالتعيين في
الــوظــائــف القيادية بقانون منظم
وخ ـ ـ ــاص وم ـ ـلـ ــزم ي ـح ـق ــق ال ـع ــدال ــة
والشفافية ويكفل استقرار األحكام
الـ ــواردة فـيــه ،وي ـكــون للمشرع من
خالله دور لمراقبة تطبيق احكامه
وتعديله ان تطلب األمر.
كما اطلعت اللجنة على دراسة
مقارنة مبسطة اعدها المكتب الفني
للجنة في شــأن االحكام والقواعد
المطبقة في اختيار القياديين في
كــل مــن جـمـهــوريــة مـصــر العربية،
وال ـم ـم ـل ـكــة االردنـ ـ ـي ـ ــة ال ـهــاش ـم ـيــة،
واإلمارت العربية المتحدة.
وتــاب ـعــت الـلـجـنــة ف ــي تـقــريــرهــا
انـ ــه ب ـن ــاء ع ـلــى م ــا ت ـق ــدم تــوصـلــت
اللجنة الى نص متوازن ومنضبط
وم ـح ـق ــق الـ ـه ــدف ال ـم ــرج ــو بــدمــج
األح ـك ــام الـ ـ ــواردة ف ــي االق ـتــراحــات
بـقــوانـيــن األول وال ـثــانــي والـثــالــث
والرابع والخامس كما هو مبين في
النص كما انتهت اليه اللجنة في
الجدول المقارن رفــق هــذا التقرير
ً
وأدخلت احكاما جديدة استكماال
لهذا القانون.
كما استبعدت االقتراح بقانون
السادس كون الفكرة التي جاء بها
جديدة وترى من االفضل دراستها
بعد العمل بهذا القانون.
واوص ـ ـ ــت ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة
ال ـم ـخ ـت ـصــة ب ــاع ـت ـم ــاد ال ـش ـه ــادات
وال ـ ـمـ ــؤهـ ــات ال ـع ـل ـم ـيــة بـ ـض ــرورة
تصحيح الوضع القائم بــأن تقوم
ب ـغ ــرب ـل ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات األك ــادي ـم ـي ــة
واعتماد الحقيقية منها واستبعاد
الـمــزورة ،لضمان وصــول اصحاب
ال ـش ـهــادات والـمـسـتــوى التعليمي
الـمـتـمـيــز والـ ـم ــؤه ــات الـحـقـيـقـيــة
ل ـل ـم ـن ــاص ــب الـ ـقـ ـي ــادي ــة ب ــال ــدول ــة،
خاصة أننا بصدد تشريع قانون
ينظم التعيين بالوظائف القيادية
والمؤهل الدراسي من ضمن شروط
التعيين فيه.

برلمانيات
سلة برلمانية
«المالية» تناقش المعاشات
االستثنائية للعسكريين

تبحث لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية البرملانية ،برئاسة
النائب صالح خورشيد ،في
اجتماع الغد ،مرسوم الرد
بشأن مشروع قانون بشأن
منح معاشات استثنائية
ومكافآت استحقاق للعسكريني
املتقاعدين ،وستبحث ايضا ما
يستجد من أعمال.
ويحضر اجتماع اللجنة النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر
الصباح ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح ،ووزير املالية د .نايف
الحجرف.

«التعليمية» تناقش بدالت
معلمي «التربية» و«األوقاف»

تعقد لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد البرملانية،
برئاسة النائب د .عودة
الرويعي ،اجتماعا صباح
الغد ،ملناقشة االقتراح بقانون
بإضافة فقرة جديدة إلى املادة 6
من القانون  28لسنة  2011بشأن
منح بدالت ومكافآت ألعضاء
الهيئة التعليمية للكويتيني
بوزارتي التربية واألوقاف
والشؤون اإلسالمية ،وعدد
من املقترحات املشابهة ،كما
ستبحث ما يستجد من أعمال.
وتعقد اللجنة اجتماعها
بحضور وزير التربية وزير
التعليم العالي د .حامد
العازمي.

«الصحية» تبحث «تأمين
المتقاعدين»
تناقش لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل البرملانية،
برئاسة النائب د .حمود
الخضير ،في اجتماعها غدا
االقتراحات بقوانني بشأن تعديل
بعض أحكام القانون  114لسنة
 2014حول «التأمني الصحي على
املواطنني املتقاعدين» ،إضافة
إلى مناقشة االقتراحني بقانونني
بشأن «حقوق املريض».
وتناقش اللجنة املقترحات
بحضور وزير الصحة الشيخ د.
باسل الصباح ،ورئيس الجمعية
الطبية الكويتية ،ورئيس اتحاد
أصحاب املهن األهلية.
من جهة أخرى ،تبحث لجنة
األولويات ظهر غد استكمال
وضع خطة العمل التشريعي
لدور االنعقاد العادي الثاني من
الفصل التشريعي الخامس عشر،
ومراجعة جدول أعمال جلسة
املجلس املقبلة ،ومتابعة ما ورد
إلى اللجنة من أولويات اللجان
وأعضاء املجلس.

فقدان النصاب في اللجان يفتح ملف إقصاء النواب منها
• عاشور :امتداد إلخفاق المجلس الحالي • المويزري :ضمن المخطط تعطيل مطبخ المجلس
رسالة واردة
لمناقشة
فقدان النصاب
ووضع الحلول
لتمكين اللجان
من عملها

الدمخي

يفترض
أن ننظر
للمصلحة
العامة وأن
نكون على قدر
المسؤولية

العتيبي

●

محيي عامر

ف ـت ـح ــت كـ ـث ــرة ح ـ ـ ــاالت ف ـق ــدان
النصاب فــي اجتماعات اللجان
البرلمانية باب الهجوم النيابي
عـلــى الـحـكــومــة مــن ج ـهــة ،وعلى
م ـج ـلــس األم ـ ــة م ــن ج ـهــة أخـ ــرى،
حـيــث أك ــد ع ــدد مـنـهــم أن فـقــدان
ال ـن ـصــاب سـبـبــه الـمـخـطــط ال ــذي
أقصى األعضاء عن اللجان خالل
انتخاباتها ،التي أجريت بداية
دور االنعقاد الثاني ،في وقت رأى
بعضهم أن هــذا ام ـتــداد إلخفاق
المجلس الحالي ،الذي لم ينجح
تشريعيا وال رقابيا.
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" س ــأل ــت عـ ـ ــددا مــن
الـ ـنـ ــواب ع ــن أسـ ـب ــاب عـ ــدم ق ــدرة
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــدع ــو
الجـتـمــاعــات عــن جـمــع الـنـصــاب
الالزم النعقادها ،وتدني مستوى
اإلنجاز في العديد منها ،وإن كان
ال ـم ــوض ــوع ت ـمــت مـنــاقـشـتــه في
نقطة نظام بجلسة الثالثاء قبل
الـمــاضــي ،فــإنــه سيكون مشروع
رسالة واردة في الجلسة العادية
المقبلة أو التي تليها.
وفــي هــذا السياق ،قــال رئيس
لجنة حقوق اإلنسان البرلمانية
النائب عــادل الدمخي" :سأتقدم

عادل الدمخي

صالح عاشور

شعيب المويزري

خالد العتيبي

برسالة واردة إلى رئيس مجلس
األمة ،مرزوق الغانم ،وفق طلبه،
لمناقشة تكرار فقدان النصاب في
اجتماعات اللجان البرلمانية"،
الف ـت ــا إل ــى أن ال ـم ـنــاق ـشــة تـهــدف
إلي ـ ـجـ ــاد إج ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ــن شــأن ـهــا
المساهمة من تمكين اللجان من
االنعقاد وتحسين عملها.
وعــن تـكــرار عقد لجنة حقوق
اإلنـ ـس ــان  5اج ـت ـمــاعــات فــرعـيــة،
ب ـس ـب ــب فـ ـ ـق ـ ــدان ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب ،ق ــال
الــدمـخــي" :الب ــد مــن اإلش ــارة إلى
أن االجتماع الفرعي ،هو اجتماع
رسمي ،ألنه يأتي بناء على قرار

م ــن الـلـجـنــة األص ـل ـي ــة ،فيجتمع
الــرئـيــس أو الـمـقــرر أو مــن يكون
معهم ،لكن هناك قرارات تعرض
على االجتماع األصلي ،حيث ال
تستطيع اللجنة الفرعية اتخاذ
أي قرار".
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال م ـق ــرر لـجـنــة
ال ـش ــؤون الـمــالـيــة واالقـتـصــاديــة
البرلمانية ،النائب صالح عاشور
لــ"الـجــريــدة" ،إن "ه ــذا الموضوع
يأتي امتدادا لموضوع أهم ،وهو
إخفاق المجلس الحالي ،حيث لم
ينجح تشريعيا وال رقابيا ،وال
وجه للمقارنة بينه وبين مجلس

 2013من ناحية التشريعات".
وأض ـ ــاف ع ــاش ــور" :الـمـجـلــس
الحالي لم يحقق إنجازا تشريعيا
ُي ــذك ــر .نـعــم أصـ ــدر تـعــديــا على
ق ـ ــان ـ ــون األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،ب ـت ـخ ـف ـيــض
س ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث ،لـ ـك ــن هـ ـ ــذا يـبـقــى
ب ــال ـن ـه ــاي ــة ت ـع ــدي ــا ع ـل ــى م ـ ــادة،
ولـ ـي ــس ق ــان ــون ــا .أم ـ ــا ال ـق ـضــايــا
األخ ــرى ،فــا قــوانـيــن اقتصادية
وال شعبية ،وهناك قضايا ،مثل:
معاشات العسكريين والتقاعد
المبكر وغيرهما ،متحفظ عليها
المجلس الحالي".
ورأى ع ــاش ــور أنـ ــه "الب ـ ــد من

تقليل الـلـجــان الـمــؤقـتــة ،وتعود
إلــى األصلية ،باستثناء اللجان
المعروفة ،مثل :حقوق اإلنسان
وال ـمــرأة ،ونطالب الـنــواب الذين
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـح ـض ــور ب ــأال
يرشحوا أنفسهم بــاألســاس في
انتخابات اللجان" ،الفتا إلى أن
ال ـب ـعــض ي ــرش ــح ن ـف ـســه لعملية
ِّ
يصوت
حسم المناصب ،بحيث
لـمـصـلـحــة فـ ــان ف ــي ان ـت ـخــابــات
رئاسة اللجنة ،وآلخر في منصب
مـ ـق ــرره ــا ،أي دخـ ــولـ ــه ال ـل ـج ـنــة،
ليس للمصلحة العامة ،بل فقط
لمصلحة النواب.

وشدد عاشور على أن "الوقت
ض ـ ـيـ ــق ،وح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ،والـ ـ ـظ ـ ــروف
ص ـ ـع ـ ـبـ ــة ،وال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي
ملتهب ،ويحتم أن يكون األعضاء
أك ـث ــر ج ــدي ــة وال ـت ــزام ــا بـحـضــور
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات لـ ـ ـج ـ ــان ال ـم ـج ـل ــس
وجلساته".
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أك ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب
ش ـع ـي ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــزري ،أن "ع ـ ــدم
اكتمال النصاب نتيجة حتمية
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة دور
االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد ،وهـ ـ ــو انـ ـعـ ـك ــاس لـمــا
ح ــدث ع ـنــدمــا ت ــم إق ـص ــاء بعض
النواب عنها ،لذا أغلب اللجان ال
تجتمع ،وإذا اجتمعت ال يكتمل
النصاب فيها".
وأضـ ـ ـ ــاف" :أع ـت ـق ــد أنـ ــه ضـمــن
المخطط تعطيل مطبخ المجلس،
ونحن نحترم كل أعضاء اللجان،
لـ ـك ــن الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي س ـل ـك ـت ـهــا
الحكومة وأطراف أخرى باللعب
فـ ــي ن ـت ــائ ــج ان ـت ـخ ــاب ــات ـه ــا أض ــر
بأعمالها ،وليس المقصود هنا
ال ـل ـع ــب ب ـ ــاألرق ـ ــام ،ب ــل ال ـض ـغــط،
ومحاولة تغيير أعضاء في بعض
اللجان ،وجعل أغلبية في لجان
أخرى".
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب خالد

العتيبي" :عــدم اكتمال النصاب
في اجتماعات اللجان البرلمانية،
بال شك ،أمر خاطئ ،وال يرضينا،
فـهــي الـمـطـبــخ ال ــذي ت ـخــرج منه
القوانين واالق ـتــراحــات ،وكــل ما
يـتـعـلــق بـعـمــل الـمـجـلــس ،وأح ــث
النواب على حضور اجتماعاتها".
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن "أي تـعـطـيــل
لعمل اللجان البرلمانية الدائمة
والـ ـم ــؤقـ ـت ــة ،هـ ــو ت ـع ـط ـيــل لـعـمــل
مجلس األم ــة ،وإن كنت التمس
ال ـع ــذر ،حـيــث إن بـعـضـهــم ،وأن ــا
واحـ ـ ـ ــد مـ ـنـ ـه ــم ،ن ـ ــواج ـ ــه ظ ــروف ــا
طارئة تحول بينه وبين حضور
االج ـت ـمــاع ،لـكــن ه ــذا ال يمنع أن
نطالب بالمزيد من االهتمام".
وأشـ ــار الـعـتـيـبــي إل ــى أن أحــد
أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ف ـ ـ ـقـ ـ ــدان ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب فــي
ال ـل ـجــان؛ الـحــركــة غـيــر المقبولة
التي قامت بها الحكومة في بداية
دور االن ـع ـقــاد ال ـثــانــي ،بــإقـصــاء
بعض الـنــواب مــن اللجان ،الفتا
إل ــى أن ــه تــم إق ـصــاء َم ــن لـهــم بــاع
كـبـيــر ف ـي ـهــا ،وه ــي اآلن بـحــاجــة
لخبراتهم ،مضيفا" :يفترض أن
ننظر إلى المصلحة العامة ،وأال
نقابل الخطأ بخطأ ،وأن يكون
األعضاء على قدر المسؤولية".

6

أكاديميا

ةديرجلا

•
العدد  / 3675السبت  3فبراير 2018م  17 /جمادى األولى 1439هـ

يستعرض مطالبه
«التطبيقي»
اتحاد
ً
مع الوزير العازمي غدا
العويمري لـ ةديرجلا  :األولوية لمشكلة الشعب وتوفير ميزانية للهيئة
•

فيصل متعب

يستعرض االتحاد العام لطلبة
التطبيقي مطالبات عدة مع وزير
العالي،
التربية والتعليم ً
د .حامد العازمي ،غدا ،كما
يعرض المشاكل التي تواجه
الكيان الطالبي ،مع تقديم
الحلول الجذرية لها.

قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــام
لـطـلـبــة الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،مـحـمــد
العويمري ،إن االتـحــاد سيتقدم
ب ــأول ــوي ــات وم ـط ــال ــب إل ــى وزي ــر
التربية والتعليم العالي ،د .حامد
ال ـعــازمــي ،عـلــى رأس ـهــا أن ُيكون
هناك حل جذري لمشكلة الشعب
الـ ـمـ ـغـ ـلـ ـق ــة ،ال ـ ـتـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت مــن
المشاكل األزلـيــة ،وتهدد مصير
ومستقبل طلبة الهيئة.
َّ
وبين أن «ضمن المشاكل ُ التي
سـتـقــدم لــوزيــر الـتــربـيــة؛ الشعب
ال ـم ـغ ـل ـقــة ،وزي ـ ـ ــادة عـ ــدد أع ـضــاء
هـيـئــة ال ـت ــدري ــس» ،الف ـتــا إل ــى أن
ً
«ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء س ـي ـك ــون غ ـ ـ ــدا ل ـت ـقــديــم
مطالبنا للوزير».
وتابع العويمري لـ»الجريدة»:
«ي ـجــب أن ت ـكــون ه ـنــاك ميزانية
متاحة لهيئة التطبيقي ،في ظل
األع ـ ــداد الـطــابـيــة الـهــائـلــة التي
تدرس بها،
في المقابل الميزانية الخاصة
بــالـجــامـعــة تــزيــد عـلــى ميزانية
(التطبيقي) ،مع أن الهيئة تقبل
أعـ ـ ـ ـ ــدادا تـ ـف ــوق مـ ــا يـ ـت ــم ق ـبــولــه
ب ــال ـج ــام ـع ــة ،ويـ ـج ــب أن ت ـكــون
ه ـن ــاك مـ ـس ــاواة ب ـيــن الـجـهـتـيــن
فــي الميزانية ،حيث يبلغ عدد
الـطـلـبــة الـمـقـيــديــن بــالـهـيـئــة 70
ألف طالب».
وبـ ـ َّـيـ ــن أن ـ ــه س ـت ـتــم ال ـم ـطــال ـبــة
ب ــأن يـحـصــل جـمـيــع الـطـلـبــة في

جمعية القانون الدولي اختتمت مسابقة
المحكمة الصورية لطلبة الحقوق
العربي :الطلبة الذين ترافعوا لديهم قدرة على الخطابة والتحليل
●

محمد العويمري

الهيئة على العلمي والــدراســي،
بتوفير الكيان التعليمي ،وجميع
ال ــوس ــائ ــل الـتـعـلـيـمـيــة الـمـتــاحــة،
وإيجاد البيئة المالئمة لهم في
الدراسة.
وعـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـمـ ـتـ ـض ـ ُـرري ــن
ف ــي عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل والــشـعــب
المغلقة ،أشار العويمري إلى أنها
انخفضت عــن األع ــوام السابقة،
حيث سجل العديد من الطلبة بـ
 18وحدة دراسية ،و»هذا مؤشر
جيد فــي عملية التسجيل ،لكن
االتـ ـح ــاد ل ــن ي ـق ـبــل ت ـع ـثــر طــالــب
واحد في عملية التسجيل ،حتى
يتيح لجميع الطلبة التسجيل،
وأن ُي ـك ـل ـمــوا مــرح ـلــة تـخــرجـهــم
بسالسة دون وجــود أي عراقيل
أو معوقات أمامهم».

academia@aljarida●com

حمد العبدلي

اخ ـت ـت ـمــت جـمـعـيــة ال ـقــانــون
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق
ب ـج ــام ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ـســاب ـقــة
المحكمة الصورية ،أمس األول،
والتي تضمنت إقامة مرافعة
بين فريقين حول قضية دولية.
وتضمنت الهيئة التحكيمية
للمرافعات النهائية ،برئاسة
األمين العام األسبق لجامعة
الدول العربية وقاضي محكمة
العدل الدولية سابقا د .نبيل
الـ ـع ــرب ــي ،وعـ ـض ــوي ــة م ـســاعــد
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة د .غ ــان ــم ال ـغ ــان ــم،
وأسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت وم ـح ـك ــم
فـ ــي م ـح ـك ـمــة كـ ـ ــاس د .رش ـيــد
الـ ـعـ ـن ــزي ،ع ـل ــى م ـس ــرح مـعـهــد
الكويت لـلــدرا ســات القضائية
والقانونية.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،أش ـ ــاد
د .ن ـب ـيــل الـ ـع ــرب ــي ،بـمـسـتــوى
ال ـمــراف ـعــة ال ـتــي قــدم ـهــا طــاب
وطالبات الكلية ،وما تضمنته
من أدلة حول القضية المتنازع
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،م ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــرض ج ـم ـي ــل
وإعداد واضح ،مؤكدا أن طلبة
«الحقوق» الذين ترافعوا لديهم
قدرة على الخطابة والتحليل.
وأوضــح أن القانون الدولي

ً
العربي محاضرا في جمعية القانون الدولي
ت ـ ـ ـطـ ـ ـ َّـور ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــرب
العالمية الثانية ،الفتا إلى أن
هناك قواعد قانونية تنظم ما
بين الدول على األرض والسماء
وقــاع البحار ،مــؤكــدا أن هناك
فـ ـج ــوة كـ ـبـ ـي ــرة بـ ـي ــن الـ ـق ــواع ــد
القانونية التي نمت وترعرعت،
وبين النظام القضائي الدولي،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن الـ ـقـ ـض ــاء فــي
ال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة ق ــائ ــم على
عنصر الرضا.
وحول القضية الفلسطينية،
أك ـ ــد د .الـ ـع ــرب ــي ،أن ـ ــه تــابـعـهــا
مـنــذ نـشــأتـهــا ،و«عــرضــت على

الجمعية العامة لألمم المتحدة
إب ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ـ ـ ــرأي فـ ـ ــي م ـس ـت ـق ـبــل
ف ـل ـس ـط ـي ــن ،م ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ،وهـ ــي:
العراق ومصر وسورية ولبنان،
لكن لألسف تم رفض الطلب».
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال د .غ ــان ــم
الـغــانــم ،إنــه تـشـ َّـرف بــأن يكون
أ حــد أعضاء الهيئة القضائية
في المحكمة الصورية ،مؤكدا
أن «مثل هذه المسابقات تثري
الطالب وتصقله ،وأن الطلبة
ـال من
ك ــان ــوا ع ـلــى م ـس ـتــوى عـ ـ ٍ
الطرح».

بدوره ،أكد د .رشيد العنزي،
أن ــه ان ـب ـهــر بـمـسـتــوى الـطـلـبــة،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــم «طـ ـ ـ ـ ـ َّـوروا
أنفسهم بشكل كبير ،و هــذا ما
نطمح له ،من خالل إيجاد طلبة
يـحـلـلــون ويـنــاقـشــون ،ال طلبة
يحفظون فقط».

استمرار عملية التسجيل
في «التطبيقي» إلى الثالثاء
اجتمعت المديرة العامة
لهيئة التطبيقي بالتكليف،
د .فاطمة الكندري ،مع
عميد القبول والتسجيل
د .رباح النجادة ،وعمداء
الكليات ورؤساء مكاتب
التسجيل ،بحضور نائب
المدير العام للتعليم
والبحوث د .عدنان
العلي ،ومساعد العميد
للشؤون األكاديمية د .غانم
الشاهين ،ورؤساء مكاتب
التسجيل ،لمتابعة سير
عمليات التسجيل.
وتم خالل االجتماع بحث
إجراءات عمليات التسجيل
بنظام  by forceللطلبة
وأعداد الطلبة المسجلين.
وأكدت د .الكندري ،فور
انتهاء االجتماع ،استمرار
عملية التسجيل للطلبة
ممن لديهم  10وحدات
دراسية وأقل على الموقع
اإللكتروني للهيئة من
األحد المقبل بعد الظهر
حتى الثالثاء المقبل،
مشيرة إلى أن طلبة ذوي
االحتياجات الخاصة
وطلبة اإلجازات الدراسية
والمتوقع تخرجهم سيتم
ً
تسجيلهم يدويا عن طريق
مكاتب التسجيل في
الكليات.
وقالت إن إدارة «التطبيقي»
حريصة على مستقبل
الطلبة ،وحصولهم على
مقرراتهم الدراسية.

ةديرجلا
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عالم واحد

شوشرة :اعتذروا

يواجه العالم اليوم قضية مفصلية متمثلة في تقبل حقيقة
وحدة أصل اإلنسان رغم تنوع انتماء اته الوطنية والدينية
والعرقية ،فوحدة البشر وتوافقهم على المبادئ اإلنسانية
واألخالقية الصحيحة ليست رؤية إصالحية مثالية أو خيالية
بل تجسيد حقيقي للمرحلة الحتمية القادمة في سياق التطور
االجتماعي الــذي تدفعنا إليها تـجــارب الماضي وخبراتها
ً
المتراكمة ،واقع يحمل في طياته حال وجدانيا ناجعا إلزالة
الشرور والمصائب التي ابتلينا بها ،فالتحديات العالمية
مشتركة وشاملة وال تنحصر في منطقة دون أخرى.
وصلت البشرية إلى مرحلة من النضج منحتها القدرة على
إدراك أهمية الوحدة واالتحاد كقوة تحدث تحوال فكريا تنمي
الشعور بمعاناة اآلخرين ،وتحرر الضمير اإلنساني لالنطالق
نحو مستويات جديدة من التطور الروحاني واألخالقي ،حالة
تدفعنا إلع ــادة النظر ببعض مجريات األح ــداث التاريخية
وتأثيراتها السلبية على مكونات الشعوب واألمم التي مرت
بتجارب قاسية .واقع يقودنا إلى حقيقة واضحة وجلية تؤكد
أنه ال يمكن تحقيق إصالح العالم واستتاب أمنه واطمئنانه
إال بترسيخ دعائم االتحاد واالتفاق.
شهدت البشرية مؤخرا تحوالت عظيمة في أسلوب الحياة
بعد أن دفعت أثمانا باهظة لألفكار المثيرة للنزاع والصراع،
أفكار باتت منبوذة من أغلبية الناس ،للبدء بمرحلة التحول
الجذري في الكثير من تلك المعتقدات ،فعلى سبيل المثال
يمكننا ذكر نمو اإليمان بالمساواة بين الجنسين واضمحالل
تدريجي لمعتقد تـفــوق الــرجــال ،شـيــوع فكر وح ــدة الجنس
ال ـب ـشــري ك ـقــاعــدة ع ـمــل لـلـنـظــام ال ـعــال ـمــي ،وضـ ـ ــرورة الـقـيــام
بالتخطيط الجماعي المشترك للمستقبل ،فتغيرت نظرة
ال ـنــاس إل ــى أقــرانـهــم وطــريـقــة الـتـعــامــل مــع بعضهم البعض
باختيار سمة االتحاد والمصير الوحدوي المشترك نهجا،
مـمــا ســاعــد عـلــى تـنــاقــص وت ــآك ــل ســريــع ل ـل ـعــادات واألف ـك ــار
والتصرفات التي فرقت األمــم والشعوب خــال قــرون طويلة
مليئة بالصراعات المدمرة.
أس ـســت ه ــذه ال ـت ـط ــورات نـظــامــا عــالـمـيــا ج ــدي ــدا بهيئاته
الخاصة ومعاهداته الدولية التي منحتها صالحيات واسعة
للقيام بخدمة البشر وحماية حقوق اإلنسان لتحقيق الرخاء
للشعوب بعد إحساسها بمعاناة ضحايا الحروب والكوارث
وما رافق ذلك من شعور عميق بالخزي والعار .ومن أتون هذه
الصدمات المروعة ولد نوع جديد من االلتزام المعنوي بحقوق
البشر وواجباته التي تجسدت عمليا ورسميا في وظائف
اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان والوكاالت التابعة لها ،كما
مكنت األفكار المتجددة مجموعة متنامية من المنظمات غير
الحكومية من العمل على ضمان احترام مبادئ حقوق اإلنسان
واعتبارها أ ســا ســا صحيحا لتطبيقها كمعايير وضوابط
دولية ،كما اتخذت الدول تدابير لحماية وتطوير المجتمعات
كتنفيذ بــرامــج الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة ونـظــم الــرقــابــة المالية
وصناديق االحتياط واتفاقيات التجارة العامة ،وتأسيس
صندوق النقد والبنك الدولي وخلق وكاالت التنمية لتحقيق
الــرخــاء الـمــادي واالجـتـمــاعــي بانعكاساتها اإليجابية على
انتشار التعليم الذي ساعد بدوره في نشر العلوم والمعارف
والتكنولوجيا وإتاحتها لعامة الناس.
ً
ً
الطريق مازال طويال ومحفوفا بالتحديات والصعوبات،
ولكن أملنا كبير في أن تسير البشرية بخطوات ثابتة نحو
تحقيق رقي العالم وتطوره وازدهاره.

ثقافة االعتذار أصبحت من أصعب األشياء
التي تتوافر في مجتمعاتنا وفي عقول بعض
ال ــذي ــن يـعـتـقــدون دائ ـم ــا أن ـهــم وح ــده ــم على
صواب وغيرهم على خطأ ،بل يكابرون أمام
«بالويهم» التي ال تعد أو تحصى ،ألن االعتذار
عن الخطأ مهما كان حجمه هو «شيمة» ذوي
األخ ــاق الـحـمـيــدة أو مــن يسلكون الطريق
ال ـص ـح ـيــح ف ــي ح ـيــات ـهــم دون ال ـ ـخـ ــروج عــن
مبادئهم أو تربيتهم أو عاداتهم وتقاليدهم،
ولكن مع األســف الشديد أصبح من النوادر
وجــود من يتحلون بصفة شجاعة االعتذار
أو الـتـنـحــي عــن كـبــريــائـهــم وغ ــروره ــم الــذي
أضاعهم في متاهة الطرق المتفرعة التي ال
يعرفون كيف سيسلكونها في نهاية المطاف.
ولعل هذه الثقافة مما يجب أن يدرس أو
يصبح مادة إلزامية ضمن المناهج التعليمية
الـتــي تحتاج إلــى نسف وغــربـلــة مــن جديد،
حتى تنتشر بين مختلف األجيال ليكونوا
على درايــة كاملة بأهميتها والنتائج التي
سيحققها االعتذار أو العديد من األمور التي
كانت وراء ضياع حقوق األبرياء.
ولعل مــن األخـطــاء الشائعة بين مختلف
البشر في مجتمعنا سواء كانوا سياسيين
أو أكــاديـمـيـيــن أو عسكريين أو غـيــرهــم من
القياديين وا ل ـ ــوزراء أو حتى على مستوى

النهج ،وعندما ينكشفون لألسف الشديد ال
يعتذرون بل يستمرون في التمادي ونسج
الزيف.
االع ـتــذار بــات جليا أنــه يــأتــي فــي ثقافات
الدول المتحضرة والمتطورة التي تعمل على
بناء عقول أجيال ناضجة وناجحة ومتفتحة
ومتقدمة ومتطورة ،وليس من صنع أبواق
وف ــداوي ــة ي ـخــرجــون وق ـت ـمــا ي ــؤم ــرون لسب
وشـتــم اآلخ ــري ــن تـحــت ذري ـعــة الديمقراطية
العمياء التي ال يخفى على أحد كيف تسير
عرجاء عندهم!
اعـ ـت ــذروا وأص ـل ـح ــوا أح ــوال ـك ــم وت ـنــازلــوا
ّ
وجمعوا وال تشتتوا ،ألن كل ذلك من مصلحة
شعوبكم التي تكون عادة هي الضحية األولى
واألخيرة ،واستفيدوا من تجارب اآلخرين وال
تكابروا وتتعنتوا ألنه ستأتي اللحظة التي
ستقصم فيها القشة ظهر البعير.
ويـ ـج ــب ع ـل ــى كـ ــل ش ـخ ــص م ـن ــا أن ي ـبــدأ
بنفسه وي ـع ـتــاد االعـ ـت ــذار ،وإذا لــم يستطع
فـلـيـعــرض نـفـســه عـلــى المختصين فــي علم
الـنـفــس لتأهيله مــن جــديــد واالس ـت ـفــادة من
ميزة االعتذار.
آخر الكالم:
ً
يتحدثون خلفك ألنهم فعال خلفك( .مقولة
أعجبتني)

خالد مقبل الماجدي

أطباء التخدير ...جنود مجهولون وأفكار مغلوطة
ً
التخدير قطع أشــواطــا وشــق طريقه نحو التقدم العلمي حتى اعتبر
أفضل اكتشاف طبي أفاد البشرية وأحدث تطورات في مجال الطب.
ً
ً
ً
غير أنه يمثل عالما غريبا محاطا بأفكار مغلوطة وخاطئة ،وتجاه
ً
ً
هــذا العلم الــذي شهد تـطــورا مـطــردا على مــدار العقود الماضية إلــى أن
وصل إلى أرقى مستوياته وتقنياته وحقق أرفع درجات السالمة واألمان
في وقتنا الحالي ،أسهم بعض األفــراد في خلق تلك الصورة المغلوطة
المتعلقة بالتخدير.
التخدير علم كبير يتم بطريقة فنية عالية تضمن للمريض نوما هادئا
وصحوا لطيفا وتضمن استقرار الحالة العامة للجسم ،األمر الذي يخفف
جدا من التغيرات أثناء العملية وبعدها .وله طرائق وأساليب متنوعة،
فهناك التخدير الموضعي والتخدير العام والنصفي ،وهناك الوريدي (الذي
يعتمد على فعل األدوية) ،والتخدير االستنشاقي (يعتمد على الغازات عن
طريق االستنشاق ) ،كما يتم خالل التخدير ،تنظيم عمل القلب واألوعية
الدموية بواسطة حقن سوائل طبية وريــديــة وإعـطــاء أدويــة تساعد في
تزويد أنسجة الجسم المختلفة بالدم بصورة منتظمة.
وفي الكويت أصبح التخدير اليوم علما متكامال وفنا دقيقا لخدمة
اإلن ـجــاز الطبي والـجــراحــي ولــرفــع الـمـعــانــاة واألل ــم عــن الـمــرضــى الذين
يتعرضون لعمليات جراحية تحتاج إلى علم التخدير واإلنعاش كأساس
لنجاحها.
طبيب التخدير يـقــوم ب ــدور حـيــوي وه ــام منذ التقائه الـمــريــض قبل

«البتكوين» ...بين المخاوف والمطامع
مما يجعل منها فكرة رائجة لــدى كل من
الـمــدافـعـيــن ع ــن الـخـصــوصـيــة ،أو بائعي
البضاعة غير المشروعة (مثل المخدرات)
عبر اإلنترنت.
كما تتميز العملة بأنها غير مرتبطة
بسعر ا لــذ هــب أو ا لـمـعــادن الثمينة أو أي
مـتـغـيــرات سـيــاسـيــة كــانــت أو اقـتـصــاديــة،
لكن ارتفاعها يعتمد على الطلب ،فكلما
زاد الطلب عليها ارتفع سعرها والعكس
صحيح ،و ه ــذا مــا جعل مـتــداو لــي العملة
يعملون سماسرة لها؛ مما جعلها فكرة
ذكية حافظت على استمراريتها ونموها.
تعتبر ا لـبـتـكــو يــن أول تطبيق لمفهوم
يـطـلــق عـلـيــه ا س ــم « »cryptocurrencyأو
العملة المشفرة ،وا ل ــذي تــم الحديث عنه
ألول مرة في عام  1998من قبل ،Wei Dai
والـ ـت ــي ت ـم ـح ــورت حـ ــول ش ـك ــل ج ــدي ــد مــن
ال ـم ــال يـعـتـمــد عـلــى الـتـشـفـيــر ف ــي إنـشــائــه
ً
والتعامل به ،بديال عن السلطة المركزية،
وأطلق أول تطبيق له سنة  2009بواسطة
« »Satoshi Nakamotoوالذي يعتبر هوية
مجهولة لــم ينشر عنه أي تفاصيل ،لكن
فكرته تبلورت وانتشرت بصورة كبيرة،
حـيــث إن قيمة البتكوين ا لـشــرا ئـيــة بــدأت

من الدوالرين إلى أن أصبحت اليوم تقدر
بآالف الدوالرات ،وهذا أيضا محل تساؤل
وغرابة.
إضــافــة إل ــى أنـهــا شكلت حـجــر الــزاويــة
فــي الهجومين اإللكترونيين العالميين،
ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس ا ل ـ ـفـ ــد يـ ــة األول «و ن ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ــراي»
 WannaCryوالفدية الثاني «بيتيا» Petya
عندما طلب القراصنة المهاجمون لمئات
اآلالف من الكمبيوترات بالعالم ،دفع فدية
بعملة «بيتكوين» من أجل إرجاع الملفات
المقرصنة ألصحابها ،وإعادة فتح األجهزة
التي أصابها الفيروس بالشلل ،على نطاق
عالمي.
عملة تحيطها االستفهامات والمخاطر
لكنها تكتسح العالم ،فهل ستغير خريطة
العالم المستقبلية؟ أم أنها ستكون مدخال
للممارسات غير الشرعية؟ أم أنها تعتبر
ناقوس خطر النهيار العمالت التقليدية
وبالتالي انهيار المعادن المرتبطة بها؟ أم
أنها بداية نهاية االقتصاد العالمي؟ كلها
استفسارات تحددها مطامع البشر وأفواه
ً
الجياع ...فلطفا يا رب بالعباد.
* عضوة هيئة تدريس
في جامعة الكويت

بشاير الحمادي

حكمة الشيخ صباح األحمد
صراعات الدول ،والحروب الداخلية والخارجية ،واستنزاف
الـشـعــوب والـمـجــاعــات وال ـنــزوح مــن الـبـلــدان والـلـجــوء وغيرها
من مظاهر التشريد والتغرب والنفي من األوطان ،والحكومات
ُّ
وتشرد أبناء هذه الشعوب إلى دول أخــرى ...كل ذلك
الجائرة،
ترجع أسبابه إلى السياسات المتبعة في هذه البلدان ،السياسة
ود نــاء تـهــا هما السبب الرئيسي وراء هــذه األز م ــات الشعبية،
ً
فضال عن الركض وراء السلطة والظلم ومصالح الحكام على
حساب أبناء الشعب.
نــاحــظ ال ــدول الـمـجــاورة فــي المنطقة ومــا يحل بها ومــا ال
ن ــود حـصــولــه فــي أي م ـكــان أو بـقـعــة فــي ال ـعــالــم ،ف ـنــرى تـشــرد
األسر والفقر والموت وجوع الصغار ،وسط قساوة هذا الجو
ً
الـبــارد فــي بعض ال ــدول .ونــرى كــم أن هنالك دوال بها نزاعات
عنصرية طائفية تخلق ا ل ـعــداء والطبقية بين أ بـنــاء شعبها،
ً
ً
ً
ويصبح الشعب فئات وأحزابا ،مما يخلق مجتمعا متفككا غير
متجانس ،وبالتالي يؤدي إلى النبذ واالفتراق ،والتأثير على
نهضة الوطن وتقدمه.
جميع ذلــك من مظاهر الجاهلية األولــى ،ولــذا فــإن الشعوب
المتقدمة ال تهتم بـهــذه الـتــوافــه وال ـفــروق ،بــل بــإنـجــاز كــل فرد
لمهامه من أجل تقدم ونهضة الوطن ،في موازاة تركيز المجتمع
الشرقي واإلسالمي على جعل المجتمعات أكثر طبقية ونزاعا
وخصومة لألسف ،مما يورث القلب حزنا على ما يحل بها من
دمار وقتل وعدم طمأنينة.
ً
ً
أوال وأخيرا  ،ووسط ذلك كله ،الحمد لله على أن لدينا نحن
ً
الكويتيين أميرا كالشيخ صباح األحمد ،الحمد لله على حكمته
وصـبــره وبصيرته لحل أي نــوع مــن الـنــزاعــات منذ كــان وزيــرا
للخارجية حتى أصبح أميرا للبالد ،حفظه الله وأطال في عمره

أسامة العبدالرحيم

عامة الناس ،هو عدم اكتراثهم بما يقومون
به من مآس ومشاكل يتضرر منها اآلخرون
ويدفع ثمنها وطــن ،ويــروح ضحيتها بشر،
إال أنهم يكابرون دون أي حياء ويصدرون
ال ـت ـبــريــرات بــل يـجـعـلــون الـمـجـنــي عـلـيــه هو
الـسـبــب ،حـتــى بتنا ال نـعــرف أي ــن الحقيقة؟
وم ــن ال ـم ـخ ـطــئ؟ ب ـعــد أن أض ـع ـنــا الـبــوصـلــة
واالتجاه السليم الذي يقودنا إلى بر األمان
دون االصطدام أو التعرض لمطبات هوائية
تـنـتــج عـنـهــا والدة عـسـيــرة لحلحلة بعض
القضايا الشائكة.
وعـنــد متابعة بـعــض مـجــريــات «الـســاحــة
ً
ال ـتــوي ـتــريــة» تـجــد فــائ ـضــا م ــن نــوع ـيــات «إال
االع ـ ـتـ ــذار» م ــن هـ ــؤالء ال ــذي ــن ي ـس ـيــرون على
ن ـمــط «خ ــال ــف تـ ـع ــرف» ،واس ـت ـخ ــدام أس ـلــوب
الهجوم والشتم والسب إلرضاء معازيبهم أو
استعطاف قلوب بعض مناصريهم لتسجيل
البطوالت على حساب المساس باآلخرين،
وع ـن ــدمــا يـطـلــب مـنـهــم االعـ ـت ــذار وال ـت ــراج ــع
يكابرون بكل وقاحة بل يساهمون في تأجيج
األمـ ـ ــور وي ـح ـي ـكــون ال ـت ـهــم زي ـف ــا ويـخـلـطــون
الحابل بالنابل أمام تشجيع بعض المطبلين
ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون ع ـل ــى ال ـم ـس ــاس ب ـك ــرام ــات
غيرهم ،والمصيبة الكبرى أن بعض المرتزقة
في بعض الــدول أصبحوا يستخدمون هذا

د .صفاء زمان*

مــن بين التظاهرات التقنية والطفرات
التكنولوجية التي ظهرت مؤخرا وبشكل
مريب العملة الرقمية البتكوين ()Bitcoin
والتي تعتبر عملة نقدية كمثيلتها مثل
الــدوالر أو الدينار لكنها تختلف بكونها
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل ،ت ـ ـتـ ــداول عـبــر
اإلن ـتــرنــت فـقــط مــن دون وج ــود فـيــزيــائــي
لها ،حيث يمكن استخدامها للشراء عبر
اإلنترنت أو حتى تحويلها إ لــى العمالت
التقليدية .إلى جانب أنها عملة ال مركزية،
حيث إنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد
ف ــي ال ـت ـع ــام ــات ال ـمــال ـيــة ع ـلــى م ـب ــدأ الـنــد
للند ( ،)peer to peerبما يعني التعامل
المباشر بين مستخدم وآخــر دون وجود
وسـيــط مــالــي يـقــف خـلــف هــذه التعامالت
أو هـيـئــة تنظيمية ت ـشــرف عـلـيـهــا ،حيث
تــذهــب الـنـقــود مــن ح ـســاب مـسـتـخــدم إلــى
آخــر بشكل ف ــوري ،واألم ــر المستغرب أنه
م ــازال ــت ه ـن ــاك م ـع ــارض ــة ك ـب ـيــرة تـحـجــب
تــدخــل وســائــط مــالـيــة أو حـكــومــات فيها،
وا لـ ــذي زاد األ م ــر ر ي ـبــة أ ن ـهــا تعتبر عملة
ذات مجهولية ،بمعنى أنها ال تمتلك رقما
متسلسال وال أي وسيلة أخرى تتيح تتبع
ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري،

اليسار ( )vsاإلخوان
المسلمين

مبارك العبدالهادي

عرفان أمين

فـخــرا لنا وللخليج كله بــل لــأ مــة العربية واإل ســا مـيــة ،فعلى
هذه األرض الكريمة نعيش تحت ظل آل الصباح الكرام ،عيشة
كــريـمــة رحـيـمــة ولـلــه الـحـمــد ،ونتميز عــن غـيــرنــا مــن الـشـعــوب،
فالديمقراطية نهجنا في التعبير ،عبر إبداء الرأي دون المساس
ً
أو الخطأ في اآلخرين ،مع تقديمنا نقدا بناء لمصلحة الوطن
والمواطن.
وها نحن نحتفل وكلنا فخر بمناسبة تولي أميرنا الغالي
مقاليد الحكم ،أدامه الله لنا ولألمة العربية واإلسالمية ،فنالحظ
منذ تقلد سموه للحكم ،مبادراته لخير هذه األمة وأبنائها ،ومما
يزيدنا حمدا لله تعالى ما نراه كلما نظرنا إلى أحوال من حولنا
دون استثناء من دول مجاورة أو شقيقة ...نحمد الله على نعمة
الكويت ،ونعمة الشيخ صباح ،فهو السند لهذا الوطن والملهم
وا ل ـقــدوة الحسنة بالحكمة والحنكة السياسية فــي المنطقة،
وعندما يتحدث التاريخ عن المدرسة الدبلوماسية والحكمة
السياسية فنحن هنا نتحدث عن الشيخ صباح.
نـحــن ،الكويتيين ،تعرضنا للكثير مــن اإل س ــاء ات و مــن دول
قريبة وشقيقة و م ـجــاورة ،ور غ ــم أ نـنــا لــن ننساها و لــن ننسى
مواقفها معنا من تحريض وفتن ،فإن حكمة سموه كانت الرد
األذ كــي على جميع هــذه المهاترات ،و كــان الصمت الحكيم هو
ال ـجــواب البليغ عليها إلخـمــادهــا ،حـفــظ الـلــه أمـيــرنــا ودولـتـنــا
الكويت من كل شر وبغي وعدوان.
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إضافات

العملية ،حيث يتيح له معرفة جوانب متعددة من شخصية المريض من
خــال التعرف على عــاداتــه وأمــراضــه من حيث الصحة العامة واألدويــة
والعقاقير الـتــي يتناولها ،وإذا كــان المريض الــذي سيخضع للعملية
ً
مدخنا أم ال ،وإذا أجــريــت لــه عمليات سابقة أم ال ،وفــي حالة إج ــراء أي
عملية سابقة فكيف سيكون تأثير البنج عليه ،وهي معلومات لها أهمية
كبيرة إلجراء العملية ،وقد تستوجب إجراء بعض األمور المتعلقة بصحة
المريض العامة من تأخير موعد العملية أو غير ذلك ،وهو أمر ضروري
لضمان شروط السالمة.
مدى تطور طب التخدير يصعب التكهن به ،وذلك لما وصل إليه هذا
العلم من تقدم ،والمؤكد أنه سيأتي تطور في هذا المجال قد ال يخطر على
ً
ً
بال أحد ،والتخدير ال يحمل خطرا صحيا في الكثير من الحاالت إذا كان
المريض بصحة جيدة ،ونؤكد على الثقة بالكادر الطبي المختص واتباع
تعليماته وإزالة الخوف عند الخضوع ألحد أشكال التخدير.
ً
وعلى المريض أن يكون متفائال قدر المستطاع ورؤية النصف المآلن
ً
ً
ّ
ّ
من الكوب ،حتى يتماثل للشفاء العاجل ،ألن النفسية تلعب دورا كبيرا،
ّ
وكــذلــك الـشـخـصـيــة الـمـتـفــائـلــة مــن أســاسـ ّـيــات تـخــطــي مختلف األزم ــات
واألمراض.
وفــي هــذا المقام أعــرب عن شكري لرئيس مجـ ـلـس أقس ـ ــام التخديـ ــر
د .عبدالرحيم القطان لما يقوم به من عمل جبار ،وكذلك زمالئي رؤساء
أقسام التخدير بالمستشفيات وأطباء التخدير ،وال ننسى فنيي التخدير.

تــاب ـعــت ال ـم ـنــاظــرة ال ـتــي جـمـعــت األم ـي ــن ال ـع ــام للحركة
التقدمية الكويتية أحمد الديين وعضو الحركة الدستورية
اإلسالمية مبارك الدويلة قبل أيام على قناة "الراي" وهي
مناظرة ثرية وعميقة في معلوماتها وسردها التاريخي
بين خصمين لدودين على المستويين السياسي والفكري.
طــرح الــدويـلــة ،وهــو أحــد رم ــوز اإلخ ــوان المسلمين في
الـكــويــت ،مغالطات عــديــدة حــول تــاريــخ الـيـســار ،ووجــوده
يكتف بذلك ،بل قلل
في الكويت وتجاربه في العالم ،ولم
ِ
من شأنه وأقصاه و حــاول تشويه صورته ،ليوهم الناس
ً
بانتهائه ،وهو أمر عار من الصحة تماما في الوقت الذي
خلط فيه األخ الدويلة الحابل بالنابل ،حيث لم يفرق بين
اليسارية والليبرالية وغيرها من المدارس الفكرية ،وسأرد
في مقالتي على بعض هذه المغالطات والتحليالت الهشة
التي استند إليها ،وهو شخصية سياسية قيادية يفترض
أال تغيب عنه.
بـعــد األزمـ ــة الـبـنـيــويــة الـعـمـيـقــة فــي الـنـظــام الــرأسـمــالــي
العالمي عام  ،٢٠٠٨أعيد االعتبار للخط اليساري والقوى
االشتراكية والتقدمية في العالم التي بدأت حينها ترتب
صفوفها وتتكاثر بشكل كبير وملحوظ لتقبل الشعوب
لخطابها المنحاز للعدالة االجتماعية ،وتبنيها الدفاع
عن المكتسبات الشعبية حتى أصبحت تتصدر المشهد
السياسي في دولها من جديد ،بل تقود حكومات في شتى
بقاع العالم ،وهناك أمثلة لتجارب عديدة تعمل من خاللها
القوى التقدمية وفق ظروف ومعطيات مختلفة كالتجربة
اإلسكندنافية الفريدة في أوروبا التي تقوم أنظمتها على
االشتراكية الديمقراطية التي ارتبطت بالفلسفة الماركسية.
ولـ ـن ــا مـ ـث ــال آخ ـ ــر ف ــي االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ب ـق ـيــادة
ال ـحــزب الـشـيــوعــي الصيني ال ــذي نــاضــل ضــد االستعمار
حتى تحولت الصين من بلد متخلف يعاني براثن الفقر
ً
وانتشار األوبئة إلى بلد قوي اقتصاديا  ،ويصنف ثاني
ً
قــوة اقتصادية فــي الـعــالــم ،ولـنــا مـثــال أيـضــا فــي التجربة
ً
االشتراكية الالتينية في ڤنزويال وكوبا التي تعتبر مثاال
للتعليم الذي يحتذى به في العالم حسب منظمة اليونسكو،
وتمكنت من بناء أحد أفضل أنظمة الخدمات الصحية على
ً
مستوى العالم ،وغيرها من التجارب التي تتطور يوما بعد
يوم رغم التشويه والحصار االقتصادي الذي تتعرض له
من اإلمبريالية األميركية.
ً
وف ــي الـكــويــت أي ـضــا بـعــد ع ــام  2010ب ــرزت االتـجــاهــات
اليسارية بقوة في التيار الوطني الديمقراطي مع تأسيس
الـحــركــة الـتـقــدمـيــة الـكــويـتـيــة (وه ــي ام ـت ــداد ل ـحــزب اتـحــاد
ال ـش ـع ــب ال ـ ــذي ت ــأس ــس ف ــي م ـن ـت ـصــف س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
الماضي) ،وفي حليفها االستراتيجي المنبر الديمقراطي
ا لـكــو يـتــي ا ل ــذي ا نـتـخــب أ مــا نــة عــا مــة يغلب عليها الطابع
ً
اليساري والقومي ،و بــدا ذلك واضحا مع تصدي الحركة
الوطنية والتقدمية لمشاريع الخصخصة والهجمة على
معيشة الناس مع رفضها لقمع الحريات وتضامنها مع
جميع معتقلي ا لــرأي ،لذلك هي جزء أساسي في الساحة
الـسـيــاسـيــة الـكــويـتـيــة ووري ـ ــث شــرعــي ل ـن ـضــاالت الـحــركــة
الوطنية التاريخية.
في النهاية نحن نتقبل االختالف والتنوع الفكري مع
جميع التيارات السياسية بمختلف أشكالها دون إقصاء،
أكرر نتقبل االختالف ال التدليس.

ةديرجلا

•
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مستقبل الحروب وأخطار
انتشار األسلحة النووية
ماثيو سايموندز –
اإليكونوميست

في ثالثينيات القرن الماضي
كان يعتقد على نطاق واسع
الجوية على المدن
أن الغارات
ً
سوف تحقق دمارا يكفي إلى
دفع العدو إلى االستسالم
بشكل شبه فوري ،وتبين ً أن
ذلك التوقع كان صحيحا في
أعقاب اختراع األسلحة النووية
بعد عقد من الزمن.

دونالد ترامب

فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــاض ـ ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام كـ ــانـ ــت
ال ـتــوق ـعــات الـمـتـعـلـقــة بمستقبل
ً
ً
الـ ـح ــروب ت ــول ــي اه ـت ـمــامــا كـبـيــرا
ل ـل ـت ـق ـن ـي ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة وع ـق ـي ــدة
الـقـتــال ،وفــي الـقــرن التاسع عشر
أقـ ـن ــع االنـ ـتـ ـص ــار الـ ـس ــري ــع الـ ــذي
حققه جيش بروسيا على فرنسا
ف ــي س ـنــة  1870األرك ـ ـ ــان ال ـعــامــة
األوروب ـ ـيـ ــة ب ــأن ال ـح ـشــد الـســريــع
للقوات عبر الخطوط الحديدية
والمدفعية والتركيز على الهجوم
سـ ــوف ي ـج ـعــل الـ ـح ــروب قـصـيــرة
وحاسمة .وقد وضعت تلك األفكار
أمام االختبار ابان الحرب العالمية
األولى وأثبتت الحرب التي جرت
ع ـل ــى ال ـج ـب ـه ــة ال ـغ ــرب ـي ــة أن تـلــك
األفكار كانت خطأ.
وفي ثالثينيات القرن الماضي
ك ـ ــان ي ـع ـت ـقــد ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ــع
أن الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة عـلــى الـمــدن
ً
سـ ــوف ت ـح ـقــق دمـ ـ ـ ــارا ي ـك ـفــي إلــى
دفع العدو إلى االستسالم بشكل
شبه فوري .وتبين أن ذلك التوقع
ً
كــان صحيحا فــي أعـقــاب اختراع
األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة بـعــد عـقــد من
الــزمــن .وعندما أظـهــرت الــواليــات
المتحدة في حرب الخليج األولى
في  1991-1990ما يمكن أن تحققه
عمليات الرصد والذخيرة الدقيقة
والتوجيه واالستطالع
واالتصاالت الفضائية
واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارات
وت ـ ـ ـق ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــح
اف ـت ــرض الـكـثـيــر من
الـ ـ ـن ـ ــاس أن الـ ـغ ــرب
ً
سوف يتمكن دائما
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل
مـ ــن الـ ـتـ ـع ــوي ــل عـلــى
انـ ـتـ ـص ــارات ســري ـعــة
ولـ ـك ــن بـعــد

الهجمات االرهابية على أميركا
ف ــي  11سـبـتـمـبــر  2001ات ـخــذت
ً
ً
الحروب مسارا مختلفا.
وسـ ـ ــوف يـ ـط ــرح ه ـ ــذا ال ـت ـقــريــر
ت ــوق ـع ــات ــه الـ ـت ــي س ـ ــوف تـقـتـصــر
على العشرين سنة المقبلة فقط.
وخ ـ ــال ن ـص ــف ال ـ ـقـ ــرن ال ـمــاضــي
أص ـب ـح ــت ال ـ ـحـ ــروب ب ـي ــن ال ـ ــدول
نــادرة بصورة زائــدة كما اختفت
بـيــن ال ـق ــوى الـعـظـمــى وحلفائها
بشكل شبه تام بسبب وجود قوة
تدميرية متبادلة نتيجة و جــود
أسـلـحــة ن ــووي ــة وق ـي ــود قــانــونـيــة
دولية وتراجع الشهية للعنف في
الـمـجـتـمـعــات ال ـمــزدهــرة بـصــورة
نسبية .ومــن جهة أخــرى ازدادت
ال ـ ـحـ ــروب األهـ ـلـ ـي ــة وخ ــاص ــة فــي
الـ ــدول الـهـشــة الـفــاشـلــة وبــرهـنــت
على استمرارية لفترة طويلة ،ثم
أن تغير المناخ والنمو السكاني
والتطرف الطائفي أو االثني ضمن
استمرار مثل تلك الحروب.

تراجع المنافسة العسكرية
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى مـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ــدم اح ـ ـت ـ ـمـ ــال
حـ ــدوث حـ ــروب ب ـيــن ال ـ ــدول على
نطاق واســع بين القوى العظمى
ال تــزال هناك فرصة ألشـكــال أقل
ح ــدة م ــن ال ـم ـنــاف ـســة الـعـسـكــريــة.
وت ـب ــدو ال ـص ـيــن وروسـ ـي ــا بشكل
خــاص أبعد عن الرغبة في قبول
الهيمنة األميركية الدولية التي
كـ ــانـ ــت إحـ ـ ـ ــدى حـ ـق ــائ ــق ال ـح ـي ــاة
خ ــال ع ـشــريــن س ـنــة ب ـعــد نـهــايــة
الـحــرب ال ـب ــاردة .وك ــان للدولتين
مـ ـصـ ـلـ ـح ــة فـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــدي الـ ـنـ ـظ ــام
الـ ــدولـ ــي الـ ـ ــذي ت ــرع ــاه ال ــوالي ــات
المتحدة كما أظـهــرتــا فــي اآلونــة
األخ ـي ــرة اس ـت ـعــداده ـمــا لتطبيق
الـقــوة العسكرية مــن أجــل الدفاع
عـ ـم ــا تـ ـعـ ـتـ ـب ــران ــه م ـص ـل ـح ـت ـه ـمــا
المشروعة :روسيا من خالل ضم
شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار
أوكرانيا والصين عبر بناء جزر
اصطناعية عسكرية واستخدام
القوة في نزاعات مع جاراتها

خالل نصف القرن الماضي أصبحت الحروب بين الدول نادرة كما اختفت بين
القوى العظمى وحلفائها بشكل شبه تام بسبب وجود قوة تدميرية متبادلة
في جنوب وشرق بحار الصين.
وفـ ــي ال ـع ـق ــد ال ـم ــاض ــي أنـفـقــت
روس ـ ـيـ ــا والـ ـصـ ـي ــن ب ـك ـث ــاف ــة عـلــى
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــواسـ ـع ــة
لمواجهة قدرة الواليات المتحدة
على استعراض القوة ضد الحلفاء
المهددين.

التهديد النووي
ويرجع السبب الرئيسي وراء
مـحــاولــة الـقــوى العظمى تحقيق
ً
أه ــداف ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـع ـي ــدا عن
الـ ـح ــرب إل ـ ــى ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـن ــووي،
ولـ ـك ــن ذلـ ــك ال ي ـع ـنــي أن «تـ ـ ــوازن
الرعب» الــذي ميز الحرب الباردة
سوف يستمر كما كان الحال في
الماضي .وتقوم روسيا وأميركا
بتحديث قواتهما النووية بتكلفة
عالية وتوسع الصين ترسانتها
الـ ـن ــووي ــة ولـ ــذلـ ــك ف ـ ــإن األس ـل ـح ــة
الـنــوويــة ســوف تستمر مــوجــودة
حتى نهاية هذا القرن على األقل.

ويتمتع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ونظيره األميركي دونالد
ت ــرام ــب ب ـق ــدر قـلـيــل م ــن الـتـلــويــح
بالسالح النووي بطرق مختلفة.
وتخشى روسيا والصين من أن
تسمح التقنية المتقدمة للواليات
ال ـم ـت ـحــدة ب ـت ـهــديــد تــرســانـتـهـمــا
النووية من دون اللجوء إلى ضربة
نووية أولى .وكانت أميركا تعمل
عـلــى فـكــرة تـعــرف بــاســم الضربة
التقليدية العالمية منذ أكثر من
ع ـق ــد مـ ــن الـ ــزمـ ــن ،وت ـق ـض ــي ه ــذه
ال ـف ـك ــرة ب ـتــوج ـيــه رؤوس نــوويــة
ت ـق ـل ـي ــديــة ع ــال ـي ــة الـ ــدقـ ــة ب ـســرعــة
تفوق سرعة الـصــوت .والمهمات
المحتملة تشمل مواجهة أسلحة
مـ ـض ــادة ل ــأق ـم ــار االص ـط ـنــاع ـيــة
واستهداف مراكز القيادة والتحكم
للعدو ومهاجمة المنشآت النووية
في دول مارقة مثل كوريا الشمالية
وقتل ارهابيين مهمين.
وت ـ ـقـ ــول روس ـ ـيـ ــا والـ ـصـ ـي ــن إن
الضربة التقليدية العالمية يمكن

أن ت ـ ـكـ ــون م ــزع ــزع ــة إل ـ ــى درج ـ ــة
عــالـيــة إذا اسـتـخــدمــت بــالـتــزامــن
مــع دفــاعــات صــاروخـيــة متقدمة،
وفي غضون ذلــك ،تقوم الدولتان
بـتـطــويــر أسـلـحــة مـمــاثـلــة خاصة
بهما.
وح ـي ــال ال ـت ـق ــدم وال ـس ـع ــي إلــى
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ــروبـ ــوتـ ــات ال ـقــات ـلــة
واألس ـ ـل ـ ـح ـ ــة ال ـ ـف ـ ـتـ ــاكـ ــة الـ ــذات ـ ـيـ ــة
التشغيل ،ظـهــرت دع ــوات تنادي
بحظر مثل هذا االستخدام ،ومن
غير المحتمل تطبيق هذا الحظر،
ولكن توجد مساحة للجدال حول
كيفية تفاعل البشر مع آالت قادرة
على التمتع بدرجات متفاوتة من
االستقاللية مــع الـبـقــاء فــي مركز
ال ـق ــرار بالنسبة إل ــى إطــاقـهــا أو
اآلالت التي تنفذ مهامها بصورة
مـسـتـقـلــة م ــن دون تــدخــل الـبـشــر.
وتصر المؤسسات العسكرية في
الغرب على وجوب مشاركة البشر
ف ــي مـثــل تـلــك الـعـمـلـيــات بـصــورة
دائمة ،ولكن البعض من الدول قد

ال يوافق على ذلك إذا تعارض مع
التقدم العسكري.
ويتم تطوير مثل هذه التقنيات
في شتى أنحاء العالم ومعظمها
فــي القطاع المدني ولــذلــك فإنها
سوف تنتشر وتتكاثر .وفي سنة
 2014أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة
ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
عن «ثالث عملية
ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــض
استراتيجية»
والتي تهدف
إلى استعادة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــري
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
تجهيز طائفة من
التقنيات بما في
ذلك أنظمة

ال ـ ـ ـ ــروب ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ــات ذاتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـم ــل
والمعلومات الواسعة مع القيام
بذلك بطريقة أسرع وأكثر فعالية
من الخصوم المحتملين.
ولـ ـ ـك ـ ــن ح ـ ـتـ ــى أشـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـص ـ ــاره
يـعـلـمــون أن ال ـغــرب قــد ال يتمكن
ً
مطلقا مــن التعويل على تقنيته
الحربية الفائقة من جديد.

فالديمير بوتين

حملة لمنع الروبوتات القاتلة
يعلم العالم مــاذا يعني العيش
فــي ظــل وج ــود أسـلـحــة نــوويــة كما
تــوجــد ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام أك ـبــر حــول
كيفية تــأثـيــر الـتـقــدم الـســريــع فــي الــذكــاء
االصطناعي والتعليم العميق على طرق
خــوض الـحــرب وربـمــا حتى على طريقة
تفكير الناس عنها.
ويتمثل القلق األكبر في إمكانية اختراع
التقنيات الحديثة ألنظمة أسلحة ذاتية

التشغيل تستطيع توجيه ضربات تقتل
الناس من دون توجيه من جانب مالكها.
وت ـس ـع ــى ح ـم ـل ــة ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـهــا اس ــم
«ح ـم ـل ــة م ـن ــع الـ ــروبـ ــوتـ ــات ال ـق ــات ـل ــة» إل ــى
حـظــر األسـلـحــة الـفـتــاكــة ذات ـيــة التشغيل
حتى قبل اختراعها ،وفــي سنة  2015تم
تــوقـيــع رســالــة فــي ه ــذا ال ـشــأن تـحــذر من
دخ ــول سـبــاق تسلح فــي مـيــدان األسلحة
الــذات ـيــة التشغيل مــن قـبــل أك ـثــر مــن ألــف

خـبـيــر فــي م ـيــدان ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
بمن فيهم ستيفن هوكنغ وا يـلــون
ماسك وديميس
هاسابيس.

نهاية صعود الصين وازدياد احتماالت تفككها
●

دانييل لينش – ستانفورد

ال أقول إن الصين وصلت إلى حافة
االن ـه ـي ــار ،رغ ــم أن ه ـنــاك الـكـثـيــر من
ال ـنــاس فــي خ ــارج الـصـيــن يتوقعون
ان ـه ـي ــاره ــا ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ــا حـ ــدث مــع
االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي الـســابــق ،فبعد
اإلمعان في مقابالت وكتب وتحليالت
سياسية وصحف مكشوفة المصادر
حول ما تظنه النخبة في الصين إزاء
ما يخبئه لها المستقبل ،لم أتوصل
إلــى مــا يشير إلــى تـعــرض بكين إلى
انهيار.
إن ال ـن ـفــوذ االق ـت ـص ــادي الصيني
كبير إلى درجة يجعل نهاية صعودها
ً
كبيرا والفتا ،وبينما تمسك الخبراء
في الخارج بالرواية القائلة إن بكين
ماضية في مسار تصاعدي مستمر
ل ـل ـن ـمــو والـ ـنـ ـف ــوذ ي ـن ـظــر م ـس ــؤول ــون
حـكــومـيــون وقـ ــادة أع ـمــال إل ــى وضــع
الصين بـصــورة تنطوي على درجــة
أكبر من التروي والبصيرة ويتحدون
الـفـكــرة المهيمنة الـتــي ت ــرى أن ذلــك
البلد يشكل قــوة صاعدة ،وبالنسبة
اليهم قد تكون نهاية صعود الصين
وش ـي ـك ــة ال ـ ـح ـ ــدوث ،ويـ ـظ ــل الـ ـس ــؤال
الرئيسي حول كيفية تكيف الالعبين
الرئيسيين داخــل الصين وخارجها
مع هذا التغير التاريخي العالمي.
أش ـعــر بــدهـشــة فــي أغ ـلــب األح ـيــان
عندما أدرك أن كل طالبي في الجامعة
ً
تقريبا يعتقدون أن صـعــود الصين

ح ـق ـي ـق ــة ب ــديـ ـهـ ـي ــة ،وق ـ ـ ــد أشـ ـ ـ ــار ب ـيــل
أوفــرهــولــت ،وهــو أسـتــاذ فــي جامعة
هــارفــارد اآلن ،إلــى ذلــك في أحــد كتبه
في سنة  .1993وبحلول نهاية حقبة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن ال ـمــاضــي
تــرس ـخــت ف ـك ــرة ص ـع ــود ال ـص ـيــن في
أذهــان الناس في شتى أنحاء العالم
عـ ـل ــى شـ ـك ــل أسـ ـ ـ ــاس لـ ـح ــل ال ـت ـع ـق ـيــد
ال ـم ـت ـم ـثــل ف ــي «ج ـم ـه ــوري ــة ال ـش ـعــب»
الـصـيـنـيــة ،وب ـص ــورة تـســاعــدنــا على
ترجمة وفهم وتوقع كل شيء ينطوي
على أهمية في الصين – وفي العالم –
في نهاية المطاف.
وفي غضون ذلك أعرب الكثير من
ال ـخ ـبــراء والـمـخـتـصـيــن فــي ال ـشــؤون
الـصـيـنـيــة بـشـكــل صــري ــح ع ــن رأي ـهــم
في أن صعود الصين ســوف يستمر
إلــى األب ــد .وعـلــى الــرغــم مــن ذلــك كان
من الصعب حتى بالنسبة لنا نحن
الذين نتابع أوضاع الصين اليومية
ت ـج ــاوز االث ـ ــارة ف ــي جــانــب الـصـعــود
ال ـم ـس ـت ـمــر.ك ـمــا كـ ــان ال ـت ـخ ـصــص في
ش ـ ــؤون ال ـص ـيــن ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــا بين
سنة  2000إلــى  2015مسألة مثيرة
ً
للبهجة ألن عددا من الناس في حقل
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة كـ ــان ي ـه ـتــم بــذلــك
بصورة متزايدة .وكان مصدر اطراء
وارتياح وجود ذلك العدد الكبير من
المهتمين و مــن حقول متعددة وهم
ينظرون الينا بجدية ويطلبون منا
ا لـمـســا عــدة على فهم حقيقة الوضع
في ذلك البلد ،وفي تفكيرنا الخاص

الرئيس الصيني شي جين بنغ

على األقل أصبح الخبراء في الشؤون
الصينية شريحة «مهمة» ألن الصين
بدأت تتمتع بأهمية متصاعدة.

التوقعات الواثقة
ول ـكــن عـلــى الــرغــم مــن ذل ــك كـلــه لم
أك ــن أشـعــر بــارت ـيــاح فــي الــوقــت ذاتــه
للتوقعات الــواثـقــة الـتــي ص ــدرت عن
ال ـب ـعــض م ــن ع ـل ـمــاء االج ـت ـم ــاع وعــن
عـ ــدد ال يـحـصــى م ــن الـمـعـلـقـيــن ازاء
مستقبل الصين .وعلى سبيل المثال
كنت أشـعــر بالضيق واالن ــزع ــاج من
الـتــوقـعــات الـتــي تحدثت عــن صعود
نــاجــح حتمي للصين ســوف يفضي

إلى تمكينها من حكم العالم ذات يوم
ً
أو ب ـص ــورة أق ــل ش ـيــوعــا أن تـتـحــول
بكين إلــى شــيء يشبه الثقب األســود
بصورة دائمة في الحقل السياسي.
وكان السؤال هو هل هذه التوقعات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـص ـع ــود ال ـص ـي ــن س ــوف
تفضي بشكل حتمي إلى اندماج بكين
بصورة ناعمة في المجتمع الدولي أو
إلى حدوث حرب كارثية مع الواليات
المتحدة نتيجة انتقال القوة بصورة
ال يمكن التحكم بها.
وفي نهاية المطاف أدركت أن الجزء
المفقود في تلك التوقعات المفرطة في
الثقة كــان يتمثل فــي التقييم الحذر
من جانب محللي الوضع في الصين

أنفسهم – وبشكل خــاص مــن جانب
شريحة األكاديميين والنخبة األخرى
من صناع السياسة .وبغض النظر عن
إمكانية وضع هؤالء المحللين ألفكار
تمثل تلك التي لدى صناع السياسة
أو تـعـكــس أف ـك ــاره ــم ال ـم ــوج ــودة من
قبل فإن توقعاتهم المتعلقة بصعود
الصين يمكن أن توفر مؤشرات فريدة
عن الفارق المحتمل في االتجاه الذي
قد تتبعه الصين في المستقبل.
ومــن خــال تفحص ومراجعة تلك
األص ـ ـ ــوات تـشـكـلــت ن ـق ـطــة ال ـم ـغ ــادرة
بالنسبة إ لــى مستقبل الصين التي
تهدف إلى فهم كيفية ترجمة النافذين
في بكين لمستقبل بالدهم التي تعتبر
ً
ً
مـجـتـمـعــا م ـع ـقــدا وبــال ـتــالــي ل ــم يكن
ً
مـفــاجـئــا اكـتـشــافــي ل ــوج ــود تشكيلة
مــن و جـهــات النظر المتباينة بشدة
في كل ميدان قمت بفحصه وتدقيقه:
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـس ـي ــاس ــة وث ـقــافــة
االنترنت والـعــاقــات الــدولـيــة .وعلى
الرغم من ذلك تمكنت من رسم شريحة
مــن وج ـهــات الـنـظــر فــي كــل الـفـصــول
الحيوية.

االستخالص المهم
ث ـ ـ ــم تـ ــوص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــاص
يـنـطــوي عـلــى أهـمـيــة ،وه ــو أن ــه فيما
كــانــت األك ـثــريــة الـســاحـقــة مــن خـبــراء
االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـم ـج ـت ـمــع ف ــي الـصـيــن
ت ـه ـتــم بـ ـص ــورة ع ـم ـي ـقــة بــاح ـت ـمــاالت

المستقبل في الصين منذ سنة 2005
على األقل ،فإن معظم خبراء العالقات
ال ــدول ـي ــة الـصـيـنـيـيــن – وخ ــاص ــة في
جيش التحرير الصيني – يشعرون
بـتـفــاؤل فــائــق مــن دون االلـتـفــات إلى
تحذيرات خبراء االقتصاد واألسباب
الكامنة وراء تلك الـتـحــذيــرات ،وهي
ً
ظاهرة مثيرة للقلق حقا ألنها تشتمل
على رؤى تتسم بقدر كبير مــن عدم
الوضوح.
ومــن بــاب اليقين أق ــول وبتعابير
مطلقة إن العديد من علماء العالقات
الدولية الصينيين الذين يعكفون على
قراءة وفهم تحذيرات خبراء االقتصاد
ك ــان ــوا ي ـجــادلــون عـلــى ذل ــك األس ــاس
فــي أن الـسـيــاســة الـخــارجـيــة للصين
ق ــد أص ـب ـحــت نـشـيـطــة ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـيــرة .وه ــذه الشريحة مــن خبراء
ال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة تـعـتـبــر أن أســس
الصعود ضعيفة بما يكفي في الوقت
ال ــراه ــن بــالـنـسـبــة إل ــى بـكـيــن بحيث
تـشـجـعـهــا ع ـل ــى ال ـق ـي ــام ب ـم ـجــازفــات
كبيرة في ميدان السياسة الخارجية.
واألكثر من ذلك أنهم يشعرون بقلق
مــن تأثير زمالئهم المتفائلين ،كما
أنهم يفهمون أن صعود الصين ليس
حـقـيـقــة م ــؤك ــدة وراسـ ـخ ــة وبــالـتــالــي
فــإن ـهــم ي ــدرك ــون أن ت ـع ـثــر ال ـص ـعــود
سوف يجعل التوصل إلى حلول حول
مشاكل البالد األخرى – مثل مشاكلها
البيئية – أكثر صعوبة إلى حد كبير
إذا كــانــت عالقاتها الــدولـيــة متوترة

نـتـيـجــة االف ـ ــراط ف ــي تــأكـيــد مــواقـفـهــا
السياسية المعلنة.

تنوع وجهات النظر
ه ــذا الـتـنــوع فــي وج ـهــات الـنـظــر –
حـ ــول ح ـقــائــق ال ـص ـيــن ف ــي مــواج ـهــة
االعتقاد المشوه – يؤسس لحدوث
ه ــزة اجـتـمــاعـيــة ق ــد يـصـعــب تحديد
أبعادها ومضاعفاتها .وإذا كان خبراء
االقتصاد وعلماء االجتماع على حق
في نظرتهم القائلة إن صعود الصين
قد انتهى اآلن فكيف سوف تكون آراء
المختصين في حقل العالقات الدولية
الذين يعتقدون أن عظمة المستقبل
قد أصبحت عملية منتهية ولم يعد
لها و ج ــود؟ وكيف يمكنهم معالجة
ت ــأث ـي ــرات م ــواج ـه ــة ف ــخ ذوي الــدخــل
المتوسط مع دخــول مئات الماليين
مــن الـسـكــان حقبة الـتـقــدم فــي العمر
ً
فــي واحـ ــدة مــن أك ـثــر الـبـيـئــات تـلــوثــا
في تاريخ البشرية؟ وهل سوف يدفع
الـ ـخ ــوف م ــن االضـ ـط ــراب ــات الـعـلـمــاء
والعناصر الوطنية والمجتمع األوسع
إل ــى دع ــم وتــأي ـيــد الــرئ ـيــس الصيني
زي جينبنغ في جهوده الرامية إلى
احياء وانعاش الحكم المطلق؟ أم أن
ذلك سوف يضاعف القالقل الوطنية؟
هذا ما سوف يكشف عنه المستقبل
في الصين.

opinion@aljarida●com

رؤى عالمية
أقوال ترامب بشأن سورية يجب أن تقترن باألفعال
جوش روغن -واشنطن بوست

ّ ً
مع ّأن إدارة ترامب تؤكد علنا ّأن للواليات المتحدة مصالح بعيدة
المدى في سورية ،إال أنها لم تربط كالمها بأي خطة حقيقية
ملموسة في المنطقة ،والواضح حتى اآلن هو ّأن االلتزام األميركي

تيلرسون ّ
حدد
التحديات التي
تواجهها الواليات
المتحدة في مرحلة
«ما بعد داعش»
في سورية

ْ
حليفين
ا لـمـعــارك المحتدمة بين
للواليات المتحدة في الشمال الشرقي
لسورية ما هي إال دليل ساطع على
ّ
أن إدارة ترامب رغم كالمها المعسول
م ــا زالـ ــت تـفـتـقــر ال ــى اإلرادة وال ـعــزم
ّ
الالزمين لحل مسألة األزمة السورية،
أو حتى الدفاع عن المصالح األميركية
هناك.
وقد ّ
حدد وزير الخارجية األميركي
ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تواجهها الواليات المتحدة في مرحلة
«ما بعد الدولة اإلسالمية» في سورية،
ـاب ألـقــاه فــي كاليفورنيا قبل
فــي خـطـ ٍ
بضعة أسابيع ،وأسهب تيلرسون في
الحديث عن مواجهة الخطر اإلرهابي

ً
تستمر العمليات التركية ّ
ّ
ضد
الحالي في سورية ليس كافيا ،وبينما
الحدود ،اختارت اإلدارة األميركية على ما يبدو
القوات الكردية على ً
دعم هذه الحملة ضمنيا.
ّ
والتمدد اإليــرانــي واعـتــداء ات
المحدق
بشار األسد العنيفة.
ّ
وب ــإع ــان ــه أن الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
ستبقى في سورية اعترف تيلرسون
ّ
بأن النفوذ الميداني ضرورة قصوى
أهدافها،
لتحقيق الــواليــات المتحدة
ٌ
ّ
ويبدو أن النقاش حول سورية عاصف
إل ــى ح ـ ٍـد بعيد داخ ــل مـفــاصــل اإلدارة
ٌ
فعدد كبير من المسؤولين
األميركية،
في طاقم ترامب ما زال يدافع عن فكرة
التركيز على الدولة اإلسالمية وحدها،
وت ــرك بــاقــي األمـ ــور فــي ســوريــة على
حالها ،من دون أي تدخل يذكر مهما
كانت النتائج والعواقب ،وما زال ٌ
عدد
ً
كبير من هــؤالء أيضا يفضل مغادرة
ّ
التورط فيها.
المنطقة بأسرها وعدم
ّ
ّ
وم ــع أن إدارة ت ــرام ــب ت ــؤك ــد علنا
ّ
أن للواليات المتحدة مصالح بعيدة
الـمــدى فــي ســوريــة ،إال أنـهــا لــم تربط
كــامـهــا ب ــأي خـطــة حقيقية ملموسة
ف ــي الـمـنـطـقــة ،ف ـمــا ه ــو واضـ ــح حتى
ّ
اآلن هو أن االلتزام األميركي الحالي
ً
كافيا ،وفيما تستمرّ
في سورية ليس
العمليات التركية ّ
ضد
الـقــوات الكردية على
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،اخ ـ ـتـ ــارت
اإلدارة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة
على ما يبدو دعم هذه
ً
ال ـح ـم ـل ــة ض ـم ـن ـي ــا،
وي ـ ـ ــرى ال ـب ـ ًع ــض فــي
األمـ ــر خ ـيــانــة لــأكــراد

جنديان كرديان يستطلعان على الحدود مع سورية

ال ــذي ــن ح ــارب ــوا إل ــى جــانــب ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي حــرب ـهــا ض ــد «داع ـ ــش»
ويشاطرونها القيم واألهداف عينها.
ّ
ووفق البعض تخلت إدارتا أوباما
وترامب على السواء عن مسؤولياتهما
في سورية ،فــأدى ذلك الى فــراغ سارع
األتراك والروس واإليرانيون إلى ّ
سده،
ّ
ّ
وه ـكــذا تـخــلــت ال ــوالي ــات الـمــتـحــدة عن
األكراد العراقيين السنة الماضية ،وها
هي اليوم تقوم باألمر نفسه مع أكراد
سورية ،ويعتبر المفكر الفرنسي بيرنار
ّ
ه ـن ــري ل ـي ـفــي أن «م ـص ـل ـحــة ال ــوالي ــات
المتحدة ّ األ مـيــركـيــة تكمن فــي حماية
األكراد ألنهم برهنوا على امتداد الزمن
أنهم حلفاء يمكن الوثوق فيهم» ،وأشار
ّ
تـيـلــرســون إل ــى أن ال ــوالي ــات المتحدة
ً
ّ
تسعى جاهدة للحد من نطاق الهجوم
التركي على األك ــراد ،ولكن مــا مــن أمـ ٍـر
مـلـمــوس ف ــي ه ــذا االت ـج ــاه عـلــى أرض
الواقع.
ّ
ويشدد البعض على ضرورة احترام
الــواليــات المتحدة للهواجس األمنية
ال ـتــرك ـيــة م ــن دون ال ـم ـســاس ب ــاألك ــراد
فــي الــوقــت عينه ولكن إحـقــاق الـتــوازن
الـمـطـلــوب هـنــا ض ـ ٌ
ـرب مــن االسـتـحــالــة،
ّ
وح ـتــى ل ــو نـجــح ت ــرام ــب ف ــي ذل ــك ،ف ــإن
ّ
التوصل الى
األمر ال يعني بالضرورة
معالجة أكيدة لشوائب االستراتيجية
األميركية في سورية.
ويعلق وائ ــل الــزيــات ،وهــو مسؤول
سابق في وزارة الخارجية األميركية،
يدير اليوم منظمة غير ربحية تدعى
ً
«إمغيج» على األمر قائال« :منذ اللحظات
األول ـ ــى ل ـل ـحــرب ال ـس ــوري ــة ن ـظــرنــا الــى
ً
ّ
متبصرة
األزمة نظرة تكتيكية لم تكن
بما يكفي ،ما زاد من استفحال األزمات
االستراتيجية ،وأدى الى تأزيم العالقة
مــع تــركـيــا ،وتـفــاقــم ال ـنــزاع فــي ســوريــة
وزي ــادة صعوبة مــواجـهــة نـفــوذ ايــران
المتعاظم في المنطقة» ،وما زال ترامب
ّ
يكرر أخطاء أوباما عينها ،فالواليات
حد
المتحدة تعتمد على روسـيــا الــى ٍ
نظام
بعيد لـمـمــارســة الـضـغــوط عـلـ
ـى ً
وتبين ّأن روسيا لم تكن ّ
ّ
ميالة أو
األسد،
ً
ً
راغبة في أداء هذا الدور بتاتا.
وم ــا زال ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إلــى
ال ـي ــوم ت ـن ــادي ب ـض ــرورة ق ـيــام عملية
سالم ترعاها األمم المتحدة ولكن كل
بفشل ذري ــع فــي هذا
جـهــودهــا ب ــاء ت ّ ٍ
الـمـجــال ،كــذلــك ف ــإن الجهود الحثيثة

ً
وقعنا في المستنقع مجددا!

●

فريد كابالن -ساليت

بينما تقوم إدارة ترامب بتصعيد
ّ
ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري ف ــي أفـغــانـسـتــان
ّ
وســوريــة ،يتساء ل البعض عما حل
بالرئيس ترامب الذي وصف الحرب
ً
في أفغانستان بالكارثيةّ ،
وردد مرارا
ً
وتكرارا «حان وقت العودة إلى الديار»،
ّ
والـ ـ ــذي ت ـعــهــد بــال ـق ـيــام ب ــأم ـ ٍـر واح ــد
فحسب خــال حــرب ســوريــة أال وهو
«محو الدولة اإلسالمية من الوجود».
ولـكــن على الــرغــم مــن ذل ــك ،ال يــزال
ً
تــرامــب ُيــرســل مــزيــدا مــن ال ـقــوات إلى
ـرب فــي تــاريــخ
أفـغــانـسـتــان (أط ــول ح ـ ٍ
الــواليــات المتحدة) ويـقــوم بتوسيع
نطاق مهمتنا في سورية.
ّ
في الواقع على الرغم من أن ترامب
عنيد ،وصاحب ثقة مفرطة بالنفس
في ما يخص المسائل التي طرحها
ّ
التغير المناخي،
(الرعاية الصحيةّ ،
الهجرة ،الحمائية) فإنه عندما يتعلق
األمـ ــر بــاس ـت ـخــدام ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة،
ّ
المقربين منه.
يرجع إلى الجنراالت
ّ
تـبـ ّـيــن فــي بـعــض األح ـي ــان أن هــذه
الخطوة كانت صائبة ،وبالفعل قام
وزي ــر ال ــدف ــاع جيمس مــاتـيــس ،وهــو
ج ـن ــرال س ــاب ــق ف ــي الـ ـق ــوات الـبـحــريــة
ح ــاص ــل ع ـل ــى أربـ ـ ــع نـ ـج ــوم ،بــإق ـنــاع
ترامب مرات ّ
عدة بعدم مواصلة عملية
تـعــذيــب اإلرهــابـيـيــن المشتبه فيهم،
وأق ـن ــع مــاتـيــس وه ــرب ــرت مكماستر
وهو مستشار األمن القومي للرئيس
ترامب وضابط عسكري برتبة فريق
فــي الـجـيــش األم ـيــركــي تــرامــب بعدم
تمزيق االتفاق النووي اإليراني ،كذلك
أح ــاط الـعــديــد مــن كـبــار الـضـبــاط في
وزارة الــدفــاع األميركية علم ترامب،
ً
كما فعلوا سابقا مع أســافــه ،بشأن
ال ـم ـخــاطــر الـمـتـعـلـقــة بـقـصــف كــوريــا
الجنوبية.
ول ـك ــن ف ــي م ــا ي ـخــص أفـغــانـسـتــان
َّ
وس ــوري ــة ،فـ ــإن مــات ـيــس ومـكـمــاسـتــر
ّ
م ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــان كـ ـ ـ ــل االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ـه ــات ـي ــن
القضيتين ليس بالضرورة لتحقيق

االنتصار ولكن لتفادي الخسارة؛ لذا
ح ــاوال قــدر المستطاع إقـنــاع ترامب
بـضــخ مــزيــد مــن األس ـل ـحــة وال ـق ــوات،
وفـ ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف رضـ ــخ تــرامــب
لمطالبهما .باختصار ما من نهاية
تلوح في أفق الحرب في أفغانستان.
ّ األمر مختلف بالنسبة إلى سورية
ً
إن ـ ـمـ ــا الـ ــوضـ ــع لـ ـي ــس أكـ ـث ــر ت ـ ـفـ ــاؤال،
ّ
فـفــي بــدايــة والي ـتــه قــلــص تــرامــب من
الـقـيــود الـتــي كــان قــد فرضها أوبــامــا
على عمليات القصف على المناطق
المدنية وسمح بالمقابل للقادة في
ال ـم ـي ــدان ب ــوض ــع ق ــواع ــد لـلـمـشــاركــة.
ك ــان مــن ش ــأن ذل ــك أن ُي ـس ـ ّـرع هزيمة
الدولة اإلسالمية في الميدان وسقوط
خليفتها ،ولـكــن لــم يـكــن لــديــه الــوقــع
ال ـم ـط ـلــوب ع ـلــى أعـ ـم ــال الـجـهــاديـيــن

قوات أميركية في سورية

حول العالم ّ
وأدى إلى تعزيز النزاعات
الكامنة في سورية.
ّ
م ــن ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ال ــوالي ــات
ُ
المتحدة تحارب في الدول التي تعتبر
ً
ً
ال ــدول ــة اإلســام ـيــة ت ـهــديــدا أســاسـيــا
فقط وا لـقـضــاء عليها مهمة رئيسة،
ّ
وكل الدول والفصائل األخرى تعتبر
الدولة اإلسالمية ،في أفضل األحوال،
ً
ً
ّ
فالتحد ي األساسي
تهديدا ثانويا ،
ُ
الــذي تواجهه هــذه الــدول والفصائل
ّ
ينبع من النعرات الطائفية المتأججة
أو النزاعات اإلقليمية.
وبالتالي فقد قامت القوى المحلية
ب ــالـ ـت ــاع ــب ب ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
وأوه ـم ـت ـهــا بــال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـحــرب
ضد الدولة اإلسالمية لكي تساعدها
فــي التصدي لتهديداتها األساسية

كمساعدتها فــي تحقيق مصالحها
ّ
األساسية ،ولكن المشكلة هي في أن
بـعــض ه ــذه الـمـصــالــح مـتـعــارض مع
ً
دول أخ ــرى ،فــا يسعنا إذا
مـصــالــح
ٍ
مـســاعــدة بعض هــذه ال ــدول مــن دون
دول أخرى.
تهميش ٍ
ً
تـ ـق ــوم اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة حــال ـيــا
بــالـتــوغــل فــي بحثها ،فـقــد ق ــال وزيــر
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون
في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد
َّ
إن على الواليات المتحدة المحافظة
على وجــودهــا العسكري في سورية
ً
لتحقيق خمسة أه ــداف :أوال هزيمة
الــدولــة اإلســامـيــة وتنظيم الـقــاعــدة،
ً
ث ــان ـي ــا اإلط ــاح ــة ب ـب ـشــار األس ـ ــد عبر
عـ ـمـ ـلـ ـي ــةٍ سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــودهـ ــا األم ـ ــم
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ث ــالـ ـث ــا ت ـق ـل ـيــص ال ـن ـف ــوذ

قوات تركية على الحدود السورية
ل ـمــواج ـ ًهــة إيـ ـ ــران ف ــي س ــوري ــة ليست
مدروسة على أكمل وجه وبما يكفي،
ضغط حقيقي ُي ـمـ َ
ـارس على
ومــا مــن
ّ ٍ
األس ـ ـ ــد ل ـل ـك ــف عـ ــن الـ ـفـ ـظ ــاع ــات ال ـتــي
ً
ً
يرتكبها ،فما البدائل إذا ؟ فضال عن
زي ــادة عــديــد الـقــوات األمـيــركـيــة ،وهو
ّ
ً
حل ال ينادي به ٌ
أحد طبعا ،ثمة طرق
كـثـيــرة يـمـكــن ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة أن
ً
ّ
تقوي نفوذها في سورية عبرها .أوال
ّ
ينبغي أال تتخلى الواليات المتحدة
عن األكراد الذين عملت على تدريبهم،
اتفاقات
فذلك سيدفع بهؤالء الى عقد
ٍ
مع النظام األسدي أو روسيا وستكون
نتائج ذلك وخيمة.

جيمس ماتيس

ً
اإليراني ،رابعا عودة جميع الالجئين
ّ
ً
السوريين ،خامسا التخلص من كل
أسلحة الدمار الشامل.
ّ
كل هذه األهداف جديرة باالهتمام،
ولكن ما زال الغموض يكتنف كيفية
العسكري،
تحقيقها من خالل الوجود ّ
إذ مـ ــن ال ـم ـح ـت ـمــل ع ـ ــدم ت ـح ــق ــق تـلــك
األه ــداف من دون الــوجــود العسكري

ً
ث ــانـ ـي ــا ،ع ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
التنسيق والتحاور مع المجموعات
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـس ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــدافـ ــع عــن
الـمـنــاطــق الـسـنـيــة فــي س ــوري ــة ،وهــذا
ي ـع ـن ــي اس ـت ـئ ـن ــاف دعـ ـ ــم ال ـم ـع ــارض ــة
ً
المعتدلة خصوصا في محافظة إدلب،
حيث يحقق النظام االسدي وحلفاؤه
ً
ً
تقدما ملموسا ،وهذا يعني في الوقت
ّ
عينه دعم الحكم المحلي في مناطق
غير واقعة تحت سلطة األسد.
ً
ث ــالـ ـث ــا ،ع ـل ــى إدارة ت ــرام ــب زيـ ــادة
الضغط على األس ــد وروسـيــا واي ــران
ع ـ ـبـ ــر ت ـ ـشـ ــديـ ــد ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ع ـل ـي ـه ــم،
والتهديد باستخدام القوة بشكل يرغم

ـات
ه ــذه االط ـ ــراف عـلــى اح ـت ــرام ات ـفــاقـ ٍ
أبرموها بشأن الهدنة ،أو التخفيف
مـ ــن الـ ـعـ ـن ــف ،والـ ـ ــذهـ ـ ــاب الـ ـ ــى ط ــاول ــة
ّ
المفاوضات ،وحتى اليوم ال يبدو أن
ثمة نية لدى ّ
أي من األطراف للجوء الى
ً
ّ
الحوار بديال عما يحصل في الميدان.
ـام من واليــة الرئيس ترامب
بعد عـ ٍ
ّ
تــؤكــد إدارت ـ ــه أن ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة
م ـص ــال ــح ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ــد ف ــي س ــوري ــة،
والخطوة التالية هي أن يقرن الرئيس
أقواله باألفعال.

هربرت مكماستر

ريكس تيلرسون

ه ـ ـ ـ ــذا ،ويـ ـ ـج ـ ــب ربـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذا ال ـ ــوج ـ ــود
باستراتيجيةٍ معينة تتطلب أكثر من
مجرد سرد لألهداف المذكورة ،كذلك
ّ
تتطلب االسـتــراتـيـجـيــة ه ــذه تحديد
الـمـصــالــح وجـمــع ال ـم ــوارد وصياغة
سياسةٍ واضحة وتنفيذها.
ً
في
كبير
بنفوذ
ونظرا لعدم تمتعنا
ٍ
ً
سورية ،يتطلب هذا األمر كذلك تسوية
ً
دول وميليشيات أخرى،
وتنسيقا مع ٍ
ول ـكــن مــن هــي الـ ــدول والميليشيات
ه ــذه؟ هــل باستطاعتنا القيام بذلك
مــن دون أي مـســاعــدة مــن روس ـيــا أو
إي ــران أو تــركـيــا أو األكـ ــراد أو بعض
القوات المحلية الموجودة في سورية
أو حتى جميع هذه القوات ًمجتمعة؟
قــد تــأتــي اإلج ــاب ــة سـلـبـيــة ،فخالل
واليـ ــة أوب ــام ــا عـقــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ً
األميركي آنــذاك جــون كيري ،مؤتمرا
ً
دبلوماسيا في النمسا ،شاركت فيه
ً
إحدى وعشرون دولة طرفا في النزاع،
وعجزت هذه الدول حتى عن االتفاق
على بعض المبادئ األساسية ،ومنذ
ذلــك الحين اتسعت الـهــوة وتـضــاء ل
نفوذنا وازدادت سيطرة األســد على
زمام الحكم وازداد وجود الميليشيات
المدعومة من إيران والداعمة لألسد،
حتى أسلحة الدمار الشامل ما زالت
موجودة.
وف ـ ــي ش ـه ــر أبـ ــريـ ــل أطـ ـل ــق ت ــرام ــب
ت ـس ـعــا وخ ـم ـس ـيــن قــذي ـفــة انـسـيــابـيــة
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــد ٍة فـ ــي سـ ــوريـ ــة لـمـعــاقـبــة
األس ــد بـسـبــب اس ـت ـخــدامــه لألسلحة
الكيميائية ضد شعبه ،فاعتقد ترامب
ّ
وآخرون أن هذا العقاب أوفى بالغرض
ولكن في األسبوع نفسه ،قام األسد،

م ـ ـ ّـرة ج ــدي ــدة ،ب ــاس ـت ـخ ــدام األس ـل ـحــة
الكيميائية.
ً
لقد رأيـنــا هــذا السيناريو سابقا،
نـقــوم بــإرســال ق ــوات وإط ــاق قذائف
قد يظنها البعض لغايةٍ نبيلة ،ولكن
ً
ّ
تنفك المشكلة تــزداد ســوء ا فنقوم
ال
ب ــإرس ــال م ــزي ـ ٍـد م ــن الـ ـق ــوات وإطـ ــاق
مزيد من القذائف ووضع استراتيجية
ٍ
ـرى
ُجــديــدة ومــن ثــم استراتيجيةٍ أخـ ً
(تـصـبــح فــي نـهــايــة الـمـطــاف شبيهة
باالستراتيجيات الـقــديـمــة) ومــن ثم
تبقى األمــور على حالها ّ ،وتتصاعد
أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف ون ـ ـ ـحـ ـ ــقـ ـ ــق ب ـع ــض
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة مـ ــن دون
ُّ
إنجازات استراتيجية.
التوصل إلى أي
ٍ
ً
هــذا هــو موقف تــرامــب حاليا إزاء
ه ــذه ال ـحــروب الــامـتـنــاهـيــة ،الـتــي لم
ً
يشأ في البداية أن يكون طرفا فيها،
وق ّــام بــانـتـقــاد أســافــه لــوقــوعـهــم في
ف ــخ ـه ــا ،إال أن ت ــرام ــب ومـسـتـشــاريــه
ال يـمـلـكــون أدنـ ــى ف ـكــرة ح ــول كيفية
الـ ـخ ــروج م ــن ه ــذه ال ــدوام ــة م ــن دون
تأزيم الــوضــع ،وال أود هنا أن أقــارن
الوضع بحرب فيتنام التي كانت َّ
أشد
ً
ً
فـتـكــا وغ ـيــر ض ــروري ــة إط ــاق ــا ،ولكن
ً
تــرامــب يـجــد نـفـســه ال ـيــوم واق ـع ــا في
المستنقع نفسه!

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.685

412

943

2.٣٤٧ 2.672 3.338

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين كبير في األداء ...و«السعودي» يتولى قيادة المكاسب

ً ً
«تاسي» يحقق نموا كبيرا بـ  %8.1ومكاسب محدودة لـ «السعري» وخسائر في قطر واإلمارات
علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة
الكويت كمحصلة أسبوعية
خالل األسبوع الماضي،
وربح «السعري» نصف
نقطة مئوية ،تعادل 33.32
نقطة ،ليقفل على مستوى
 6685.23نقطة ،بينما
سجل المؤشران الوزنيان
خسائر كبيرة كانت بنسبة
 1.3في المئة للوزني ،و2.3
نقطة مئوية لـ«كويت .»15

تباين أداء محصلة األسبوع
األخـيــر مــن الشهر األول مــن هذا
الـ ـع ــام ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ــؤش ــرات
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي ،وبعد بداية
إيـ ـج ــابـ ـي ــة جـ ـ ـ ــدا ،ولـ ـ ـم ـ ــدة ث ــاث ــة
أســابـيــع ،تــذبــذب األداء ،وانتهى
الى مكاسب في اربعة مؤشرات،
بقيادة مؤشر «تاسي» السعودي،
وبنمو كبير بلغ  1.8فــي المئة،
تاله مؤشر سوق المنامة رابحا
نسبة كبيرة بلغت  1.2في المئة.
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل مـ ـ ــؤشـ ـ ــرا الـ ـك ــوي ــت
«الـ ـسـ ـع ــري» وم ـس ـق ــط بـمـكــاســب
بـ ـلـ ـغ ــت ن ـ ـصـ ــف نـ ـقـ ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة،
وكــانــت ال ـخ ـســارة االك ـبــر ،وعلى
وقــع عمليات جني اربــاح كبيرة
خاصة بالسوق القطري ،ليخسر
ب ــآخ ــر األسـ ـب ــوع  2.7ف ــي الـمـئــة،
ت ــاه مــؤشــر س ــوق دب ــي بنسبة
واضحة كذلك كانت  1.6في المئة،
وخسر مؤشر سوق ابوظبي 0.7
في المئة.

تغيرات وأخبار داعمة في «تاسي»

عمليات جني
أرباح كبيرة تمت
على «القطري»
أفقدته نسبة كبيرة
بلغت %2.7

اس ـت ـم ــرت اي ـجــاب ـيــة ت ـ ــداوالت
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي
لألسبوع الخامس على التوالي،
وب ـع ــد ه ـ ــدوء مـ ــدة أسـ ـب ــوع ع ــاد
وجمع  6في المئة بنهاية يناير،
لـيـتـصــدر األداء الـخـلـيـجــي لهذا
العام ،واستفادت بعض األسهم
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ـ ــن ع ـ ـ ـ ــودة ب ـعــض
النافذين إلدارة شركاتهم ،بعد
أن ك ــان ــوا مـحـتـجــزيــن ألك ـثــر من
شهرين ،لتستفيد األسهم وتربح
بالحدود العليا ،خصوصا سهم
«المملكة القابضة» التي يترأسها
االم ـيــر الــولـيــد بــن ط ــال ،ليدعم
المؤشر في بداية االسبوع.
وك ـ ـ ـ ــان خـ ـب ــر الـ ـ ـغ ـ ــاء ض ــري ـب ــة
التصدير على شركات االسمنت
دعـمــا بنهاية االس ـبــوع لينتهي
االسـبــوع اخـضــر ،وتـبــدأ صفحة
جديدة في تعامالت شهر فبراير

بانتظار تدفق مزيد من النتائج
ال ـم ــال ـي ــة ،خ ـصــوصــا ان ال ـســوق
ال ـس ـع ــودي ل ــم يـعـلــن م ـنــه ســوى
 23شركة حتى اآلن ،آخرها سهم
اإلنـمــاء وبنمو كبير بلغ  34في
الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـي ـك ــون ع ـ ــدد ال ـش ــرك ــات
النامية .14
وتــراج ـعــت أربـ ــاح  9شــركــات،
وانـتـهــى مــؤشــر تــاســي مخترقا
مستوى  7650نقطة للمرة االولى
منذ ثالث سنوات ،بعد أن جمع
 134.43نقطة ليقفل على مستوى
 7656.07نقطة.

مكاسب لسوقي المنامة ومسقط
س ـجــل مــؤشــر س ــوق الـمـنــامــة
ارتـفــاعــا كبيرا بنهاية تعامالت
االسـ ـ ـب ـ ــوع ب ـن ـح ــو ن ـص ــف نـقـطــة
م ـئ ــوي ــة ،لـيـجـمــع  1.2ف ــي الـمـئــة
على مدار  5جلسات ،وكان سهم
اإلثـمــار مـحــور تعامالت السوق
ط ـ ــوال األس ـ ـبـ ــوع ،ح ـيــث ال ـبــدايــة
بــإدراجــه فــي ســوق دبــي ،وبنمو
كـبـيــر ،وبــالـحــد األع ـلــى ،ليسجل
ال ـس ـهــم ن ـشــاطــا اسـتـثـنــائـيــا في
س ـ ـ ــوق ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،وي ـس ـت ـح ــوذ
ع ـلــى الـنـسـبــة األك ـب ــر م ــن نـشــاط
السوق ،ويدعم أداء المؤشر بعد
أن س ـجــل ارت ـف ــاع ــا ج ـي ــدا كــذلــك،
لينتهي مؤشر سوق المنامة على
مستوى  1357.68نقطة ،جامعا
نحو  16نقطة.
وت ــوق ــف ال ـنــزيــف اخ ـي ــرا على
م ـس ـتــوى م ــؤش ــر سـ ــوق مـسـقــط،
ح ـيــث واجـ ــه  4اســاب ـيــع صـعـبــة،
خـســر خــالـهــا نـحــو  3فــي المئة
منذ بــدايــة الـعــام ،وكــانــت نتائج
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـسـ ـن ــوي ــة
ض ـغ ـط ــت ع ـل ــى أسـ ـه ــم رئ ـي ـس ـيــة
مدرجة لم يسلم منها سوى أسهم
قطاع الـمـصــارف ،بينما شهدت
األسـ ـه ــم ال ـم ــال ـي ــة وال ـخ ــدم ــات ـي ــة
والصناعية ضغطا كبيرا على
مدى شهر تقريبا.
وبعد انتهاء معظم الشركات

مـ ــن إع ـ ــان ـ ــات ارب ــاحـ ـه ــا تــوقــف
الضغط واستعاد المؤشر نصف
ن ـق ـطــة مـ ـئ ــوي ــة ،ب ـع ــد ان شـ ــارف
عـلــى كـســر مـسـتــوى نـفـســي مهم
عند  5آالف نقطة ليعود ويربح
 27.46نقطة ويقفل على مستوى
 5035.23نقطة.

الكويتي وتذبذب األسهم القيادية
تباين اداء مــؤشــرات بورصة
الـ ـك ــوي ــت ك ـم ـح ـص ـلــة اس ـبــوع ـيــة
خــال االس ـبــوع الـمــاضــي ،وربــح
«الـسـعــري» نصف نقطة مئوية،
تـعــادل  33.32نقطة ،ليقفل على
مستوى  6685.23نقطة ،بينما
سجل المؤشران الوزنيان خسائر
كبيرة كانت بنسبة  1.3في المئة
لـلـمــؤشــر ال ــوزن ــي ،ت ـع ــادل 5.63
نقاط ،ليقفل على مستوى 412.82
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نقطة ،ونسبة  2.3نقطة مئوية،
ت ـع ــادل نـحــو  22نـقـطــة لــ»كــويــت
 »15ليتقهقر الى مستوى 943.58
نقطة.
وتـبـيــن أداء حــركــة ال ـتــداوالت
ك ــذل ــك مـ ـق ــارن ــة ب ــاألسـ ـب ــوع قـبــل
األخـيــر ،وخـســر النشاط  5.7في
الـمـئــة مــن قــوتــه ،بينما ارتفعت
السيولة بنسبة  11.7في المئة،
وتراجع عدد الصفقات بنسبة 1.3
في المئة ،واستمر ضغط األسهم
الـ ـقـ ـي ــادي ــة بـ ـمـ ـج ــرد إع ــان ــات ـه ــا
عــن تــوزيـعــاتـهــا الـسـنــويــة ،التي
تـضـمـنــت أس ـه ــم م ـن ـحــة ،وكــذلــك
بعض االخبار على بعض األسهم
مثل الرابطة التي اعلنت وجود
اع ـ ـتـ ــراض م ــن إح ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
على عقدها الملياري مع الجيش
االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،لـ ـيـ ـس ــود االس ـ ـبـ ــوع
تــذبــذب واض ــح انـتـهــى بخسائر

مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

2018/01/25
2018/02/01
الفرق
التغير ()%

6.651.91
6.685.23
33.32
%0.5

7.521.64
7.656.07
134.43
%1.8

9.459.61
9.207.01
 252.6%2.7 -

5.007.77
5.035.23
27.46
%0.5

1.341.77
1.357.68
15.91
%1.2

4.643.54
4.612.33
 31.21%0.7 -

3.468.65
3.412.26
 56.39%1.6 -

2018/01/25
2018/02/01
الفرق
التغير ()%

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  31سنتا ليبلغ  65.45دوالرا
ارتفع النفط لليوم الثالث على التوالي ،أمس،
ب ـعــدمــا أظ ـه ــر م ـســح ام ـت ـثــاال ق ــوي ــا بتخفيضات
اإلنتاج من جانب منظمة أوبك ومنتجين آخرين،
من بينهم روسيا ،ما بدد المخاوف بشأن زيادة
اإلنتاج األميركي.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي
مزيج برنت  24سنتا ،أو ما يعادل  0.3في المئة،
إلى  69.89دوالرا للبرميل بحلول الساعة 06:35
بتوقيت غرينتش.
وارتـفــع خــام غــرب تكساس الوسيط األميركي
 33سنتا ،أو ما يعادل  0.5في المئة ،إلــى 66.13
دوالرا للبرميل.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31
سنتا في تداوالت أمس األول ،ليبلغ  65.45دوالرا،
مقابل  65.14دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت أمس
األول ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وأظهر مسح لـ«رويترز» ،أن إنتاج «أوبك» ارتفع
في يناير من أدنى مستوى في ثمانية أشهر ،حيث
بددت زيادة إمدادات نيجيريا والسعودية المزيد
من التراجع في إنتاج فنزويال ،ومستوى االمتثال
القوي باتفاق خفض اإلمدادات.
وضخت المنظمة  32.4مليون برميل يوميا في
يناير ،وفق المسح ،بارتفاع قدره  100ألف برميل
يوميا ،مقارنة مع ديسمبر.
بـ ـي ــد أن الـ ـمـ ـس ــح أظـ ـه ــر أن مـ ـسـ ـت ــوى ام ـت ـث ــال
المنتجين المشاركين في االتفاق ارتفع  138في
المئة مــن  137فــي المئة فــي ديسمبر بما يشير
إلــى أن الـتــزام ال ــدول المشاركة ال يفتر ،حتى في
الوقت الذي بلغت فيه أسعار الخام أعلى مستوى
منذ عام .2014
وقالت إدارة معلومات الطاقة هذا األسبوع ،إن
إنتاج الخام األميركي تجاوز عشرة ماليين برميل
يوميا في نوفمبر للمرة األولى منذ عام .1970
وأعلنت «أوب ــك» ،أن سعر سلة خاماتها ارتفع
أمــس األول بواقع  55سنتا ،ليستقر عند 66.83

دوالرا للبرميل ،بعد أن كان  66.28دوالرا للبرميل
األربعاء.
وذك ــرت نـشــرة وكــالــة أنـبــاء «أوب ــك» ،أن المعدل
السنوي لسعر السلة للعام الماضي كــان 52.43
دوالرا للبرميل.
وكــانــت منظمة أوب ــك اتـفـقــت فــي أواخـ ــر 2016
بفيينا مع منتجين مستقلين ،على رأسهم روسيا،
على خفض إنتاجها النفطي بمقدار  1.8مليون
بــرمـيــل فــي ال ـي ــوم ،ب ـهــدف الـتـســريــع فــي اسـتـقــرار
السوق النفطي العالمي ،من خالل إجراء تعديالت
في إنتاج النفط ،وتم تمديد العمل بهذا االتفاق
حتى نهاية العام الحالي.
وذكـ ــرت الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة الـمـشـتــركــة المكلفة
متابعة تنفيذ قرار فيينا في اجتماعها بمسقط في
 21يناير الماضي ،أنه تمديد العمل باتفاق خفض
إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي.
وقالت إن نسبة االلتزام بخفض اإلنتاج بلغت
رقما قياسيا وصل إلى  129في المئة ،فيما بلغ
المتوسط الشهري لمدى االلتزام خالل العام األول
منذ إعالن االتفاق نسبة  107في المئة.
وأك ـ ــدت الـلـجـنــة حـ ــدوث تـقـلـيــص ف ــي احـتـيــاط
مـخــزون النفط ،نتيجة االلـتــزام بخفض اإلنـتــاج،
كما أعربت عن رضاها بالنتائج التي تحققت خالل
العام األول من تطبيق اتفاقية التعاون على خفض
اإلنتاج ،حاثة الــدول المشاركة على بذل الجهود
لتحقيق االستقرار في أسواق النفط.
كما أكدت اللجنة الوزارية المشتركة ،التي تضم
دوال منتجة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها ،في
بيانها الختامي ،أنها ستواصل مراقبة العوامل
األخ ــرى فــي ســوق الـنـفــط ،وتــأثـيــرهــا على عملية
إعادة التوازن الجارية في السوق ،مشيرة إلى أنها
ستبذل كل جهد ممكن إلعادة التوازن في السوق
لمصلحة الجميع.

جني أرباح في قطر
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات سـ ــوق
الـ ــدوحـ ــة الـ ـخـ ـس ــارة االكـ ـب ــر بـيــن
مــؤشــرات اس ــواق ال ـمــال فــي دول
مجلس التعاون ،وفقد مؤشر قطر
خالل االسبوع االخير من يناير
نسبة كبيرة بلغت  2.7في المئة،
تعادل  252.6نقطة ،ليعود ويقفل
على مستوى  9207.01نقاط ،لكنه
اي ـض ــا ك ــان االف ـض ــل ن ـم ــوا خــال
الشهرين الماضيين ،وعلى وتيرة
ارتـ ــداد واح ــدة لــم تـتــوقــف ســوى
في محطات جني ارباح محدودة
استعادت الجزء االكبر من خسارة
االزمة السياسية الخليجية.

خسائر في سوقي اإلمارات
واصـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـم ـل ـهــا
عـلــى مـسـتــوى ســوقــي االمـ ــارات،
لــأسـبــوع الـثــانــي على الـتــوالــي،
ورغ ــم ارت ــداد جلسة أمــس األول
الـتــي ارتـفــع خاللها مــؤشــر دبي
نـصــف نـقـطــة مـئــويــة فــإنـهــا غير

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 2018/02/01
األسبوع

الخام األميركي يعزز مكاسبه بفضل
االمتثال لتخفيضات اإلنتاج

كبيرة لالسهم القيادية لم ترتد
منها سوى خالل الجلسة االخيرة
الخميس الماضي.

ووسـ ـ ـ ـ ــط اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـحـ ــال
ع ـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه وق ـب ــل نـهــايــة
الشهر تمت عمليات جني ارباح
سـ ــانـ ــدهـ ــا م ـن ـت ـص ــف االس ـ ـبـ ــوع
تراجع مؤشرات السوق االميركي
وبنسب هي االكبر خالل  4اشهر،
م ـم ــا زاد ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى بـعــض
اال سـ ــواق الخليجية ،خصوصا
ال ـق ـط ــري واالمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ،لـيـنـتـهــي
االس ـ ـبـ ــوع ب ـخ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة فــي
القطري.

كافية لمحو خسائر االسبوع
ال ـت ــي اس ـت ـق ــرت ع ـلــى  1.6في
ال ـم ـئ ــة تـ ـع ــادل  56.39نـقـطــة،
ليقفل على مستوى 3412.26
نقطة.
واستمرت مكونات مؤشر
دب ـ ـ ــي ف ـ ــي حـ ـج ــب اإلع ـ ــان ـ ــات
الـسـنــويــة ،واكـتـفــت بــإعــانــات
ال ـم ـص ــارف ال ـك ـب ــرى وال ــدي ــار
العقارية ،بينما على الطرف
اآلخــر كانت الـتــداوالت هادئة
في ابوظبي ،وسجلت خسارة
اس ـبــوع ـيــة اقـ ــل وب ـن ـس ـبــة 0.7
ف ــي ال ـم ـئــة ،ح ـيــث ف ـقــد مــؤشــر
ا بــو ظـبــي  31.21نقطة ،ليقفل
على مستوى  4612.33نقطة
بــان ـت ـظــار ت ــدف ــق م ــن الـنـتــائــج
الـ ـسـ ـن ــوي ــة او بـ ـع ــض ال ــدع ــم
االقـتـصــادي مــن خــال اسعار
النفط العالمية.

عـدد
الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
الصـفـقـات
( ديـنـار )
( سهـم )
593.962.136
560.097.407
 33.864.729%5.7 -

«بيتك» :التداوالت العقارية
تصحح مسارها
قيمتها ارتفعت بنسبة  %11.8في ديسمبر
ارتفعت التداوالت العقارية بنهاية ديسمبر ،مقارنة بقيمتها في
الشهر السابق له من  ،2017لكنها التزال عند مستويات منخفضة،
مقارنة بقيمتها في معظم األشهر من العام ،وشهد ديسمبر ارتفاعا
كبيرا في تداوالت القطاع التجاري ،لتصل خالله إلى ضعف قيمتها
في نوفمبر.
وتراجعت قيمة التداوالت في القطاعين السكني واالستثماري،
في الوقت الذي ارتفع عدد التداوالت العقارية على أساس شهري،
مــدعــومــا بـنـشــاط الف ــت فــي ال ـق ـطــاع ال ـت ـجــاري ،بـيـنـمــا تــراجــع عــدد
الصفقات في القطاعين اآلخرين.
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،ارتفعت
قيمة ال ـت ــداوالت فــي ديسمبر بنسبة  11.8فــي المئة عــن نوفمبر،
مصححة مسارها الــذي تراجع بشكل كبير بما يقترب من  26في
المئة على أساس شهري ،كما ارتفع عدد التداوالت بنسبة  6.2في
المئة في ديسمبر عن الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي فقد تراجعت قيمة التداوالت في ديسمبر
بنسبة  28في المئة ،مع تراجع قيمة التداوالت في القطاعين التجاري
واالستثماري وزيادتها في «السكني» ،في الوقت الذي انخفض عدد
الصفقات المتداولة بنسبة  13.5في المئة ،مصحوبا بتراجع عدد
الصفقات في القطاعات العقارية.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة اإلجمالية بنسبة  5في المئة
على أساس شهري في ديسمبر ،بينما تراجع على أساس سنوي
متوسط الصفقة بنسبة كبيرة تصل إلى  28في المئة ،وفي الوقت
الذي تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري في القطاعين
االستثماري والسكني ،شهد القطاع التجاري نشاطا كبيرا.
وتأثر القطاع العقاري بتراجع التداوالت في القطاعين السكني
واالستثماري في ديسمبر ،منخفضة في السكني بنسبة  5في المئة
مع تراجع في عددها بنسبة  2في المئة على أساس شهري ،لذلك
تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة  7في المئة ،في
الوقت الذي انخفضت تداوالت القطاع االستثماري بنسبة  2.2في
المئة رغم ارتفاع عددها بنسبة  26.2في المئة ،وهي األعلى لهذا
القطاع فــي النصف الثاني مــن عــام  .2017وتــراجــع متوسط قيمة
الصفقة في هذا القطاع بنسبة  23في المئة ،في الوقت الذي ارتفعت
قيمة تــداوالت القطاع التجاري بنسبة كبيرة قدرها  94في المئة،
بعد تراجعها الملحوظ في نوفمبر ،رغم تراجع عدد صفقات القطاع
بنسبة  80في المئة ،وهو ما ظهر في تضاعف متوسط قيمة الصفقة
في هذا القطاع إلى تسعة أضعاف قيمتها في نوفمبر.

68.301.209
76.278.281
7.977.072
%11.7

21.789
21.509
 280%1.3 -

إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المـؤشـر
الــوزنــي
الـسـعــري
6.651.91
6.685.23
33.32
%0.5

418.45
412.82
 5.63%1.3 -

إقـفـال مؤشر
كويت 15

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

965.55
943.58
 21.97%2.3 -

5
5
-

تراجع القيمة السوقية لـ «علي بابا»
دون  500مليار دوالر
ان ـخ ـف ـضــت ال ـق ـي ـمــة ال ـس ــوق ـي ــة ل ـش ــركــة ال ـت ـجــارة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـصـيـنـيــة «ع ـل ــي ب ــاب ــا» ف ــي بــورصــة
نيويورك نحو  31مليار دوالر ،وسط مخاوف بشأن
تزايد دور أعمالها ذات هامش الربح المنخفض عقب
إعالن نتائج أعمال الربع الثالث.
وأغلق سهم «علي بابا» منخفضا  5.9في المئة،
لتبلغ قيمتها السوقية  492مليار دوالر ،أمس األول،
منخفضة من  523مليارا األربعاء.

وأعلنت الشركة ،أمس األول ،ارتفاع إيراداتها في
الربع الثالث  56في المئة إلى  12.76مليار دوالر في
الربع المنتهي في ديسمبر ،لتحافظ على نموها
الـقــوي ،وبلغ الــدخــل الصافي فــي تلك الفترة 3.59
مليارات ،ورغم ذلك ،فإن هناك مخاوف بشأن تأثير
أعمالها للخدمات اللوجيستية للتجزئة التي تقدم
هوامش ربح أقل.
(أرقام)

ً
كيف تأثرت البورصات سلبا بتشابه
أدوات االستثمار؟
سـجــل األداء ال ـعــام لـلـبــورصــات
ً
الـعــربـيــة ً
أداء متباينا بــوجــه عــام،
ً
ً
دون أن يتخذ مسارا واضحا خالل
تـ ــداوالت األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،على
مـسـتــوى قـيــم وأح ـج ــام ال ـت ــداوالت
واإلغالقات السعرية ،باإلضافة إلى
حالة الضعف المسجلة لــدى عدد
من البورصات ،والتي كانت نتيجة
ضعف قــرارات االستثمار التي قام
بها المتعاملون ،لتسجل مسارات
الـبـيــع وال ـش ــراء حــالــة مــن الـتـقــارب
عـلــى مـسـتــوى الـجــاذبـيــة السعرية
وال ـت ــذب ــذب ــات ومـ ـس ــارات االرتـ ـ ــداد
واالستقرار والتعويض.
وقــال رئيس مجموعة صحارى
ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،د .أحـ ـم ــد
السامرائي ،إن هذه المؤشرات تؤكد
أن أدوات االستثمار باتت متشابهة،
وال يوجد الكثير من الفروقات بين
األدوات االس ـت ـث ـم ــاري ــة وال ـف ــرص
المتاحة لدى غالبية البورصات في
الوقت الحالي ،والتي من شأنها أن

تمنح البورصات المزيد من العمق
والجاذبية االستثمارية.
وأوضح أن اإلغالقات األسبوعية
لـلـبــورصــات الـعــربـيــة والخليجية
أظهرت استمرار بعض الضغوط،
وت ـس ـج ـي ــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن مـ ـس ــارات
ال ـ ـتـ ــراجـ ــع الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن ت ـع ــرض
المراكز الرابحة إلى موجات جني
أرباح ،إضافة إلى تسجيل عمليات
مـضــاربــة عـلــى ال ـمــراكــز المتحركة
لعدد من األسهم القيادية التابعة
للقطاعات الرئيسة.
في المقابل ،جاء اإلغالق الشهري
لدى بعض البورصات جيدا بشكل
عـ ـ ــام ،وي ـم ـك ــن ال ـب ـن ــاء ع ـل ـيــه خ ــال
ج ـل ـســات الـ ـت ــداول ال ـق ــادم ــة ،حيث
سجلت غالبية البورصات إغالقات
شـهــريــة إيـجــابـيــة واخ ـتــراقــات إلــى
سقوف سعرية جديدة يمكن لها أن
تجذب المزيد من المتعاملين الجدد
والسيولة الجيدة التي تحتاج إليها
الـ ـب ــورص ــات ،م ــع ال ـم ـحــاف ـظــة على

المستويات الحالية ،واالتجاه نحو
تحقيق المزيد من النقاط الموجبة.
ولــم تكن نتائج األداء للشركات
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فـ ــي غ ــال ـب ـي ــة األسـ ـ ــواق
واض ـح ــة ال ـم ـعــالــم ،وال ـتــأث ـيــر على
ت ـ ــداوالت األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،ذلــك
أن توقعات نتائج أداء الربع الرابع
ـال
انـ ـعـ ـكـ ـس ــت عـ ـل ــى األس ـ ـ ـعـ ـ ــار خ ـ َ
جلسات التداول في حينه ،ولم يتبق
الكثير من التوقعات حولها لتعكسه
جلسات التداول الحالية.
مع التأكيد هنا ،أن هيكل األرباح
بـيــن التشغيلية وغ ـيــر الـمـتـكــررة،
إضــافــة إلــى االسـتـمــرار فــي تحقيق
أرباح متراكمة أو تقليص للخسائر
الـســابـقــة سيعني الـكـثـيــر لألسهم
ال ـم ـتــداولــة والـمـتـعــامـلـيــن ،وتـبــدو
الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ت ـع ـم ـي ــق األسـ ـ ـ ــواق
وتحفيز تــداول المزيد من الفرص
االستثمارية واألدوات مستحقة لدى
أسواق المنطقة ككل.
(العربية .نت)
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بوصلة الغاز الطبيعي في أوروبا تتجه جنوبا

11

اقتصاد

إيطاليا إلى الصدارة الرتباطها بإمدادات الجزائر وليبيا وقربها من حقول واعدة في مصر وإسرائيل
ريد الندبيرغ ،وتوماسو ابهارت ،وتشيارا ألبانيز -بلومبيرغ ماركتس

مع ًتسريع نقل أسواق الغاز
بعيدا عن المملكة المتحدة،
نحو هولندا وجنوب أوروبا؛
تستوعب تلك المناطق
المزيد من الغاز القادم من
روسيا والجنوب ،لتعويض
الهبوط في اإلنتاج في الجزء
البريطاني من بحر الشمال.
وستصبح شبكة شركة سنام
أكثر أهمية إذا تمكن ألفيرا
من إحضار تدفقات كافية
جديدة لتحويل إيطاليا من
دولة مستهلكة إلى مصدرة.

مركز الجاذبية في سوق الغاز
الطبيعي فــي أوروبـ ــا يتجه نحو
الجنوب ،مع بناء واحــدة من أكبر
شركات خطوط األنابيب في القارة
لنظام يمكن له أن يجعل من إيطاليا
دولة مصدرة للوقود ألول مرة .فمن
خــال تعزيزها ب ــإم ــدادات جديدة
قــادمــة مــن شبكة أنــابـيــب قيمتها
 5.6مليارات دوالر مع بحر قزوين،
إضافة الى ناقالت محملة بالغاز
الـســائــل تسعى شــركــة "س ـنــام إس
بي ايه" ورئيسها التنفيذي ماركو
ألفيرا الى وضع ايطاليا عند مفترق
طرق تجارة الغاز في أوروبا.
وف ــي ح ــال نـجــاح جـهــود ألفيرا
فــإن ـهــا س ــوف ت ـس ــرع ن ـقــل أس ــواق
ً
الغاز بعيدا عن المملكة المتحدة
ن ـح ــو ه ــول ـن ــدا وجـ ـن ــوب أوروب ـ ـ ــا،
وتستوعب تلك المناطق المزيد من
الغاز القادم من روسيا والجنوب
لتعويض الهبوط في اإلنتاج في
الجزء البريطاني من بحر الشمال،
وستصبح شبكة شركة سنام أكثر
أهمية اذا تمكن ألفيرا من احضار
تــدف ـقــات كــاف ـيــة ج ــدي ــدة لـتـحــويــل
ايـطــالـيــا م ــن دولـ ــة مستهلكة الــى
مصدرة.
وق ـ ــال أل ـف ـي ــرا ،ف ــي م ـقــاب ـلــة مع
مكتب بـلــومـبـيــرغ فــي مـيــانــو ،إن
"إيطاليا من الوجهتين الجغرافية
والجيولوجية ،في مركز جيد للقيام
ب ـ ــدور وج ـه ــة ،وهـ ــي ف ــي األسـ ــاس
واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن أكـ ـث ــر أس ـ ـ ـ ــواق ال ـغ ــاز
ً
الطبيعي تنوعا في العالم".

المنافسة المتزايدة
ت ـم ـثــل ج ـه ــود أل ـف ـي ــرا مـنــافـســة
م ـتــزايــدة تبعد عــن الهيمنة التي

أقامتها بريطانيا في أسواق الغاز
في أوروبا ،خالل تسعينيات القرن
الماضي عندما كــان إنتاجها في
حالة توسع .ومع تعرض آبار الغاز
فــي المملكة الـمـتـحــدة ال ــى هبوط
ثابت منذ سنة  2000ركــز التجار
بصورة متزايدة على وجهات اخرى
للغاز الطبيعي تصدرتها هولندا
ً
الـتــي تتمتع أي ـضــا بـمـيــزة خفض
خطر العملة بالنسبة إلــى اولئك
المتعاملين باليورو.
وتـ ـسـ ـي ــر ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة
ً
وهولندا جنبا الى جنب في الوقت
الــراهــن في ســوق الغاز الــذي يبلغ
 900مليار دوالر في السنة ،وذلك
بحسب شــركــة كنغستون انرجي
االس ـت ـش ــاري ــة ،وك ــان ــت الـمـبـيـعــات
ت ـت ــراج ــع ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة
وتنمو في أماكن أخــرى .وتشتهر
إيطاليا في الوقت الــراهــن بإنتاج
زيت الزيتون ،وال تبدو مثل وجهة
محتملة لتصدير الغاز ،كما تتدفق
كـمـيــات كـبـيــرة مــن ال ـغــاز الــروســي
ً
عـلــى ايـطــالـيــا ،بحيث إن انـفـجــارا
في محطة ضخ واحدة في النمسا
خالل شهر ديسمبر تسبب في حالة
طـ ــوارئ عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي.
وت ـت ـخ ـل ــف وجـ ـه ــة "بـ ـ ــي إس ف ــي"
الـتـجــاريــة فــي ايطاليا عــن "ان بي
بي" في المملكة المتحدة و"تي تي
اف" في هولندا.
وي ـ ـقـ ــول ب ــات ــري ــك ه ـي ـث ــر ،وه ــو
بـ ــاحـ ــث زم ـ ـيـ ــل رف ـ ـيـ ــع ف ـ ــي م ـع ـهــد
أك ـس ـف ــورد لـ ــدراسـ ــات ال ـط ــاق ــة في
المملكة الـمـتـحــدة ،إن "مــا هــو في
مصلحة (بــي اس فــي) يتمثل بأن
لديها بنية تحتية جـيــدة بدرجة
م ـع ـقــولــة وش ـب ـكــة وط ـن ـيــة حسنة
التأسيس ومصادر امداد متعددة،

وهذه كلها أشياء جيدة ،ويمكن أن
تساهم في جعل (بي اس في) وجهة
تجارية جيدة ،ولكن السؤال هو :هل
ستتمكن من منافسة سعر السوق؟
والحقيقة هي انها قد ال تتمكن من
تحدي (تي تي اف)".
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،فــإن لدى
ألـ ـفـ ـي ــرا طـ ـم ــوح ــات أك ـ ـبـ ــر ل ـن ـفــوذ
شركة سنام ،فلقد عينت في 2016
مصرفيا سابقا لدى بنك غولدمان
ساكس لفترة ثالث سنوات ،وذلك
ب ـع ــد ج ــول ــة ف ــي اي ـط ــال ـي ــا شـمـلــت
شركة ايني المنتجة للنفط ،وهو
الذي يعمل اآلن على استراتيجية
ص ـنــاع ـيــة ج ــدي ــدة ل ـش ــرك ــة س ـنــام
ستطرح فــي شهر م ــارس المقبل.
ومن المحتمل أن يعتمد البرنامج
على خطة السنة الماضية المتعلقة
باستثمار خمسة مـلـيــارات يــورو
حتى عــام  ،2021وبـهــدف تحقيق
ن ـم ــو صـ ــاف بـنـسـبــة  4ف ــي الـمـئــة
ً
سنويا.
وسـ ــوف يـحـقــق ذل ــك الـبــرنــامــج
ً
بـعـضــا مــن ال ـفــوائــد االسـتـثـمــاريــة
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة الـ ـ ــى جـ ـع ــل ش ـب ـك ــة خــط
األن ــاب ـي ــب أك ـث ــر م ــرون ــة .وبـحـلــول
نهاية سنة  2018سوف يكون لدى
شركة سنام الخيار في التراجع الى
خــط أنــابـيــب واح ــد يــربــط ايطاليا
بـســويـســرا ،وه ــي تعمل فــي نفس
الوقت بمشروع مماثل لخط أنابيب
يمتد الــى النمسا .وســوف تعطي
تلك الخطوات شركة سنام القدرة
على تصدير ال ـغــاز ألول م ــرة الى
الشبكة األوروبية األوسع.

تدفقات مرنة
وت ـت ــوق ــع س ـن ــام وص ـ ــول ال ـغــاز

بحلول سنة  2020من خط أنابيب
عبر األدرياتيكي كلف  4.5مليارات
يـ ــورو وت ــم ت ـط ــوره م ــع شــركــة بي
ب ــي وش ــرك ــة ال ـن ـفــط الــرس ـم ـيــة في
أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان .وسـ ـ ــوف ت ـج ـلــب تـلــك
ال ــوص ـل ــة الـ ـغ ــاز م ــن ب ـح ــر ق ــزوي ــن
وتفتح مــا تــأمــل سلطات االتـحــاد
ً
ً
األوروبــي أن يصبح ممرا جنوبيا
ً
جديدا لالمدادات ،وسوف يساعد
عـلــى خـفــض اعـتـمــاد أوروبـ ــا على
روسـيــا التي تــزود االتـحــاد بنحو
ثلث احتياجاته السنوية ،عن طريق
خطوط قـنــوات عمالقة مــن حقول
في سيبيريا.
وي ـع ـطــي ن ـضــوب ح ـقــول ال ـغــاز
شركة سنام ميزة اخــرى ،اذ تعمل
ع ـلــى ب ـن ــاء أك ـب ــر م ـن ـشــآت تـخــزيــن

للوقود في القارة .وفي حين تعتبر
ً
ً
اي ـطــال ـيــا مـسـتـهـلـكــا ك ـب ـي ــرا خــال
مــوســم الـتــدفـئــة فــي فـصــل الشتاء
فإن طلبها يقل بصورة دراماتيكية
فــي فـصــل الـصـيــف .وي ـقــول ألفيرا
إن اس ـت ـخــدام تـلــك الـحـقــول خــارج
الموسم يعطي ايطاليا مرونة ازاء
وقت شراء الغاز .ويضيف" :سوف
تتمكن إيطاليا من اجتذاب شحنات
غـ ــاز طـبـيـعــي م ـس ــال رخ ـي ــص في
فصل الصيف بسبب سعة التخزين
لدينا".

مفترق طرق التجارة
يـنـبــع ق ــول إي ـطــال ـيــا إن ـه ــا قلب
نظام الغاز في المستقبل من تنوع

م ـص ــادر إم ــداده ــا ،وه ــي مرتبطة
بصورة مباشرة بخطوط أنابيب
مـ ــن ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ول ـي ـب ـي ــا وخـ ـط ــوط
الغاز الروسي .كما أنها تستطيع
تسلم شـحـنــات مــن بـحــر الـشـمــال،
ولديها  3محطات استيراد للغاز
الطبيعي المسال .وهــي أقــرب الى
م ـ ــوردي ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي الـمـســال
الــرئـيـسـيـيــن ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
مــن أي راب ـطــة رئيسية أخ ــرى في
الشبكة األوروبية .كما أنها قريبة
من االكتشافات الجديدة في مصر
وإســرائـيــل الـتــي قــد تجد طريقها
الى األسواق األوروبية في العقود
المقبلة.
ويعتبر ألفيرا أن استراتيجية
ً
خـ ــط األنـ ــاب ـ ـيـ ــب ،بـ ـ ــدال مـ ــن ال ـغ ــاز

الطبيعي الـمـســال ،تمثل الطريقة
األفـ ـض ــل م ــن أجـ ــل خ ـفــض الـسـعــر
الـســائــد لـلـغــاز فــي أوروب ـ ــا وال ــذي
يبلغ بشكل تقريبي ضعف مستوى
السعر في الواليات المتحدة .وهو
ال يؤيد خروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،ويـ ــرى ف ــي البريكست
ً
تهديدا يعقد جهود اندماج شبكة
ال ـغ ــاز األوروبـ ـ ـي ـ ــة .ويـ ـق ــول" :نـحــن
ن ــأم ــل ف ــي حـ ــدوث أق ــل ق ــدر ممكن
من االضـطــراب" .ويضيف أنــه كان
ي ـظــن أن لـ ــدى الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
ً
"سـيــاســة طــاقــة حكيمة جـ ــدا" ،من
حيث استخدام الحوافز والمصادر
المتجددة" .وما تحتاج أوروبا إليه
ه ــو مــزيــد م ــن ال ـتــرابــط وال ـت ـقــارب
والسيولة في السوق".

دعاوى قضائية تتهم «مايكروسوفت» بعد العراق يعيد مقايضة النفط مع إيران
«تويتر» و«فيسبوك» بالتمييز ضد المرأة
●

من المتوقع أن يبدأ العراق تصدير نفطه
من حقل كركوك في شمال البالد الى إيران
ه ــذا األسـ ـب ــوع ،ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة مقايضة
أعلنت في الشهر قبل الماضي ،وقالت وكالة
"رويترز" إن صادرات العراق قد تزداد نتيجة
تخطيط بـغــداد للبدء فــي شحن الـخــام الى
مصفاة كرمانشاه بإيران.
وات ـفــق ال ـع ــراق وايـ ــران عـلــى مـقــايـضــة ما
يصل الى  60ألف برميل في اليوم من النفط
ال ـخــام مــن كــركــوك ،مـقــابــل نـفــط ايــرانــي يتم
تـسـلـيـمــه الـ ــى ع ـم ــاء عــراق ـي ـيــن ف ــي جـنــوب
إي ــران ،وكانت مبيعات خــام كركوك توقفت
مـنــذ اس ـت ـعــادة ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة الـسـيـطــرة
على الحقول مــن قبضة األك ــراد فــي أكتوبر
الماضي.
ويخطط العراق وايــران أيضا لبناء خط
أنــابـيــب يحمل الـنـفــط مــن كــركــوك ،مــن أجــل
ت ـف ــادي نـقـلــه بــال ـشــاح ـنــات ،وق ــد ي ـحــل خط
األنابيب هذا محل طريق التصدير الحالي

لينا راو – مجلة فورتشن

"مــايـكــروســوفــت" هــي أح ــدث شــركــة تقنية
تــواجــه دع ــوى قضائية بتهمة التمييز على
أس ــاس الجنس ،والـتــي رفعتها أم ــام محكمة
س ـيــاتــل ال ـف ــدرال ـي ــة ب ــوالي ــة واش ـن ـط ــن ،كــاتــي
موسوريس التي عملت لدى الشركة ألكثر من
سبع سنوات.
وقالت موسوريس ،في دعواها ،إن الموظفات
الفنيات يتقاضين أجورا أقل من الرجال ذوي
ال ـك ـفــاءة الـفـنـيــة الـمـمــاثـلــة ،بـسـبــب االنـحـيــاز
الـجـنـســي ،مضيفة ان الـشــركــة تـقــوم بترقية
الرجال بقدر أكبر من النساء من ذوات األهلية
المماثلة أو األعلى ،وأن مديريها أعطوا المرأة
مراجعة أداء أدنى مقارنة بنظرائها من الرجال.
وقــال متحدث باسم مايكروسوفت" :نحن
مـلـتــزمــون بـقــوة عـمــل متنوعة وبـمـكــان عمل
تتوافر لكل الموظفين فيه دون تمييز فرص
للنجاح .واستعرضنا مــزاعــم المدعية حول
تجربتها ال ـم ـحــددة ول ــم نـجــد م ــا ي ـعــزز تلك
ال ـم ــزاع ــم ،وس ـن ــراج ــع ب ــدق ــة م ـح ـتــويــات هــذه
الشكوى الجديدة".
وكانت موسوريس تركت "مايكروسوفت" في
عام  ،2014وهي تعمل اآلن مسؤولة سياسية
رئيسية فــي "هــاكــر وان" ،وهــي شركة ناشئة
تساعد الشركات على التعرف على الخلل في
تقنياتها.
وقــالــت المدعية ،فــي بـيــان" ،مــا حــدث معي
ليس فريدا ،وهــذه الدعوى ستضيء الطريق

للعديد مــن الـنـمــاذج الكثيرة التي عانت من
اتخاذ قرارات تتسم بشكل رئيسي بالتعسف
وعدم االنصاف أو المساواة تجاه النساء".
ومــاي ـكــروســوفــت لـيـســت شــركــة التقنية
الوحيدة التي تواجه دعاوى التمييز بسبب
الجنس خــال األشهر الستة الماضية ،فقد
تعرضت "تويتر" و"فيسبوك" لمقاضاة في
مارس ،عندما اتهمت موظفة في "فيسبوك"
ال ـش ــرك ــة بــالـتـمـيـيــز ال ـج ـن ـســي وال ـع ـن ـصــري
والـ ـتـ ـح ــرش .وب ـع ــد أس ــاب ـي ــع قـلـيـلــة قــاضــت
موظفة سابقة شركة تويتر مدعية أن عملية
الترقية في الشركة متحيزة للرجال بصورة
غير عادلة.

وإضــافــة الــى ذلــك ،عمدت ايلين بــاو ،وهي
ممولة مشاريع سابقة ،الــى مقاضاة شركة
استثمار فــي وادي السيلكون تدعى "كلينر
بيركنز" ،لما وصفته بمكان عمل حافل بالتمييز
الجنسي ،وخسرت تلك الدعوى في وقت سابق
من هذه السنة.
وتـ ــأتـ ــي دع ـ ـ ــوى م ــوس ــوري ــس فـ ــي أع ـق ــاب
مــاحـظــات ص ــدرت فــي الـسـنــة الـمــاضـيــة عن
الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا
ناديال الــذي أشــار عالنية الى أن على النساء
فــي م ـيــدان التقنية ع ــدم طلب تــرقـيــة ،والثقة
بأن النظام سيكافئهن ،وقد أثارت مالحظاته
انتقادات عنيفة اضطرته الى التراجع عنها.

م ــن ك ــرك ــوك ع ـب ــر ت ــرك ـي ــا وال ـب ـح ــر األب ـي ــض
المتوسط.
وبعد سنوات من التوقف استأنفت ايران
م ـقــاي ـضــة ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ف ــي أواخـ ـ ــر الـسـنــة
الـمــاضـيــة مــن بـحــر قــزويــن فــي الـشـمــال الــى
عـمــاء فــي منطقة الخليج الـعــربــي .ويـقــول
مسؤولون إن لدى ايران البنية التحتية لنقل
ما يصل الى نصف مليون برميل من الخام
في اليوم.
ويمكن أن تــو فــر عملية مقايضة النفط،
ال ـتــي تــوقـفــت ف ــي عـهــد الـحـكــومــة االيــران ـيــة
ً
ً
السابقة ،مصدرا مهما للدخل اليــران .ومع
إنتاج بلغ  4.4ماليين برميل في اليوم خالل
ديسمبر الماضي يعتبر العراق ثاني أكبر
منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.
ويـنـتــج ال ـع ــراق أق ــل مــن سـعـتــه الـقـصــوى
الـبــالـغــة نـحــو  5مــايـيــن بــرمـيــل ف ــي ال ـيــوم،
تـمــاشـيــا مــع ات ـفــاق أب ــرم بـيــن منظمة أوبــك
ومصدرين آخرين – ومنهم روسيا – يهدف

الى خفض االمــدادات النفطية ودعم أسعار
النفط.
وق ــال م ـســؤول رف ـيــع إن ص ـ ــادرات النفط
ال ـخ ــام م ــن جــانــب "س ــوم ــو" بـلـغــت م ـعــدالت
وسـطـيــة مــن  3.5مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا في
يناير ،مضيفا أن "متوسط الشهر يمكن أن
يرتفع عن متوسط شهر ديسمبر الذي وصل
الى مستوى قياسي من  3.53ماليين برميل
في اليوم".
ويتعين أن يكون إجمالي صادرات العراق
أعلى من ذلــك ،نظرا ألن "سومو" ال تسيطر
ع ـلــى مـبـيـعــات ال ـن ـفــط م ــن إق ـل ـيــم كــردس ـتــان
العراق الذي يتمتع بدرجة من االستقاللية
االداري ـ ـ ـ ــة وب ـح ـكــم ش ـبــه ذات ـ ــي ،وتـ ـق ــدر تـلــك
المبيعات بأكثر من  200ألف برميل في اليوم.
وأضاف يسيري أن "معدالت زيادة الصادرات
األخـيــرة ال ترجع الــى زيــادة االنـتــاج بل الى
الهبوط في االستهالك المحلي".
(فايننشال تريبيون)

ثقافة اقتصادية

حقوق المساهمين
تـ ـ ـع ـ ــادل صـ ــافـ ــي األصـ ـ ـ ـ ــول ،وي ـت ــم
حساب حقوق المساهمين ،بإضافة
األرباح المحتجزة لدى الشركة ،أي
المبالغ المتبقية بعد توزيع األرباح

ع ـل ــى ح ـم ـلــة األس ـ ـهـ ــم ،إل ـ ــى األمـ ـ ــوال
المستثمرة لــدى ا لـشــر كــة .ويخصم
مـ ــن ن ــات ــج ال ـج ـم ــع الـ ـس ــاب ــق جـمـيــع
التزامات الشركة القصيرة والطويلة

األجل .وتتم اإلشارة عادة إلى حقوق
الـمـســاهـمـيــن (ص ــاف ــي األص ـ ــول) في
التقرير المالي السنوي.

الهيمنة البريطانية على صناعة أجنحة «إيرباص» في مهب الريح
●

بنجامين كاتس – بلومبيرغ

يواجه احتكار بريطانيا المستمر منذ
 5عقود لصناعة أجنحة طائرات إيرباص
النفاثة تهديدا من جانب دول منافسة،
تستغل تــداعـيــات خ ــروج بريطانيا من
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي م ــن أج ــل الـحـصــول
على حصة من هذا اإلنتاج عالي القيمة
والجودة.
وخاطبت  7حكومات على األقل شركة
إيرباص سعيا وراء حصة لها من اإلنتاج
المستقبلي من أجنحة الطائرات ،بعد أن
أث ــارت الشركة مـخــاوف تتعلق بخروج
بريطانيا من االتحاد األوروبــي ،وتأثير
ذلــك على وحدتها العاملة فــي المملكة
المتحدة ،واحتماالت تآكل دورها الريادي،
بحسب مصادر مطلعة على هذه المسألة.
وب ـي ـن ـمــا تـ ـق ــوم "إيـ ـ ــربـ ـ ــاص" بـتـقـيـيــم
خططها المتعلقة بإنتاجها التالي من
طائرات ايه  320ذات البدن الضيق ،تلقت
اتـ ـص ــاالت م ــن ج ــان ــب دول أعـ ـض ــاء في
االتحاد األوروب ــي ،مثل فرنسا وألمانيا
واسبانيا ،اضافة الى الواليات المتحدة
والصين ،حيث يوجد لها خطوط تجميع،
وحتى من المكسيك وكوريا الجنوبية،
وف ـق ــا ل ـمــا أوردت ـ ـ ــه م ـص ــادر طـلـبــت عــدم
الكشف عنها ،ألن االتصاالت ليست علنية.
وألمح تنفيذيون في شركة إيرباص
مـنــذ أش ـهــر ال ــى ع ــدم ال ـتــأكــد م ــن تأثير
هذه األزمــة الخانقة على جــودة تصميم

أو صنع األجنحة منذ انـطــاق الشركة
ال ـصــان ـعــة ل ـل ـط ــائ ــرات ف ــي س ـنــة ،1970
وأسهمت عملية البريكست فــي تعقيد
األم ـ ــور ب ـقــدر أك ـب ــر ،م ــن خ ــال الـتـهــديــد
بــإضــافــة تكلفة وت ـع ـق ـيــدات ،ف ــي الــوقــت
ال ــذي زادت دول فــي شتى أنـحــاء العالم
الضغوط على الشركة بغية نيل حصة
أكبر من االنتاج.
وأبـ ـل ــغ انـ ـ ــدرز اج ـت ـم ــاع ــا لـتـنـفـيــذيــي
الـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــة وال ــدف ــاعـ ـي ــة
البريطانيين فــي  15يناير الماضي ان
"ال ـتــزام ـنــا األول لـيــس ح ـكــرا عـلــى دول ــة
معينة ،بل نسعى إلى تعزيز التنافسية
العالمية لشركتنا وصناعتها".

جهود تيريزا ماي
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا س ـ ـعـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـبــري ـطــان ـيــة ت ـي ــري ــزا مـ ــاي الـ ــى ضـمــان
اتفاق يحافظ على عالقاتها القوية مع
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي بـعــد خ ــروج بــادهــا
من التكتل في العام المقبل ،فقد أعاقت
المعارك السياسية الداخلية التقدم في
تـلــك ال ـم ـفــاوضــات ،كـمــا دف ـعــت الشكوك
الشركات من البنوك إلى صناع السيارات
ال ــى إع ــادة تقييم خطط االسـتـثـمــار في
المملكة المتحدة.
ومـ ــع ت ـق ــدم ال ـم ـف ــاوض ــات الـمـتـعـلـقــة
بالبريكست ،قالت إدارة األعمال في بيان
إن المملكة المتحدة "ستستمر في العمل

مصنع أجنحة أيرباص في بريطانيا
عــن كثب مــع الـشــركــات الفضائية بغية
ضمان قدرتها على االستفادة من البيئة
التجارية الخالية من االحتكاك".
وت ـق ــدم الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة دعما
ماليا لتطوير أجنحة ايرباص والمملكة
المتحدة ،موطن  15ألفا من عمال الشركة
أو أك ـثــر م ــن  10ف ــي الـمـئــة م ــن اجـمــالــي
موظفيها.
وتقول "إيــربــاص" إن معملها إلنتاج
األجنحة في مدينة بروتون بويلز ،مركز

الطيران العالمي منذ أن صنعت قاذفات
الـقـنــابــل ف ــي ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة،
هــو واحــد مــن معاملها األكـثــر انتاجية،
ويقتصر عمل موقعها الثاني في فيلتون
بجنوب غرب انكلترا بشكل رئيسي على
تصميم األجنحة.
وق ــال الـمـشــرع م ــارك تــامــي مــن حــزب
الـعـمــال ال ـم ـعــارض ،ال ــذي يمثل منطقة
وجود المصنع" ،أنا متأكد من أن األلمان
يريدون المزيد من عمل األجنحة ،وكذا

الحال بالنسبة الى الفرنسيين واالسبان.
وه ــذه رســالــة نريد مــن حكومة المملكة
المتحدة أن تفهمها".

الموديل الجديد
وتعتبر األجنحة الجزء األكثر تعقيدا
في الطائرة ،وهذا هو السبب الذي دفع
المملكة المتحدة الى حماية خبرتها في
ذلك الحقل بصورة وثيقة ،ما أثار غيرة

المواقع االخرى في شركة إيرباص.
وكانت الحكومة األلمانية ،على وجه
ال ـخ ـصــوص ،اشـتـكــت فــي الـمــاضــي من
أنها لم تحصل على حصتها العادلة في
العمل في برامج رئيسية مثل إيه ،350
وع ــززت شكواها من خــال أمثلة لقيام
جهات تمويلية بحجب قروض عنها.
وبينما سـتـكــون عملية نـقــل العمل
الـحــالــي بـعـيــدا عــن ب ــروت ــون مكلفة قد
تتوفر لشركة ايرباص الفرصة الختيار
وجهة جديدة لتجميع األجنحة لبرنامج
آخــر ،كما أن الخطط المتعلقة بالجيل
ال ـت ــال ــي م ــن م ــودي ــات ـه ــا م ــن اي ـ ــه 320
تتطلب أجنحة مركبة بالكامل تهدف
ال ــى الـمـســاعــدة عـلــى خـفــض اسـتـهــاك
الوقود بنسبة  30في المئة ،بحسب أحد
المصادر.
وتقوم المملكة المتحدة بصنع أجنحة
مركبة لموديالت ايــه  ،350وهــي أحــدث
موديالت الشركة من الطائرات العريضة
ال ـب ــدن مـسـتـخــدمــة م ـكــونــات مصنوعة
في اسبانيا ،ويمكن أن توفر لذلك البلد
تقدما في الفوز بعقود إنتاج في برنامج
ايه  320أو موديالت اخرى قيد التطوير.
وكانت فرنسا وألمانيا ،حيث تقوم الشركة
بتجميع معظم طائراتها ،ضغطتا منذ
زمن بعيد على "إيرباص" للحصول على
حصة أكبر من اجمالي االنتاج.
وكـ ــانـ ــت ب ـي ـن ــت ،وه ـ ــي رئ ـي ـس ــة قسم
"إيرباص" في المملكة المتحدة ،أشارت

الى مخاوف من أن الصين ،التي شكلت
ربع تسليمات ايرباص من الطائرات في
ً
العام الماضي ،بدأت "تطرق الباب" طلبا
لمزيد من العمل.

اإلنتاج في الصين
وتقوم "إيرباص" بزيادة انتاجها في
مصنعها فــي تيانجين بالصين ،حيث
تـعـمــل ف ــي األج ـن ـح ــة وت ـج ـم ـيــع ن ـحــو 4
طائرات ضيقة البدن شهريا ،وقامت شركة
صناعات كوريا ايروسبيس بصنع ألواح
أجنحة لطائرات ايه  ،320كما أن مصنع
ذلك الطراز في موبيل بوالية أالباما افتتح
قبل عامين بتكلفة  600مليون دوالر يمكن
أن يستفيد من معمل أميركي أو مكسيكي
لصنع األجنحة.
وكــان انــدرز قــال إن المملكة المتحدة
ستظل "مهمة جدا" بالنسبة الى ايرباص
ب ـعــد ال ـبــري ـك ـســت ،وال ـش ــرك ــة س ـت ــود أن
تدعوها الدولة الوطن ،مضيفا أن الخروج
من االتـحــاد األوروب ــي سيجهد سالسل
االمداد ويقلص فعالية عملياتها.
واضاف اندرز ،في اجتماع للصناعات
الفضائية" ،يوجد الكثير من التحديات،
ونحن كصناعة ال نستطيع السير على
حافة جرف بصورة دائمة .وأخشى القول
ان الـبــريـكـســت ل ــن ي ـعــزز ب ــل سيضعف
صناعة بريطانيا وصناعتها الفضائية
أيضا".

١٢
اقتصاد
موجة خسائر قاسية وعنيفة تهز عرش العمالت الرقمية
ةديرجلا
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«ذئب وول ستريت»« :بتكوين» سترتفع إلى  50ألف دوالر قبل الهبوط إلى ال شيء
ال يعتقد غوردان بيلفور،
المعروف بـ«ذئب وول
ستريت» ،وأحد أشهر النصابين
في تاريخ البورصة األميركية ،أن
«بتكوين» تشكل بذاتها هيكال
احتياليا ،لكن تصميمها يوفر
مناخا مثاليا للتالعب ،قائال إن
العملة الرقمية طورها فوضويو
القطاع المالي.

ي ـبــدو أن الـفـقــاعــة تـقـتــرب بــالـفـعــل من
االنفجار ،حيث تشير البيانات واألرقــام
المتاحة إلــى أن ســوق الـعـمــات الرقمية
اإللكترونية تكبد خسائر قاسية وعنيفة
خالل الموجة األكثر حدة وصعوبة ،والتي
بدأت قبل نحو  40يوما من اآلن.
وم ـن ــذ  20دي ـس ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي ،ب ــدأت
الـعـمــات الــرقـمـيــة مــوجــة ه ـبــوط عنيفة،
مــع اتـجــاه الحكومات والبنوك المركزية
الـعــالـمـيــة إل ــى مــواص ـلــة الـتـحــذيــر بـشــدة
من قــرب انفجار فقاعة العمالت الرقمية
الـتــي لــن تقل فــي تداعياتها على األف ــراد
والمؤسسات المستثمرة فيها عن تداعيات
األزمات المالية السابقة.
ووفقا للبيانات واألرقام التي جمعتها
"الـعــربـيــة.نــت" ،خـســرت الـعـمــات الرقمية
نحو  303.3مليارات دوالر خالل  40يوما،
بنسبة تراجع تقدر بنحو  42.59في المئة،
بـعــدمــا تــراجـعــت قيمتها اإلجـمــالـيــة من
نحو  712مليار دوالر في النصف الثاني
م ــن ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي إل ــى نـحــو 408.3
مليارات حاليا.

ريبل ...خسائر عنيفة
جـ ـ ــاءت "ري ـ ـبـ ــل" ف ــي م ـق ــدم ــة ال ـع ـمــات

«الوطني» يرعى مبادرة
تجميل حديقة الشعب
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة رؤيـ ـ ــة
مرافق الكويت جميلة ،من خالل
أي ــاد مـمـيــزة بمواهبها ودوره ــا
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ،قـ ـ ــدم بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني رعايته لمبادرة تجميل
حديقة الـشـعــب ،بمشاركة فريق
لوياك التطوعي ومركز  21لذوي
االحتياجات الخاصة.
وج ــاءت هــذه الـمـبــادرة بهدف
االه ـت ـم ــام بــال ـنــاح ـيــة الـجـمــالـيــة
ل ـل ـح ــدي ـق ــة ،وش ـ ـ ـ ــارك نـ ـح ــو 100
شـخــص مــن متطوعين وشـبــاب
مــن مــركــز  21فــي ه ــذه الـمـبــادرة،
وبـ ــاشـ ــروا ال ـع ـمــل ب ــال ــرس ــم على
اإلطــارات التي تحولت إلى دوائر
بألوان زاهية وتم نشرها في أرجاء
الحديقة.
وقــال مسؤول فريق العالقات
العامة فــي بنك الكويت الوطني
يعقوب الباقر إن "البنك لطالما كان
سباقا في تبني ودعم المبادرات
االجتماعية والثقافية الهادفة إلى
االرتقاء بالمجتمع".
وأضاف الباقر أن "تعاون البنك
مع فريق لوياك جاء لدمج مركز 21
في مثل هذه النشاطات ذات القيمة
المضافة ،التي نتطلع من خاللها
إلى رؤية الكويت جميلة ومتجددة
بشوارعها وبيوتها ومؤسساتها،
كما نحب ونحلم أن نراها ،وذلك
برسومات مبتكرة تحمل توقيع

يعقوب الباقر

شبابنا الطموح والموهوب".
وأوض ـ ـ ــح أن "هـ ـ ــذه ال ـم ـب ــادرة
ت ـك ـت ـســب أيـ ـض ــا بـ ـع ــدا ان ـســان ـيــا
واج ـت ـمــاع ـيــا ،كــون ـهــا تـحـمــل في
طـ ـي ــاتـ ـه ــا ب ـ ـص ـ ـمـ ــات أش ـ ـخـ ــاص
م ـم ـي ــزي ــن ،وهـ ـ ــي مـ ـص ــدر إل ـه ــام
ح ـق ـي ـق ــي لـ ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا مـ ــن أج ــل
مواصلة دعمهم ألنهم يستحقون".
ويواصل بنك الكويت الوطني
ن ـه ـج ــه االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،والـ ـت ــزام ــه
ب ـم ـس ــؤول ـي ـت ــه تـ ـج ــاه الـمـجـتـمــع
وخــدمــة جميع فـئــاتــه ،مــن خــال
رعاية هــذا النوع من المبادرات،
ول ـ ـط ـ ــال ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ــي مـ ـق ــدم ــة
المؤسسات بالقطاع الخاص في
قيادة المبادرات االجتماعية ودعم
الجهات الساعية لخدمة المجتمع.

اإللكترونية التي حققت خسائر صعبة
وعـنـيـفــة خ ــال األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ،بعدما
هوت من مستوى  53دوالرا في منتصف
ديسمبر الماضي لتسجل نحو  0.99دوالر
فــي تـعــامــات مـتــأخــرة أم ــس ،فــاقــدة نحو
 52.01دوالرا بنسبة تــراجــع تقدر بنحو
 98.13في المئة.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـق ـي ـمــة ال ـس ــوق ـي ــة لعملة
"ريبل" من  45.42مليار دوالر في منتصف
ديـسـمـبــر الـمــاضــي لتسجل نـحــو 38.88
مليارا في تعامالت أمس ،فاقدة نحو 6.54
مليارات دوالر ،بنسبة تراجع تقدر بنحو
 14.39في المئة.

بتكوين كاش
فــي المركز الثاني فــي قائمة العمالت
ال ـتــي حـقـقــت خـســائــر عنيفة حـلــت عملة
"بتكوين كاش" ،التي تراجعت من مستوى
 4176دوالرا في منتصف ديسمبر الماضي
لتسجل نـحــو  1300دوالر فــي تعامالت
أم ــس ،فــاقــدة نـحــو  2867دوالرا بنسبة
تراجع تقدر بنحو  68.8في المئة.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لعملة
"بتكوين كاش" فقد تراجعت من مستوى
 70.29مليار دوالر في منتصف ديسمبر

الماضي لتسجل نحو  22.033مليارا في
تـعــامــات مـتــأخــرة مــن أم ــس فــاقــدة نحو
 48.25مليارا بنسبة  68.65في المئة.
وفي المركز الثالث حلت عملة "لتكوين"،
الـتــي تــراجـعــت مــن نـحــو  372دوالرا في
منتصف ديسمبر الماضي ،لتسجل نحو
 145دوالرا في نهاية تعامالت أمس ،فاقدة
نحو  227دوالرا بنسبة تراجع تقدر بنحو
 61.02في المئة.
وتراجعت القيمة السوقية لـ"لتكوين"
بنسبة  54.98في المئة ،بعدما تراجعت من

مستوى  17.329مليار دوالر في منتصف
ديسمبر الماضي إلــى نحو  7.8مليارات
في نهاية تعامالت أمس لتبلغ خسائرها
اإلجمالية نحو  9.52مليارات.

بتكوين ...أكبر خسائر
أما العملة األكثر قوة وانتشارا فقد حلت
فــي المركز الــرابــع بتراجع بلغت نسبته
 54.71في المئة ،بعدما هوت من مستوى
 19037دوالرا ف ــي مـنـتـصــف ت ـعــامــات

 ...ويعلن فائز «الجوهرة» لشهر يناير
فـ ــازت عفيفية مـحـمــد دش ـتــي ب ـجــائــزة 125
ألف دينار في سحب حساب الجوهرة الشهري
مــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي لشهر يـنــايــر ،حيث
تــم إجـ ــراء عملية الـسـحــب بـحـضــور مـمـثــل عن
وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،إلــى جــانــب ممثلي
بنك الكويت الوطني ،وتم إعالن اسم الفائز في
السحب مباشرة على الهواء عبر إذاعــة "نبض
الكويت"  ،88.8الثالثاء الماضي ،فــي الــواحــدة
والنصف مساء.
كـمــا تــم اإلعـ ــان أيـضــا عــن ف ــوز عبير خالد
حسين سلطان في سحب حملة "وفــر أكثر مع
بـطــاقــات الـشـبــاب الــوطـنــي" مسبقة الــدفــع على
الـجــائــزة الـكـبــرى ،والمتمثلة فــي سـيــارة ميني
كــوبــر جــديــدة ،والـتــي يقدمها البنك بالتعاون
مع  VIVAللسنة الثانية على التوالي ،في إطار
الـمــزايــا الحصرية الـتــي يقدمها البنك لعمالء
بطاقة الشباب  Visaالوطني مسبقة الدفع.
وت ـت ـض ـمــن ال ـم ــزاي ــا دخ ــول ـه ــم ض ـمــن نـطــاق
برنامج مكافآت الوطني ،أكبر برامج الوالء على
مستوى الكويت ،مع أكثر من  700محل مشارك،
وحـصــولـهــم عـلــى ع ــدد كـبـيــر م ــن الـخـصــومــات
ال ـح ـصــريــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـ ـع ــروض الـســريـعــة
والعروض السنوية ،مثل الحصول على خصم
بنسبة  20في المئة على االشتراكات في نادي
بالتينوم الصحي ،و 50فــي المئة على تذاكر
سينسكيب في عطالت نهاية األسبوع.
ويـ ـق ــوم ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،م ــن خ ــال
السحوبات األسبوعية والشهرية وربع السنوية
لحساب الجوهرة ،بمكافأة بعض عمالئه األكثر
وفاء ،بجوائز تبلغ قيمتها االجمالية 2200000
دينار سنويا ،منذ عام  ،2012وما زالت الفرصة
متاحة أمــام عمالء الوطني لمضاعفة فرصهم

م ــن الـمـجـمــوعـتـيــن الـقــابـعـتـيــن
في الوسط ،حيث تحدث معظم
الحركة بين المجموعات.

من هم أصحاب الطبقة
الوسطى؟
"الطبقة الوسطى" هي مقياس
نسبي ومفهوم مطلق إ لــى حد
كبير ،ففي الدول مرتفعة الدخل،
أن تـكــون مــن الـطـبـقــة الوسطى
يعني أنك تتمتع بما يكفي من
األمان المالي لتكون قادرا على
التخطيط بأريحية للمستقبل.
أمــا فــي الـعــالــم الـنــامــي فيرى
االق ـت ـص ــادي ــون أن األس ـ ــر الـتــي
ت ـن ـت ـمــي ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـم ـتــوس ـطــة،
هـ ــي ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـت ـم ـتــع بــدخــل
يكفيها من أجل النجاة من آثار
صدمات ،مثل البطالة والمرض،
أو حتى إفالس مؤسسة تجارية
صغيرة ،دون أن يتأثر مستوى
معيشتهم ،أو في أسوأ الظروف
يـنـخـفــض م ـس ـتــوى معيشتهم
ولكن بشكل مؤقت.
وي ـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون
المنتمون إلى الطبقة الوسطى
الكثير مــن القلق االقـتـصــادي،

لـ ـكـ ـنـ ـه ــم فـ ـ ــي ن ـ ـفـ ــس الـ ـ ــوقـ ـ ــت ال
يشعرون بالقلق بشأن قدرتهم
على دفع إيجار الشهر المقبل
أو ق ـســط ال ـس ـي ــارة أو ف ــات ــورة
بطاقة االئتمان.
فــي أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة مثال،
تـ ـشـ ـي ــر اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاء ات إل ـ ـ ــى أن
االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء ل ـل ـط ـب ـق ــة ال ــوس ـط ــى
يتطلب دخال يوميا يبلغ نحو
 10دوالرات للشخص الواحد،
أو مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل ن ـح ــو  10آالف
دوالر في السنة ألســرة مكونة
مــن ثــاثــة أف ــراد ،ومــن المرجح
أن تشمل هــذه األســرة شخصا
واحدا على األقل ،أكمل تعليمه
الـ ـث ــان ــوي ،وي ـع ـم ــل ف ــي مـكـتــب
أو مصنع أو فــي متجر براتب
ثابت ،بدال من العمل في الزراعة
أو االقتصاد غير الرسمي.
واع ـت ـبــارا مــن منتصف عــام
 ،2017ينتمي نحو  3.5مليارات
شخص إلى الطبقة المتوسطة
العالمية ،ويسير مجموع هذه
الطبقة على الطريق الصحيح
لتخطي حاجز األربعة مليارات
نـسـمــة بـحـلــول ع ــام  ،2021و5
مـ ـلـ ـي ــارات ن ـس ـمــة ب ـح ـل ــول ع ــام
 ،2027قـبــل أن يــرتـفــع إل ــى 5.6

«الدولي» يرعى البطل الفاضل

الفائزة تتسلم الجائزة
والفوز بجوائز حساب الجوهرة المتعددة ،كلما
حافظوا على رصيد حسابهم.
ومـنــذ بــدايــة شـهــر يـنــايــر مـنــح بـنــك الكويت
الــوطـنــي جــوائــز أسبوعية بقيمة  5000دينار
للفائزين بالسحب األسبوعي لحساب الجوهرة،
وهم :وسيمة صالح أبومرزوق ،القاصر /منصور
راشد القالف ،محمد أحمد عمر ،زهرة عبدالرضا
قاسم.
ويتم إجراء سحب أسماء الفائزين بالجوائز
األس ـبــوع ـيــة وال ـش ـهــريــة وربـ ــع ال ـس ـنــويــة الـتــي
يقدمها البنك الوطني لعمالء حساب الجوهرة
تحت إش ــراف مسؤولي ال ــوزارة وإع ــان االســم
ال ـكــامــل ل ـل ـفــائــزيــن ،ح ـيــث ي ــؤم ــن ب ـنــك الـكــويــت
الوطني بمكافأة عمالئه األوفياء من خالل إجراء
السحوبات وإعالن الجوائز بمنتهى الشفافية
كجزء من استراتيجيته طويلة األجل لخلق عالقة
مستدامة مع عمالئه قوامها الثقة واالطمئنان.

ويدخل عمالء الجوهرة تلقائيا في السحب
على جوائز بقيمة  5000دينار أسبوعيا ،و125
ألفا شهريا ،والجائزة الكبرى بقيمة  250ألفا
ربع سنويا ،حيث إن كل  50دينارا يقوم العميل
بإيداعها فــي حـســاب الـجــوهــرة تمنحه فرصة
ليكون سعيد الحظ التالي.
والحد األدنى لفتح الحساب هو  400دينار،
والحد األقصى للمبلغ الذي يمكن االحتفاظ به
في الحساب هو  500000دينار ،وفي حال عدم
قـيــام العميل بعملية سحب نـقــدي أو تحويل
مــن حـســاب ال ـجــوهــرة خ ــال الـفـتــرة المطلوبة
تتضاعف فرص الفوز مقابل كل  50دينارا في
الحساب.
ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة
من الجوائز والمكافآت النقدية في إطار حرصه
الــدائــم على بناء أواص ــر عــاقــات قوية ودائمة
مع العمالء.

«الطبقة المتوسطة» الرقم الصعب في معادلة التنمية
تخيل أنك ترغب في أن تشرح
العالم لطفلك ذي الست سنوات
في عبارات بسيطة جدا .إحدى
ال ـط ــرق لـمـســاعــدتــه عـلــى الفهم
هــي تقسيم العالم إلــى  4فئات
رئ ـي ـس ـي ــة :الـ ـفـ ـق ــراء ال ـم ــدق ـع ــون
وأصـ ـح ــاب ال ــدخ ــل الـمـنـخـفــض
والطبقة المتوسطة واألغنياء.
الـ ـفـ ـق ــراء ال ـم ــدق ـع ــون (ال ــذي ــن
يـ ـعـ ـيـ ـش ــون عـ ـل ــى أق ـ ـ ــل م ـ ــن 1.9
دوالر ف ــي الـ ـي ــوم) ،ي ـعــانــون من
الـحــرمــان الـشــديــد ،بما فــي ذلك
الجوع واألمية والوفاة المبكرة
لألمهات واألطفال ،أما أصحاب
الـ ـ ــدخـ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـخـ ـف ــض (ال ـ ــذي ـ ــن
يعيشون على مــا ي ـتــراوح بين
 1.9و 11دوالرا فــي الـيــوم) فقد
نـجــوا مــن الفقر الـمــدقــع ،لكنهم
ال يـمـلـكــون أي مـ ــوارد إضــافـيــة
لتعزيز إنفاقهم ،وهم معرضون
دائ ـم ــا ل ـلــوقــوع م ــرة أخـ ــرى في
بــراثــن الفقر ،فــي حــال تعرضوا
لصدمات مثل البطالة أو المرض
أو الجفاف.
أما الطبقة الوسطى (110 :11
دوالرات ف ــي ا لـ ـي ــوم) فيمكنها
ع ـي ــش ح ـي ــاة ك ــري ـم ــة ،وتـتـمـتــع
بأمان نسبي من الفقر المدقع،
وت ـم ـثــل الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ــن فئة
المستهلكين ،كما يعتبر حجم
ال ـط ـل ــب لـ ــدى هـ ــذه ال ـط ـب ـقــة هــو
ال ـم ـح ــرك الــرئ ـي ـســي لـلـنـمــو في
م ـع ـظــم االقـ ـتـ ـص ــادات .وأخـ ـي ــرا،
يوجد األغنياء ( 110دوالرات فما
فوق يوميا) ويعيشون في سعة،
ويمكنهم عادة تحمل تكلفة أي
سلع استهالكية عادية.
الـ ـمـ ـثـ ـي ــر ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ه ـ ــو أن
واضـعــي السياسات وأصحاب
ال ـق ــرار وكــذلــك وســائــل اإلع ــام،
كثيرا مــا يــولــون االهتمام فقط
ب ــا ل ـن ـق ـي ـض ـي ــن أو ا ل ـج ــا ن ـب ـي ــن
ال ـم ـت ـط ــرف ـي ــن :م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـقــر
المدقع ،والحفاظ على رفاهية
األغنياء ،ولكن ما يتغافل عنه
هـ ــؤالء ه ــو أن أك ـثــر م ــن  90في
المئة من سكان العالم هم جزء

ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي لـتـسـجــل نـحــو 8621
دوالرا حاليا ،فاقدة نحو  10416دوالرا.
وهوت القيمة السوقية لعملة "بتكوين"
من نحو  334.8مليار دوالر في منتصف
ديسمبر الماضي إلى نحو  145.1مليارا
في الوقت الحالي ،فاقدة نحو  189.7مليارا،
بنسبة تراجع تقدر بنحو  56.66في المئة.
وال يعتقد غ ــوردان بيلفور ،المعروف
ب ـ ــ"ذئ ـ ــب وول س ـ ـتـ ــريـ ــت" ،وأحـ ـ ـ ــد أش ـه ــر
النصابين في تاريخ البورصة األميركية،
أن "بتكوين" تشكل بذاتها هيكال احتياليا،
ل ـك ــن ت ـص ـم ـي ـم ـهــا ي ــوف ــر م ـن ــاخ ــا مـثــالـيــا
للتالعب ،قائال إن العملة الرقمية طورها
فوضويو القطاع المالي.
وقال بيلفور ،في مقابلة مع رائد األعمال
باتريك بيت ديفيد ،نشرها األخـيــر هذا
األس ـب ــوع عـبــر صـفـحـتــه ف ــي "فـيـسـبــوك"،
إن ارت ـفــاع سعر "بتكوين" خــال األشهر
األخ ـيــرة يــرجــع إل ــى الـمـضــاربــات الـحــادة
عليها ،مــا يعتبر اسـتـخــدامــا غير سليم
للعملة الرقمية.
وتابع" :تم تصميم بتكوين لالستخدام
ك ـع ـم ـلــة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـح ــول ــت اآلن إل ـ ــى أداة
اسـتـثـمــاريــة ،ول ــو نظرنا لها باعتبارها
عملة فلن تكون ذات نفع إذا بلغت قيمتها
 20ألف دوالر أو حتى  100دوالر" ،واصفا

م ـل ـيــارات شـخــص بـحـلــول عــام
.2030
حـ ـ ـج ـ ــم ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــة الـ ــوس ـ ـطـ ــى
العالمية ينمو بسرعة لم يسبق
لها مثيل ،ففي كل ثانية يدخل
ن ـحــو  5أش ـخ ــاص إل ــى الـطـبـقــة
الوسطى ،وبينما يصعد الناس
على سلم الدخل تتراجع أعداد
أص ـ ـحـ ــاب الـ ــدخـ ــل ال ـم ـن ـخ ـفــض
بوتيرة متساوية تقريبا.

ديموغرافيا الطبقة الوسطى
قبل  25عاما ،لم يكن لدى أي
بلد نام طبقات وسطى كبيرة أو
متنامية ،حيث كان معظم الناس
فــي الـعــالــم ال يــزالــون يعيشون
فــي أمــاكــن يمكن وصــف توزيع
ال ـ ـثـ ــروة والـ ــدخـ ــل ف ـي ـهــا بــأن ـهــا
ثنائي :تعيش نخبة صغيرة في
راح ــة ،فــي حين كــانــت الغالبية
العظمى من الناس فقراء.
بـ ـ ــال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــع ،كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت هـ ـ ـن ـ ــاك
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاءات ،م ـ ـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــا
سـنـغــافــورة وكــوريــا الجنوبية
وعدد من بلدان أميركا الالتينية
ال ـتــي ب ــدأ الـتـصـنـيــع فـيـهــا قبل
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة.

ف ـب ـح ـل ــول ع ـ ــام  ،1990ش ـهــدت
كــوريــا الـجـنــوبـيــة  30عــامــا من
ال ـن ـمــو االس ـت ـث ـن ــائ ــي ،ونـتـيـجــة
لــذلــك ،تمتع نحو  60فــي المئة
من سكانها بدخل سنوي قدره
 10آالف دوالر لألسرة الواحدة،
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت ك ـ ــوري ـ ــا ال ـج ــوب ـي ــة
بــال ـف ـعــل مـجـتـمـعــا م ــن الـطـبـقــة
الوسطى.
في أوائل التسعينيات ،انطلق
الـنـمــو االق ـت ـصــادي فــي الـعــديــد
من الــدول النامية ،وسرعان ما
ت ـس ــارع خ ــال ال ـع ـقــد األول من
القرن الحالي ،حيث إن انخفاض
معدالت الفائدة وازدهار السلع
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة أفـ ـ ـ ــاد ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـب ـلــدان منخفضة ومـتــوسـطــة
الدخل.
فــي الـفـتــرة بـيــن عــامــي 1990
و  ،2015ن ـ ـجـ ــح ن ـ ـحـ ــو م ـل ـي ــار
شخص فــي ال ـهــروب مــن الفقر،
م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم  650م ـل ـي ــون ــا مــن
الصين والهند وحدهما .وخالل
ن ـفــس ال ـف ـت ــرة ،دخ ــل ن ـحــو 900
مـ ـلـ ـي ــون شـ ـخ ــص إلـ ـ ــى ال ـط ـب ـقــة
المتوسطة التي ال يقل دخلها
ا لـ ـي ــو م ــي عـ ــن  10دوالرات فــي
اليوم.
خ ــال ال ـع ـقــديــن الـمــاضـيـيــن،
شـهــدت الـطـبـقــات الــوسـطــى في
تشيلي وإي ــران وماليزيا نموا
استثنائيا لتصل نسبتها إلى
نحو  60فــي المئة مــن السكان،
ك ـ ـمـ ــا ن ـ ـمـ ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـطـ ـبـ ـق ــة فــي
ال ـم ـك ـس ـيــك ل ـت ـصــل إل ـ ــى  40فــي
المئة ،وفي بيرو لترتفع إلى 50
في المئة .ومن المرجح أن يكون
لهذا التغيير انعكاسات إيجابية
ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار االقـ ـتـ ـص ــادي
والسياسي في البلدان الخمسة.
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـب ـلــدان الـعــربـيــة
غير النفطية ،يوجد في المغرب
وتونس طبقة وسطى كبيرة ،أما
فــي مصر فــإن  6فــي المئة فقط
من السكان يعيشون فوق عتبة
 10دوالرات في اليوم.
(أرقام)

العملة الرقمية بأنها "ذئــب يرتدي ثياب
األغنام" ،في إشارة إلى المخاطر الكامنة
خلفها ،مضيفا أنها سترتفع حتى  50ألف
دوالر قبل أن تهبط بكل تأكيد إلى الصفر.
وداهم مفتشو وكالة الخدمات المالية
ال ـيــابــان ـيــة م ـكــاتــب "ك ــوي ــن-ت ـش ـي ــك" ،بعد
أسبوع من االستيالء على أكثر من 500
مليون دوالر من العمالت الرقمية خالل
ه ـج ـمــة س ـي ـبــران ـيــة اس ـت ـه ــدف ــت مـحــافــظ
الـبــورصــة ،وص ــادرت السلطات ع ــددا من
الوثائق والحواسيب .وقال متحدث باسم
الوكالة ،خالل مؤتمر صحافي ،إن  10من
المفتشين داهموا مقر "كوين-تشيك" امس
للبحث عــن خـيــوط ودالئ ــل تضمن فهما
أع ـمــق لكيفية عـمــل ال ـبــورصــة فــي ضــوء
اللوائح التنظيمية ،وعلق وزيــر المالية
تــارو أســو على األمــر بأنه إجــراء لضمان
أمن المستخدمين.
ووفقا لما ذكرته "كوين-تشيك" ،وهي
واحدة من أكبر بورصات العمالت الرقمية
فــي آسـيــا ،فــإن القراصنة الــذيــن هاجموا
نظامها ،استولوا على  523مليون وحدة
مــن العملة الــرقـمـيــة "ن ـي ــم" ،وال ـتــي بلغت
قيمته خالل الهجوم  94سنتا ،عالوة على
عدد من العمالت الرقمية األخرى.
(العربية نت ،أرقام)

في إطــار مساهماته المجتمعية ودعمه لألنشطة الرياضية
والشباب الكويتيين الموهوبينّ ،
قدم بنك الكويت الدولي دعمه
ورعايته لبطل الدراجات المائية العالمي الالعب الكويتي عبدالله
الـفــاضــل ،وذل ــك لـلـمـشــاركــة فــي الـبـطــوالت المحلية واإلقليمية
والعالمية.
وق ــد حـقــق الـبـطــل ال ـفــاضــل ال ـعــديــد مــن اإلنـ ـج ــازات واألل ـقــاب
العالمية خــال السنوات الماضية ،وكــان آخرها حصوله على
المركز الثاني في بطولة ملك تايالند الدولية للدراجات المائية
وإحرازه كأس المركز الثاني على مستوى العالم في واحدة من
أكبر الفئات وأصعبها وهــي الستوك لكبار المحترفين (بــرو)،
كما حقق المركز األول ببطولة الواليات المتحدة األمريكية في
مدينة شيكاغو بوالية إلنيوي بفئتي المعدل والغير معدل لكبار
المحترفين.
وبـهــذه المناسبة ،أفــاد مدير وحــدة االتـصــال المؤسسي في
البنك ،نواف ناجيا" :أن هذه الرعاية تأتي ضمن سياسة الدولي
الهادفة إلى دعم األنشطة الرياضية والشباب الكويتي الموهوب
لمساعدتهم في التفوق والتميز بمختلف المحافل والمجاالت
ً
ورف ـ ــع ع ـلــم ال ـك ــوي ــت ع ــال ـي ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب ت ـعــزيــز قـيـمــة الـشـبــاب
باعتبارهم مستقبل الوطن وقادة المستقبل".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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جيم كاري

كيم كارداشيان

١٥

الممثل المصري سيد
رجب يكشف سبب
حماسته لمسلسل {أبو
العروسة} ويتحدث عن
مشاريعه المقبلة.

١٦

ً
ً
ِّ
يشكل األرز جزءا مهما
من النظام الغذائي لكثير
من الشعوب ...هل نختار
األبيض منه أم األسمر؟

مسك وعنبر

٢١

يطل الفنان خالد المفيدي عبر
الشاشة الدرامية الرمضانية،
من خالل مسلسل "عطر الروح"،
مع الفنانة هدى حسين.

دانيال داي لويس

بينك

كارداشيان ترسل هدايا
ألعدائها في عيد الحب

المحكمة تبرئ كاري
من قتل صديقته

بينك تسخر من رئيس
«ريكوردينغ أكاديمي»

داي لويس يأمل الحصول
على األوسكار الرابعة

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم
كارداشيان ،أنها سترسل عطورا وهدايا
لعدد من أعدائها ،ومنهم النجمة تايلور
سويفت ،وكلوي موريتز ،وليندسي لوهان،
وويندي ويليامز وبالك تشاينا ،بمناسبة
عيد الحب.
وأضافت كيم ( 37عاما)« :سأرسل الهدايا
ّ
لمحبي وكارهيني ،ولكل شخص أفكر به،
ألنه عيد الحب» ،ونشرت قائمة باألشخاص
التي سترسل لهم الهدايا.
وكانت الممثلة العالميةليندسي لوهان
انتقدتكيم كارداشيان ،ما استدعى رد
األخيرة ساخرة من لوهان .وجاء ذلك ،بعد
أن نشر المدون األميركي بريز هيلتون عبر
صفحته الخاصة بأحد مواقع التواصل
لكارداشيان تظهر فيها
االجتماعي ،صورة َّ
بلوك شعر جديد ،فعلقت عليها لوهان،
قائلة« :أنا حائرة»َّ .
فردت عليها كارداشيان
ِّ
ساخرة« :أتعلمين ما الذي يحير ،لكنتك
األجنبية المفاجئة».

أصدرت المحكمة قرارها ،ببراءة
الممثل العالميجيم كاري ( 56عاما)
من تهمة قتل صديقتهكاثريونا
وايت عام  ،2015وفقا لموقع «The
.»Hollywood Reporter
وكانت والدتها ،بريدجيد سويتمان،
وزوجها المنفصل عنها ،مارك بورتون،
قررا إقامة دعوى قضائية ضد كاري،
بتهمة توريط كاثريونا في عالم
المخدرات ،فضال عن نقل األمراض
الجنسية لها ،مثل :الهربس التناسلي،
ما دفعها إلى االنتحار في النهاية.
في المقابل ،كان دفاع الممثل األميركي
قدم في وقت سابق أوراقا تثبت تزوير
صديقته المتوفاة الختباراتها الخاصة
باألمراض المنقولة جنسيا من أجل
ابتزازه ،وهي نفس الوثائق التي
تستخدمها العائلة لمقاضاته.
وكانت كاثريونا وايت خبيرة ماكياج
وتصفيف شعر ايرلندية ،بدأت مواعدة
جيم كاري عام  ،2012وانتحرت في
سبتمبر  2015بجرعة مخدرات زائدة.

اتهمت مجموعة من المغنيات رئيس
«ريكوردينغ أكاديمي» ،المنظمة لجوائز
«غرامي» بالذكورية ،بعدما دعا النساء الفنانات
إلى بذل المزيد من الجهود في عملهن.
لكن هذا التصريح لم يرق لعدد من
الفنانات ،مثل :المغنية بينك،
المعروفة بمواقفها النسوية.
وكتبت على «تويتر»:
«النساء يبذلن جهودهن
القصوى منذ فجر التاريخ».
بعد ذلك ،وصفت كيلي
كالركسون بورتناو ،بأنه
مضطرب ،فيما دعت فانيسا
كارلتون مستخدمي اإلنترنت
إلى التوقيع على
بيان يطالب
باستقالته.

لم يعرف النجم العالمي دانيال داي لويس ،أن آخر أعماله (فانتوم ثريد) ،سيمكنه
من الترشيح لألوسكار ،للمرة الثالثة ،حيث أعلن النجم االعتزال في يونيو الماضي،
رغم أنه ما زال في أزهى فتراته اإلبداعية والفنية ،لكنه قرر أن يترك كل ذلك وراء ظهره،
ويعيش بعيدا عــن األض ــواء ،لتشاء األق ــدار أن ينهي حياته الفنية بترشيح جديد
لألوسكار ،وهــي الجائزة األهــم واألشـهــر وســط جوائز السينما العالمية ،ليضيف
إن ـجــازا جديدا في مسيرته الفنية ،حيث إنــه أول ممثل في تاريخ جوائز األوسكار
يفوز بجائزة األوسكار ألفضل ممثل بدور رئيسي  3مرات.
وداي لويس ترشح لألوسكار خالل حياته المهنة  6مرات ،وحصل على الجائزة 3
مرات ،وإذا حالفه الحظ وكان أداؤه في فيلم "فانتوم ثريد" األعظم بين المرشحين،
فسيكون لديه  4جوائز أوسكار.
الفيلم من تأليف وإخ ــراج بــول توماس أنــدرســون ،تــدور أحــداث العمل حــول عالم
الموضة في لندن بفترة الخمسينيات.

لقطة من الفيلم

«ذا شيب أوف ووتر» يحقق
 53مليون دوالر

مارفل تحتفل بعيدها العاشر
في «»Black Panther
تمت إضافة مشهدين بعد شارة النهاية في فيلم األكشن واإلثارة والخيال
العلمي الجديد ( ،)Black Pantherحيث سيكون أحدهما خالل عرض شارة
النهاية ،واآلخــر بعد شــارة النهاية .ويأتي هــذا بالتزامن مع احتفال مارفل
بمرور  10سنوات على بداية عالمها السينمائي.
وينطلق الفيلم من قصة "تشاال" ( )Black Pantherملك وأكاندا اإلفريقية ،والذي
يتولى مسؤولية الحكم في المملكة ،ويتحتم عليه الدفاع عن أرض بالده من التمزق،
بفعل تــدخــات اﻷع ــداء داخلها وخــارجـهــا ،ويشترك فــي بطولته الـنـجــوم :شادويك
بوسيمان ومايكل بــي غ ــوردون ولوبيتا نيونغو ودان ــاي غــوريــرا ومــارتــن فريمان
ودانييل كالويا وآنجيال باسيت وفوريست وايتكر وآندي سركيس وغيرهم.
سيعرض الفيلم في  16الجاري بصاالت السينما في الواليات المتحدة األميركية،
تصنيفه ( ،)PG-13ومدته الزمنية ساعتان وربع الساعة.

يتناول قصة حب بين وحش الماء وامرأة بكماء
حقق فيلم "ذا شيب أوف ووتــر" إيــرادات
فــي شـبــاك الـتــذاكــر بلغت  53مليون دوالر،
وهو من بطولة النجم مايكل شانون ومايكل
ستولبيرغ وأوكتافيا سبنسر ودوغ جونز
وسالغ هوكينز وريتشارد جنكنز ولورين
لي سميث وديفيد هيلويت ،وتأليف فانيسا
تيلور ،وإخراج جييرمو ديل تورو.
و بـلـغــت التكلفة اإل نـتــا جـيــة للفيلم نحو
 19مليون دوالر ،وهو فيلم رعب رومانسي
بسيط يقوم على فكرة متكررة في عشرات
األفالم األميركية ،حيث تعمل امرأة في معمل
أميركي سري لصناعة سالح غير تقليدي،
وفي ليلة من لياليها التي تقضيها وحيدة
في المعمل تكتشف وحشا مخيفا.
وهـ ــي ف ـك ــرة ي ـم ـكــن لـلـبـعــض أن يصفها
بالمبتذلة ،نظرا لتكرارها وسطحيتها ،لكن
مــا يجعل فيلما مثل "ذا شيب أوف ووتــر"
يحصل على جوائز عديدة منها "فينيسيا"
و"غولدن غلوب" ،هو أن المرأة التي تكتشف
الوحش بكماء ال تتكلم.
كـمــا أن ال ــوح ــش لـيــس دم ــوي ــا ،وإن كــان
مرعبا ،لكن األكثر تأثيرا وج ــدارة بالتأمل
ي ــأت ــي ف ـي ـمــا ب ـع ــد ،ح ـي ــث ت ـن ـشــأ ق ـص ــة حــب
رومانسية بين وحــش الـمــاء وام ــرأة تفتقد
التواصل مع العالم البشري الذي نشأت فيه،
نظرا إلعاقتها.
وتـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي سـتـيـنـيــات
الـقــرن الماضي حــول الفتاة البكماء إيليزا
(ســالــي هوكينز) الـتــي تعيش على هامش
ال ـح ـي ــاة وحـ ـي ــدة ف ــي ش ـق ــة بـ ـج ــوار ج ــاره ــا
الفنان الكهل غيلز (ريتشارد جنكنز) والذي
تـعـتـبــره صــديـقـهــا األوحـ ــد فــي ال ـعــالــم ،إلــى
جانب صديقتها في العمل زيلدا (أوكتافيا
سبنسر).
وبــاإلبـحــار الـبـصــري الـنــاعــم فــي القصة،
نجد أشخاصا يعانون العزلة ،ويتم إحضار
شحنة غامضة تتمثل في كبسولة ضخمة
مليئة بالماء تصدر منها أ ص ــوات مخيفة
ل ـكــائــن مـ ــا .وتـ ـح ــاول إي ـل ـي ــزا اك ـت ـش ــاف سر
الكائن الوحشي البرمائي الذي لم تشاهده
بعد ،خاصة بعد خروج الكولونيل ريتشارد

منى زكي تعود إلى الدراما
التلفزيونية

لقطة من «ذا شيب أوف ووتر»
(مايكل شانون) المسؤول الحكومي المكلف
بحراسته مصابا ليطلب أ حــد العلماء من
الخادمتين تنظيف آثار الدماء في الجناح،
ال ــذي يـضــم بــركــة م ـيــاه ،وســرعــان مــا تنشأ
عالقة صداقة سرية بين الكائن وإيليزا.
ويشير الفيلم إلى شكل آخر للحب ،حيث
تــو جــد صيغة مختلفة لـلـتــوا صــل ال ضجة
فيها ،إذ يستخدم المحبان إشــارات يدوية
وتعبيرات الوجه ولغة العيون ،ويكتشف كل
منهما في اآلخر موسيقاه الخاصة.
وكانت البطلة منكفئة على ذاتها قانعة
بحياتها كأسيرة لعدم القدرة على التفاهم
مع البشر إال فيما ندر وللضرورة القصوى،
وبــالـتــالــي ف ــإن وج ــود الــرفـيــق ال ــذي يؤنس
وحدتها يظل احتماال نادرا في عالم يخلو
مــن التفكير خ ــارج الـصـنــدوق واإلح ـســاس
خارج أنماط المجتمع المتوحش والتواصل
إال عبر ضجيج ال يحتمل.
ولعل المقولة التي المست كــل مشاهد،
وجعلت مــن نـجــاح الفيلم حقيقة لمستها
الكتابات النقدية كما أظهرتها اإلي ــرادات،

هي أن نجاح عالقة الحب يكون عبر اعتبار
عيوب المحبوب بالنسبة لحبيبه مميزات
ال يراها غيره.
وهــو ما تحقق في تلك العالقة ،حيث ال
يتكلم ا لــو حــش وال تتكلم الحبيبة ،لكنها
تـعـبــر بعيونها و بـمــا مـحـهــا ،بينما يعبر
الوحش بقوام الماء وتحوالت شكله طبقا
لمشاعره أو استجابة لها.
ي ـشــار إل ــى أن م ـخــرج الـفـيـلــم المكسيكي
غيلليرمو ديــل ت ــورو حصد جــائــزة أفضل
مـ ـخ ــرج مـ ــن راب ـ ـطـ ــة ه ــولـ ـي ــوود لـلـصـحــافــة
األجنبية ،التي تنظم جائزة "غولدن غلوب"،
وفاز الفيلم من قبل بجائزة األسد الذهبي
ألف ـض ــل ف ـي ـلــم ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ــ 47لـمـهــرجــان
فينيسيا ،كما اعتبره معظم النقاد أفضل
فيلم للمخرج ديل تورو منذ فيلمه "متاهة
بان" عام .2006

لورين لي سميث

نشرت الفنانة منى
زكي ،عبر صفحتها
الرسمية على
«فيسبوك» ،مقطع
فيديو لكواليس
أحدث جلسة
تصوير لها.
وحرصت منى على
تقديم الشكر لطاقم
العمل المشارك في
جلسة التصوير،
لموهبتهم وإتقانهم
في العمل.
ُيذكر أن منى زكي
قررت العودة لدراما
رمضان المقبل
كضيفة شرف في
مسلسل الزعيم عادل
إمام (عوالم خفية)،
منى زكي
ووافقت بالفعل على
مشاركتها وظهورها
فى إحدى حلقات
العمل.
مسلسل «عوالم خفية» من تأليف أمين جمال ،محمد محرز ومحمود
حمدان ،ومن إخراج وإنتاج رامي إمام ،يشارك في بطولته :صالح
عبدالله ،مي سليم ،فتحي عبدالوهاب ،هبة مجدي ،بشرى ،محمود
حجازي ،نور قدري ،وأسامة عباس ،ويتم العمل على التعاقد مع باقي
الممثلين المشاركين في بطولة العمل.

حبر وورق
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وتالقت أرواحنا في ميونيخ
ً
استيقظت باكرا هذا الصباح ،هي
ع��ادت��ي ف��ي ال �غ��رب��ة ،ص�ل�ي��ت ال�ف�ج��ر،
وجلست أقرأ القرآن وأذكار الصباح
وبعد ذلك أخذت أقرأ في رواية حتى
ت �ش��رق ال �ش �م��س ..أش��رق��ت ال�ش�م��س،
فارتديت مالبسي وأخ��ذت حقيبتي
وكاميرتي فهي صديقتي في الحل
والترحال.
خ ��رج ��ت وك ��ان ��ت ال� �س� �م ��اء م �ل �ب��دة
ب��ال �غ �ي��وم ،ف�ف��ي ه ��ذا ال�ش�ه��ر ك��ل ع��ام
ت�ه�ط��ل األم �ط ��ار وي �ع��م ال �ب��رد أرج ��اء
مدينة {ميونيخ}..
ك��ان��ت وج �ه �ت��ي {ان �ق �ل��ش ق � ��اردن}
مكاني المفضل للمشي والتصوير
والقراءة ،وألبوح ما بداخلي ألوراقي،
فهو مكان رائع ولكن لكي تصل إلى
ً
ه�ن��اك يجب عليك أن تمشي كثيرا ،
وال ب��أس فالمشي ف��ي ه��ذه المدينة
ً
رائع جدا.
اعتدت كل صباح قبل أن أذهب إلى
مكاني المفضل أن أقصد مقهى على
طريقي وآخذ قهوتي المفضلة معي،
دخلت المقهى وانتظرت حتى يحين
دوري ،وعندما حان ابتسم لي النادل
وقال :السالم عليكم!!
بادلته االبتسامة وقلت :وعليكم
السالم!!
سألني عن حالي ،وع��ن األج��واء..
تحدثت معه عن أجواء هذه المدينة
وبعدها أحضر لي قهوتي فقد اعتاد
ّ
علي وحفظ ما أريد!
يجيد ه��ذا النادل بعض الكلمات
ً
ال�ع��رب�ي��ة ،ف�ه��و ح�ي��ن ي�ق��اب��ل شخصا
ً
عربيا يبادره بالسالم ..كم هو مهذب؟
ف ��ي ه� ��ذه ال �م��دي �ن��ة م ��ن ال� �ن ��ادر أن
ً
ت �ل �ت �ق��ي ش �خ �ص ��ا ي �ع��ام �ل��ك ب �ط �ي �ب��ة!
ف � ��األل� � �م � ��ان ش � �ع� ��ب ج� � � ��دي وص� � � ��ارم
ويعاملون ال�غ��رب��اء بجفاء وخاصة
ال � �ع� ��رب .إال أن األم� � ��ر ال ي �خ �ل��و م��ن

بعض الناس الذين يتعاملون بلطف
وي ��ردون على االبتسامة بابتسامة
م �ث �ل �ه��ا ،ح �ت��ى وإن ل ��م ي �ت �ق �ن��وا ل�غ��ة
الشخص الغريب ،ويبادرون بمد يد
المساعد لمن يحتاج إليها.
ن��اول�ن��ي ال �ن��ادل ق�ه��وت��ي ،شكرته،
وذه �ب��ت ألض ��ع ال�س�ك��ر ف�ي�ه��ا ،فلفت
ان �ت �ب��اه��ي رج� ��ل ع �ش��ري �ن��ي م�لام�ح��ه
عربية يجلس بمفرده ،وإل��ى جانبه
ك��وب ق �ه��وة ،اع �ت��دت أن أراه ف��ي ه��ذا
المقهى بين الحين واآلخر ،واألغرب
ً
أنه يجلس دائما إلى الطاولة نفسها.
ب��ال �م �ن��اس �ب��ة ل ��م ي �ل �ف��ت ان �ت �ب��اه��ي
صدفة ،بل اختلست النظر إلى مكان
جلوسه المعتاد ألتأكد من وج��وده
ف �ق��د ت� �ع ��ودت ع �ل��ى وج � � ��وده ه �ن��اك.
ابتسمت وخ��رج��ت م��ن المقهى وأن��ا
ً
أفكر في أمره ،لماذا يجلس دائما إلى
الطاولة نفسها؟! ربما يعجبه المكان،
كما يعجبني المكان الذي أذهب إليه
ك��ل ص�ب��اح! رب�م��ا! يكفي .ل�م��اذا أفكر
بأمره! فأمره ال يعنيني.
أكملت طريقي ،ووصلت إلى مكاني
المفضل ،مشيت بسعادة ومرح ،فهذا
ً
ال�م�ك��ان يسعدني ك�ث�ي��را ويشعرني
باالرتياح ،ثمة أماكن نحبها ،نرتاح
فيها ،نعشقها ونحفظ تفاصيلها
ل �س �ب��ب ن �ج �ه �ل��ه ،رب� �م ��ا ن��رت �ب��ط ب�ه��ا
ب ��ذك ��رى م �ع �ي �ن��ة ،ورب� �م ��ا ه ��ي أم��اك��ن
تستحق أن نحبها أو ربما جمعتنا
صدفة بأناس أحببناهم.
ج�ل�س��ت أرت �ش��ف ق�ه��وت��ي ،وأت��أم��ل
م�ن�ظ��ر ال �ش�ل�ال ال �خ�ل�اب أم��ام��ي وأن��ا
أردد :س �ب �ح��ان ال� �خ ��ال ��ق ،م ��ا أع �ظ��م
خلقه وما أب��دع صنعه ،ب��دأت ألتقط
بعض الصور ،فالمناظر هنا تلزمك
ً
أن ت�ل�ت�ق��ط ص � ��ورا ك �ث �ي��رة .وب �ع��د أن
ان�ت�ه�ي��ت م��ن ال �ت �ق��اط ال �ص��ور ،س��رت
نحو الساحة الخضراء الكبيرة ،التي

يجلس على أرضها أناس كثر ،كبار
وصغار ،بينما يلعب األطفال بمرح
وسرور.
جلست بين ال�ن��اس أق��رأ رواي�ت��ي،
وشعرت بيد على كتفي ،ف��إذا بطفل
ص� �غ� �ي ��ر ب� �ع� �م ��ر ال� �س� �ن� �ت� �ي ��ن ي �ب �ت �س��م
ل ��ي ،ب� ��ريء ال ��وج ��ه ،أب �ي��ض ال �ب �ش��رة،
أشقر الشعر ،أزرق العينين ،بادلته
االب �ت �س��ام��ة وح�م�ل�ت��ه ألداع �ب��ه ف��أخ��ذ
يضحك ،وأمه تنظر إلينا والسعادة
مرسومة على محياها ،بعدها أتت
وأخ��ذت��ه وودع�ت�ن��ي ب��ال��رغ��م م��ن أننا
ال نتقن لغة نتواصل بها ،فاكتفينا
باإلشارة ،واالبتسامة التي هي لغة
عالمية .غادرتني األم وطفلها ،وتركا
في نفسي سعادة غامرة.
األط� �ف ��ال ج �م��ال ال� �ك ��ون ،وم �ف �ت��اح
ال �س �ع��ادة ،فمعهم تشعر ب��االرت�ي��اح
والبهجة والسرور ،وتنسى همومك
وأحزانك ،وتنسى كل ما حولك ،وكأن
السعادة اختصرت بهم ،بضحكاتهم،
ب��أص��وات �ه��م ،وب��وج��وه �ه��م ال�ب��ري�ئ��ة
البشوشة.
ب� �ع ��د ذل� � � ��ك ،ت ��وج� �ه ��ت إل� � ��ى ب��رك��ة
صغيرة يتجمع فيها ا ل�ب��ط ،تأملت
البطات ،وأخرجت الخبز من حقيبتي
وب� � ��دأت أط �ع �م �ه��ا ،ف ��أخ ��ذت ت�ت�ج�م��ع
حولي ،بعد ذلك جلست قبالتها ،إذ
يوجد كرسي مقابل البركة الصغيرة،
ج �ل �س��ت أت� ��أم� ��ل وأف � �ك� ��ر واس� �ت ��رج ��ع
بعض ال��ذك��ري��ات ،وذه�ب��ت بتفكيري
إلى بعيد.
ً
ال �ج �ل��وس ب �م �ف��ردك ج �م �ي��ل ج� ��دا،
ّ
جرب أن تخرج بمفردك أو أن تختلي
ً
بنفسك ،ش�ع��ور جميل ج��دا يحتاج
إليه كل شخص بين الحين واآلخر؛
ليراجع حساباته ويصحح أخطاءه،
ويتحدث مع نفسه ويزيد ثقته بها
واأله��م أن��ه سيرتاح من ضجيج
البشر فاالبتعاد عنهم را ح��ة
ت��ام��ة ،ج� ّ�رب وب�ع��د ذل��ك احكم
بنفسك.
بعد أن أنهيت خلوتي في
ه � ��ذا ال� �م� �ك ��ان ال � ��رائ � ��ع ،ذه �ب��ت
وج� �ل� �س ��ت ع� �ن ��د ض� �ف ��ة ال �ن �ه��ر
وأخرجت دفتري وقلمي وأخذت
أكتب ما يجول في خاطري ،وبدأت
ّ
أب��وح لورقتي وأفضفض لها علي
أرتاح.
الكتابة ب��وح جميل وأ ن�ي��ق ّ
تعبر
م��ن خ�لال�ه��ا ع�م��ا ي�ج��ول بنفسك في
أي وق� ��ت ،وت�س�ت�ط�ي��ع ال�ت�ع�ب�ي��ر ب��أي
ك �ل �م��ات أو ح� ��روف ف �ه��ي س�ت�ف�ه�م��ك.
الكتابة ستسمعك دون كلل أو ملل.
أنا أحب أن أفضفض بالكتابة ،فأنا
أكره أن أفضفض لشخص ،ألنه قد ال
يكترث لنا الشخص ال��ذي نبوح له،
وربما بكل بساطة لن يفهمنا ،وربما
سيسيئ فهمنا ،واالحتماالت كثيرة.
ً
أما الكتابة بعكس ذلك تماما ،فمتى
ش�ع��رت برغبة ب��ال�ب��وح أم�س��ك قلمك
واكتب ّ
وعبر.
ن�ظ��رت إل��ى ساعتي ف��أش��ارت إلى
ً
الخامسة عصرا ،فاحترت هل أعود
ً
أم أبقى قليال ،ولما شعرت بالجوع،
قصدت الساحة الخضراء ،وبعد أن

ّ
ليس لهافانا رب يحميها
ً
كان بانشيتو يقول{ :من يحلم كثيرا ينسى
أن يعيش}ّ .
ً ً
مجسدا ،ومع ذلك ،فأنا
ّأما أنا فإنني حلمي
ً
ّ
أعب الحياة عبا ،حتى آخر قطرة.
ً
أس �ع ��ى ّدوم� � ��ا إل� ��ى ال �ج��ان��ب اإلي� �ج ��اب ��ي ف��ي
األش �ي��اء ،ألن��ه م��وج��ود ال م�ح��ال��ة .أرى النصف
تعلو التكشيرة،
المليء من الكأسً ،أرى ابتسامة ّ
وأرى الغضب نوعا من حماسة وإنما منحرفة.
ً
مثاليا ...إلى ّ
حد
ليس على العالم أن يكون
ّ
يتعين علينا نحن أن نجد له
ا ل�ك� ًم��ال ،وإ ن�م��ا
�يء من السعادة.
معن ًى يساعدنا على بلوغ ش� ٍّ
حتماّ ،
ثمة سبيل للخروج من كل مأزق .يكفي
اإليمان بذلك .وأنا أؤمن بذلك .أرعى تفاؤلي كما
أرعى ّ
أي
وردة في بستانيّ .
ّ
ُ
لقد تفتحت على الفرح ولذة العيش مذ كنت
السابقة،
في الخامسة من عمريّ ّ .أما السنوات
ّ
ً
يقين من أنها
فال أذكر منها شيئا .وإني لعلى
ٍ
ّ
كانت سنوات رائعة ،ألن والدي كانا رائعين.
ً
ك ��ان ��ت ّأم� � ��ي م� �ن� �ش ��دة ف ��ي ج ��وق ��ة غ� �ن ��اء .ف��ي
�وا ي�س� ّ�م��ون�ه��ا
ت��ري �ن �ي��داد ،م�س�ق��ط رأس� �ه ��ا ،ك ��ان � ً
{ال�ح��وري��ة ال�ص�ه�ب��اء} .ك��ان��ت بهجة للناظرين،
ب�ب�ش��رت�ه��ا ال �ن��اع �م��ة ك �ب �ش��رة ال �ط �ف��ل ،وش�ع��ره��ا
ال �ط��وي��ل ال � �ن � ّ
�اري ال �م �ن �س��دل ح �ت��ى م��ؤخ��رت �ه��ا،
ّ
ّ
وعينيها ال�خ�ض��راوي��ن ّ ،البراقتين كزمردتين.
عندما سمعها والدي تغني ّأول ّ
مرة ،ملكت على
قلبه وعقله فوقع أسير هواها
وس � � � � ��رع � � � � ��ان

ّ
ّ
م��ا ت� ّ
يتجدد ك��ل مساء
�زوج بها .ك��ان عرسهما
ّ
ً
ممهورا بعناقهما .يكفي أن ينظر كل منهما إلى
ّ
لتتلون عيونهما بأنوار الشفق الالهبة.
اآلخـر،
ما أندر الحب حين يكون بهذه ّ
القوة .كان حبّ
ّ
شخصين بسيطين أدر ك� ��ا أن ا ل��وا ح��د منهما
ٌ
مخلوق من أجل اآلخر فاقتصر العالم عليهما.
ً
ً
ً
كان أبي خالسيا وسيما فارع الطول ،ثمرة
ً
ع�ج��ائ�ب�ي��ة ل� ��زواج ن � ��ادرا م��ا ي�ح�ص��ل ،ب�ي��ن أح��د
ّ
األرستقراطيين الليتوانيين المنفيين وابنة
عبد معتوق .ورث عن والده األخالق الحميدة،
ٍ
وعن والدته الصبر والجلد .كان ببدلته المكوية
ب��إت�ق��ان ،وقبعته ال�ت��ي ت�ك��اد ت�لام��س حاجبيه،
ّ
الملمع على الدوام ،يبدو كأمير الليل.
وحذائه
ً
ّ
مع أن مدخوله لم يكن كافيا ،فإنه لم يحرمنا
ً
يوما من أي شيء نطلبه .كان يقول لي وألختي
الكبرى{ :ليس الفقير فقير المال ،وإنما الفقير
ه��و فقير ال�ج��ود وال�ش�ه��ام��ة} .ك��ان يمكن ل��ه أن
يخلع قميصه ويهبه ّ
ألي محتاج .كان يقوم في
النهار بأعمال بسيطة هنا وهناك ،وفي المساء
يشغل وظيفة مضنية في إحدى الحانات لقاء
أجر زهيد .هذا قبل أن يعمل كسائق ّ
خاص .عمل
ًٍ
أوال كسائق لدى الكي لوسيانو وهو صاحب
ّ
ف �ن��دق م �ط��ل ع�ل��ى ال �ش��اط��ئ ،ث � ّ�م ل ��دى ب��روت��وس
ّ
اضطر إلى
الشهير وه��و من كبار أثرياء كوبا
ه�ج��ر ال�ج��زي��رة غ ��داة س�ق��وط ح�ك��م فولغنسيو
باتيستا.
عندما اندلعت ال�ث��ورة الكوبية ،ل��زم وال��دي
المنزل طوال أشهر .ال بداعي الخوف،
ً
بل التزاما بمبدأ .في نظره ،التضحية
ّ
ّ
بالذات أشد ظلم يمكن أن يلم بالمرء.
ك ��ان ي �ق��ول{ :أن ي �م��وت اإلن �س ��ان في
مثل أعلى ،هو كمن يهدي هذا
سبيل ٍ
المثل إلى الغاصبين .وقد يطالب
ً
ّ
األي �ت��ام ب��ه ،ل�ك��ن أح ��دا ل��ن يعيده
إليهم}.
ل � � ��م ي� � �ك � ��ن وال� � � � � � ��دي ل� �ي ��ؤم ��ن
باإليديولوجيات النابعة من
ّ
التبعية أ ك�ث��ر منها
ذهنية
الناتجة عن غسيل الدماغ،
ك �م��ا وال ي��ؤم��ن ب��ال �ث��ورات
ا ل�ت��ي تكتفي بقلب الطغاة
ً
ب� ��دال م ��ن االن� �ق�ل�اب ع�ل�ي�ه��م،
وال ب��ذك��رى ال �ح��روب العابرة
ّ
ال �ت��ي ت��دف��ع إل� ��ى االع �ت �ق ��اد ب ��أن
هناك قضايا أثمن من العيش؛ هذا،
قبل ّ
أي شيء آخر ،ما كان يجعله
ّ
ينتفض ويثور .كان يحب الحياة
ّ
في ّ
وضرائها ،في أفراحها
سرائها
وأت��راح�ه��ا ،ف��ي مباهجها الرائعة
ً
وف��ي مآتمها المحزنة .ك��ان ق��ادرا
ً
على صنع حلم انطالقا من نفحة

جلست اتصلت ب��أ م��ي ،وبعد
محادثة قصيرة معها أخذت
أح � � � ��دق إل� � � ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
ال �ط �ي��ور ت�ح�ل��ق ف ��ي ال �س �م��اء.
وب � �ي � �ن � �م� ��ا ك� � �ن � ��ت م �ن �ش �غ �ل ��ة
بالطيور شعرت بكلب بالقرب
م �ن��ي ي �ح��دق إل � � ّ�ي ،ارت �ع �ب��ت،
وم � � ��ا أن ن � ��ادت � ��ه ص��اح �ب �ت��ه
ح �ت��ى أس � ��رع إل �ي �ه��ا ،ودن ��ت
مني معتذرة عما بدر مني،
فابتسمت ل�ه��ا ب�م��ا م�ع�ن��اه:
ال بأس.
ً
في ألمانيا لن ترى قططا
ال � �ب � �ت ��ة ،ب ��ال� �ع� �ك ��س س �ت �ج��د
ال� �ك�ل�اب أي �ن �م��ا ك � ��ان ،وه��ي
ً
كالب مدربة ال تؤذي أحدا
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن ذل � ��ك أش �ع��ر
ً
بالخوف قليال حين تقترب
م �ن��ي ،ألن �ن��ي ال أراه � ��ا في
ب�ل��دي ،ب��ل أرى القطط في
كل مكان.
ف��ي ط��ري��ق ع��ودت��ي م��ررت
ً
ب �م �ط �ع��م ت ��رك ��ي ف��اش �ت��ري��ت ط �ع��ام��ا
ألتناوله في المنزل وهذا ما حصل،
وهذا يومي .ال ربما هذه عادتي هنا
بين الحين واآلخر.
***
ال � �ي� ��وم غ� ��ائ� ��م ،وال� �ب� �ي ��اض ي�ك�س��و
م � �ي� ��ون � �ي� ��خ ،رأي� � �ت� � �ه � ��ا م� � ��ن ن ��اف ��ذت ��ي
فشجعتني األج� ��واء ال�خ�ي��ال�ي��ة على
ال�ت�س��وق ،ارت��دي��ت مالبسي وقبل أن
ً
أخرج ،فكرت بأخذ مظلتي احتياطا،
رب� �م ��ا ت �ه �ط��ل األم � �ط � ��ار ك �م ��ا ح�ص��ل
ب��األم��س ،ول�ك�ن��ي أب �ي��ت أن ترافقني
وخ ��رج ��ت ل �ل �ت �س��وق ،ك��ان��ت ال �س��اع��ة
ً
ال �خ��ام �س��ة وال �ن �ص��ف ع� �ص ��را .ب ��دأت
ً
بالتسوق ،أدخ��ل م�ح�لا وأل�ق��ي عليه
نظرة وأغ��ادره إن لم يعجبني شيء
ألدخل إلى محل آخر ،وهكذا دواليك،
وبينما كنت على هذه الحالة بدأت
تمطر ،فنظرت إلى السماء وابتسمت
اب�ت�س��ام��ة راح ��ة وح ��ب وم ��رح ألن�ن��ي
ً
أح � � ��ب ال � �م � �ط ��ر ك� � �ث� � �ي � ��را ،وأس� �ت� �م� �ت ��ع
بالمشي تحت قطراته .أكملت سيري
وانتهيت م��ن ال�ت�س��وق ،وأح�ب�ب��ت أن
أن �ه��ي ت �س��وق��ي ب �ق �ه��وت��ي ال�م�ف�ض�ل��ة
ف�ق�ص��دت ال�م�ق�ه��ى ال ��ذي اع �ت��اد ّ
علي
واع� �ت ��دت ع �ل �ي��ه ،وب �ت �ل �ق��ائ �ي��ة أل�ق�ي��ت
نظري على ذلك المكان الذي يجلس
ف�ي��ه {ال�م�ج�ه��ول} وت��وق�ع��ت أن يكون
ً
ج��ال �س��ا ف ��ي م �ك��ان��ه ،وه � ��ذا م ��ا ك ��ان،
جلسته ،قهوته ،نظرته ،كتابه ،كل تلك
األش �ي��اء مثلما ه��ي غير أن مالبسه
ً
يغيرها يوميا.
أط �ل ��ت ال �ن �ظ��ر إل� �ي ��ه ،وت �م �ن �ي��ت أن
يلتفت ّ
إلي ،ولكنه لم يفعل ،عيناه في
كتابه ،وي��ده تمسك بقهوته دون أن
يرفع نظره ويرتشفها بهدوء.
طلبت قهوتي ،أخذتها ووضعت
ال �س �ك��ر ف �ي �ه��ا ،وذه� �ب ��ت ألج �ل��س في
مكان ما ألرتاح ثم أكمل سيري وأعود
إلى السكن ،وبينما كنت جالسة في
مكاني ،اختلست نظري فإذا به على
حاله ،ال يرفع نظره البتة .فكرت بأمره
ً
الغريب فبدا لي األمر أن لديه روتينا
ً
ي��وم �ي��ا :ال �م �ق �ه��ى ،ال �ق �ه��وة ،ط��اول �ت��ه

ّ
ّ
دخان .يحتفي بكل عيد وكأنه األخير .لقد
ً
ّ
ّ
كان واثقا من أن أهم إنجازاتنا ،ولو نادرة،
ه��ي ل�ح�ظ��ات ال �ف��رح ال�ت��ي نعيشها م��ع من
ّ ّ
ّ
نحبهم ،وأن كل ما هو خارج تلك اللحظات
ّ
ّ
تنازالت نقضيها كيفما اتفق.
د
مجر
ٍ ّ
والدي هو من علمني أن أجعل من اللقمة
ً
ّ
م��أدب��ة .ه��و أي �ض��ا م��ن أث�ب��ت ل��ي أن ال�م��رء،
ً
ً
ّ
ك�ي�م��ا ي �ك��ون رج�ل�ا ح�ق�ي�ق�ي��ا ،ي �ج��در ب��ه أال
ّ
ّ
الحقيقية؛ بهذا ،على األقل،
يحيد عن ذاته
ً
ال يخدع أحدا.
النصيحة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي أس��داه��ا لي
ه��ي{ :ع��ش ح �ي��ات��ك} .ف��ي رأي ��ه ك��ان��ت ه��ذه
النصيحة هي الوحيدة المعقولة.
ف ��ي ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ،ك� ��ان يصطحبني
ً
ل �ن �س �ت �م��ع م � �ع� ��ا إل � � ��ى م � �ل� ��وك ال� �ب ��ول� �ي ��رو
والغواهيرا والتشارنغا .هكذا ،اكتشفتُ
ه ��ذا ال �ح � ّ�س ال ��راق ��ي وال � ��ذي ل � ��واله ،ل�ك��ان
العالم ّ
مجرد فوضى صاخبة :الموسيقى،
ت �ل��ك ال �ه �ب��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �تّ��ي ي�ح�س��د ال �ل��ه ال�ب�ش��ر
ع �ل �ي �ه��ا .ك� ��ان ب �ي��ن ال �م �غ��ن �ي��ن ال �م �ت��واف��دي��ن إل��ى
هـذه الحانات الشعبية :سيليا ك��روز ،إدواردو
دافيـدسون ،بيريث برادو ،وسائر الموسيقيين
ال�م�خ�ض��رم�ي��ن .ف��ي ذل ��ك ال��زم��ن ،ل��م ت�ك��ن ه��اف��ان��ا
لتستفيق من نشوة ّ
السكر ،وكانت الكباريهات
تهتز على وقع التشاتشاتشا ،والمامبو يسحر
المحتفلين ،والشوارع ّ
تعج بالـ {تروفادوريس}
والـ{سونيروس} التائهين الالهثين خلف الشهرة
والمجد .أذكر ،عند خروجي من النوادي الليلية،
ّ
ً
سيارات
ٍ
نساء ًأنيقات ّ يتعتعهن السكر ،يركبنّ
ف ��اره ��ة ،وه � ��ن ي�ق�ه�ق�ه��ن ب �ض �ح �ك��ات رن ��ان ��ة .في
الكازينوهات ذات ّ
األبهة والمظاهر الفاخرة ،كان
ّ
أباطرة المال ينفقون بال حساب .أم��ا في زوايا
ّ
ّ
األزقة الداخلية الفقيرة ،بما فيها محلة سانتوس
سواريس ،على عتبات البيوت وعلى األرصفة،
ّ
الخاصة
فسهارى ملهمون يقرعون موسيقاهم
على صناديق سمك الموره .كانت هافانا فردوس
ّ
والمهربين
أثرياء فلوريدا ،و{عائالت} بلتيمور،
ً
وأيضا ّ
{عرابين}
الذين لم يعد لديهم ما يبيعونه،
في طور التعافي ينشدون النقاهة واالستجمام.
ّ
قالع حصينة
المخملية بمثابة
كانت األوساط
ٍ
ال يدخلها سوى أصحاب الياقات البيضاء ،ومع
ذلك ،وعلى الرغم من التمييز العنصري الذي لم
ّ
ً
ّ
يعتق حكامنا حتى ،لم يكن محظورا علينا ،نحن
تلك األسـوار.
الكوبيين األفارقة ،أن نحلم
ّ
خارج ّ
ً
ّ
نتضور ج��وع��ا ،وإن�م��ا لم يكن
�ان يحق لنا أن
ك� ّ
ّ
يحق لنا أن ننقطع عن أصداء اآلالت الموسيقية.
ذات م� �س ��اء ،وف ��ي ص��ال��ة ت �ع� ّ�ج ب��ال �ح �ض��ور،
استمعت إلى كونشرتو {البربارو ديل ريتمو}
لبيني موريه الذي ال يضاهيه أحد.
يا للصدمة! إلتقيت ّ
{نبيي} ،ملهمي األوحد،
في تلك اللحظة!

وكتابه .عادته هذه ليست عابرة ،لذا
احترت بأي لقب أصفه :غريب األطوار
أو المجهول!
ب ��دأت ال �ن��ادل��ة ب �ت��وزي��ع إي �ص��االت
الدفع القتراب موعد إغالق المقهى،
ف ��دف� �ع ��ت ل� �ه ��ا وج� �م� �ع ��ت أغ � ��راض � ��ي،
وخرجت وعندما توقفت ألحكم إغالق
حقيبتي وج ��دت ال�م�ج�ه��ول يحدق
إلى السماء ويمشي ببطء وكأن ال
رغ�ب��ة ل��دي��ه بالمشي تحت المطر،
ولكنه مرغم.
ً
نظرت إليه ش��زرا ،فرأيته يحتمي
في مكان من المطر ،الذي بدأت غزارته
تشتد وهو ال يزال يحدق إلى السماء
ً
ً
ً
كسيرا حزينا الئما .في الحقيقة لم
أستطع تحديد مشاعره بدقة ،ولكن
ً
أكثر ما كان واضحا أنه يسأل السماء:
ل�م��اذا تمطرين؟ أرج��وك توقفي .بدا
ً
ح��زي�ن��ا ب�خ�لاف أغ�ل��ب ال �ن��اس ال��ذي��ن
ً
ي �ف��رح��ون ب�ه�ط��ول ال �م �ط��ر؛ ف�ه��و أوال
ن �ع �م��ة م ��ن ال �ل ��ه س �ب �ح��ان��ه وت �ع��ال��ى،
ويدعون الرازق أن يديمه.
ً
ش�خ�ص�ي��ا أس �ع��د ل�ه�ط��ول ال�م�ط��ر،
وأمشي تحته بفرح وس��رور فيبعث
ف � ّ�ي م �ش��اع��ر إي �ج��اب �ي��ة ،ش�ب�ي�ه��ة بما
يختبره اإلنسان عندما يكون برفقة
من يحب وفي بعض األحيان ألعب،
أج� ��ري وت �ت �ع��ال��ى ض�ح�ك��ات��ي وت��زي��د
س �ع��ادت��ي م��ع ازدي � ��اد غ � ��زارة ال�م�ط��ر
وكأن المطر عشيقي وكأني معه على
موعد غرامي!
ع � �ن� ��دم� ��ا ت � ��وق � ��ف ه� � �ط � ��ول ال �م �ط ��ر
مشى المجهول ولكنه لم ينظر إلى
أح ��د ،س��ار ح�ت��ى اخ�ت�ف��ى ع��ن ن�ظ��ري،
وب � ��دوري ع ��دت إل ��ى س�ك�ن��ي ،ولكني
ً
ً
ع��دت والمجهول يشغل حيزا كبيرا
م��ن تفكيري ،وأخ ��ذت أف�ك��ر فيه وأن��ا
مستلقية في فراشي أفكر بتحديقه
الغريب إلى السماء وبعادته الغريبة
وبكل ما يخصه ويخص مشاعره وما
معان .غرقت في
يمكنها أن تحمل من
ٍ
تفكيري إلى أن أخذني نوم عميق.

ّ
كان لي من العمر عشر سنوات ،أي أن الحياة
بطولها وعرضها م��ا زال��ت أم��ام��ي ،ألجعل من
ّ
ال�م��وس�ي�ق��ى م��ذه�ب��ي وأص �ن��ع م��ن ك��ل مقطوعة
ّ ً
قداسا.
موسيقية
ٍّ
هكذا ،تحولت إلى مغن.
أدع ��ى خ ��وان دي��ل م��ون�ت��ي خ��ون��اف��ا ،ول��ي من
العمر تسع وخمسون سنة .في مهنتي ،كانوا
ّ
يلقبونني بـ{دون فويغو} ّ
(سيد النار) ،هذا ألنني
كنت ألهب بغنائي صاالت المالهي والحانات.
ّ
ٌ
أمي علمتني الغناء ،وأنا جنين في أحشائها.
ع �ن ��د والدت � � � ��ي ،ت� �ج ��اوب ��ت ل� �ص ��راخ ��ي ج �ن �ب��ات
ّ
ّ
المستشفى .يحكى أن الممرضات كن يقرصنني
ّ
ف��ي أص��اب��ع ق��دم� ّ�ي إلرغ��ام��ي على ال�ب�ك��اء ،لشدة
ّ
ّ
الرخيم .سيظن المشككون
إعجابهن
بصوتي ّ
ً
أن �ن��ي أب��ال��غ ق�ل�ي�لا ،ل�ك��ن�ن��ي ال أف �ع��ل اآلن س��وى
تدوين ما كان يحكى لي.
ك ��ان م��ن ال�م�م�ك��ن اخ �ت �ص��ار م�س�ي��رة حياتي
ّ
المهنية بمجموعة أ غ�ن�ي��ا ت��ي ،األ غ�ن�ي��ات التي
أستعيرها من اآلخرين وأؤديها بدوري ،وذلك
ألنني ،على الرغم من براعتي ،لم أفلح في إيجاد
ش��اع��ر يكتب ك�ل�م��ات أغ�ن�ي��ات��ي أو ح� ّ�ت��ى ّ
ملحن
يضع موسيقاها .كنت أعرف كل الرومبا والسون
ً
الرائجة ،وأؤديها بإتقان وبراعة ،غير ان احدا
لم يتحفني ّ
بنص أغنية تكون خاصة بي ،وبي
ّ
وحدي ،وتكون مسجلة باسمي .بطبيعة الحال،
كنت أتمنى إصدار أغنيات تحمل صورتي على
غالف اسطوانتها ،وأن أشمل المقاهي بأنغامي،
ً
وأن استمع إل��ى موسيقاي ع��رض��ا وأن��ا راك��ب
ّ
سيارة أجرة ،بينما يكاد السائق المذهول يتوه
عن الطريق متسائال عما إذا كنت أنا المغني أم
أنني نسخة طبق األصل عنه.
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سيد رجب« :أبو العروسة» مسلسل اجتماعي هادف
• تجربته األولى في الدراما الطويلة

القاهرة – هيثم عسران

عرض المسلسل
خارج رمضان
ّ
حمسني
للمشاركة فيه

ً
ك � � ��ان رد ال � �ف � �ع� ��ل إي� �ج ��اب� �ي ��ا
م ��ن ال �ح �ل �ق��ة األول� � ��ى ل�م�ن��اق�ش��ة
ال� �م� �س� �ل� �س ��ل ق� �ض ��اي ��ا ح �ي��ات �ي��ة
ت�ه� ّ�م األس ��رة ال�م�ص��ري��ة .تابعت
اآلراء ع �ب ��ر م� ��واق� ��ع ال �ت ��واص ��ل
ً
ً
االج�ت�م��اع��ي أخ �ي��را ،خ�ص��وص��ا
أنني لم أتمكن من ذلك في األيام
األولى بسبب تكثيف التصوير.
والحقيقة أنني محظوظ بهذه
ال� �ت� �ج ��رب ��ة وت� ��وق � �ي� ��ت ع��رض �ه��ا
خ��ارج السباق الرمضاني ،وال
ً
أنكر أن هذا األمر كان سببا في
حماستي للموافقة عليها ،ألن
تفاصيل المسلسل من األفضل
ً
مشاهدتها بعيدا عن االزدحام
الرمضاني ،وجاء العرض على
الشاشات في الوقت األمثل من
وجهة نظري.
ألم تقلق من انتماء المسلسل
إلى الدراما الطويلة؟
إنها المرة األول��ى التي أقدم
ً
ً
ً
فيها عمال دراميا طويال .كنت
أخشى التجربة في البداية لكن
مع قراءة السيناريو وجدت أنه
مليئ بتفاصيل تبعد أي شعور
بالملل ربما يصيب المشاهد،
ً
فضال عن مناقشة قضايا عدة
م��رت �ب �ط��ة ب��ال �ع�ل�اق��ات األس��ري��ة
ومواجهة التفكك الذي نعانيه...
ذل� ��ك ك �ل��ه ح� ّ�م �س �ن��ي ل �خ��وض
ال �ت �ج��رب��ة وال �ت��رك �ي��ز فيها
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة ال �م��اض �ي��ة،
وشهد التصوير حالة
م��ن ال ��ود ب�ي��ن ف��ري��ق
العمل.

رسالة وفيلم
ف � � � ّ�س � � ��ر ال � �ب � �ع� ��ض
رس��ال��ة ال�ع�م��ل بأنها
م �ح��اول��ة ل�ت��وج�ي��ه ال�ج�م�ه��ور .ما
رأيك؟
فكرة «أب��و العروسة» قائمة
ع�ل��ى إح �ي��اء م �ب��ادئ اختفت
بسبب تغيرات اجتماعية
س �ل �ب �ي��ة ،وه� ��و أك �ث��ر ما
ج��ذب �ن��ي إل ��ى ال�ع�م��ل،
ألن � � � � �ن � � � ��ا ن � �ف � �ت � �ق� ��د
ه � � � � ��ذه ال � �ن� ��وع � �ي� ��ة
م� � � � � ��ن ال � � � � � ��درام� � � � � ��ا

التلفزيونية ا ل�ت��ي تتحدث عن
ال�ق�ي��م االج�ت�م��اع�ي��ة وال �م �ب��ادئ،
وه��ذه النقطة م�ي��زة للعمل من
وج�ه��ة ن�ظ��ري وال ت��ؤخ��ذ عليه.
وال ن �ن �س��ى أن ك ��ل م�س�ل�س��ل أو
ف �ي �ل��م ن� �ق ��دم ��ه ي �ح �م��ل رس� ��ال� ��ة،
ورسالتنا هنا نحاول إيصالها
إل��ى الشباب واألط�ف��ال ليعرفوا
تأثير التعامل بهذه القيم التي
نفتقدها.

أنطوني توما

اع �ت �ق ��د ال �ب �ع ��ض ف� ��ي ال �ب ��داي ��ة
أن ال �ع �م��ل م ��أخ ��وذ م ��ن ف�ي�ل��م «أم
العروسة» لتحية كاريوكا وعماد
حمدي.
يختلف الفيلم بشكل كامل
ع� ��ن ال� �م� �س� �ل� �س ��ل .م� ��ا ن �ن��اق �ش��ه
ا ل � � �ي� � ��وم ف� � ��ي  2018ي �خ �ت �ل��ف
ع� �م ��ا ك� � ��ان ق� �ب ��ل أك � �ث� ��ر م� ��ن 60
ً
ع� ��ام� ��ا وه� � ��ي ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �ت��ي
ن �ع �ي �ش �ه��ا وت � �م� ��ر ب� �ه ��ا األس � ��ر
ً
ً
اليوم ،فنرصد جزء ا مهما من
ال �م �ش��اك��ل ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا في
العالقات بين أفرادها وتأثرها
ب� ��ال � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا ،وت� �غ� �ي ��ر
اهتمامات الشباب واألطفال...
ه��ذه األ م��ور كافة ال عالقة لها
بالفيلم ،وأعتقد أن الجمهور
تأكد من ذ ل��ك مع بداية عرض
المسلسل ومتابعة حلقاته.

تحضيرات
هل تحدثت إلى المخرج حول
ظهور مجموعة كبيرة من الوجوه
ال�ج��دي��دة ي��راه��ا الجمهور للمرة
األولى في المسلسل؟
اخ � �ت � �ي� ��ار ال �م �م �ث �ل �ي��ن ت � ��واله
المخرج والشركة المنتجة ولم
أت �ط��رق معهما إل��ى ه��ذا األم��ر،
وأع� �ت� �ق ��د أن االخ� �ت� �ي ��ار ارت �ب��ط
بالمرحلة العمرية للشخصيات
التي تظهر في األح ��داث .كذلك
أعتبر مشاركة الوجوه الشابة
ف � ��رص � ��ة إي � �ج� ��اب � �ي� ��ة ل� �ت� �خ ��ري ��ج
أج� �ي ��ال ج ��دي ��دة م ��ن ال�ف�ن��ان�ي��ن،
ً
ومنحهم الفرصة فنيا ،وأؤك��د
أن المشاركين في العمل كلهم
ّ
قدموا أدوارهم بطريقة مميزة.
ه� ��ل م� ��ا زل � ��ت ت � �ص� � ِّ�ور دورك
ً
تزامنا مع عرض الحلقات؟
ً
بدأ عرض العمل تزامنا مع

أخبار النجوم

أنطوني توما في مهرجان
RedFest

ً
ِّ
يصور الفنان سيد رجب «أبو العروسة» تزامنا مع عرضه على الشاشات .في دردشته مع
«الجريدة» ّ
يتحدث الفنان المصري عن المسلسل الجديد وسبب حماسته لتجربة الدراما
الطويلة ،وعن فيلمه الجديد «طلق صناعي» وغيرها من تفاصيل.
كيف وج��دت ردود الفعل على
تجربة «أبو العروسة»؟
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ت� �ص ��وي ��ره ،وك � ��ان ي �ت �ب �ق��ى ل�ن��ا
ج��زء كبير ل��م ننتهِ م�ن��ه ،وهو
أمر متعارف عليه في الدراما
ً
الطويلة ،خصوصا أن األحداث
تصل إلى  60حلقة .أنتهي من
ً
تصوير دوري كامال مع إنجاز
ال �م �ش��اه��د ك��اف��ة ال �خ��اص��ة ب��ي
ً
وفق الجدول المحدد سلفا .
ك �ي��ف ت �ح �ض��رت ل�ش�خ�ص�ي��ة
ع� �ب ��د ا ل� �ح� �م� �ي ��د األب ص��ا ح��ب
األبناء الستة؟
ج� �م� �ع� �ت� �ن ��ي ج � �ل � �س� ��ات ع �م��ل
م� ��ع ال� �م� �خ ��رج ك� �م ��ال م �ن �ص��ور
والسيناريست هاني كمال قبل
ال �ت �ص��وي��ر ،ت�ن��اق�ش�ن��ا خ�لال�ه��ا
ف��ي ال�م�ش��اه��د وال�ط��ري�ق��ة التي
س �ت �ظ �ه��ر ب� �ه ��ا ك� ��ل ش �خ �ص �ي��ة
وخ� � �ل� � �ف� � �ي � ��ات� � �ه � ��ا وت � �ف� ��اص � �ي� ��ل
عالقاتها بمن حولها .ساعدنا
ً
ذلك كثيرا  ،من ثم لم نستغرق
ً
ً
وق �ت��ا ط��وي�ل�ا ب��ال �ت �ص��وي��ر ألن

األم� � � ��ور ك ��اف ��ة ك ��ان ��ت ج ��اه ��زة
ً
مسبقا .

رمضان وتعاون
ماذا عن مشاريعك في الدراما
الرمضانية؟
لم أتعاقد بعد على أي عمل
ج ��دي ��د .ل� ��دي ب �ع��ض ال� �ع ��روض
ألدوار ج ��دي ��دة ،ل�ك��ن ل��م أح�س��م
موقفي منها حتى اآلن.
ه��ل ستكرر تجربة المشاركة
ف��ي ث�لاث��ة أع �م��ال ف��ي ال �م��اراث��ون
الرمضاني؟
ل��ن أك��رره��ا ألن �ه��ا عرضتني
لضغط كبير في التصوير خالل
رم�ض��ان الماضي ،وكنت أعمل
ً
أكثر من  20ساعة يوميا ألكثر
ً
م��ن ث�لاث��ة أش�ه��ر ت�ق��ري�ب��ا .كانت
تجربة مجهدة للغاية بالنسبة

إل��ي ،وس��أح��اول اخ�ت�ي��ار أفضل
عمل ُي�ع��رض ّ
علي لتقديمه في
رمضان.
ت �ج �ت �م��ع ل� �ل� �م ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ع
الفنان بيومي ف��ؤاد في السينما
وه � � ��ذه ال � �م� ��رة م� ��ن خ� �ل��ال «ط �ل��ق
صناعي» .أخبرنا عنه.
س �ع �ي��د ب� �ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ألن
بيومي فنان كوميدي ،وعندما
تعاونا في فيلم «القرد بيتكلم»
ً
القت مشاهدنا المشتركة تفاعال
ً
كبيرا من الجمهور وكنا سعداء
بها ،وهذه المرة رغم أن لقطاتنا
ً
معا ليست كثيرة لكني سعيد
ً
ب� �ه ��ا .ع� �م ��وم ��ا ،ث �م ��ة ح ��ال ��ة م��ن
ً
ال�ت�ف��اه��م ب�ي�ن�ن��ا ،خ�ص��وص��ا في
الكوميديا ،ولمست ردود فعل
إيجابية عنها سواء في العرض
األول ل�ل�ف�ي�ل��م ب �م �ه��رج��ان دب��ي
ً
أو ف��ي ال �ع��رض ال �خ��اص أخ�ي��را
بالقاهرة.

ال مشاريع سينمائية
ي �ق��ول س�ي��د رج ��ب أال م �ش��اري��ع سينمائية
ج��دي��دة ل��دي��ه ح �ت��ى اآلن ،وي �ت��اب��ع« :م�ن�ش�غ��ل
ً
بتصوير «أبو العروسة» وأركز بالعمل جيدا،
وكنت أعتذرت عن عدم االرتباط بأي مشروع

ً
إل��ى ج��ان�ب��ه ،خ�ص��وص��ا أن ال�ت�ص��وي��ر يستمر
ً
يوميا أكثر من  18ساعة».
يختم« :فور االنتهاء من تصوير المسلسل
أبدأ قراءة مشاريع سينمائية جديدة».

ّ
ّ
اللبناني أنطوني توما ُ
ّ
للمشاركة
يستعد ُمغني البوب
ف��ي مهرجان  RedFestف��ي إم��ارة دب��ي ،وسيطلق خالله
أغنيته ُ
المنفردة الجديدة  ،Don’t Goمن كلماته وألحانه،
وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدالني.
ً
أعرب توما عن حماسته للغناء في دبي وتحديدا على
مسرح مدينة دبي لإلعالم ،وللمشاركة في المهرجان إلى
جانب نجوم عالميين.
ّ
العصرية،
أضخم مهرجان
للموسيقىّ
ُ يعتبر ّ ً RedFest
وي� �ش ��ارك ف �ي��ه س �ن��وي��ا ف��ن��ان��ون ع��ال �م� ّ�ي��ون ح��ق �ق��وا أع�ل��ى
ال�م�ب�ي�ع��ات خ�ل�ال ال � ّع��ام .وق��د ج��اء اخ�ت�ي��ار أن�ط��ون��ي بعد
النجاحات التي حققها بالتعاون م��ع شركة Universal
 Music MENAمن خالل إصداراته خالل العام الماضي.

نانسي وكارول في مهرجان موازين

نانسي عجرم

تنطلق ال��دورة المقبلة من مهرجان {موازين إيقاعات
العالم} في  22يونيو ،وتمتد إلى  30منه في مدينتي الرباط
وسال .من المقرر أن تشارك النجمة اللبنانية نانسي عجرم
فيه ،فيما لم تحسم النجمة كارول سماحة مشاركتها بعد،
وستعقد لهذه الغاية اجتماعات مع عبد السالم أحيزون،
رئ�ي��س جمعية {م �غ��رب ال�ث�ق��اف��ات} المنظمة للمهرجان،
والمسؤولين على البرمجة الفنية العربية.
يذكر أن نانسي أحيت آخر حفلة لها في موازين ،صيف
عام  ،2014على مسرح منصة النهضة في الرباط.

رامي عياش في شرم الشيخ

الدراما الرمضانية  ...2018أدوار جديدة وبلبلة وانسحابات
تحفل الساحة الدرامية بمجموعة من األخبار تتراوح بين المشاركة في أعمال جديدة واالنسحاب من
ً
أخرى ،فضال عن بلبلة وتساؤالت حول بعضها ،في حين يستعد النجوم لخوض السباق الرمضاني بأدوار
جديدة ومختلفة.
بيروت -ةديرجلا

•

ي�ش��ارك الممثل ال�س��وري قصي خولي في
رم �ض ��ان  2018م ��ن خ �ل�ال م�س�ل�س��ل {ه � ��ارون
الرشيد} الذي يؤدي بطولته إلى جانب حشد
ّ
من النجوم .أكد في هذا المجال أن ثمة جرأة
ف��ي رس��م ال�ك��ات��ب ع�ث�م��ان ج�ح��ا الشخصيات
التاريخية.
وأش� ��ار ف��ي ت�ص��ري�ح��ات ص�ح��اف�ي��ة إل ��ى أن
مسلسل {ج��ري�م��ة ش �غ��ف} ينقصه ال�ت��واص��ل
ً
الذكي إلنجاحه بشكل أفضل ،موضحا أنه أحب
العمل ،ولفت في السياق ذات��ه إلى أن الدراما
السورية تراجعت ،على غرار القطاعات األخرى،
ً
بسبب الحرب رغم وصولها سابقا إلى أماكن
راق �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ح��ورب��ت ح�ت��ى م��ن صانعيها،
ً
إض��اف��ة إل ��ى ع ��دم ال �ت �ط��ور ،ك��اش �ف��ا أن ��ه طلب

م��ن المعنيين والمسؤولين إق��ام��ة أكاديمية
ً
ّ
سينمائية وتلفزيونية ولكن أحدا لم يستجب.
ّ
في سياق آخر ،أكد أن مغني الراب اسماعيل
تمر عندما عرض عليه تقديم أغنية ديو معه
وافق على الفور ،ألن هذا اللون يعجبه ويتمنى
تقديمه منذ سنوات لكنه كان يخشى ردة فعل
ً
راض تماما عن
الجمهور تجاهه ،وهو اليوم
ٍ
النتيجة.

رامي عياش
أحيا الفنان اللبنانيرامي عياش حفلة غنائية ببورتو
شرم الشيخ وسط حضور من جمهور عربي تجاوز  4آالف
شخص.
افتتح عياش الحفلة بأغنية {يا مسهرني الليل} ،وتابع
بمجموعة من أغنياته الناجحة من بينها{ :الناس الرايقة،
وخليني معاك ،ويال نرقص ،وسواح} لعبد الحليم حافظ،
وغيرها من أغنيات قديمة وجديدة.

جسي عبده
في خطوة أولى لها في الدراما المصرية،
تشارك الفنانة اللبنانية جسي عبده في ّ
{سك
على خواتك} ،إنتاج {شركة المتحدين لإلنتاج
اإلع�لام��ي} للمنتج ص��ادق ال�ص�ب��اح ،على أن
يعرض على شاشة رمضان .2018
المسلسل كوميدي مصري تؤدي فيه جسي
ً
ً
ع�ب��ده دورا ك��وم�ي��دي��ا إل��ى ج��ان��ب النجم علي
رب �ي��ع ،وي �ن��درج ض�م��ن األدوار ال�م�م�ي��زة التي
اعتادت تقديمها في لبنان.
{س� ��ك ع �ل��ى خ ��وات ��ك} ك �ت��اب��ة ك��ري��م ف�ه�م��ي،
وإخ ��راج وائ ��ل إح �س��ان ،ي�ش��ارك ف��ي البطولة:
ص�ل�اح ع�ب��د ال �ل��ه ،وس �ل��وى خ �ط��اب ،وص�ب��ري
ف ��واز ،وس�ه��ر ال�ص��اي��غ ،وه�ن��ا ال��زاه��د ،وك��ري��م
عفيفي ،وه��ادي ال�ج�ي��ار ،وميرنا ن��ور الدين،
وإسالم جمال...

نادين نجيم
ب�ع��د ال�ب�ل�ب��ة ال�ت��ي أث��اره��ا ملصق {ط��ري��ق}

إياد يغني {مأثر فيي} لفضل شاكر
قصي خولي
ً
الذي انتشر أخيرا ولم يكن من صناعة شركة
{الصباح ميديا} المنتجة للمسلسل ،أوضحت
ال�م�م�ث�ل��ة ن��ادي��ن ن .ن�ج�ي��م ،ب�ط�ل��ة ال�م�س�ل�س��ل،
أن الملصق الرسمي ل��م ينشر بعد والصور
المتداولة التي تجمعها م��ع النجم السوري
ع��اب��د ف �ه��د م ��ن ن �س��ج خ �ي��ال ال �ج �م �ه��ور ال ��ذي
ّ
تخص
يعبر عن محبته لهما بابتكار ص��ور
ال�م�س�ل�س��ل ،ج ��اء ذل ��ك ع�ب��ر ت �غ��ري��دة ل�ه��ا على
موقعها على {تويتر}.
وك��ان��ت نجيم عبرت ع��ن حماستها للدور
الذي ستؤديه وعلقت على حسابها على أحد

م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي{ :اس�ت�ع��دادات��ي
ل�م�س�ل�س��ل {ط ��ري ��ق} ك�ت�ي��ر م�ن�ي�ح��ة وأن ��ا كتير
متحمسة للدور وللكاركتير الجديد ،خاصة
أن��ه بالمس ال�م��رأة الناجحة والعاملة بشكل
خاص! دعولنا بالتوفيق أنا وعابد فهد بدور
كتير خاص .بحبكم من كل قلبي}.
المسلسل من إخراج رشا شربتجي ،وإعداد
سالم كسيري عن رواية للكاتب الكبير نجيب
محفوظ ،وبطولة باقة من وجوه الدراما.
إياد

وائل شرف
ع � �ب� ��ر ح � �س� ��اب� ��ه ع � �ل� ��ى أح � � ��د م� ��واق� ��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ش� ��ارك الممثل
ف جمهوره ومتابعيه
السوريوائل شر 
بفيديو رد فيه على أسئلتهم ،من بينها
أن غيابه عن الدراما يعود إلى انشغاله
بريطانيا وال سبب
بدراسة اإلخراج في
ّ
آخر غير ذلك ،إال أنه تجنب اإلجابة عن

األسئلة المتعلقة بإمكان ع��ود ت��ه إلى
مسلسل «باب الحارة» في جزئه العاشر.
في ختام الفيديو ،كشف أنه سينظم
مسابقة لمتابعيه حول أفضل تعليق
ع� �ل ��ى ال � �ف � �ي� ��دي� ��و ،وال � �ف� ��ائ� ��ز س �ي �ه��دي��ه
«خ �ي��زران��ة» العقيد م�ع�ت��ز ،الشخصية
التي ّ
جسدها في المسلسل بعدما حفر

اسمه عليها ،على أن ّ
يتم اختياره بشكل
عشوائي.
ً
أث��ار ش��رف بخطوته ه��ذه ج��دال بين
ج �م �ه��وره ،ال ��ذي ت �س��اء ل إن ك��ان حسم
قراره بعدم المشاركة في الجزء العاشر
من {باب الحارة}.

عبر صفحته على أ ح��د م��وا ق��ع التواصل االجتماعي
نشر الفنان اللبناني إياد فيديو يظهر فيه وهو يغني
ً
م�ق�ط�ع��ا م��ن أغ�ن�ي��ة {م��أث��ر ف�ي��ي} ل�ل�ف�ن��ان ال�م�ع�ت��زل فضل
ش��ا ك��ر ،وذ ل ��ك خ�ل�ال تسجيله إ ح ��دى أ غ�ن�ي��ا ت��ه ا ل�ج��د ي��دة
التي سيطلقها في بداية الربيع ،وصفها بأنها ستكون
م �ف��اج��أة ل �ل �ج �م �ه��وري��ن ال �ل �ب �ن��ان��ي وال �م �غ��رب��ي ،ع �ل��ى أن
ً
ّ
يصو رها الحقا .
ً
يذكر أن إياد أطلق أخيرا أغنية {وال ليلة} باللهجة
ً
ً
ال �م �ص��ري��ة ون ��ال ��ت اس �ت �ح �س��ان��ا ك �ب �ي��را ع �ن��د ال �ج �م �ه��ور
المصري.
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ّ
أيهما أفضل ...األرز األسمر أم األبيض؟
•
العدد  / 3675السبت  3فبراير  2018م 17 /جمادى األولى  1439هـ

culture@aljarida●com

ّ ً ًّ
ّ
لكثير من الشعوب حول العالم .ينمو اليوم في نحو مئة دولة في حين كان ينمو منذ آالف السنين في
مهما من النظام الغذائي
يشكل األرز جزءا
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحرارية في العالم.
جنوب آسيا وإفريقيا .وتشير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى أنه يشكل  %19من إجمالي السعرات
بحسب البيانات الغذائية الوطنية
ال �ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة ال ��زراع ��ة األم �ي��رك� ّ�ي��ة،
ّ
يحتوي كوب من األرز األبيض المطهو
ّ
المغذي والطويل على:
•  205سعرات حرارية.
ّ
اليومية من الفيتامينات
أنظر إلى الجدول أدن��اه لمقارنة القيمة
ّ
ّ
والمعادن في كوب من األرز األبيض أو األسمر ،المطهو وطويل الحبة.
ال�ف�ي�ت��ام�ي��ن/
المعدن

ّ
ال �ق �ي �م ��ة ال� �ي ��وم � ّ�ي ��ة ل� �ل��أرز
األبيض

ال�ق�ي�م��ة ال�ي��وم�ي��ة
ّ
لألرز األسمر

•  0.44غرام من الدهون.
ً
ّ
النشويات.
•  44.51غراما من
•  0.6غرام من األلياف.
ّ
في المقابل ،يحتوي كوب من األرز
األسمر المطهو والطويل على:

حاالت ّ
معينة
ُ
نوع
في بعض ً الحاالت ،يستحسن تناول ٍ
من األرز بدال من اآلخر بسبب مزاياه:
الفوالت:
المرأة الحامل ،أو المرضعة ،تحتاج
إلى معدالت عالية من الفوالت لتقليل
ّ
التشوهات
خطر إصابة الطفل ببعض
ً
ال�خ�ل�ق� ّ�ي��ة ،خ�ص��وص��ا ع�ي��وب األن�ب��وب
العصبي.
ّ
بغض النظر عن الفوالت الموجود
ُ
ًّ
طبيعيا ف��ي األط�ع�م��ة ،تنصح ال�م��رأة
ال �ت��ي ت��رغ��ب ف ��ي ال �ح �م��ل ب��ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى  400م� �ي� �ك ��روغ ��رام إض ��اف ��ي م��ن
ّ
ً
حمض الفوليك يوميا .ولما كان األرز
ً
األب �ي��ض م�ح� ّ�ص�ن��ا بحمض الفوليك،
ً
ُ
فيعتبر خيارا أفضل لمن يحاول زيادة
ّ
حاجته إلى الفوليك أو المعرض لخطر
النقص فيه.

الحديد

11

6

الثيامين

17

24

النياسين

12

26

الفيتامين B6

7

12

الفوالت

38

5

الفوسفور

7

21

المغنيسيوم

5

20

الزنك

5

10

السيلينوم

17

17

النحاس

5

11

ّ
غذائي قليل األلياف:
نظام

المنغنيز

37

98

ّ
يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي
قليل األلياف في حالة االضطرابات في

مرض الكلى:
ّ
يحتوي األرز األسمر على فوسفور
ّ
وبوتاسيوم أكثر من األرز األبيض .لذا
ّ
الحد من
يعاني مرض الكلى
على من ّ
هذين المغذيين في نظامه الغذائي.

•  248سعرة حرارية.
•  5.53غرامات من البروتين.
•  1.96غرام من الدهون.
ً
ّ
النشويات.
•  51.67غراما من
•  3.2غرامات من األلياف.

األمعاء ،كالتهاب القولون واإلسهال،
وب �ع��د ال �خ �ض��وع ل� �ج ��راح ��ات ت �ط��اول
ّ
البطن أو األمعاء .يحتوي األرز األبيض
ّ
ألياف أقل من األسمر ،لذا ُيعتبر
على
ٍ
ً
خيارا أفضل عند الحاجة إلى النظام
ّ
ً
الغذائي قليل األلياف ،علما بأن األرز
ً
ُ
األسمر قليل األلياف أيضا لذا يمكن
تناول االثنين.

نظام غذائي عالي األلياف:
ّ
ّ
رغم أن األرز األسمر يحتوي على كمية
ً
ألياف ال تتفوق كثيرا على تلك المتوافرة
ً
في األرز األبيض ،فإنه ال يزال خيارا أفضل
عند الحاجة إلى زي��ادة األلياف في النظام
ّ
الغذائي ،ال سيما أنها تعزز الوصول إلى
مستويات كولسترول أفضل والسيطرة على
الوزن ،وتحارب اإلمساك.

تغذية أفضل:
ّ
ل� �م ��ا ك � ��ان األرز األس � �م� ��ر ي�ح�ت�ف��ظ
بالنخالة ،ف�ه��ذا يعني اح �ت��واء ه على
كميات أكبر من الفيتامينات والمعادن
ّ
ًّ
مثاليا لمن
ومغذيات أخرى ،ما يجعله
ً
يحاول تحسين غذائه عموما.

مخاطر واعتبارات محتملة
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ف ��وائ ��ده ال �ك �ث �ي��رة،
ال ي �خ �ل��و األرز م� ��ن ب �ع ��ض األو ج � ��ه
السلبية:

السموم
ً
أث� ��ارت أخ �ي��را ك�م�ي��ات ال��زرن �ي��خ في
ّ
األرز ال �ق �ل��ق ،وه� ��ي ت�خ�ت�ل��ف بحسب
ن��وع��ه ون ��وع ال �ت��رب��ة ال �ت��ي ن�م��ت فيها
البذور .ولما كانت قشرته الخارجية
زرنيخ أكثر من األج��زاء
تحتوي على
ٍ
ّ
األخرى فيه ،فهذا يعني أن األسمر منه
يحتوي على مستويات سموم أعلى
من األبيض.
كذلك أثير القلق بشأن الكادميوم
ّ
والزئبق والرصاص في األرز .مع هذا،
ّ
أش��ارت مقالة ف��ي مجلة Rice Today
ّ
(األرز ال � �ي� ��وم) إل � ��ى غ� �ي ��اب ال �ب �ح��وث

ّ
ّ
السامة من
المواد
الكافية للجزم بأن
ّ
األرز تؤذي البشر .في المقابل ،وجدت
دراسة حديثة عالقة محتملة بين من
ّ
ي�ت�ن��اول األرز وب�ي��ن ارت �ف��اع اإلص��اب��ة
بسرطان الجلد.
ت�ن�ص��ح اإلدارة األم �ي��رك� ّ�ي��ة ل�ل�غ��ذاء

اختالفات غذائية

ُ
ّ
ّ
األرز األبيض هو أرز أسمر أزي�ل��ت عنه القشرة،
ّ
لذا يفقد بعض مضادات األكسدة والفيتامينات من
نوع  Bوالمعادن والدهون واأللياف وكمية صغيرة
من البروتين.
ُ
ّ
أصناف كثيرة من األرز األبيض
إلى
مواد
تضاف
ُ
ّ
لتحل مكان المغذيات التي فقدت خالل المعالجة .في

ّ
ّ
ً
ّ
األميركية مثال ،يضيف مصنعو
الواليات المتحدة
األطعمة مجموعة الفيتامين  Bكالثيامين والنياسين
وحمض الفوليك والحديد.
ّ
ّ
وكما ُيظهر الجدول ،فإن األرز األسمر يحتوي على
ّ
كميات أكبر من الفيتامينات والمعادن مقارنة باألرز
األبيض ،باستثناء الحديد والفوالت .ويحتوي على

ّ
كمية السيلينوم ذاتها كما في األرز األبيض.
ّ
ّ
يتميز األرز في نوعيه األبيض واألسمر ،بكونه
ً
ً
ّ
الجهاز الهضمي ويتحمله الجسم جيدا،
لطيفا على ّ
خال من الغلوتين.
باإلضافة إلى أنه ّبطبيعته ٍ
ّ
يؤدي تبريد األرز بعد طهوه إلى ارتفاع مستويات
ّ
األلياف المسماة النشويات المقاومة .ينطبق هذا

ّ
ً
األرز المطهو الذي َ
تعرض للتسخين
األمر أيضا على
ّ
ً
ّ
الحقا ،ما يعزز صحة األمعاء.
ّ
ً
ُينتج ك��ل م��ن األرز األب�ي��ض واألس �م��ر م��زي��دا من
ّ
ّ
النشويات المقاومة بعد التخلص من الحرارة التي
خلفتها عملية الطهو ،لكن األرز األسمر يحتوي على
ً
مزيد من األلياف عموما.

ّ
والدواء الصغار والكبار باتباع نظام
غ��ذائ��ي ص�ح��ي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ح�ب��وب
م�ت�ن� ّ�وع��ة .ف�ت�ن��اول أن ��واع مختلفة من
ال� �ح� �ب ��وب ط ��ري� �ق ��ة ف ��اع� �ل ��ة ل� �ل� �ح � ّ�د م��ن
ّ
ّ
التعرض للزرنيخ الموجود في األرز.

السكري

ّ
وج��د الباحثون ف��ي دراس ��ات ع��دة أن
ّ
ت �ن��اول ك�م�ي��ة ك�ب�ي��رة م��ن األرز األب�ي��ض
ّ
ي��رت�ب��ط ب�خ�ط��ر اإلص ��اب ��ة ب��ال �س��ك��ري من
ً
النوع الثاني ،خصوصا ل��دى الشعوب
ّ
ّ
اآلسيوية .كذلك ّ
توصلوا إل��ى أن مقابل
كل حصة من األرز األبيض المتناولة في
ّ
اليوم يزداد خطر اإلصابة بالسكري من
نوع  2بنسبة .%11
ّ
ك ��ذل ��ك ق� ��ارن� ��ت دراس� � � ��ة أخ� � ��رى األرز
األب �ي��ض ب��األس�م��ر م��ن ن��اح�ي��ة اإلص��اب��ة
ّ
بالسكري من النوع الثانيّ ،
فتبين ّ
للمرة
ّ
الثانية أن األبيض منه يرتبط بأكبر خطر
في هذا المجال.
ّ
األرز األبيض خمس ّ
مرات
من يتناول

ً
أسبوعيا أو أكثر يرتفع خطر إصابته
ّ
ب��داء ال�س��ك� ً�ري م��ن ال�ن��وع الثاني بنسبة
ّ
 %17مقارنة بمن يتناول كمية أقل منه.
وع �ل��ى ال �ن �ق �ي��ض ،ق��ل خ �ط��ر اإلص��اب��ة
ّ
ب��داء السكري من النوع الثاني ل��دى من
ّ
ي �ت �ن��اول��ون ح� ّ�ص�ت�ي��ن أو أك �ث��ر م��ن األرز
ً
األس�م��ر أسبوعيا بنسبة  %11مقارنة
ّ
ّ
بمن يأكلون كمية أقل من األرز األسمر.
ّ
ّ
الباحثون أن استبدال األرز
يستنتج
ّ
األسمر باألبيض يخفف خطر اإلصابة
ّ
ّ
ب��ال�س��ك��ري م��ن ال�ن��وع ال�ث��ان��ي ألن بعض
ف��وائ��د األس�م��ر ي�ع��ود إل��ى اح�ت��وائ��ه على
ك �م �ي��ات أك �ب��ر م��ن األل �ي ��اف غ �ي��ر ال�ق��اب�ل��ة
للذوبان والمغنيسيوم.

ّ
نظام الغذاء الغربي ...كيف يضر جهازنا المناعي؟
ال تختلف استجابة جهازنا المناعي لنظام الغذاء الغربي عن كيفية تصديه لعدوى ّناتجة عن
بكتيريا خطيرة ،بحسب بحث حديث قادته جامعة «ب� ّ
ّ
األلمانية ونشرته في مجلة Cell
�ون»
ّ
(الخلية).
بشكل
توصلت الدراسة إلى نتيجة أخرى مثيرة للقلق ،وهي استجابة جهازنا المناعي ٍ
كذلك ّ
مفرط لمحفزات االلتهاب نتيجة التباع نظام الغذاء الغربي مدة طويلة .ولألسف في هذه
المرحلة ،ال ُيصلح االنتقال إلى حمية صحية هذا الضرر.

ً
�زء م��ن ال��دراس��ة ،أط�ع��م الباحثون فئرانا
ك�ج� ٍ
ّ
م�ع� ّ�رض��ة ل�لإص��اب��ة ب�ت�ص��ل��ب ال�ش��راي�ي��ن أطعمة
م��درج��ة على الئحة نظام ال�غ��ذاء ال�غ��رب� ّ�ي ،وهي
ّ
ّ
وغنية بالدهون وقليلة
الحرارية
عالية السعرات
األلياف.
بعد شهر فقط ،أظهرت الفئران ّ
تغيرات في
ٍ
التهابية ّ
ّ
قوية تحدث
أجسامها تشبه تفاعالت
ّ
ّ
ّ
بكتيرية .تقول أنيت كريست ،مؤلفة
جراء عدوى
رئيسة للدراسة وزميلة م��ا بعد ال��دك�ت��وراه في
ّ
�ون"ّ :
ّ
الصحي
"أدى ّ نظام ال�غ��ذاء غير
جامعة "ب �
إل��ى ت��زاي� ٍ�د غير متوقع ف��ي ع��دد بعض الخاليا
ً
ال�م�ن��اع� ّ�ي��ة ف��ي دم ال �ف �ئ��ران ،خ �ص��وص��ا ال�خ�لاي��ا
ّ
المحببة والوحيدة".
ّ
ساعد ذلك الباحثين في معرفة ما الذي يمر به
نخاع العظم ،حيث توجد السالئف أو هذه األنواع
ّ
ّ
المناعية .قارنوا سالئف
المحددة من الخاليا
ّ
ّ
ّ
الخاليا النخاعية العظمية المناعية الرئيسة بين
ّ
ّ
الغربي ،والفئران
الفئران التي اتبعت نظام الغذاء
ً ّ ًّ
التي أطعمت طعاما صحيا يرتكز على الحبوب.
ّ
ّوج��د ال�ب��اح�ث��ون أن ن �ظ��ام ال �غ��ذاء ال�غ��رب��ي
ش��غ��ل جينات ع��دة ف��ي خ�لاي��ا ال�س�لائ��ف ،بما
ّ
فيها ما يزيد االنتشار ويعزز تفاعالت الجهاز
المناعي ال�ف�ط��ري .واألخ�ي��ر ج��زء م��ن الجهاز
باستجابات سريعة وواسعة
المناعي ،يتفاعل
ٍ
مع ال�ع��دوى ،ويتبعه في وق��ت الح��ق ّ
رد فعل
ٍ

ّ
ّ
التكيفي.
محدد أكثر من الجهاز المناعي
تبين أن في بعض الحاالت ،تسهم التغيرات
غير الصحية الطويلة األمد في النظام الغذائي
ّ
ّ
في اإلصابة بالسكري من النوع الثاني ،وتصلب
ُ
الشرايين ،باإلضافة إلى حاالت أخرى عدة يعتقد
ّ
ً
ّ
أن لاللتهاب دورا فيها ،وارتبطت باتباع الحمية
الغربية.

ً
العودة ال تجدي نفعا

ه ��دأ االل �ت �ه��اب ال �ح � ّ
�اد ل ��دى ال �ف �ئ��ران ال�ت��ي

ً
ً ّ
وج��د ف��ري��ق ال�ب��اح�ث�ي��ن أي �ض��ا أن بروتينا
ُيدعى ( NLRمستقبالت النوكليوتيد األشبه
بمجال التماثل قليل الحدود) من أسرة بروتين
البيرين ،يحتوي على  ،)NLRP3( 3وهو "وسيلة
ّ
الغذاء
استشعار" ّ
للجهاز ّالمناعي تميز نظام ّ
الغربي على أنه مسبب لألمراض ،من ثم تحفز
ّ
االلتهابية.
االستجابة
ً
ّ
المناعية
ف�ض�لا ع��ن تحفيز االس�ت�ج��اب��ات
ّ
من خالل بروتين  ،NLRP3يسبب نظام الغذاء

ً
ات �ب �ع��ت ن �ظ��ام غ � ��ذاء غ��رب� ّ�ي��ا ب �ع��دم��ا أع��اده��ا
ال�ب��اح�ث��ون إل��ى ن�ظ��ام�ه��ا ال �غ��ذائ��ي الطبيعي
ّ
المرتكز على الحبوب ألرب�ع��ة أسابيع .لكن
ّ
ّ
ّ
األساسية
التغيرات
التحول لم يعكس
ه��ذا
الجهاز المناعي الفطري ،فبقيت
أصابت
التي
ّ
جينات ع��دة نشطتها الحمية الغربية على
حالها.
ّ
يقول البروفسور إي��ك الت��ز ،كبير مؤلفي
ال� ��دراس� ��ة وم ��دي ��ر م �ع �ه��د ال �ج �ه��از ال �م �ن��اع��ي
ّ
الفطري في جامعة "بون"" :في الفترة األخيرة،
ً
ّ ّ
تبين أن لدى الجهاز المناعي الفطري نوعا

بروتين NLR

ً
ال �غ��رب��ي أي �ض��ا ت �غ� ّ�ي��رات ج�ي�ن� ّ�ي��ة ع�ل��ى ال�م��دى
البعيد ،فتسهل قراءة أجزاء الحمض النووي
ً
التي يصعب الوصول إليها عادة.
ي �ش��رح ال �ب��روف �س��ور الت� ��ز" :ن �ت �ي � ّج��ة ل��ذل��ك،
يتفاعل الجهاز المناعي تجاه المحفزات كافة
ّ
التهابية أقوى".
باستجابات
حتى أصغرها،
ٍ
ّ
في المرحلة األخ�ي��رة من االخ�ت�ب��ارات ،أكد
الفريق دور بروتين  NLRP3من خالل إظهار
ً
ّأن الفئران التي تفتقر إليه لم ّ
تطور التهابا

ّ
ّ
عملية تدعى
م��ن ال ��ذاك ��رة" .وي �ش��رح أن ث� ّّ�م��ة
ً
ّ
الفطرية" تحفزها عادة عدوى
"تدريب المناعة
ّ
بكتيرية ،ولكن ّف��ي حالة الفئران المشاركة
ف��ي ال ��دراس ��ة ،ح��ف��زه��ا ن�ظ��ام ال �غ��ذاء ال�غ��رب��ي.
ّ
الفطرية
ويضيف" :يضمن ت��در ي��ب المناعة
ّ
ّ
أن بعد العدوى ،يبقى الجسم في حالة تأهب
ٍّ
هجوم جديد".
ليدافع عن ذاته برد سريع على
ٍ

ًّ
منهجيا من نظام الغذاء الغربي ،ول��م تظهر
ً
ّأي��ا من التغييرات طويلة األم��د األخ��رى التي
تشمله.
ّ
ي �ق��ول ال �ب��روف �س��ور الت ��ز إن ه ��ذه ال�ن�ت��ائ��ج
ّ
تسلط الضوء على التأثير الهائل ألنواع األكل
ال�خ��اط�ئ��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تأثيرها المهم في
ّ
المجتمع .ويضيف" :علينا أن نمكن أطفالنا من
ّ
ّ
اتخاذ قرارت واعية بشأن عاداتهم الغذائية".

كيف يقود مرض اللثة إلى السرطان؟
هل صحة الفم أكثر
أهمية مما ظننا؟ يشير
بحث جديد من فنلندا إلى
رابط مفاجئ بين مرض
اللثة واإلصابة ببعض
أنواع السرطان ،واألسوأ
أن األخيرة ُربطت بخطر
الوفاة.

ّ
يتسم التهاب دواعم السن (أو مرض اللثة) بالتهاب
األنسجة المحيطة بقاعدة األس�ن��ان ،أي اللثة ،وقد
يؤدي إلى تلفها في مراحله المتقدمة .حتى أنه يبدأ
بمهاجمة العظم الذي يثبت األسنان في مكانها.
كما لو أن العيش مع أعراض التهاب دواعم السن
ً
ل�ي��س ك��اف�ي��ا ب�ح��د ذات ��ه ،أظ�ه��ر ب��اح�ث��ون م��ن جامعة
هلسنكي ومستشفى هلسنكي الجامعي في فنلندا،
بالتعاون مع زمالء من معهد كارولينسكا في السويد،
أن البكتيريا المسؤولة عن ه��ذا المرض قد تسبب
ً
ً
أي �ض��ا ب�ع��ض أن� ��واع ال �س��رط��ان ،خ�ص��وص��ا س��رط��ان
البنكرياس.
في نوفمبر  ،2017نشر تيمو سورسا من جامعة
هلسنكي وف��ري�ق��ه دراس� ��ة ف��ي ال�م�ج�ل��ة البريطانية
للسرطان كشفت أن البكتيريا اللولبية السنية ،التي
ً
تسبب التهاب دواعم السن ،قد تكون مسؤولة أيضا
عن اإلصابة ببعض أنواع السرطان.

بكتيريا مرض السن
أش � � ��ار ال� �ب ��اح� �ث ��ون إل � ��ى أن ال �ل��ول �ب �ي��ة ال �س �ن �ي��ة
وبعض أن��واع سرطان الجهاز الهضمي ،كسرطان
البنكرياس ،يتشاركان في أنزيم ُيدعى بروتيناز
اللولبية السنية الشبيه بالشيموتريبسين (Td-
.)CTLP
ينتشر هذا األنزيم ،الذي ُيرى في بعض األورام

ّ
السرطانية ،في الفم ويشكل العامل «المعزز» الرئيس
لتطور مرض اللثة.
عمل الباحثون بعد ذلك على التحقق من اآلليات
ال�ج��زي�ئ�ي��ة ال�م�ع�ن�ي��ة ال �ت��ي ق��د ت��وض��ح ال ��راب ��ط بين
البكتيريا المسؤولة عن التهاب دواعم السن وبين
اإلصابة بأورام سرطانية في أجزاء أخرى من الجسم.
اك�ت�ش��ف ال �ف��ري��ق أن أن��زي��م  Td-CTLPق ��ادر على
تنشيط أنزيمات أخ��رى (مثل  pro-MMP-8وpro-
 )MMP-9تستخدمها الخاليا السرطانية كوسيلة
ً
تسمح لها بغزو خاليا كانت صحية سابقا.

يكتب معدو التقرير« :باإلضافة إلى ذلكّ ،قدمت
تجاربنا في األنبوب أدل��ة على أن  Td-CTLPيعرب
ً
عن نشاط ِّ
معدل مناعي قد يؤدي دورا بالغ األهمية
في دعم التسرطن وضبطه».
ً
يعني ه��ذا أن أ ن��ز ي��م  Td-CTLPيستطيع أيضا
ع��رق�ل��ة رد ف�ع��ل ج �ه��از ال�م�ن��اع��ة م��ن خ�ل�ال ت��أث�ي��ره
ف ��ي م �ث �ب �ط��ات األن ��زي� �م ��ات ،وه ��ي ج��زي �ئ��ات ت�ب�ط��ئ
ً
ع��ادة ن�ش��اط األن��زي��م عند ال �ض��رورة .وه�ك��ذا يتيح
 Td-CTLPلألنزيمات الصديقة للسرطان التسبب
بأكبر ضرر ممكن.

«عوامل فوعة تنتشر من الفم»
أجرى سورسا وفريق آخر من الباحثين دراسة
إضافية هدفت هذه المرة إلى التحقق من الرابط
بين اإلصابة بالتهاب دواعم السن وبين معدالت
الوفاة جراء السرطان.
ُ
ً
ك�ش��ف ال�ب�ح��ث ال �ج��دي��د ،ال ��ذي ن �ش��ر أخ �ي��را في
ً
ً
المجلة ال��دول�ي��ة ل�ل�س��رط��ان ،راب �ط��ا إي�ج��اب�ي��ا بين
االثنين.
ّ
إلعداد الدراسة ،حلل سورسا وزمالؤه بيانات
ً
ُجمعت من  68273بالغا على مدى عشر سنوات،

ف�ت��وص�ل��وا إل��ى راب ��ط ق��وي ب�ي��ن تشخيص م��رض
اللثة وبين الوفاة الناجمة عن سرطان البنكرياس.
ب �ت��أم��ل ال ��دراس� �ت� �ي ��ن ،اس �ت �خ �ل��ص ال �ف ��ري ��ق أن
خصائص التهاب دواع��م السن االلتهابية ّ
تسهل
على البكتيريا المضرة االنتقال إلى أجزاء أخرى
من الجسم ،ما يسمح لعوامل الفوعة الخاصة بها
(مثل  )CTLPبالعمل كـ{داعم» للخاليا السرطانية.
يذكر سورسا« :برهنت هاتان الدراستان ألول
الممرضة
مرة أن عوامل الفوعة الخاصة بالبكتيريا
ِ

ال��رئ�ي�س��ة ال�م�س��ؤول��ة ع��ن م��رض ال�ل�ث��ة ق ��ادرة على
االن �ت �ق��ال م��ن ال �ف��م إل ��ى أج� ��زاء أخ ��رى م��ن ال�ج�س��م،
برفقة البكتيريا على األرجح ،وأداء دور في اآلليات
المركزية لتلف األنسجة المرتبطة بالسرطان».
ّ
يشجع سورسا وزم�لاؤه الناس
نتيجة لذلك،
ع�ل��ى االن�ت�ب��اه لصحة ف�م�ه��م ،ب�م��ا أن ال��وق��اي��ة من

ً
األم��راض الفموية تعني أيضا الوقاية من نتائج
صحية أكثر خطورة كالسرطان.
ً
ي �خ �ت��م س ��ورس ��ا« :ه � ��ذه ال �خ �ط��وة م �ف �ي��دة ج ��دا
للمجتمع على األمد الطويل».

توابل ةديرجلا
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Movies

تراجي هينسون :لدي آمال كبيرة بالمستقبل
ّ
• تؤدي دور امرأة قوية في Proud Mary
ً
أدت تراجي هينسون أدوارا عدة اضطرت فيها إلى إطالق النار .ولكن في دور البطولة في
 ،Proud Maryهذه أول مرة تكون فيها القاتلة المأجورة.
ً
Hidden
تلبس ممثلة مسلسل  ،Empireالتي جعلت علم الحساب يبدو مميزا في
ً
وتخفي ترسانة تجعل جون ويك فخورا،
 ،Figuresالجلد األس��ود في عملها األخيرً ،
وتقود سيارة مازيراتي من مهامها وإليها ،منفذة ما تطلبه منها عائلة تعمل في مجال
ً
ً
الجريمة المنظمة في بوسطنً .
تعمل «لدى هذا الرجل ليال ونهارا» ،لكن حياتها تنقلب رأسا ُعلى عقب عندما تلتقي
كانت
ً
فتى صغيرا يدخل حياتها مصادفة عندما تخفق إحدى عملياتها .تبرز مقتطفات الفيلم
مشاهد حركة لم يسبق أن رأيناها من هينسون حتى اليوم .أما ملصق العمل ،فيعيدنا إلى
استغالل السود رائجة.
زمن كانت فيه موجة
ً
تتحدث هينسون ،التي كانت أيضا منتج الفيلم المنفذ ،عن جهودها األخيرة لتمكين المرأة.
دارسيل روكيت

بطل أفالم
الحركة
المفضل لديها
دانيال كريغ

ي �ه��دف فيلم Proud Mary
إل� ��ى ت�م�ك�ي��ن ال� �م ��رأة ف ��ي زم��ن
نحن بأمس الحاجة إلى ذلك.
هل خططت لذلك؟
ك�ل�ا ،ه �ك��ذا ش� ��اء ت األق � ��دار.
ي� �ح ��رص ال� �ق ��در ع �ل��ى ح ��دوث
التطورات في وقتها المناسب.
وم��ا كنت أستطيع أن��ا نفسي
أن أخطط لذلك بشكل أفضل.
ل��م ي�ك��ن ه ��ذا م��ن ت��رت�ي�ب��ي ،بل
هذا ما شاء ه الكون .ولكن ها
نحن! ويمكنني اليوم استخدام
هذا المنبر ألتحدث
ع� � � ��ن ب �ع ��ض

ال �م� �س ��ائ ��ل ال� �م� �ه �م ��ة .ي �ت �ن��اول
الفيلم أهمية استعادة القوة
وع � ��دم ال� �ت� �ح � ّ�ول إل� ��ى ض�ح�ي��ة
أو ال�ق�ب��ول ب �ه��ذا ال� ��دور .تريد
هذه المرأة أن تخرج من نمط
ح �ي��ات �ه��ا ال � ��ذي س �ئ �م �ت��ه .لكن
مجموعة من ال��رج��ال تأمرها
وتمنعها من ذل��ك .فما الحل؟
تستعيد ق��و ت�ه��ا .ه��ذا جوهر
ال �ق �ص��ة .ول �ك��ن ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ي
كممثلة في هذه اللعبة ،يعكس
الفيلم أهمية أن ت��ؤدي ام��رأة
أميركية من أصل أفريقي في
سن معينة الدور الرئيس في
فيلم مماثل .يكفي أن ُيعرض
ً
عليها ه��ذا ال ��دور .ل��م ن� َ�ر أم��را
ً
مماثال منذ سبعينيات القرن
ً
الماضي .شاهدنا كثيرا
م ��ن األدوار ال �م �س��ان��دة
والثانوية ال�ق��وي��ة ،بيد
أن �ن��ا ل ��م ن� � َ�ر ام� � ��رأة في
دور ال�ف�ي�ل��م ال��رئ�ي��س
ً
(غالبا) .هذا فيلمها...
ت � �ف� ��وز ف� ��ي ال �ن �ه��اي��ة
وتقتل الرجل ...لم َ
نر
هذا منذ السبعينيات.
ً
ً
لماذا لم َ
نر فيلما مماثال
منذ ذلك الحين؟
ال ي��رون المكاسب المالية.
ال يتحلى أحد بالذكاء الكافي

تراجي هينسون في مشهد من Proud Mary
ليرى أرباح هذا الفيلم المالية.
لكنهم سيشاهدونه في مطلق
األحوال.

تصبحين ب�ط�ل��ة أ ف�ل�ام حركة
ع �ن��دم��ا دخ �ل��ت م �ج��ال ال�ع�م��ل
هذا؟

ل � َ�م اح� �ت ��اج أص� �ح ��اب ال �ق��وة
إل� � ��ى ه� � ��ذه ال � �ف � �ت ��رة ال �ط��وي �ل��ة
ليستيقظوا ويتحركوا؟

ً
ً
َم� ��ن ي�ت�خ�ي��ل أم � ��را م �م��اث�لا؟
وهنا تكمن المتعة .هنا نجني
المكاسبَ .من ال يرغب في أداء
دور البطل القوي؟ هذه أفضل
شخصية.

يسيطر الخوف على الناس.
ي��رون المناصب المتبدلة في
هذه االستوديوهات ويدركون
مواضع الخطأ .ترتاد النساء
دور السينما أكثر من الرجال.
ل��ذل��ك م��ن ال��ذك��اء ال�ت��وج��ه إل��ى
إليهن.
�ت أن � � � � � ��ك ق ��د
ه� � � � ��ل ت � � �خ � � �ي � � �ل� � � ِ

استندت في دور ماري
هل
ِ
إلى شخصية محددة؟
ك ��ان ال ب ��د م ��ن أن أن �ق��ل ما
ً
قدمه َمن سبقوني ،خصوصا
ب��ام غرير .لكنني جعلت تلك
الشخصية حقيقية وصادقة.

ً
ال ن��رى ف��ي ال�ح�ي��اة ك�ث�ي��را من
ال �ق��ات�ل�ات ال� �م ��أج ��ورات .ل��ذل��ك
�اث عن
أج ��ري ��ت ب �ع�
�ض األب� �ح � ً
ُ
وعثرت مصادفة على
الرجال،
رجل ُيدعى أيسمان (ريتشارد
كوكلينسكي) أ ث��ار اهتمامي.
أحببته .ق��ام ب��أ ع�م��ال مريعة،
ً
إال أن أم��را م��ا ف��ي شخصيته
ش��دن��ي إل� �ي ��ه .أع �ت �ق��د أن ه��ذا
م� ��ا ج �ع �ل��ه ال� �ق ��ات ��ل ال �م ��أج ��ور
المناسب ،بما أن عليه تنفيذ
ب� �ع ��ض ع� �م� �ل� �ي ��ات ال� �ق� �ت ��ل ع��ن
ً
م �س��اف��ة ق��ري �ب��ة ج � ��دا .م ��ا ك��ان
ً
ً
ي �س �ت �خ��دم دوم � � ��ا س �ك �ي �ن��ا أو
ً
ً
مسدسا  ،بل لجأ أحيانا إلى
حقنة على لوحة القيادة .بدا
ً
لي مثيرا لالهتمام.

َم � � ��ن ب � �ط ��ل أف � �ل� ��ام ال� �ح ��رك ��ة
المفضل لديك؟
أح � ��ب ك �ي ��ان ��و ري� �ف ��ز ول �ي ��ام
ً
ن� �ي� �س ��ون ،وأه � � ��وى أي� �ض ��ا ك��ل
أعمال بوند .لكن المفضل لدي
ي�ب�ق��ى دان �ي��ال ك��ري��غ ألن ��ه نقل
ه��ذه الشخصية إل��ى مستوى
أعلى .أعرب عن جرأة أكبر وبدا
أكثر جاذبية .أعتقد أن إدريس
(إلبا) ينجح في دور بوند ،أو
ربما أنا.
م�م��ن اس �ت �م��دت إل �ه��ام��ك في
هذا الدور؟
م � � � ��ن ال� � � �ن� � � �س � � ��اء ال � � �ل� � ��وات� � ��ي

ي�ن��اض�ل��ن ف��ي سبيل األف�ض��ل.
ت�س�ت�ن��د ه ��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ة إل��ى
ك� ��ل أن� � � ��واع ال � �ن � �س� ��اء ،ال �ن �س��اء
اللواتي عرفتهن ف��ي حياتي،
وصديقاتي.
ه � ��ل ت� �ع� �ت� �ق ��دي ��ن أن م � ��اري
س �ت �م �ه��د ال � � ��درب إزاء ب �ط�لات
أخريات في عام 2018؟
ه��ذا م��ا أرج ��وه .ال أستطيع
توقع المستقبل ،إال أنني آمل
ذلك بالتأكيد.
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ما سبب حذف «تيليغرام» من متجر «أبل»؟

«واتساب لألعمال» متوفر في أغلبية أنحاء العالم

لـ ــم ي ـع ــد «ت ـي ـل ـي ـغ ــرام» م ـتــوفــرا
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــر أب ـ ـ ــل
للتطبيقات ،بعد ان تلقت الشركة
شـ ـك ــاوى ج ــدي ــدة حـ ــول مـحـتــوى
غـيــر الئ ــق ف ــي الـتـطـبـيــق .طبيعة
المحتوى غير معروفة للجميع،
ول ـكــن بــالـتــأكـيــد ك ــان ه ـنــاك خــرق
ل ـ ـشـ ــروط وق ــوانـ ـي ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات
الموجودة على منصة  ،iOSوتم
التعامل معه بشكل حازم من قبل
المسؤولين على متجر أبل.

ب ـ ـ ـ ــدأ تـ ـطـ ـبـ ـي ــق WhatsApp
 Businessالــوصــول إل ــى مناطق
مختلفة حول العالم ،حيث يهدف
إلــى تقريب الـعــاقــة بين الشركة
وال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــل ،مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـس ـه ـيــل
الـ ـت ــواص ــل ،ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر صـفـحــة
خ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـش ــرك ــة
وبياناتها المختلفة ،كما يسهل
أيضا تواصل الشركة مع العمالء،
ف ـ ـصـ ــاحـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ب ــإمـ ـك ــان ــه
ت ـص ـن ـيــف ال ــرس ــائ ــل أو تـجـهـيــز

وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـت ـي ـل ـي ـغ ــرام عـ ــن ال ـ ـحـ ــذف بـشـكــل
رسمي على حسابه في «تويتر»،
مؤكدا أن «أبــل» اخبرتهم بوجود
م ـح ـت ــوى غ ـي ــر الئـ ــق ي ـت ــم عــرضــه
داخ ــل الـتـطـبـيــق ،وان ـهــم يعملون
بأقصى جهد للعودة بشكل سريع
للمتجر.

بعض الــردود ،الستخدامها عند
استالم رسالة جديدة من العميل.
و يــو فــر التطبيق كــذلــك بعض
األدوات لـمـعــرفــة ع ــدد الــرســائــل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــروءة وال ـ ـم ـ ــرس ـ ـل ـ ــة ،وهـ ـ ــذا
للوقوف على جودة الدعم الفني
الـ ــذي ي ـقــدم ع ـبــر الـتـطـبـيــق ال ــذي
يدعم أيضا إمكانية تشغيله عبر
المتصفح.

«سامسونغ» المرتقبة ستتميز بخاصية شبيهة ألبل
هواتف
ً

الشركة أعلنت رسميا قدوم هاتفها المقبل باسم Galaxy S9
تستعد «سامسونغ» لكشف
النقاب عن هواتفها الرائدة
المنتظرة Galaxy S9
و Galaxy S9+خالل حدثها
Samsung Unpacked
المحدد بتاريخ  25فبراير
الجاري ،أي قبل يوم واحد
من انطالق فعاليات المؤتمر
العالمي للجوال ،MWC 2018
بحسب الدعوات ،التي أرسلتها
الشركة إلى الصحافة قبل عدة
أيام.

و كــا نــت التسريبات السابقة
ق ــد ك ـش ـفــت ال ـك ـث ـيــر م ــن األمـ ــور
المتعلقة بتلك ا ل ـهــوا تــف ،مثل
المواصفات والميزات وغيرها
م ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور .وتـ ـ ـح ـ ــدث ت ـق ــري ــر
جـ ــديـ ــد عـ ــن ال ـ ـم ـ ـيـ ــزات ال ـم ـم ـكــن
توافرها في هذه الهواتف ،بما
فــي ذل ــك خــاصـيــة الـتـعــرف على
الـ ــوجـ ــه ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـك ــام ـي ــرا
وتقنية الماسح الضوئي الذكي
وال ـم ـل ـص ـق ــات ث ــاث ـي ــة األبـ ـع ــاد
ً
جنبا إلى جنب مع وضع جديد
للكاميرا يدعى .Tag Shot

ك ـش ـف ــت «سـ ــام ـ ـسـ ــونـ ــغ» ي ــوم
األربـعــاء الماضي عن نتائجها
الـمــالـيــة لـلــربــع األخ ـي ــر م ــن عــام
 2017وذكــرت خالل البيان اسم
 Galaxy S9لـلـمــرة األولـ ــى ،مما
ً
يؤكد رسميا قدوم هاتفها الرائد
المقبل تحت هذا االسم.
وتـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــد «سـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــونـ ـ ــغ»
ل ـك ـش ــف الـ ـنـ ـق ــاب عـ ــن ه ــوات ـف ـه ــا
ال ــرائ ــدة الـمـنـتـظــرة Galaxy S9
و  Galaxy S9خـ ـ ـ ــال ح ــد ث ـه ــا
 Samsung Unpackedالمحدد
بـ ـت ــاري ــخ  25فـ ـب ــراي ــر ال ـ ـجـ ــاري،
أي ق ـبــل ي ــوم واحـ ــد م ــن ان ـطــاق
فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـع ــال ـم ــي
ل ـل ـج ــوال  ،MWC 2018بحسب
الدعوات ،التي أرسلتها الشركة
إلى الصحافة قبل عدة أيام.

ميزات جديدة
وجرى اكتشاف هذه الميزات
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق

اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ل ـن ـس ـخ ــة أنـ ــدرويـ ــد
أور ي ــو التجريبية المستخدمة
لهاتف  ،Galaxy Note 8وبحسب
ال ـمــاح ـظــات ال ـم ــوج ــودة ضمن
التطبيق ،فــإن هــذه الـمـيــزات قد
تصل إلى هواتف  Note 8و S8
ً
و  S8+أيضا ،لكن قد تظهر للمرة
األول ــى مــن خ ــال  S9و  ،S9+إذ
ع ـثــر مــو قــع  SamCentralعلى
خيار مخفي لخاصية التعرف
على الوجه يعتمد على الكاميرا
األمامية وعلى مستشعر قراء ة
القزحية في الوقت نفسه ،وهذا
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى دق ـ ـ ــة أك ـ ـبـ ــر فــي
تحديد هوية الشخص .وأرفقت
«ســامـســونــغ» فيديو يشير إلى
أن ت ـل ــك ال ـم ـي ــزة س ـت ـســاهــم فــي
ً
التعرف على المستخدم أيا كانت
ظ ــروف اإلض ـ ــاء ة ،فالمستشعر
سيعمل باألشعة تحت الحمراء،
وهــذا مفيد في ظــروف اإلضــاء ة

الضعيفة ،أ مــا الكاميرا
األمـ ــام ـ ـيـ ــة فـيـمـكــن
االستفادة منها
فـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ــروف
اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة،
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
م ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة
اإلضـ ـ ـ ـ ــاءة قــد
ح ـ ـل ـ ــت بـ ـع ــدم ــا
كـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى
ال ـن ـقــاط ال ـتــي عــانــت
م ـن ـه ــا م ـ ـيـ ــزة ف ـ ــك قـفــل
الـجـهــاز بــواسـطــة الوجه
ضمن هواتف «سامسونغ».
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن
معالجات هاتفي  S9و S9+تدعم
مستشعرات التعرف على الوجه
مـثــل ال ـمــوجــودة فــي iPhone X
إذ يبدو أن تقنية المسح الذكي
 IntelligentScanهي المنافس
المباشر لتقنية  Face IDمن آبل،
وال ـتــي تجمع بـيــن تقنية قــارئ
قزحية العين مــن «سامسونغ»
مــع تقنية التعرف على الوجه،
مما يحسن بشكل كبير من دقة
وأمان عملية المسح.
ك ـ ـمـ ــا أن «س ـ ــامـ ـ ـس ـ ــون ـ ــغ» قــد
تضيف مـيــزات جــديــدة متعلقة
بالكاميرا تتمثل في
وضـ ـعـ ـي ــة تـ ـص ــوي ــر ج ــدي ــدة
والملصقات ثالثية األبعاد ،التي
تـبــدو للوهلة األول ــى المنافس
الـمـبــاشــر لـمـيــزة  Animojiلــدى
آبـ ــل ،لـكـنـهــا ق ــد ت ـكــون مشابهة
لـمـيــزة ملصقات غــوغــل للواقع
االفتراضي المتوفرة على الجيل
الثاني مــن هــواتــف بيكسل ،في
حين تسمح وضعية التصوير
ال ـجــديــدة الـمـسـمــاة Tag Shot
ب ــوض ــع ع ــام ــات ع ـلــى ال ـصــور
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام بـ ـي ــان ــات ال ـمــوقــع
ومعلومات الطقس.

المواصفات

الهاتف الرائد يأتي
بسعر أعلى من
هاتفها الحالي

وكـ ــانـ ــت الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـس ــاب ـق ــة
ق ــد أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ه ــوات ــف S9
مـتـطــابـقــة إل ــى ح ــد م ــا م ــن حيث
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم م ـ ــع ن ـ ـم ـ ــاذج الـ ـع ــام
الماضي ،إذ ستكون هواتف S9

مختلفة عن هواتف  S8ببضعة
ملليمترات فقط.
ويبدو أن التغيير األكبر هو
أن الـهــاتــف  S9+سـيـكــون أقصر
بنحو  1.7ملليمتر بالمقارنة مع
الهاتف  ،S8+وهذا بسبب تغيير
موضع الشاشة وتقليص حجم
ً
سماعة األذن ،فضال عن تقليص
حجم اإلطار السفلي للشاشة.
ويـتـمـيــز ال ـهــاتــف ال ـجــديــد S9
بشاشة بقياس  5.8إنـشــات من
ن ــوع  Super AMOLEDبتقنية
 Infinityود ق ـ ـ ــة 2960 ×1440
ب ـي ـك ـس ــل ،مـ ــع مـ ـع ــال ــج Exynos
 9810لنسخ الــواليــات المتحدة
والـصـيــن و Snapdragon 845
ل ـل ـن ـس ــخ الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،مـ ــع ذاكـ ـ ــرة
وص ـ ــول ع ـش ــوائ ــي بـسـعــة ،4GB
و  64GBم ــن مـســاحــة الـتـخــزيــن
الداخلية ،وكاميرا خلفية بدقة
 12ميغابيكسل.
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن يـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ــاتـ ــف
 S9+بـ ـ ـش ـ ــا ش ـ ــة مـ ـ ـ ــن ق ـ ـيـ ــاس
 6.2إن ـش ــات م ــن ن ــوع Super
 AMOLEDبـتـقـنـيــة Infinity
ودقة  2960×1440بيكسل ،مع
معالج  Exynos 9810لنسخ
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـصـيــن
و  Snapdragon 845للنسخ
الـعــالـمـيــة ،م ــع ذاك ـ ــرة وص ــول

عشوائي بسعة 6GB
و  1 2 8 G Bم ـ ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــا حـ ــة
التخزين الداخلية ،مع كاميرا
خـلـفـيــة م ــزدوج ــة بــدقــة 12MP
و  5MPم ـ ــع مـ ـنـ ـف ــذ لـ ـل ــذا ك ــرة
ال ـخــارج ـيــة  MicroSDومـنـفــذ
 3.5mmللسماعات.
ً
ت ــم ال ـت ـل ـم ـيــح أيـ ـض ــا إلـ ــى أن
ال ـك ــام ـي ــرا ال ـخ ـل ـف ـيــة لـلـهــاتـفـيــن
سـ ـتـ ـك ــون ب ــوض ـع ـي ــة ع ـم ــودي ــة
وس ـيــوجــد أسـفـلـهــا مستشعر
بصمات األصابع .وكما توحي
الـ ــدعـ ــوات ال ـخ ــاص ــة بــال ـحــدث،
فـ ــإن «س ــام ـس ــون ــغ» ت ـت ـجــه إل ــى
تسليط الضوء بشكل رئيسي
على كاميرا الهواتف من حيث
ال ـع ـتــاد وال ـبــرم ـج ـيــات ،بحيث
تتميز الكاميرا بامتالكها فتحة
عدسة متغيرة  f/2.4و  ،f/1.5مع
تضمنها مستشعر ا ل ـق ــراء ات
الـ ـس ــريـ ـع ــة الـ ـمـ ـك ــون مـ ــن ث ــاث
طـبـقــات ،ال ــذي يتيح للهواتف
إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـق ــاط ف ـيــديــوهــات
الحركة البطيئة بدقة تصل إلى
 1920×1080بيكسل وبمعدل
ً
 480إطارا في الثانية.

الطلبات المسبقة واألسعار
ك ـمــا ظ ـهــر ت ـقــريــر جــديــد من

 ...وتعد بهاتف قابل للطي بأواخر السنة الحالية
خالل كشف الشركة عن أرباحها المالية للربع
ال ــراب ــع ،أك ــدت خططها إلط ــاق هــاتــف ذك ــي مــزود
بشاشة  OLEDقابلة للطي عام  .2018إذ صرحت
بأنه «في عام  2018سوف نتميز من خالل تطوير
المنتجات الـمـتـطــورة مثل هــواتــف  OLEDالذكية
القابلة للطي».
ولم تذكر متى بالضبط ستصدر مثل هذا الهاتف
الذكي ،لكن التقارير السابقة كانت قد أشارت إلى أن
من المرجح أن يصل في الجزء األخير من عام .2018
وادع ــت بـعــض الـتـقــاريــر فــي األون ــة األخ ـيــرة أن

«سامسونغ» ستنتج معالجات ألجهزة التعدين
اسـتـطــاعــت «ســامـســونــغ» مــؤخــرا
تجاوز «إنتل» كأكبر صانع لشرائح
ال ـم ـعــال ـجــات ،وه ــا ه ــي اآلن تتطلع
حــالـيــا لتصنيع شــرائــح معالجات
لــأجـهــزة الـخــاصــة بعملية تعدين
الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة م ـث ــل Bitcoin
و.Ethereum
وصدر تقرير من كوريا الجنوبية
يشير إلى أن شركة سامسونغ تعمل
على تصنيع المعالجات المصممة
ألج ـهــزة تـعــديــن ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة،
وال ـم ـعــروفــة اخ ـت ـصــارا بــاســم ASIC
إلح ــدى الـشــركــات المتخصصة في
ص ـن ــاع ــة أجـ ـه ــزة ت ـع ــدي ــن ال ـع ـمــات
الــرقـمـيــة ،حـيــث أك ــدت «ســامـســونــغ»
ب ـع ــده ــا أنـ ـه ــا تـ ـق ــوم ب ــإنـ ـت ــاج ه ــذه
المعالجات.
شـ ــرا ئـ ــح  ASICsتـ ــم تـصـمـيـمـهــا
لعملية حسابية واحدة ،على عكس
المعالجات متعددة األغــراض التي
نستخدمها فــي أج ـهــزة الـحــاســوب
وال ـه ــوات ــف ،وي ـتــم تـعــديــن الـعـمــات
ال ــرق ـم ـي ــة ،م ــن خـ ــال ح ــل الـمـشــاكــل
الرياضية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ش ــرك ــة

س ــام ـس ــون ــغ س ـت ـق ــوم ب ــال ـع ـم ــل مــع
ش ــرك ــة  TSMCال ـت ــاي ــوان ـي ــة ،وت ـقــوم
الشركة حاليا بتوريد رقائق لعدد
من الشركات ،حيث أوضحت شركة
 TSMCأن تـلـبـيــة الـطـلــب عـلــى هــذه
الــرقــائــق أض ــاف نـحــو  350أو 400
مليون دوالر إليراداتها.
وق ــال الـمـتـحــدث الــرس ـمــي بــاســم
ش ــرك ــة س ــام ـس ــون ــغ« :قـ ـس ــم أش ـب ــاه
ال ـم ــوص ــات ف ــي شــركــة ســامـســونــغ
مـ ـنـ ـخ ــرط اآلن ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة إنـ ـت ــاج

ال ـم ـع ــال ـج ــات ال ـم ـص ـم ـم ــة ل ـت ـعــديــن
العمالت الرقمية» ،مضيفا أن الشركة
غير قادرة على الكشف عن المزيد من
المعلومات حول عمالئها في الوقت
الراهن .ويعتقد بعض المحللين أن
هذه الخطوة قد ال تجلب قدرا كبيرا
من اإليرادات لهذا القسم في البداية،
مضيفين أن شركة سامسونغ تسعى
لتوقيع مثل هذه الشراكات مع بعض
الشركات التي تتواجد فــي اليابان
وكوريا الجنوبية.

شــركــة «ســامـســونــغ» عــرضــت الـنـمــوذج األول ــي من
هاتفها ا لــذ كــي القابل للطي لبعض الشخصيات
ً
البارزة سرا في معرض اإللكترونيات اإلستهالكية
 CES 2018الذي تم عقده أوائل شهر يناير الماضي
بمدينة الس فيغاس األميركية ،لكن بطبيعة الحال
ال يمكن.
وفي السابق كانت «سامسونغ» قد سجلت الكثير
من براء ات اإلختراع لهاتف يحمل اسم Galaxy X
بشاشة بحجم  7.3إنشات يمكن طيها.

نوكيا  3310بنسخة
جديدة تدعم 4G
كشفت شركة  HMDعن نسخة
جديدة من هاتف نوكيا الشهير
 ،Nokia 3310تــدعــم االتـصــال
ب ـش ـب ـك ــات  ،4Gوه ـ ـ ــذا يـعـنــي
أن ال ـهــاتــف يـمـكـنــه االت ـص ــال
باإلنترنت بسرعات عالية.
وسـ ـتـ ـصـ ـب ــح الـ ـمـ ـك ــالـ ـم ــات
أف ـ ـضـ ــل عـ ـب ــر م ـ ـيـ ــزة ،VoLTE
واي ـ ـضـ ــا ي ــدع ــم الـ ـه ــات ــف بــث
االنترنت ،أي يمكن استخدامه
كموزع لبث اإلنترنت لألجهزة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،أمـ ـ ــا الـ ـم ــواصـ ـف ــات
األخ ــرى فبقيت عـلــى حالها،
حـيــث يحمل الـهــاتــف شاشة
ب ـح ـجــم  2.4إ ن ـ ــش و256MB
رام مع  512MBذاكرة تخزين
وبـطــاريــة بحجم 1.200mAh
تـصـمــد  12يــوم ـيــا ف ــي وضــع
االستعداد و 5ساعات مكالمات
 VoLTEو 31س ــا ع ــة ا س ـت ـمــاع
للراديو.

كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ي ـف ـي ــد ب ــأن
ش ــرك ــة «س ــامـ ـس ــون ــغ» س ـت ـبــدأ
تـلـقــي ال ـط ـل ـبــات ال ـســاب ـقــة على
هـ ــذيـ ــن الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـي ــوم
الثاني من شهر مارس المقبل،
وسـتـبــدأ بشحن تـلــك الطلبات
فــي  8م ــارس .وأوض ــح التقرير
أن الهاتف  S9سيكلف في كوريا
الجنوبية نحو  950ألــف وون
كوري ،في حين سيكلف الهاتف
 S9+نحو  990آلف وون كوري.
وعـ ـ ـل ـ ــى سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة،
أصـ ـ ــدرت ش ــرك ــة «ســام ـســونــغ»
العام الماضي الهاتف  S8بسعر
 935آلف وون كوري ،مما يلمح
إل ـ ــى أن ه ــوات ــف  S9ال ـج ــدي ــدة
ستكون أكثر تكلفة من الهواتف
الحالية.
كما قامت إحــدى الصفحات
المتابعة ألخـبــار هاتفي  S9و
 S9+في ألمانيا بنشر مجموعة
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
الـتــي تتحدث عــن أن الهاتفين
ال ـ ـجـ ــديـ ــديـ ــن س ـ ـ ــوف ي ـت ـي ـح ــان
ً
تركيب شريحتي اتـصــال بــدال
من شريحة واحدة في النسخة
الخاصة بالنسخة األوروبية من
الهواتف ،وال يعلم إن كان هذا
ً
سيتوافر أيضا في باقي النسخ
من الهاتف في المناطق األخرى.
وتـ ــوضـ ــح ال ـص ـف ـح ــة وجـ ــود
إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـهـ ـ ــاتـ ـ ــف
أحــدهـمــا بــاإلســم SM-G960F/
 DSإذ إن حـ ــرف  Fي ـش ـيــر إ لــى
النسخة العالمية مــن الهاتف
والـ ـح ــرفـ ـي ــن  DSيـ ـشـ ـي ــران إل ــى
ثنائي الشريحة ،هــذا ويتوقع
بشدة أن تسمح إما باستخدام
شــريـحـتــي ات ـص ــال أو شريحة
اتصال وذاكرة تخزين خارجية
.microSD Card

تحديث  iOS 11.3يجلب معه ميزات جديدة
أص ـ ـ ــدرت ش ــرك ــة أبـ ــل الـنـسـخــة
التجريبية من تحديث iOS 11.3
م ـن ــذ أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ،وس ـي ـق ــوم ه ــذا
الـ ـتـ ـح ــدي ــث ب ـت ـف ـع ـي ــل إم ـك ــان ـي ــة
ال ـم ـصــادقــة ع ـلــى الـمـشـتــريــات
ال ـعــائ ـل ـيــة م ــع خــاص ـيــة Face
 ،IDعلما أن ه ــذه هــي الميزة
التي كانت متوفرة سابقا مع
مستشعر بـصـمــات األصــابــع
ق ـ ـبـ ــل أن تـ ـ ـق ـ ــوم ش ـ ــرك ـ ــة أبـ ــل
بإصدار .iPhone X
كما ان تحديث iOS 11.3
سيجلب مـعــه أ يـضــا الخيار
الــذي يسمح بإعادة المعالج
إل ـ ــى س ــرعـ ـت ــه األصـ ـلـ ـي ــة فــي
هـ ــوا تـ ــف  iPhoneا ل ـ ـتـ ــي تــم
إب ـط ــاؤه ــا بـسـبــب ال ـب ـطــاريــة.
وإض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ه ـ ــذا
التحديث سيجلب معه رموزا
تـعـبـيــريــة م ـت ـحــركــة م ـعــروفــة
باسم  ،Animojiلتنضم إلى
الــرمــوز التعبيرية المتحركة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،وأخـ ـ ـي ـ ــرا
مـيــزة  ،Health Recordsالتي
س ـت ـع ــرض الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـخ ــاص ــة

بــال ـم ـس ـت ـخــدم م ــن الـمـسـتـشـفـيــات
والعيادات ،وتنظيمها في واجهة
سهلة وبسيطة.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـمـسـتـخــدم
سيتلقى أيضا بفضل هذه الميزة
الجديدة إشـعــارات منتظمة حول
نتائج المختبر ،مع العلم أنه يتم
تـشـفـيــر ك ــل ال ـب ـيــانــات وحمايتها
بكلمة مرور.
وسيقوم تحديث  iOS 11.3أيضا

بترقية وا جـهــة برمجة تطبيقات
الواقع المعزز  ARKitإلى اإلصدار
 ،1.5مما سيتيح لتطبيقات الواقع
الـ ـمـ ـع ــزز الـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى األس ـط ــح
الـ ـعـ ـم ــودي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـي ــزات
أخ ــرى كــاألغــانــي الـتـصــويــريــة في
تطبيق  Apple MusicوAdvanced
 Mobile Locationمن أجل خدمات
الطوارئ.
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األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ت ــاح ــق هـ ــدفـ ــا ي ــوق ــظ ف ـض ــول ــك وق ـ ــد ي ـكــون
ً
ً
استثمارا جيدا  .تفتح األبــواب المغلقة أمام
عالقتكما وتصبحان طليقين في االختيار.
ّ
تـطـلــع ع ـلــى م ـع ـلــومــات وتــت ـخــذ ع ـلــى أثــرهــا
قرارات.
رقم الحظ.3 :

الميزان

الثور

 20أبريل  20 -مايو
أفكار جيدة واتصاالت ناجحة تنعكس على
مسار عملك .ال مجال للغضب واالنفعال فإن
عالقتكما أصبحت م ـهــددة .تـســود نقاشات
ً
مهمة خصوصا على الصعيد العائلي.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
اب ـح ــث ع ــن مـصــالـحــك ب ـع ـيــدا ع ــن م ـنــاوشــات
ً
ً
وإضاعة الوقت .تصادف وجها جميال
سطحية
َ
يعجبك فال تخش المجاهرة بمشاعرك .أنت
متفائل وتنشر الفرح من حولك.
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

تمعن النظر في تفاصيل عالقة وتجد لها
ً
حلوال .تنعم بلقاء عاطفي ّ
مميز يسفر عنه
ارتباط .تالحق قضية غامضة تمنحك فرصة
إلثبات ذاتك ،بعدما ظلمت طويال.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ال تخف من اتخاذ قــرار فاألفالك تقف إلى
جــانـبــك .أوج ــد كلمات رقيقة تــامــس فــؤاد
ً
ّ
تحب وتفرحه .إذا كنت مهتما بقضية
من
معينة فقد تالقي الدعم المطلوب.
رقم الحظ.10 :

تصل بجهودك إلى الحلول لمشاكل مهنية
لـحـقــت ب ــك .ح ـ ّـب ال ـشــريــك واح ـت ــرام ــه هما
العنصر اإليـجــابــي األق ــوى فــي عالقتكما.
تعرف الراحة بعد شقاء وتعب.
رقم الحظ.5 :
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 - 9م ــن أهـ ــم وأشـ ـه ــر أسـ ــواق
الكويت السياحية (م).
 - 10مـسـلـســل ل ـح ـيــاة الـفـهــد
ومحمود بوشهري.

ديانا سبنسر

 - 5للنداء – كثير.
 - 6تشي – مرض صدري (م).
 - 7للتعجب (م).
 - 8نــافــس (م) – ح ـجــر كــريــم
أخضر اللون.

8
9
4
5
1
6
7
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
1
9
6
5
7
8
3
4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4
5
7
3
9
8
6
1
2

 - 1مسلسل للفنانة حـيــاة مع
زهرة الخرجي.
 - 2ل ـل ـت ـع ــر ي ــف – ( ثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن)....
مسلسل لحياة الفهد.
 - 3مسلسل لحياة مع الفنان
منصور المنصور.
 - 4أث ـق ــل نـغـمــة مــوسـيـقـيــة –
للنفي.

تـتـبــادل اآلراء مــع أح ــد الـمـســؤولـيــن ويـكــون
ً
اجتماعكما ناجحا .ينشر مخادعون إشاعات
ّ
تتفحص
سلبية حول عالقتكما .يجعلك برجك
ً
شؤونا شخصية وتتأكد من صحتها.
رقم الحظ.6 :

الحلول
6
3
8
1
2
4
9
7
5

ً
عموديا:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

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.

3
7
1
9
4
5
2
6
8

 ....( -1أبونا) مسلسل للفنانة
حياة الفهد والصالل.
 ....( -2الطيب) مسلسل لحياة
الفهد.
 - 3مالحظ.
- 4عهد (مبعثرة) – علل.
 - 5مـ ــن أ ق ـ ــار ب ـ ــه (م) – ثـلـثــا
(شاي).
 - 6أشاهد – قلد (مبعثرة).
 - 7نـصــف (الــول ـيــد) – شعور
بالحاجة إلى طعام.
 - 8استقر بالميناء.
 - 9مسلسل لحياة الفهد مع
فاطمة العبد الله.
 - 10مــرتـفــع – اس ــم لـقـبــت به
الفنانة حياة الفهد.

يوم واعد قد يأتي إليك بحظ وافر ونجاح.
ً
ينصحك الفلك بعدم الخيانة والبقاء مخلصا
ً
لشريك عـمــرك .كــن متحفظا بــأســرارك أمــام
اآلخرين ،ألن ال أحد يريد الخير لك.
رقم الحظ.4 :

2
6

7

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

4

3

9

الحمل

7
1

7

5
4
6
2
8
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3
9
7

تلفاز
بالد
زواج
رغم

فارق
حادث
إعالم
ملكة

عقب
زمن
مقال
جولة

حرير
قيمة
تعاون
كندا

نسبة
ولي

فلك

9
8
2
7
6
3
5
4
1

كلمة السر:

مــن  10أح ــرف وه ــي اس ــم الــزوجــة األول ــى لتشارلز
أمير ويلز.

19

تسالي

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
تضطر إلى التخلي عن أمر من أجل أمر آخر.
ي ـفــرح شــريــك ع ـمــرك بــالـسـمـعــة الـطـيـبــة التي
ً
ً
تتحلى بها .يـ ّ
ـؤدي األصــدقــاء دورا إيجابيا
في إبراز صورتك في المجتمع.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ال ـخ ـســارة ال ـتــي ت ـح ـ ّـررك مــن وض ــع ال تــريــده
لـيـســت ب ـخ ـس ــارة .تـنـطـلـقــان م ــن مــوقــع ق ـ ّ
ـوي
وثابت والسعادة بانتظاركماّ .
تقبل تغييرات
ّ
تفرض نفسها عليك بحنكة وذكاء ،وال تتذمر.
رقم الحظ.1 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ّ
بتحرر
يكف برجك عن الضغط عليك وتشعر
كبير .تكرر المحاولة إلقناع الشريك بأمر
ّ
الصحي
طالما رفضه .تخاف على وضعك
لكنك تطمئن إلى عالج قادر على الشفاء.
رقم الحظ.12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
إذا كنت مشاركا في مشروع ضمن فريق
ً
فسوف تلقى نجاحا  .اشــرح للحبيب ما
يضايقك وال تتركه مشغول البال عليك.
يجبرك أمــر على إع ــادة النظر فــي وضع
عائلي.
رقم الحظ.7 :
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مسك
وعنبر

خالد المفيدي يواصل إخراج «نافذة على التاريخ»
ِّ
يجسد شخصية االنتهازي والمتسلق في المسلسل االجتماعي «عطر الروح»

خبريات
خليل ُيطلق «ضحكتك»
و«على طاري الغرام»

فادي عبدالله

يطل الفنان خالد المفيدي عبر
الشاشة الدرامية الرمضانية ،من
خالل مسلسل "عطر الروح"،
مع الفنانة هدى حسين.

يتصدى إلخراج
«الموسوعة الفقهية»
على البرنامج العام

مـ ــا بـ ـي ــن ال ـ ــدرام ـ ــا اإلذاع ـ ـيـ ــة
والتلفزيونية ،يواصل الفنان
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج خ ـ ــال ـ ــد الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي
ن ـشــا طــه ا ل ـف ـنــي ،ح ـيــث يستمر
ف ـ ــي إخـ ـ ـ ـ ــراج حـ ـلـ ـق ــات ج ــدي ــدة
مــن ا لـبــر نــا مــج اإلذا ع ــي الخالد
(ن ــاف ــذة ع ـلــى الـ ـت ــاري ــخ) ،ال ــذي
ُيبث عبر أثير إذاعة البرنامج
العام.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،ق ـ ــال
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي" :فـ ـ ـخ ـ ــور بـ ــإخـ ــراج
بــرنــامــج نــافــذة عـلــى ال ـتــاريــخ،
ال ـ ـ ــذي ُيـ ـع ــد مـ ــن أه ـ ــم األعـ ـم ــال
ً
ال ـتــي الق ــت ص ــدى جـمــاهـيــريــا
منذ انطالقته فــي سبعينيات
الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،ومـ ــن أع ـمــدة
إذاعة الكويت الثابثة ،واليزال
يحظى بشعبية كبيرة ،ويصدر
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج إلذاع ـ ـ ــات الـ ــدول
العربية ،وتواكب على إخراجه
ع ـم ــال ـق ــة اإلذاع ـ ـ ـ ــة ال ـم ـب ــدع ـي ــن؛
ال ـمــرحــوم ع ـبــداألم ـيــر الـتــركــي،
ثم والدي علي المفيدي ،رحمه
الـ ـ ـل ـ ــه ،والـ ـ ــراحـ ـ ــل ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـ ـفـ ـه ــد ،بـ ـع ــد ذل ـ ــك ت ـس ـل ــم دف ــة
اإلخراج مخرجون شباب ،هم:
أسامة المزيعل وأوس الشطي
وعبدالله القالف وأنا".
وأضـ ــاف" :ك ـمــا ال نـنـســى أن
م ــن ف ــي األداء ا ل ـت ـم ـث ـي ـلــي هــم
نجوم المايكروفون ،من بينهم:
علي المفيدي ،مريم الصالح،
سعاد عبدالله ،غانم الصالح،
أس ـ ـ ــام ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ،أح ـ ـمـ ــد
عبدالحليم ،طيبة الفرج ،جاسم
الـ ـنـ ـبـ ـه ــان ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـص ــال
وغيرهم".
وع ـ ـ ـ ــن أع ـ ـم ـ ــال ـ ــه اإلذاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي" :أتـ ـ ـص ـ ــدى

يرى النور
«مول» أحمد إيراج ً
في عيد الفطر مسرحيا

أحمد إيراج

●

محمد جمعة

َّ
وقــع الفنان أحمد إيــراج عقدا مسرحيا جديدا بعنوان "المول" ،من
إنتاج مؤسسة حياة الفن لإلنتاج الفني ،على أن ُيعرض العمل خالل
عيد الفطر المقبل.
وقال إيــراج لـ"الجريدة"" :المسرحية من تأليفي وإخراجي ،والفترة
المقبلة ستكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالعمل ،من حيث اإلطار
العام لألحداث واألبطال" ،متمنيا التوفيق في هذه الخطوة.
ُيذكر أن أحمد ُعرض له أخيرا في مهرجان دبي السينمائي فيلم "حاتم
صديق جاسم" كمخرج وكاتب للفيلم ،ويشاركه البطولة نجم السوشيال
ميديا أحمد حمدي ،والفنانة الشابة رانيا شهاب .وأحداث الفيلم تدور
حول عالقة صداقة بين شابين؛ مصري وكويتي ،ومن خالل هذه العالقة
الوثيقة يسلط العمل الضوء على العديد من المشكالت االجتماعية
واألحداث المحورية التي ألقت بظاللها على المجتمعات العربية.

المفيدي في مسرحية «الشاليه»
إلخ ــراج بــرنــامــج آخ ــر بـعـنــوان
(الموسوعة الفقهية) ،بالتعاون
ب ـي ــن وزارة األو ق ـ ـ ــاف ووزارة
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـبـ ــث ع ـل ــى
البرنامج العام".
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ،قـ ـ ـ ــال" :س ـ ــوف
أن ـت ـه ــي خـ ــال أي ـ ــام ق ـل ـي ـلــة مــن

تصوير آ خــر مشهدين لــي في
مـسـلـســل (ع ـط ــر ال ـ ـ ــروح) ،وهــو
ع ـبــارة عــن درام ــا تـحـمــل عــددا
م ـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
م ـ ـ ــن ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة :ه ـ ـ ـ ــدى ح ـس ـي ــن
وع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـقــل ومـحـمــد
العجيمي ،وتأليف عالء حمزة
وإخراج محمد القفاص".

ِّ
"أجسد في المسلسل
وتابع:
شخصية االنتهازي والمتسلق
والمنافق في هذا العمل ،وآمل
أن ينال إعجاب الجمهور أثناء
عرضه في شهر رمضان المقبل
على شاشتي تلفزيون الكويت
ودبي".
وعـ ـ ــن نـ ـش ــاط ــه ال ـم ـس ــرح ــي،

انضم إلى «عوالم خفية» و«خط ساخن» و«بركة»
ك ـ ـعـ ــادتـ ــه كـ ـ ــل ع ـ ـ ــام يـ ـش ــارك
الفنان الكبير صــاح عبدالله
فـ ــي عـ ـ ــدة أع ـ ـمـ ــال ت ـل ـفــزيــون ـيــة
م ـق ــرر عــرض ـهــا خ ــال الـسـبــاق
الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ح ـيــث
ي ـح ــرص ص ـن ــاع ال ــدرام ــا على
االس ـت ـعــانــة ب ــه ،ألن ــه أح ــد أهــم
ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـن ـج ـحــون
فــي تـجـسـيــد مـخـتـلــف األدوار،
سـ ـ ــواء رجـ ــل أع ـ ـمـ ــال ،أو رج ــا
"صنايعي" بسيطا ،أو شريرا
أو طيبا ،فهو بمنزلة "الملح"
عـلــى ال ـط ـعــام ،ال ــذي ال يكتمل
مذاقه إال به.
وي ـ ـتـ ــواجـ ــد الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـيــر
فــي سباق ر مـضــان المقبل في
 3م ـس ـل ـس ــات دفـ ـع ــة واح ـ ـ ــدة،
ويـ ـح ــل ض ـي ـف ــا ع ـل ــى مـسـلـســل
واحـ ـ ــد ،بـيـنـمــا ي ــواص ــل قـ ــراء ة
اثنين آخرين ،ومن المسلسالت
ال ـت ــي ب ــدأ ت ـصــويــرهــا بــالـفـعــل
مسلسل "عوالم خفية" ،للنجم
الكبير عادل إمام ،تأليف أمين
جمال ومحمد محرز ومحمود
حمدان ،وإخــراج وإنتاج رامي
إمام.
ويـشــارك عبدالله أيـضــا في

صالح عبدالله مع زينة في مسلسل «ليالي»
بـطــو لــة حـلـقــات مسلسل " خــط
س ـ ــاخ ـ ــن" ،ل ـل ـن ـج ـمــة الـ ـس ــوري ــة
س ـ ــاف فـ ــواخـ ــرجـ ــي ،وال ـف ـن ــان
ال ـك ـب ـيــر ح ـس ـيــن ف ـه ـمــي ،حـيــث
بــدأ تـصــويــر مـشــاهــده بالفعل
خ ــال األســاب ـيــع الـمــاضـيــة في
استوديو الجابري.
ويشهد العمل عودة المخرج

ح ـس ـنــي ص ــال ــح ل ـل ـســاحــة مــرة
أخـ ــرى ب ـعــد غ ـيــاب  4س ـنــوات،
وهـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة سـ ـ ــاف
ف ــواخ ــرج ــي ،وح ـس ـيــن فـهـمــي،
ونـ ـض ــال ال ـش ــاف ـع ــي ،ونــرم ـيــن
م ــاه ــر ،ومـ ـي ــدو عـ ـ ــادل ،وس ـهــر
الصايغ ،وثراء جبيل ،وشريف
ال ـط ـي ــب ،وم ـح ـم ــود ال ـج ــاب ــري،

في أولى حفالت «فبراير الكويت» على المسرح الوطني
أحيا الفنانان حسين الجسمي
ومطرف المطرف أولى حفالت
مهرجان "فبراير الكويت"،
أمس األول ،على المسرح
الوطني.

النجم اإلماراتي
استهل بالنشيد
الوطني الكويتي

مراد دالكيليتش َّيرد
على ادعاءات مطلقته

صالح عبدالله يطل في رمضان بـ  3مسلسالت

الجسمي «سلطن» فأطرب ...والمطرف« :ما أصعبك»
●

ق ـ ـ ــال" :ش ـ ــارك ـ ــت فـ ــي م ـه ــرج ــان
لـ ـي ــال ــي مـ ـس ــرحـ ـي ــة ك ــوم ـي ــدي ــة
ً
ً
ال ـثــانــي؛ م ـخــرجــا وم ـم ـثــا ،من
خــال مسرحية الشاليه ،التي
تناولت مجموعة من القضايا
االجتماعية بالبالد ،في إطار
كوميدي".
وذ ك ــر أن "ا لـعـمــل مــن تأليف

مــريــم ال ـق ــاف ،وتـمـثـيــل :عـمــاد
الـعـكــاري ،شـهــد ،مــوضــي علف
وب ـ ــدر ال ـب ـل ــوش ــي ،ث ــم ش ــارك ــت
ً
مـمـثــا فــي (بـلـقـيــس) مــع أحمد
الـ ـع ــون ــان ونـ ــاصـ ــر ال ـب ـل ــوش ــي
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاب حـ ـ ــاج ـ ـ ـيـ ـ ــه ون ـ ـ ـ ـ ــورة
ال ـع ـم ـي ــري ،م ــن ت ــأل ـي ــف نــاصــر
الجزاف ،وإخراج البلوشي".

أطلق المطرب األردني رامي
خليل أغنيتين جديدتين دفعة
واحدة ،هما" :ضحكتك" و"على
طاري الغرام" ،من كلمات
الشاعرة اإلماراتية أصايل،
وألحان البحر ،وتوزيع
موسيقي لحاتم منصور.
ويقدم رامي صوته في
األغنيتين على طبق من ذهب
لمحبي الغناء الخليجي ،الذي
عرف صوته بأغنيته ذائعة
الصيت (صدفة) ،التي تخطت
 20مليون مشاهدة ،والتي
أطلقها عام .2010
ويأتي إصدار األغنيتين بعد
عام كامل من آخر أعمال خليل
الغنائية (بكره بتنساه) ،التي
أصدرها باللهجة اللبنانية،
وحققت رواجا كبيرا بداية
العام الماضي.
على صعيد متصل ،يدخل
رامي االستديو خالل أيام،
لوضع صوته على أغنيته
الجديدة (شفت الحياة) ،من
كلمات وألحان ري صفدي،
وتوزيع موسيقي محمد
القيسي ،والمتوقع صدورها
في أبريل المقبل.

محمد جمعة

استهل ا لـفـنــا نــان حسين الجسمي ومطرف
ال ـم ـطــرف ح ـفــات م ـهــرجــان "ف ـب ــراي ــر ال ـكــويــت"،
الذي تنظمه "روتانا" ،أمس األول ،على المسرح
الــوط ـنــي ب ـمــركــز ج ــاب ــر األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي ،وقــد
أطربا الجمهور بباقة من األغنيات الرومانسية
والسريعة ،ورغم ان كال منهما له منطقته التي
استطاع أن يبرز فيها ،ومع الفارق في الخبرة
والنجومية الــذي يصب في مصلحة الجسمي،
لـمــا يتمتع بــه مــن ح ـضــور ،مــدعــومــا بأرشيف
كـبـيــر م ــن األعـ ـم ــال ،ف ــإن ال ـم ـطــرف أي ـضــا يثبت
مــن حـفــل آلخ ــر أن ــه يحمل مـقــومــات الـنـجــم ،من
حيث اختياراته الذكية وثقته بنفسه وقراء ته
للجمهور.
وكــانــت ال ـبــدايــة بـتــرحـيــب الـمــذيـعــة ال ـجــازي
الجاسر بالفرقة الموسيقية ،بقيادة المايسترو
هاني فرحات ،ليطل مطرف المطرف على وقع
أن ـغ ــام أغـنـيــة "ي ــا ن ــور ال ـع ـيــن" ،لـلـفـنــان الــراحــل
يــوســف ال ـم ـطــرف ،ومـنـهــا إل ــى "ف ــاق ــدك" كلمات
تــركــي آل الـشـيــخ وأل ـحــان ن ــواف عـبــدالـلــه ،وهــي
من ألبومه األخير ،ثم اختار من أعمال الصوت
الجريح عبدالكريم عبدالقادر "ما أصعبك" ،لتعلو
صيحات اإلعجاب قبل أن يشرع في غنائها .وعاد
مطرف إلى مكتبته ليختار "زحام الحروف" ،قبل
أن يرضخ لطلب الجمهور ،ليشدو "عال" و"غرام
وعشق" و"زيـنــه" و"لبيه" التي القــت استحسان
الجمهور ،و"خسارة" ،بعدها أدى األغنية الوطنية
"ت ــاج الـخـلـيــج" ،كـلـمــات ب ــدر بــورس ـلــي وأل ـحــان
مشعل العروج ،قبل أن يختتم "زعالن" من كلمات
مشعل مناور وألحان فهد الناصر.

حسين الجسمي ومطرف المطرف
وع ـق ــب اس ـت ــراح ــة ق ـص ـي ــرة ،ق ــدم ــت ال ـج ــازي
المايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية ،قبل
أن يخطو الـفـنــان حسين الجسمي إل ــى األم ــام
وسط استقبال جماهيري كبير ،لتضفي اإلضاءة
عـلــى الـمـســرح ألـقــا وتـعـلــو صـيـحــات الجمهور
فتزيد المكان جماال ،ولــم يجد الجسمي خيرا
من النشيد الوطني للكويت ليستهل به وصلته.
وشدا الجسمي على مدار ساعتين بـ  21أغنية
بدأها مع "بحر الشوق" ( ،)2009ومنها إلى "الليل
وحشة" من كلمات جنان وألحان الجسمي ،قبل
أن يقلب في أوراق الماضي وينتقي أغنية "نار
بعدك" و"أحبك" و"بسافر" ،وأهدى جمهوره أغنية
جديدة من كلمات األمير عبدالرحمن بن مساعد

بعنوان "نصف الفراق" وهو يعزف على البيانو.
واختار الجسمي من أرشيفه "فراقك" و"الجبل"،
ليحط الرحال في مصر ويشدو "أما براوة" لنجاة
الصغيرة من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان
محمد الموجي ويتفاعل معه الجمهور عندما
"سـلـطــن" الـجـسـمــي فــي أدائ ـه ــا ،ثــم غـنــى "قـهــوة
وداع" و"رعاك الله" و"نسم علينا الهوا" للسيدة
ف ـيــروز ثــم "ش ـفــت" ،وب ـنــاء عـلــى طـلــب الجمهور
أدى "الغرقان" ،ثم "مرني" و" 6الصبح" و"سمعت
بطير" و"فقدتك" و"والله ما يسوى" و"بشرة خير"
التي ألهبت حماس الجمهور" ،ليختتم بعدها
الحفل بـ"هنا المجد هنا".

وتأليف فوزية حسين ،وإنتاج
أحمد الجابري.
وان ـضــم عـبــدالـلــه أيـضــا إلــى
أ س ــرة مسلسل " بــر كــة" ،للنجم
عـ ـ ـم ـ ــرو سـ ـ ـع ـ ــد ،ال ـ ـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق
ت ـ ـصـ ــويـ ــره قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة،
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـع ـمــل
ه ــال ــة ص ــدق ــي وكـ ـم ــال أب ــوري ــة

وعايدة ريــاض ومحمد ثروت
وع ـم ــر زهـ ـ ــران وأحـ ـم ــد ح ــاوة
ومـصـطـفــى دروي ـ ــش وه ـنــادي
ه ــان ــي م ـه ـنــى ،وآخ ـ ـ ــرون ،ومــن
إن ـت ــاج تــامــر م ــرس ــي ،وإخـ ــراج
محمد بركة.

َّ
رد المغني التركيمراد
دالكيليتش على االدعاءات
َّ
التي ساقتها ضده مطلقته،
الممثلةميرفي بولوغور،
والتي تحدثت فيها عن أن
عالقته الحالية مع الممثلة
هاندة أرتشي ل هي إعالمية
وليست إال لتحقيق المزيد
من الشهرة .فأتى الرد منه
انتقاما واضحا ،ليثبت عكس
تلك االدعاءات ،حيث انتقلت
أرتشيل للعيش معه في فيلته
الفخمة بمنطقة تشوبوكلو
بإسطنبول ،بعد أسابيع قليلة
على عالقتهما ،كما قام بتغيير
كامل األثاث ،والذي يفسر
على أنه يريد أن يفتح صفحة
جديدة مع أرتشيل.
بدورها ،لم تقف بولوغور
مكتوفة اليدين أمام ما قام
به مراد ،حيث قامت بإلغاء
متابعتها له عبر صفحتها
الخاصة بأحد مواقع التواصل
االجتماعي ،كما قامت
بمحو كل الصور التي كانت
تجمعهما عبر صفحتها،
والتي كانت ال تزال تحتفظ
بها كمبادرة حسن نية
للحفاظ على عالقة طيبة.

ةديرجلا

•
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دوليات

«الحدث» تجمع فرقاء لبنان ...للوحدة والعيش المشترك

• رئيس الجمهورية يعلن عودة األوضاع إلى طبيعتها ...ورئيس مجلس النواب يطالب بالمحافظة على األمن
• آالن عون :كرامتنا من كرامة بري وسنبقى شركاء • ّعمار« :ورقة التفاهم» باقية ما دامت الدماء في عروقنا
بيروت  -ةديرجلا

•

في خطوة جديدة لنزع فتيل
أزمة كبيرة ّ
فجرها وزير
الخارجية جبران باسيل ،زار
مسؤولون من حركة «أمل»
وجماعة «حزب الله» الشيعيتين
منطقة الحدث ،ذات الغالبية
المسيحية في بيروت ،للتأكيد
على ضرورة الوحدة والعيش
المشترك في بلدهم لبنان.

على باسيل
أن يعتذر
إلى جميع
اللبنانيين

علي بزي

غ ـ ـ ــداة االتـ ـ ـص ـ ــال ب ـي ــن ال ــرئ ـي ــس
اللبناني العماد ميشال عون ورئيس
مـجـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ـ ــري ،ال ــذي
سحب فتيل األزمة بين بعبدا وعين
التينة ،والتي شهد الشارع ،ال سيما
منطقة الحدث ،أحد أخطر فصولها،
زار وف ــد م ـش ـتــرك م ــن "حـ ــزب ال ـلــه"
وحــركــة "أم ــل" الـحــدث ،أم ــس ،حيث
كان في استقبالهم رئيس بلديتها
وأعـ ـض ــاؤه ــا ومـ ـس ــؤول ــو "ال ـت ـي ــار
الوطني الحر" في المنطقة بهدف
تطويق ذيــول التوتر ،الــذي عاشته
المنطقة ليل األربعاء الماضي.
واعـ ـتـ ـب ــر ع ـض ــو ك ـت ـل ــة "الـ ــوفـ ــاء
ّ
لـلـمـقــاومــة" ال ـنــائــب عـلــي ع ـ ّـم ــار أن
"رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
باألبوة والوطنية
شخصية مليئة
ّ
وال ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــي وال ـ ـت ـ ــرف ـ ــع فـ ـ ــوق كــل
االع ـت ـبــارات ،لـمــا يمثله مــن نضال
لحفظ كرامة لبنان وسيادته" ،الفتا
إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه
بـ ـ ــري ،ه ــو ش ـخ ـص ـيــة ت ـم ـثــل قيمة
انسانية ووطنية كبرى وحريصة كل
الحرص على امن لبنان ،باعتبارها
حاملة شعلة اإلمام موسى الصدر.
والقامة الثالثة هي شخصية األمين
ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه حـســن نصرالله
الـتــي تستخلص فــي داخـلـهــا روح
المقاومة اللبنانية في وجه االرهاب
واالحتالل".
وش ــدد ع ـ ّـم ــار" :إن ـنــا حريصون
أشد الحرص على تحصين وتمكين
الوحدة الداخلية والوطنية والمصير

ولي العهد السعودي يبحث
التعاون مع جيش باكستان

التقى ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع السعودي األمير
محمد بن سلمان ،في
الرياض ،أمس ،قائد الجيش
الباكستاني الفريق أول قمر
الدين جاويد باجوا.
وجرى خالل اللقاء
استعراض العالقات
الثنائية ،وخاصة في
املجاالت العسكرية ،وبحث
فرص تطويرها ،إضافة
إلى عدد من املسائل ذات
االهتمام املشترك.

أنباء عن غرق 90
مهاجرًا قبالة ليبيا
ً
ممثلو «التيار» و«حزب الله» و«حركة أمل» يدا بيد في لقاء الحدث أمس (الجريدة)
الـمـشـتــرك" ،مشيدا "بجميع الذين
أسـقـطــوا بوعيهم مــا يــريــده العدو
اإلسرائيلي لهذا البلد السيد الحر
المستقل".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :س ـ ـح ـ ـقـ ــا ل ـج ـم ـيــع
مريدي الفتنة والتسلل إلــى أبناء
الصف الواحد والعيش والمصير
الواحد ،وورقة التفاهم (بين "التيار
الوطني الحر" و"حزب الله") باقية
ما دامت الدماء تسري في عروقنا،

باسيل :غبت عن «أبيدجان» خشية أذية الجالية
انطلق مؤتمر الطاقة االغترابية في أبيدجان،
أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد ت ـ ــواف ـ ــد عـ ـ ــدد م ـ ــن رجـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
والمشاركين من الجالية اللبنانية ،دون حضور
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن ج ـب ــران بــاسـيــل
ً
شخصيا.
ً
وق ـ ــال ب ــاس ـي ــل ،م ـتــوج ـهــا إلـ ــى ال ـح ـض ــور من

سلة أخبار

الجالية اللبنانية عبر الشاشة" :غيابي خشية
تعرضكم ل ــأذي ــة" ،مضيفا" :الـمـهــم هــو انعقاد
مــؤت ـمــرنــا م ــن دون أن يـتـمـكــن أح ــد م ــن مـنـعــه".
وقال" :نحن شعب ال يريد إال السالم ،ولم نرض
بالحرب إال عندما فرضت علينا ،وسنواجه األذى
الصهيوني".

ول ــن نـسـمــح ألح ــد ب ـمـ ّـس الــوحــدة
الوطنية".
وختم عمار" :خسئت الطائفية
والمذهبية ،وطائفتنا الوحيدة هي
لبنان الواحد الموحد".

شركاء الوطن
وأعـ ـل ــن ع ـض ــو ت ـك ـتــل "الـتـغـيـيــر
ّ
واالصـ ـ ـ ــاح" ال ـنــائــب آالن عـ ــون أن
"وجودنا هنا يأتي لتأكيد أننا على
مستوى المسؤولية وتحت رعاية
ّ
والسيد نصر الله،
رؤسائنا الثالثة
ومصرون على أننا لن نسمح بأن
يتحول أي إشكال سياسي في البلد
إلى إشكال بين اللبنانيين".
وأردف" :رسالتنا إلى حركة أمل
أن كرامتنا من كرامة الرئيس بري،
وسـنـبـقــى شــركــاء فــي ه ــذا الــوطــن،
ورس ــال ـت ـن ــا لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ه ــي أن ـنــا
مؤتمنون على التفاهم الذي حصل

بيننا ،ونقول لكل القوى السياسية
إن هذا التفاهم مستمر".
وأك ـ ـ ـ ــد عـ ـض ــو ك ـت ـل ــة "ال ـت ـن ـم ـ ّي ــة
والـتـحــريــر" الـنــائــب علي ب ــزي أننا
"نشترك فــي إيماننا بالله الواحد
وف ــي ال ــدي ــن ال ــواح ــد ،ول ــو تـعــددت
ال ــدي ــان ــات ،ون ـحــن ف ــي حــركــة أم ــل،
وردا على كل اإلساءات التي حصلت
في األيام الماضية ،نؤكد ان السيد
الـمـسـيــح يـحـتــل ف ــي حــركـتـنــا وفــي
فكرنا وفــي ثقافتنا موقعا مميزا
ومـتـقــدمــا ،فـهــو الـثــائــر عـلــى الظلم
وعلى الفساد ،وعلينا جميعا على
رغـ ــم اخ ـتــافــات ـنــا ف ــي ال ـم ـقــاربــات
السياسية أن يكون موقعنا دائما من
أجل خدمة اإلنسان وصون كرامته".
ً
وردا على ســؤال ،قال بــزي« :لم
نطلب اعتذارا من باسيل ،بل عليه
ان يعتذر إلى جميع اللبنانيين».
وخـتــم ب ــزي" :الجميع يعلم أنه
ل ـي ــس ل ـح ــرك ــة أمـ ــل أي ع ــاق ــة بما

جرى في الحدث أو بما حصل على
األرض ،ونعلن باسم الرئيس بري
أمام اللبنانيين عن اعتذارنا عن أي
إســاءة لحقت بهم" ،مشددا على أن
"حــركــة أمــل ال ولــن تغطي ّ
أي مخل
باألمن يستهدف حياة اللبنانيين".
واختتم اللقاء بتشابك االيــادي
ورفعها والـقــول معا" :كما أننا يد
واحدة نحن قلب واحد".

رئيس الجمهورية
في السياق ،طغت أمس األجواء
اإليجابية التي شهدتها التطورات
ال ـس ـيــاس ـيــة االخ ـ ـيـ ــرة ع ـلــى مـحــور
اللقاءات التي عقدها الرئيس عون
في قصر بعبدا أمس األول .وتحدث
ع ـ ــون أمـ ـ ــام زواره ع ــن ال ـت ـط ــورات
وال ـظ ــروف الـتــي عاشها لبنان في
ً
اآلون ــة االخ ـي ــرة ،مــؤكــدا ان ا"الم ــور
ع ـ ــادت الـ ــى م ــا ك ــان ــت عـلـيــه وتـمــت

ً
تسوية االوضـ ــاع" ،م ـجـ ّـددا الدعوة
الى "حل كل الخالفات ضمن األجهزة
المختصة والمؤسسات وليس في
الشارع".
وخ ـتــم ع ــون بــال ـقــول إن "ج ــزءا
م ــن الـثـقــافــة ه ــو اح ـت ــرام الـقــوانـيــن
وال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا ،وع ـ ـلـ ــى الـ ـشـ ـب ــاب ان
يتعلم تحمل المسؤولية ،فالجيل
ً
ال ـصــاعــد ه ــو م ــن سيتسلم الحـقــا
مراكز المسؤولية وعليه ان يتربى
على ذلك".
م ــن نــاحـيـتــه ،اعـتـبــر ب ــري خــال
ً
ً
استقباله وفدا نسائيا من الجمعيات
والمؤسسات والهيئات االجتماعية
والتربوية واإلعالمية والنسائية من
مختلف المناطق ،أمس ،أنه "مهما
حصل من مشاكل يبقى أن نحافظ
ً
دائ ـم ــا عـلــى األم ــن واالس ـت ـق ــرار في
البلد لمواجهة التحديات الكبيرة،
والجميع يعرف مــاذا يجري اليوم
في المنطقة".

العبادي يطمئن الجوار ...ويواجه الفساد بخطة شاملة

أعلنت وكالة األمم املتحدة
للهجرة ،أن نحو 90
مهاجرا ،غالبيتهم من
الباكستانيني ،قد يكونون
لقوا مصرعهم أمس ،حني
غرق مركبهم قبالة السواحل
الليبية.
وقالت املتحدثة باسم
الوكالة ،أوليفيا هيدون:
«يعتقد أن  90مهاجرا على
األقل غرقوا ،إثر انقالب
مركبهم قبالة سواحل
ليبيا .لقد لفظ البحر
عشر جثث على السواحل
الليبية» ،بينهم ثمانية
باكستانيني وليبيان،
وهناك ثالثة ناجني.

واشنطن تحظر السالح
على جنوب السودان

الجبوري يرهن نجاح االنتخابات بعودة النازحين ...والخالصي يتمسك بمقاطعتها

جانب من مؤتمر لجنة االنتخابات في بغداد (إي بي أيه)

غداة إعالنه خطة شاملة لمواجهة الفساد،
أكــد رئيس ال ــوزراء الـعــراقــي حيدر العبادي
أمس ،سعي حكومته إلى إقامة عالقات جيدة
مع دول الجوار ،عبر "التركيز على المشتركات
بدل الخالفات".
وق ــال الـعـبــادي ،فــي كلمة خــال حضوره
مؤتمر السفراء السادس لــوزارة الخارجية،
"ال يمكن أن نعزل أنفسنا عن العالم في زمن
ال ـتــواصــل ،لـكــن بــإمـكــانـنــا تحصين أنفسنا
بوحدتنا وتحقيق مصالح شعبنا وتطوير
عالقاتنا الخارجية" ،مضيفا أن "االستجابة
للمواطنين هي مصدر قوة لنا وليس عيبا أن
نستمع لمواطنينا".
وأشــاد "بالدبلوماسية العراقية لدورها
في تعزيز عالقات العراق ،وإطفاء الخالفات
ومساهمتها بالجهد الــوطـنــي" ،معربا عن
تفاؤله "بمستقبل العراق ونمو اقتصاده في
فترة قصيرة مقبلة ،في ظل اإلجراءات المتبعة

واالستثمار األمثل والصحيح للنفقات والمال
العام".
كما أعلن رئيس الوزراء ،مساء أمس األول،
وضع خطة شاملة لمحاربة الفساد المالي
واإلداري في المرحلة المقبلة ،وقال في كلمة
في احتفالية أقامتها الشرطة االتحادية إنه
"ال تراجع عن محاربة الفساد ،وهناك خطة
شاملة لمحاربته" ،مؤكدا أهمية استئصال
الفساد في األجهزة األمنية ،وأال يؤثر الفاسد
عـلــى مــا تـحـقــق مــن نـصــر عـلــى التنظيمات
اإلرهابية.
وذكر أن محاربة الفساد في بالده تحتاج
الـ ــى وقـ ــت أطـ ـ ــول ،ولـ ــن تـحـســم ف ــي ش ـهــر أو
شهرين ،الفتا إلى أن عمل حكومته في محاربة
ال ـف ـســاد سـيـكــون مـمـهــدا لـلـحـكــومــة المقبلة
للقضاء عليه كليا.
وكشف أن الحكومة العراقية تواجه اليوم
تحديات جديدة بعد القضاء على "اإلرهاب"،

تتمثل في حماية أمن المدن والمواطنين من
الخاليا اإلرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة،
وتهريب السالح والمخدرات وغيرها.
واشاد بالتطور الكبير في قدرات الشرطة
االتـ ـح ــادي ــة ،مـبـيـنــا أن ـه ــا وح ـ ــدت م ــع بقية
التشكيالت في البالد وقاتلت جنبا الى جنب
مع الجيش وجهاز مكافحة "اإلرهاب" والحشد
الشعبي والـعـشــائــري والبيشمركة وقدمت
تضحيات كبيرة من أجل تحقيق النصر.
ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،اعـتـبــر رئ ـيــس الـبــرلـمــان
العراقي سليم الجبوري أمــس أن الحكومة
والبرلمان أمامهما تحد خالل األيام المقبلة
بإرجاع النازحين الى مناطقهم لغرض إجراء
االنتخابات بصورة سلسة ،فضال عن إعادة
الخدمات األساسية الى مناطقهم.
وق ــال ال ـج ـبــوري ،فــي كـلـمــة خ ــال مؤتمر
الـ ـسـ ـف ــراء" ،يـ ـج ــب ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـب ــذل ج ـه ــودا
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ل ـم ــواج ـه ــة االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات فــي

الخارج" ،الفتا الى أنه "صــار لزاما علينا أن
نعمل مع شركائنا من أجل إعمار العراق".
إل ــى ذل ــك ،واص ــل الـمــرجــع الــديـنــي محمد
م ـهــدي ال ـخــال ـصــي أم ــس دع ــوات ــه لمقاطعة
االنتخابات البرلمانية والمزمع عقدها في
مايو المقبل.
وق ــال الـخــالـصــي ،فــي خطبة الجمعة من
مدينة الكاظمية ،إن "االنـتـخــابــات إذا كانت
وس ـي ـلــة لـتـحـقـيــق أهـ ـ ــداف م ـض ــرة بــالـشـعــب
والوطن ،كإضفاء الشرعية على عناصر أثبتت
الـتـجــارب فـســادهــم ،فإنها فــي هــذه الـصــورة
من المحرمات التي ينبغي اجتنابها ألنها
تــرويــج للباطل ودع ــم لـلـفـســاد" ،مضيفا أن
ً
"االنتخابات ليست هدفا في ذاتها ،إنما هي
وسيلة لتحقيق أهداف أخرى ،والحكم عليها
يتبع حكم الهدف الذي تحققه".
(بغداد  -وكاالت)

قرقاش :عدن تفادت فتنة وهزيمة الحوثي أولوية تركيا تستهدف راجو ...و 100صاروخ على الغوطة

أفادت مصادر مطلعة ،أمس،
بأن واشنطن ستفرض
حظر أسلحة على جنوب
السودان ،لتكثيف الضغوط
على الرئيس سيلفا كير ،من
أجل إنهاء الحرب األهلية
واألزمة اإلنسانية بالبالد.
وتشير هذه الخطوة،
في حال اتخاذها ،إلى
نفاد صبر إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب
من األطراف املتحاربة في
جنوب السودان ،بعد انتهاك
وقف إطالق النار مرارًا.

إردوغان يقوم بزيارة
للفاتيكان غدًا

تقدم للجيش اليمني باتجاه جبل المنعم غرب تعز وضبط خلية إرهابية بمأرب دمشق تعتبر «سوتشي» أساس الحل ...و 150منظمة تهاجم غوتيريس

بعد نجاح قيادة التحالف العسكري في نزع فتيل الحرب
في العاصمة اليمنية المؤقتة ،أشاد وزير الدولة اإلماراتي
لـلـشــؤون الـخــارجـيــة أن ــور قــرقــاش ،بالمعالجة الحصيفة
ألزمة عدن.
وغ ـ َّـرد قــرقــاش على صفحته بــ"تــويـتــر" ،قــائــا" :معالجة
التحالف ألزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من
جميع األطراف .األولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه".
وطالب األطراف اليمنية بالتشاور بشأن أزمة عدن ،مشيرا
إلى أن "الحوار اليمني الجدي مطلوب ،للتعامل مع قضايا
حقيقية تراكمت سلبيا".
وتــابــع ق ــرق ــاش" :مـطــالـبــون بــالــدعــوة إل ــى ُح ـســن تدبير
األمور ،وتقديم األولويات دون تناسي المطالب ،فنحن أيضا
مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة
في موقف التمرد الحوثي وشرعيته" ،مضيفا" :من الضروري
التأكيد ألصحاب الفتن ولمحبي التصيد في المياه العكرة
أن الموقف اإلماراتي مرآة للتوجه السعودي .نبني شراكة
استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".
وأعرب الوزير اإلماراتي عن سعادته حيال تأكيد "سياسي
يمني مهم قوله إن موقف اإلمارات في اليمن نبيل ،وسيكتب
التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها ،وتضحيات
أبنائها وشفافية موقفها".
وشهدت مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) على مدار ثالثة
أيام أواخر الشهر الماضي ،توترا أمنيا كبيرا ،واشتباكات
متقطعة بين قــوات الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي
الجنوبي ،بعد أن منعت قوات الحماية الرئاسية متظاهرين
من دخول ساحة العروض في مديرية خور مكسر ،استجابة
للتصعيد الذي دعا إليه المجلس.

ً
ً
ميدانيا ،حقق الجيش الوطني اليمني تقدما كبيرا في
مختلف جبهات محافظة تـعــز .وأك ــد قــائــد مـحــور تـعــز ،أن
الجيش يتقدم باتجاه جبل المنعم االستراتيجي المطل
ً
على الربيعي غرب المدينة ،كما حققت قوات الشرعية تقدما
ً
كبيرا ،وتمكنت من الوصول إلى مشارف مديرية خدير ،في
ظل دعم وإسناد مكثف من طيران التحالف.
وذكرت مصادر عسكرية ،أمس ،أن قوات الجيش الوطني
ً
ً
شنت هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في
جبل المنعم والسوداء غرب المدينة.
وفــي جـنــوب شــرقــي تـعــز ،حــررت قــوات الجيش الوطني
نقيل الصلو بعد هجوم كبير شنته على مواقع الميليشيات،
وتمكنت من الوصول إلــى مشارف مديرية خدير ،الواقعة
تحت سيطرة الميليشيات.
ونقيل الصلو يكتسب أهمية استراتيجية ،حيث يطل على
مديرية خدير ،الواقعة على الطريق الرابط بين  3محافظات،
هي :تعز ولحج وعدن.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات
الحوثي ،وتكبدت خسائر فادحة في العتاد.
إلــى ذلــك ،ضبطت قــوات األمــن فــي محافظة مــأرب خلية
تابعة لميليشيات الـحــوثــي كــانــت تـنــوي الـقـيــام بعمليات
إرهابية.
وقال مصدر أمني ،أمس ،إن قوات مكافحة اإلرهاب قامت
باقتحام أحد المنازل بعد عملية رصد دقيقة ألعضاء الخلية،
مضيفا" :ألقت القوات القبض على جميع أعضاء الخلية،
وضبطت كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة،
ومن مادتي (تي .أن .تي) و(سي فور)".
(عواصم -وكاالت)

مع دخول عملية "غصن الزيتون" التركية
أسبوعها الثالث ،بدأت فصائل الجيش الحر
قصفا تمهيدا القتحام بلدة راجــو ،المعقل
االستراتيجي لوحدات حماية الشعب الكردية،
في ريف عفرين الغربي ،في وقت أمطرت قوات
الرئيس السوري بشار األسد غوطة دمشق
الشرقية بأكثر من  100صاروخ.
وأوضــح قائد عسكري في غرفة عمليات
"غـصــن الــزي ـتــون" أن "عملية اقـتـحــام راجــو
انطلقت من محوري جنديرس ،وجبل برصايا
وسط تمهيد مدفعي وباألسلحة الرشاشة
وقصف جوي من قبل الطائرات التركية على
مواقع الوحدات الكردية".
وغ ــداة سيطرة فصائل الـمـعــارضــة على
ناحية بلبل وعدد من القرى وتوجهها نحو
عفرين ،وجه الجيش التركي رسائل نصية
إلى هواتف أهالي المدينة باللغات التركية
والعربية والكردية ،تدعوهم إلى "التوحد ضد
الوحدات الكردية".
وفي ريف دمشق ،قصفت قوات النظام عدة
مناطق في الغوطة الشرقية بأكثر من 100
صــاروخ وغ ــارة ،تركز معظمها على بلدتي
مسرابا وأوتايا ومدينتي دوما وحرستا.
ووفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان،
فــإن الهجوم ،الــذي أدى إلــى وقــوع عــدد من
الجرحى وأض ــرار مــاديــة كبيرة ،تــرافــق مع

اشتباكات عنيفة إثر محاولة قوات النظام
التقدم في محيط وأطراف مدينة عربين.
كما أفاد المرصد بمقتل  20مدنيا على
األقــل في غــارات نفذتها قــوات النظام أمس
األول عـلــى بـلــدتــي جــزرايــا وآب ــاد فــي ريــف
حـلــب الـجـنــوبــي ومــديـنــة ســراقــب فــي ريــف
إدلب الشرقي.
سياسيا ،اعتبرت دمشق أمــس األول أن
الـبـيــان الـخـتــامــي لـمــؤتـمــر ســوتـشــي ،الــذي
تضمن االتفاق على تأليف لجنة دستورية
مــن الـحـكــومــة وال ـم ـعــارضــة ،يشكل "اللبنة
األساسية" لمسار الحل السياسي ،ويمثل
"قاعدة صلبة" ألي محادثات مقبلة تهدف
إلى تسوية النزاع.
وف ــي أول تـعـلـيــق رس ـم ــي ،رب ــط مـصــدر
م ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـ ــر بــأنــه
"أول م ــؤت ـم ــر ي ـج ـمــع ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد ال ـك ـب ـيــر
م ــن ال ـســوري ـيــن ،ويـعـكــس مـخـتـلــف شــرائــح
المجتمع السياسية واالجتماعية" ،مؤكدا أن
"هذا يجعل ما تمخض عنه أرضية شرعية
ومنطلقا وحيدا وأساسا ثابتا ألي مسار
سياسي".
وأشـ ـ ــاد ال ـم ـص ــدر ذات ـ ــه بـتـمـســك ال ـب ـيــان
الختامي ،الذي لم يتطرق إلى مصير األسد،
" بــا لـثــوا بــت الوطنية بما يتعلق بالحفاظ
على سيادة ووحــدة سورية أرضا وشعبا،

وحــق الشعب الحصري في اختيار نظامه
السياسي واالقتصادي".
ف ــي الـمـقــابــل ،وج ـهــت نـحــو  150جمعية
ومنظمة تمثل المجتمع الـمــدنــي الـســوري
رس ــال ــة إلـ ــى األم ـي ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
أنطونيو غوتيريس تتهمه فيها بمكافأة
روس ـيــا بــإيـفــاده مبعوثه ال ـخــاص ستيفان
ديميستورا إلى سوتشي ،وبالتالي إضفاء
"الـشــرعـيــة" على الـمــؤتـمــر ،معتبرة أن ــه كان
األجــدى به أن يفرض على النظام المشاركة
بجدية في مفاوضات جنيف.
وردا على هذه االنتقادات ،أكد المتحدث
باسم األمــم المتحدة ستيفان دوجــاريــك أن
روسيا قدمت ضمانات على أن نتائج مؤتمر
سوتشي ستشكل "مساهمة" في مفاوضات
جنيف.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،دخ ـلــت سفينة اإلنـ ــزال
"ت ـس ـي ــزار كــون ـي ـكــوف" أم ــس ح ــوض الـبـحــر
األب ـيــض الـمـتــوســط ،بـعــد عـبــورهــا مضائق
البحر األسود في طريقها إلى ميناء طرطوس
السوري ،حيث تتموضع قاعدة النقل واإلمداد
التابعة للقوات البحرية الروسية .ووفق مواقع
إلـكـتــرونـيــة تــركـيــة ،فــإنــه اسـتـنــادا إل ــى عمق
غطس هيكل السفينة ،التي قامت بـ 9رحالت
مماثلة إلى سواحل سورية ،يمكن التوصل إلى
استنتاج أنها محملة بشكل كبير.

أعلن املركز اإلعالمي
بالرئاسة التركية ،أمس،
أن الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان سيقوم
بزيارة توصف بأنها
«تاريخية» إلى الفاتيكان
غدًا ،تلبية لدعوة من البابا
فرانشيسكو.
وقال املركز ،في بيان،
إن الزيارة ،التي تستمر
يومني ،ستشمل إيطاليا
أيضا ،مشيرا إلى أن الزيارة
ستكون األولى لرئيس تركي
بعد مرور  59عاما على
آخر زيارة لرئيس تركي
للفاتيكان.
وأضاف أن إردوغان الذي
سيلتقي خالل الزيارة أيضا
رئيس وزراء الفاتيكان
الكاردينال بيترو بارولني
سيبحث العالقات بني
البلدين وتطورات األوضاع
والقضايا اإلقليمية.
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ترامب يتهم « »FBIو«العدل» بالعمالة ...و«يفضح» بريطانيا

ّ
• « »CIAتبرر استقبال مديري االستخبارات الروسية • «المارينز» تفقد ثقتها بقائد سرب المحيط الهادئ
قبل إعطائه الضوء األخضر
لنشر "مذكرة سرية" تنتقد
إجراءات " "FBIالمتعلقة
بالتنصت على فريق حملته
االنتخابية ،األمر الذي أثار
غضب وكاالت االستخبارات
البريطانية بسبب الخوف من
ّ
تعرضها لـ"فضيحة" ،اتهم
الرئيس األميركي دونالد ترامب
كبار القادة والمحققين في
المكتب الفدرالي ووزارة العدل
باالنحياز لمصلحة خصومه
الديمقراطيين.

فــي خطوة ن ــادرة تزامنت مــع مخاوف
بــريـطــانـيــة مــن "فـضـيـحــة" ،ات ـهــم الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،أم ـ ــس ،كـبــار
م ـســؤولــي ومـحـقـقــي  FBIووزارة ال ـعــدل
بأنهم "قــامــوا بتسييس عملية التحقيق
المنزهة ،لمصلحة الديمقراطيين وضد
الجمهوريين".
وقال ترامب ،في تغريدة على "تويتر":
"هــو أمــر لم يكن من الممكن تصوره قبل
فترة قصيرة" ،مشيدا من جهة أخرى بعمل
عمالء "رائعين" عارضوا المسؤولين عنهم.
وكان ترامب من عين وزير العدل الحالي
جيف سيشنز ومدير الـ " "FBIكريستوفر
راي ،وهذا األخير بدال من جيمس كومي
الذي أقاله الرئيس العام الماضي.
وت ــاب ــع" :هـ ـي ــاري كـلـيـنـتــون وال ـح ــزب
الديمقراطي حــاولــوا إخـفــاء حقيقة أنهم
منحوا أمــواال لمركز فيوجن جي بي إس
إلنشاء الملف الــذي استخدمه حلفاؤهم
في إدارة (باراك) أوباما لتضليل المحكمة".
وكــانــت شــركــة "فـيــوجــن جــي بــي إس"،
الخاصة باألبحاث السياسية ،قدمت ملفا
لجهات التحقيق يشير إلى تورط ترامب
في اتصاالت مع الروس.
ويــأتــي هــذا االتـهــام للشرطة الفدرالية
في الوقت الذي أعطى فيه ترامب الضوء
األخضر لنشر "مذكرة سرية" أعدها رئيس
لـجـنــة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـم ـهــوري كيفن
نونيس تشكك في أداء مكتب التحقيقات.

شرعية التحقيق
وتثير المعركة حول هذه المذكرة بلبلة
في األوساط السياسية منذ أيام ،إذ يشعر
الديمقراطيون بالقلق من سعي الحكومة
الــى تسييس المعلومات االستخباراتية
ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق
الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر
ح ــول ال ـتــدخــل ال ــروس ــي ف ــي االنـتـخــابــات
الرئاسية االخيرة.
وأعد المذكرة المؤلفة من أربع صفحات،
النائب الجمهوري ديفين نونيس رئيس

متحد ً
ّ
ثا أمام اللجنة الوطنية الجمهورية في «لقاء الشتاء» السنوي في واشنطن أمس األول (رويترز)
ترامب
لجنة االسـتـخـبــارات فــي مجلس الـنــواب،
رغ ــم م ـعــارضــة االع ـض ــاء الــديـمـقــراطـيـيــن
في اللجنة ،بهدف انتقاد تنصت الجهاز
الفدرالي على عضو في الفريق االنتخابي
لترامب في  ،2016في إطار التحقيق حول
التدخل الروسي.
وخالصة المذكرة التي طلب نونيس من
ترامب ان يجيز نشرها هي ان "االف بي آي
استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت
في خضم الحملة الرئاسية" ،فيما يشكل
"استغالال للسلطة" ،حسب الجمهوريين.
وكان مولر تولى التحقيق في القضية
العام الماضي .وهي تزعزع رئاسة قطب

ً
موسكو تتهم واشنطن بمالحقة الروس عالميا
أصـ ـ ــدرت روسـ ـي ــا تـ ـح ــذي ــرات س ـفــر ت ــوص ــي فيها
مواطنيها بإعادة النظر قبل السفر للخارج ،مشيرة
إلــى أن الــواليــات المتحدة تالحق الــروس في جميع
أنحاء العالم وتعتقلهم ،مؤكدة وجود شواهد على
ذلك.
َّ
وذكــرت وزارة الخارجية المواطنين ،في بيان ،أن
"المسافرين الروس يواجهون خطر االعتقال من دول
أخرى بطلب أميركي ،ويجري بعدها تسليمهم إلى
الواليات المتحدة".
وجــاء في تحذير السفر" :رغــم دعواتنا لتحسين
التعاون بين السلطات األميركية والروسية المعنية،
تواصل األجهزة األميركية الخاصة مالحقة الروس
ح ــول الـعــالــم فعليا ،وف ــي ظــل ه ــذه ال ـظ ــروف ،نشدد
على ض ــرورة أن ي ــدرس الـمــواطـنــون ال ــروس بعناية
كل المخاطر عندما يخططون لرحالت إلى الخارج".

وأكــد التحذير أن "الــواليــات المتحدة ضالعة في
احتجاز أكثر من  10مواطنين روس في دول أجنبية
منذ بداية ."2017
وأش ــارت على سبيل الـمـثــال ،إلــى أن  4مواطنين
روس على األقل اعتقلوا في إسبانيا والتفيا واليونان،
لتهم أميركية بارتكاب "جرائم إلكترونية".
من ناحيتها ،قالت مندوبة الواليات المتحدة في
مجلس األمــن نيكي هيلي ،إنــه "رغــم وجــود مجاالت
عــدة للتعاون بين موسكو وواشـنـطــن ،فــإن روسيا
ليست صديقا للواليات المتحدة".
و فــي كلمه ألقتها أ م ــام المشرعين الجمهوريين
في والية فرجينيا الغربية شرق الواليات المتحدة،
أعلنت هيلي أن "الصداقة مع روسيا لن تنجح ،طالما
أن الـحـكــومــة الــروس ـيــة تتمسك بـمــواقـفـهــا الحالية،
وتتصرف على الساحة الدولية كما تتصرف اآلن".

ُ
االعمال الذي أخضع العشرات من المقربين
م ـن ــه وم ـع ــاون ـي ــه ل ــاس ـت ـج ــواب م ــن قـبــل
المحققين الفدراليين ،ويمكن أن تتم دعوته
ً
أيضا لإلدالء بشهادته حول الموضوع.
وعلق السناتور الديموقراطي كريس
كونز "انــه جــزء مــن محاوالتهم المنظمة
لتقويض تحقيق روبرت مولر".
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ،ي ـ ــدع ـ ــو اع ـ ـضـ ــاء
جمهوريون الى وقف التحقيق ،باالستناد
الى مضمون مذكرة نونيس.
في المقابل ،يبرر رئيس مجلس النواب
ب ــول راي ــن نـشــر الـمــذكــرة بــرقــابــة السلطة
التشريعية على السلطة التنفيذية قائال:
"ال ـمــذكــرة ليست اتـهــامــا ل ــإف بــي آي أو
وزارة ال ـع ــدل ،وال تـشـكــل اعـ ــادة نـظــر في
تحقيق مولر".

محاولة أخيرة
ورغـ ـ ــم إص ـ ـ ــرار ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن ،اط ـلــق
الديمقراطيون محاولة أخيرة لمنع نشر
المذكرة ،اذ تبين ان الصيغة التي نقلها
ن ــون ـي ــس الـ ــى ال ـب ـي ــت االبـ ـي ــض تـتـضـمــن
تـ ـع ــدي ــات عـ ــن ال ـص ـي ـغ ــة الـ ـت ــي تـبـنـتـهــا
اللجنة االثنين ،اال ان نونيس اصر على
ان التعديالت "طفيفة".
وط ــال ــب ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون بــاس ـت ـقــالــة
نـ ــون ـ ـيـ ــس م ـ ـ ــن رئـ ـ ــاس ـ ـ ــة ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ،ل ـك ــن
المسؤولين الجمهوريين في الكونغرس
استبعدوا ذلك على الفور.
وات ـه ـم ــت ن ــان ـس ــي ب ـي ـل ــوس ــي ،زعـيـمــة
األقلية الديمقراطية في مجلس النواب،
نــونـيــس "بــات ـخــاذ اجـ ـ ــراءات غـيــر نزيهة
عمدا" تجعله "غير صالح" لرئاسة اللجنة،

«أونروا» تتوقع كارثة ...وعباس يخاطب مجلس األمن
ذكرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الــاجـئـيــن الفلسطينيين (أون ـ ــروا) أنـهــا بــدأت
تستشعر اآلثار المترتبة على وقف المساعدات
األميركية للوكالة.
وق ــال الـمــديــر المختص ب ـشــؤون قـطــاع غــزة
في الوكالة ماتياس شماله ،أمس" ،بينما نحن
نـتـحــدث ال ـيــوم ال أعـلــم بــالـتـحــديــد مــا إذا كنت
سأستطيع طـلــب ال ـمــواد الـغــذائـيــة الـضــروريــة
للربع الثاني بداية من أبريل حتى يونيو بسبب
نقص األموال".
واضاف شماله أن تقليص اإلمدادات الغذائية
في قطاع غزة ستكون له "آثار كارثية" ،معربا عن
عدم قناعته بأن وقف المساعدات سيؤدي إلى
مفاوضات سالم.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن "أون ـ ــروا" تــدعــم نحو
مليون شخص فــي قـطــاع غــزة بـمــواد غذائية،
وتشغل  267مدرسة ،و 21مؤسسة صحية هناك.

وك ــان ــت إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تــرا مــب أ عـلـنــت تجميد مـســا عــدات بـنـحــو 65
مـلـيــون دوالر ،للضغط عـلــى الفلسطينيين
إلجراء مفاوضات سالم مع إسرائيل.
من ناحية أ خــرى ،قصف الطيران الحربي
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ــوقـ ـع ــا لـ ـح ــرك ــة ح ـ ـمـ ــاس فــي
منطقة قــرب بيت حــا نــون ،شمال قطاع غزة،
فـجــر ام ــس ،بـعــد إط ــاق ص ــاروخ مــن القطاع
المحاصر على جنوب إسرائيل.
في سياق آخر ،انتقد الناطق باسم وزارة
الخارجية التركية حامي أقصوي ،أمس ،قرار
وا ش ـن ـطــن إدراج ر ئ ـيــس ا لـمـكـتــب ا لـسـيــا ســي
ل ـ ــ"ح ـ ـمـ ــاس" إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ع ـل ــى "الئ ـح ــة
االرهاب".
وق ــال" :م ــن ال ــواض ــح أن ه ــذا ال ـق ــرار ،الــذي
يغفل واقع ان حماس هي العب فعلي ومهم
في الحياة السياسية الفلسطينية ،ال يمكن

ً
الصين تتوسع عسكريا
في أقصى أفغانستان
ماي توقع مع بكين اتفاقات بـ  12مليار دوالر
ف ــي إطـ ــار م ـســاعــي الــرئ ـيــس ش ــي جـيـنـبـيـنــغ إل ــى تــوس ـيــع الـنـفــوذ
االقتصادي والجيوسياسي ،تجري الصين محادثات مع السلطات
األفغانية لبناء قاعدة عسكرية في منطقة ممر واخان الجبلية النائية.
ووف ــق مـســاعــد الـمـتـحــدث بــاســم وزارة ال ــدف ــاع األف ـغــان ـيــة محمد
رادمانيش ،فــإن حكومة كابول تكفلت ببناء القاعدة ،لكن الحكومة
الصينية التزمت تقديم الدعم المادي ،وتجهيز وتدريب الجنود األفغان.
وبينما أف ــاد شـهــود عـيــان بتسيير دوري ــات مشتركة بين جنود
صينيين وأفغانيين ،اكتفى مسؤول رفيع في السفارة الصينية في
كابول بالقول إن بكين تساهم في "بناء القدرات" بأفغانستان.
إلى ذلك ،اختتمت رئيسة الــوزراء البريطانية تيريزا ماي زيارتها
للصين ،الـتــي اسـتـمــرت ثــاثــة أي ــام ،عبر الـتــرويــج لصفقات تجارية
وقعتها في قطاعات مثل الخدمات المالية والزراعة والتعليم .وقالت
مــاي ،أمــام منتدى أعمال في شنغهاي أمــس ،إن بريطانيا تنظر إلى
الخروج من االتحاد األوروبي على أنه بمنزلة فرصة لـ"تعميق عالقاتها
التجارية مع الدول في جميع انحاء العالم بما في ذلك الصين".
وأعلنت الحكومة البريطانية أن ماي ورئيس مجلس الدولة الصيني
لي كه تشيانغ ،ابرما اتفاقات تجارية بقيمة  9مليارات جنيه إسترليني
( 12 .7مليار دوالر) ،منها اتفاقات تتعلق بالخدمات المالية بقيمة
(عواصم  -وكاالت)
مليار جنيه.

بومبيو
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،بـ ــرر م ــدي ــر وك ــال ــة
االستخبارات المركزية االميركية (سي
آي أي) م ــاي ــك بــومـبـيــو زي ـ ــارة م ـســؤول
مكافحة التجسس الروسي الى الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،رغ ــم أنـ ــه يـخـضــع لـعـقــوبــات
ام ـي ــرك ـي ــة ،بـ ــأن األم ـ ــر يـ ـن ــدرج ف ــي اط ــار
المصلحة الوطنية ،وبالتعاون لمكافحة
االرهاب.
وكــانــت الصحف الروسية أوردت أن
مدير االستخبارات الداخلية الروسية
أل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر بـ ــورت ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــوف ومـ ـ ـس ـ ــؤول
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة س ـي ــرغ ــي
ن ــاريـ ـشـ ـكـ ـي ــن ت ــوجـ ـه ــا ال ـ ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن،
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي .ونــاري ـش ـك ـيــن على

سرب المحيط
وبـيـنـمــا بـحــث وزي ــر الــدفــاع االمـيــركــي
جيمس ماتيس ونظيره البريطاني غافن
ويليامسون "استراتيجية الدفاع الوطني"
الجديدة ،التي أعلنها ترامب ،وعــددا من
القضايا االمنية الدولية الساخنة ،أعلنت
قيادة مشاة البحرية االميركية (المارينز)
أنها أقالت قائد سرب طائرات "أوسبريه"
االميركية في قاعدة اوكيناوا في اليابان،
"بسبب فقدان الثقة به" بعد سلسلة حوادث
ف ــي االش ـهــر االخ ـي ــرة تـتـعـلــق بــالـطــائــرات
الهجينة.
وأع ـفــي بــرايــن ســويـنـســون مــن مهامه
األس ـبــوع الـمــاضــي" ،بـسـبــب ف ـقــدان الثقة
به وبقدرته على تولي القيادة" ،حسب ما
أعلنته قيادة المارينز.
وتم تعيين الضابط التنفيذي للسرب
في قاعدة أوكيناوا كريستوفر دنفر قائدا
مؤقتا له.
(واشنطن  -وكاالت)

حذر وزير الخارجية الكوري الشمالي ،ري يونغ،
من أن بيونغ يانغ "لــن تقف مكتوفة األي ــدي" إذا
مضت الواليات المتحدة قدما في مناورات عسكرية
مؤجلة مع كوريا الجنوبية بعد األولمبياد الشتوي.
وقال الوزير ،في رسالة إلى األمم المتحدة ،إن
ب ــاده" :إذا انـهــارت أج ــواء تحسن الـعــاقــات بين
الكوريتين الـتــي تــم تحقيقها بصعوبة ،بسبب
المناورات العسكرية ،فعلى الواليات المتحدة أن
تتحمل المسؤولية".
في المقابل ،أعرب المبعوث األميركي الخاص
لكوريا الشمالية جوزيف يون ،عن رغبة واشنطن
في إجراء حوار جاد يتمتع بالمصداقية مع كوريا
الشمالية حول قضية نزع األسلحة النووية.
وأض ــاف عقب لقاء فــي سيول مــع نائب وزيــر
شــؤون الوحدة في كوريا الجنوبية تشون هاي
سونغ" :نريد فتح حوار جاد وموثوق مع كوريا
الشمالية يمكن أن يــؤدي إلــى خطوات نحو نزع

السالح النووي" ،مشيرا إلى أن إقامة الحوار تمثل
هدفا مشتركا لكل من واشنطن وسيؤول.
وذك ـ ــر أنـ ــه يـ ــرى اس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ـح ــادث ــات بين
الكوريتين وتخفيف حدة التوتر بعد قرار الشمال
المشاركة فــي دورة األلـعــاب األولمبية الشتوية
القادمة "فرصة جيدة" لجهود نزع السالح النووي،
مشددا على رغبة الواليات المتحدة في نجاح دورة
األلعاب األولمبية الشتوية ،وأن تكون آمنة.
وتأتي زي ــارة المسؤول األميركي إلــى سيول،
وســط ه ــدوء حــدة التوتر فــي أعـقــاب ق ــرار كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة ،إشـ ـ ــراك العـبـيـهــا ف ــي دورة األل ـع ــاب
األولمبية الشتوية التي ستضيفها بلدة بيونغ
تشانغ الكورية الجنوبية في  9الجاري .واستندت
مشاركة كوريا الشمالية في دورة األلعاب األولمبية
إلى سلسلة من المحادثات بين الكوريتين عقدت
للمرة األولى منذ أكثر من عامين.
(عواصم  -وكاالت)

ً
فرنسا 5 :قتلى بتصادم مروحيتين و 12جريحا في كاليه

تيلرسون يلمح النقالب
عسكري في فنزويال

أثار وزير الخارجية األميركي
ريكس تيلرسون احتمال
حدوث انقالب عسكري
في فنزويال على الرئيس
نيكوالس مادورو ،لكنه ال
يعرف ما إذا كان ذلك سيحدث.
وشدد على أن إدارة ترامب ال
تدعو إلى "تغيير النظام" في
فنزويال ،لكنه قال إنه سيكون
من "األيسر" إذا آثر مادورو
ترك السلطة من تلقاء نفسه.
كما حذر من "الدور المقلق"
الذي تؤديه الصين وروسيا
في أميركا الالتينية ،مطالبا
القوى اإلقليمية بالتعاون
مع الواليات المتحدة .وقال:
"أميركا الالتينية ال تحتاج
إلى قوى إمبريالية جديدة ال
تسير سوى وراء مصالحها
الخاصة" .وأضاف" :نموذج
الدولة الصينية للتنمية
يستحضر الماضي ،وينبغي
ّ
أال يشكل مستقبل القارة".

َّ ً
حصادا إذا
بوتين :سأعمل
حدث شيء بعد االنتخابات

قام الرئيس الروسي فالديمير
بوتين خالل زيارته لمدينة
روستوف بزيارة للحصادات
اآللية ،حيث التقى القائمين
على المصنع والعاملين هناك.
وتعرف بوتين خالل جولته
على المصنع على أقسامه،
والتقى عددا من العاملين
فيه ،ليقوم بعدها بالتعرف
على جهاز يستخدم للتدريب
على قيادة الحصادات بشكل
آلي ،لمعرفة الخصائص التي
تتمتع بها الحصادات.
كما قام الرئيس الروسي
بتجربة الجهاز ،وقال ممازحا:
"إذا حدث شيء ما بعد 18
مارس ،فإنني سأذهب للعمل
على الحصادة".

سجن زعيم المعارضة
الروسية بتهمة الرشوة

ويـعـيــش نـحــو  800مـهــاجــر حــالـيــا في
كاليه ،وفقا ألحدث أرقام الجمعيات ،فيما
تـقــول الـسـلـطــات إن أع ــداده ــم ت ــراوح بين
 550و.600
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،مـ ـث ــل اإلسـ ــامـ ــي
السويسري المثير للجدل طارق رمضان
أمـ ـ ــام ق ــاض ــي ت ـح ـق ـي ــق ،أمـ ـ ــس ،ح ـي ــث مــن
المحتمل أن يتم توجيه االتـهــام إليه في
إطار شكويين ضده باالغتصاب.
وطــالــب المدعي الـعــام لـبــاريــس ،امــس،
ب ــوض ــع رمـ ـض ــان ،ق ـيــد ال ـح ـبــس بتهمتي
االغتصاب.
وبعد توقيف رمضان ( 55عاما) ،حفيد
مؤسس جماعة "اإلخ ــوان المسلمين" في
ُ
مصر ،نقل ليل الخميس -الجمعة إلى نيابة
بــاريــس ،الـتــي فتحت إج ــراء قـضــائـيــا ،لم
تعرف تفاصيله الجنائية في هذه المرحلة،
وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وتم توقيف األستاذ المثير للجدل في
جامعة اكـسـفــورد األرب ـعــاء الـمــاضــي ،في
إط ــار تـحـقـيـقــات أول ـي ــة ف ــي ب ــاري ــس حــول

مهاجرون في منطقة كاليه أمس بعد المواحهات الليلية (ا ف ب)
اتـهــامــات بــاالغـتـصــاب واالع ـت ــداء .وينفي
رمضان ،الذي يحمل الجنسية السويسرية،
ب ـشــدة االت ـهــامــات ال ـص ــادرة عــن امــرأتـيــن
مـسـلـمـتـيــن ل ــه ب ــاالغ ـت ـص ــاب ف ــي فـنــدقـيــن
فرنسيين؛ األول ــى داخ ــل فـنــدق فــي ليون
ع ــام  ،2009والـثــانـيــة فــي ف ـنــدق بــاريـســي
عام .2012
وإل ـ ـ ـ ــى دك ـ ـ ـ ـ ــار ،حـ ـي ــث وص ـ ـ ــل ال ــرئـ ـي ــس

قضت محكمة روسية ،أمس،
بالسجن ثماني سنوات على
الحاكم الروسي السابق وزعيم
المعارضة نيكيتا بيليخ،
بتهمة قبول رشاوى بقيمة
 750ألف دوالر .واتهم بيليخ،
الذي تولى منصب حاكم إقليم
كيروف وسط البالد لمدة
سبع سنوات ،حتى اعتقاله
في مطعم بموسكو عام ،2016
بتوفير الحماية للمشروعات
االستثمارية مقابل الحصول
على رشوة .وينفي بيليخ
تورطه في أي أخطاء ،ووصف
االتهامات المنسوبة إليه
بأنها "ملفقة" .وقبل أن يصبح
حاكما ،ترأس بيليخ حزب
"اتحاد القوى اليميني" ،الذي
كان يقوده سابقا السياسي
المعارض البارز ،بوريس
نيمتسوف.

«بوكو حرام» تقتل
 5حطابين بنيجيريا

ماكرون يبحث في السنغال التعليم والبيئة قبل زيارته موسكو
تحطمت مروحيتان تابعتان للجيش
الفرنسي ،بعد اصطدامهما قــرب بحيرة
كــارســي ،جـنــوب شــرقــي فــرنـســا ،مــا أوقــع
خمسة قتلى على األقل ،وفق ما أفاد مصدر
قريب من التحقيق.
وص ـ ـ ـ َّـرح ال ـم ـص ــدر ل ـك ـت ـي ـبــة ال ـ ـ ــدرك فــي
ب ــريـ ـنـ ـي ــول ،بـ ــأنـ ــه "ح ـ ـصـ ــل تـ ـ ـص ـ ــادم بـيــن
الـمــروحـيـتـيــن ،وك ــان عـلــى مـتــن إحــداهـمــا
ثالثة أشخاص ،وعلى الثانية راكبان ،وقد
قتلوا جميعا".
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،انــدلـعــت مــواجـهــات
عنيفة بين مهاجرين أفـغــان وأفــارقــة في
كاليه بشمال فرنسا ،ما أسفر عن إصابة
 12شخصا ،بينهم أربعة بالرصاص.
وأكدت النيابة العامة في بولوني سور
م ـيــر ،أن  12مـهــاجــرا عـلــى األق ــل أصـيـبــوا
خـ ــال شـ ـج ــارات ب ـيــن ن ـحــو م ـئــة مـهــاجــر
أفـغــانــي واري ـتــري فــي مخيم كــالـيــه ،الــذي
ي ــؤوي بضع مـئــات مــن األشـخــاص الذين
يــأمـلــون الـعـبــور إل ــى بــريـطــانـيــا فــي شكل
سري.

سلة أخبار

بيونغ يانغ تحذر واشنطن وسيول
من المناورة بعد األولمبياد

إسرائيل تقصف «حماس» ...وتركيا ترفض إدراج هنية على «الئحة اإلرهاب»
أن ي ـســاهــم ب ــأي ش ـكــل ف ــي ح ــل عـ ــادل ودائ ــم
وش ــام ــل ل ـل ـنــزاع االســرائ ـي ـلــي الـفـلـسـطـيـنــي"،
مضيفا" :نأمل أال يترك هذا القرار اثرا سلبيا
على المساعدة االنسانية وانشطة التنمية
االقتصادية التي تقدمها بالدنا لقطاع غزة".
وع ـب ــر ع ــن ق ـل ـقــه ح ـي ــال "ال ـت ــداع ـي ــات ال ـتــي
ي ـم ـكــن أن ي ـتــرك ـهــا اإلج ـ ـ ــراء االمـ ـي ــرك ــي عـلــى
جهود المصالحة الفلسطينية بين حماس
وحركة فتح" ،التي يترأسها رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس ،الذي سيلقي في
 20ا ل ـجــاري كلمة ن ــادرة أ مــام مجلس األ مــن،
كما اعلن السفير الكويتي بــاأل مــم المتحدة
م ـن ـصــور الـعـتـيـبــي ،مــوض ـحــا ان "م ــن الـمـهــم
لمجلس االمن االستماع للرئيس الفلسطيني
شخصيا خــال مناقشة ا لــو ضــع فــي ا لـشــرق
االوسط".
(عواصم  -وكاالت)

ح ـس ـب ـمــا ك ـت ـبــت ف ــي رس ــال ــة الـ ــى رئ ـيــس
مجلس النواب بول رايان.
إلــى ذلــك ،باتت وكــاالت االستخبارات
البريطانية معرضة لـ"فضيحة" ،بعدما
أفــرج ترامب عن "المذكرة السرية" ،ففي
وق ــت ســابــق ،نـقـلــت صحيفة "غ ــاردي ــان"
الـبــريـطــانـيــة عــن مـصــدر فــي الـكــونـغــرس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،إن أج ـ ـهـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
البريطانية ستكون "غاضبة" إذا نشرت
ال ـم ــذك ــرة ل ـل ـع ـلــن ،وأكـ ـ ــدت الـصـحـيـفــة أن
ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة "س ـت ـف ـض ــح طـ ـ ــرق ال ـت ـج ـســس
البريطانية".
ك ـم ــا ح ـ ــذر مـ ـص ــدر ف ــي وزارة ال ـع ــدل
األميركية من "تدهور العالقات األميركية
 البريطانية" ،في حال اإلفراج عن المذكرةالتي قد تفضح مدى العالقة بين أجهزة
االستخبارات في البلدين.

"الئحة ســوداء" اميركية منذ عــام 2014
حول دوره في االزمــة االوكرانية عندما
ك ــان رئـيـســا لمجلس ال ـن ــواب الــروســي،
وبالتالي ليس من المرخص له دخول
الواليات المتحدة.
وأوضـ ـ ـ ــح ب ــوم ـب ـي ــو فـ ــي رسـ ــالـ ــة ال ــى
الـسـنــاتــور الــديـمــوقــراطــي تـشــاك شومر
ال ـ ـ ــذي س ــأل ــه عـ ــن ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع" ،مـ ـ ــع ان
روس ـيــا ال ت ــزال غــريـمــة ،اال انـنــا عندما
نفوت فرصا للتعاون مع االستخبارات
الروسية لمكافحة االرهاب فإننا نعرض
االميركيين لمخاطر اكبر".

دوليات

ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ف ــي زي ــارة
تستمر يــو مـيــن ستتركز خـصــو صــا على
ال ـم ـســاعــدة ال ــدول ـي ــة لـلـتـعـلـيــم ومـكــافـحــة
تآكل السواحل ،إلى جانب األمن اإلقليمي،
فـ ــي ح ـي ــن أعـ ـل ــن ال ـس ـف ـي ــر ال ـف ــرن ـس ــي فــي
موسكو ،أن ماكرون قد يزور موسكو قبل
منتدى اقتصادي تستضيفه مدينة سان
بطرسبورغ الروسية هذا العام.

قتل خمسة حطابين على
األقل بأيدي مسلحين من
جماعة بوكو حرام المتطرفة
شمال شرقي نيجيريا ،في
أحدث هجوم ضد مدنيين في
هذه المنطقة التي يسودها
العنف .وقال إبراهيم ليمان
من "فرقة العمل المشتركة" ،إن
الهجوم وقع أمس األول في
قرية أجيري قرب بلدة ديكوا
على ُبعد  90كلم شرق مدينة
مايدوغوري.
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أخبار مصر

ال اعتراضات بين مرشحي الرئاسة ...و«الوطنية» تسهل اإلجراءات

ُ
• السيسي يزور الجاللة قبل عمان • حركة محافظين محدودة خالل أيام • مرحلة رابعة للمنطقة العازلة

سلة أخبار
عبدالعال إلى سويسرا

القاهرة  -أيمن عيسى وخالد عبده وأمنية اليمني

بدا أن الرئيس عبدالفتاح
السيسي سيواجه منافسه
الوحيد موسى مصطفى في
االنتخابات الرئاسية المقررة
الشهر المقبل ،بعدما رفض
المرشحان تقديم اعتراضات
متبادلة أمام الهيئة الوطنية
لالنتخابات ،التي أغلقت باب
تلقي ًاالعتراضات أمس،
تمهيدا إلعالن القائمة
النهائية في  24الجاري.

أغ ـ ـل ـ ـق ـ ــت الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
لــانـتـخــابــات فــي مـصــر أم ــس بــاب
تلقي االعتراضات من المرشحين
لالنتخابات الرئاسية المقرر إجراء
الجولة األول ــى لها الشهر المقبل،
دون أن ي ـقــدم أي م ــن المرشحين
اعـتــراضــات على الـطــرف اآلخ ــر ،ما
يـعــزز خ ــوض الــرئـيــس عبدالفتاح
السيسي غمار السباق الرئاسي مع
منافسه الوحيد رئيس حزب الغد
موسى مصطفى موسى ،إذ تعلن
الهيئة الوطنية القائمة النهائية
للمرشحين  24الجاري.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤول،
لـ«الجريدة» ،إن الهيئة الوطنية لم
تتلق أي اعتراضات من المرشحين
ضد بعضهما ،موضحا أن نوعية
االعتراضات تتمثل في الطعن على
م ــرش ــح ل ـع ــدم ت ــواف ــر أحـ ــد ش ــروط
ال ـت ـق ــدم ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،م ــن بينها
كــونــه غـيــر م ـص ــري ،وف ـقــا لـقــانــون
االنتخابات الرئاسية ،الــذي يمكن
المرشح من أن يعترض لدى الهيئة
على أي طالب ترشح آخر ،مع بيان
أسـ ـب ــاب اعـ ـت ــراض ــه ،ف ــي الـيــومـيــن
التاليين من تاريخ إعــان القائمة
المبدئية للمرشحين.
من جهته ،قــال الفقيه القانوني
طــارق نجيدة ،لــ«الـجــريــدة»« ،طبقا
لقانون االنتخابات الرئاسية فإن
الوحيد الــذي يحق له الطعن على
مــرشــح رئ ــاس ــي ه ــو م ـنــاف ـســه ،لــذا
فــأي طعن من مواطن آخــر ليس له
صفة ويرفض فــورا ،النتفاء شرط
المصلحة والصفة ،فــإذا لم يتقدم
أي مرشح باعتراض على المرشح
اآلخر فسيتم إقرار ترشحهما طالما
أن بقية أوراق ترشحهما سليمة».

استنفار أمني
مع عودة
 22مليون طالب
إلى المدارس

تيسيرات للوافدين
فــي الـسـيــاق ،قــال رئـيــس الهيئة
الــوطـنـيــة لــانـتـخــابــات المستشار
الش ـيــن إبــراه ـيــم إن الـهـيـئــة قدمت
ع ــدة إج ـ ــراءات تـيـسـيــريــة مـتـعــددة

للناخبين الوافدين في االنتخابات
الــرئــاسـيــة ،فــي إط ــار الـحــرص على
تمكينهم من أداء حقهم الدستوري
في االنتخاب دون عناء أو مشقة.
وأكد الشين ،في بيان ،أن الهيئة
راعت ظروف العمل واإلقامة المؤقتة
ألعداد من المواطنين في محافظات
بعيدة عن محافظاتهم األم ،والتي
قد تحول دون تنقلهم والتمكن من
الـتــواجــد فــي موطنهم االنتخابي،
أثناء مواعيد االنتخابات المحددة،
ل ـ ــذا مـ ــن حـ ــق الـ ـن ــاخ ــب الـ ــوافـ ــد أن
يــدلــي ب ـصــوتــه أمـ ــام إحـ ــدى لـجــان
االنتخاب الفرعية بنطاق المحافظة
ال ـتــي سـيـتــواجــد فـيـهــا خ ــال أي ــام
االنتخابات ،شريطة أن يبدي رغبته
المسبقة فــي هــذا الـشــأن أم ــام أحد
مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو
المحكمة االبتدائية الواقعة بنطاق
وجوده قبل انتهاء يوم  28الجاري.

غادر رئيس مجلس النواب
علي عبدالعال القاهرة أمس،
متوجها إلى سويسرا ،في
زيارة تستغرق ثالثة أيام،
يشارك خاللها في أعمال
الدورة الـ 277للجنة التنفيذية
لالتحاد البرلماني الدولي،
التي تعقد اليوم وغدا.
وتم انتخاب عبدالعال عضوا
في اللجنة التنفيذية ،ممثال
عن المجموعة العربية ،خالل
اجتماعات جمعية االتحاد
البرلماني الدولي ،التي عقدت
في دكا ببنغالدش أبريل
الماضي ،وتم اختياره بعد ذلك
نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية.

ارتفاع الودائع األجنبية

تفقد وجولة
إل ــى ذل ــك ،تـفـقــد السيسي ،فجر
أم ـ ــس ،مـ ـ ـش ـ ــروع ه ـض ـب ــة ال ـج ــال ــة
الـ ـبـ ـح ــري ــة ،ال ـم ـط ـل ــة عـ ـل ــى خـلـيــج
السويس ،وصــرح المتحدث باسم
الرئاسة المصرية بسام راضي بأن
الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي
لهذا المشروع التنموي المتكامل،
واسـ ـتـ ـم ــع لـ ـش ــرح م ـ ــن ال ـق ــائ ـم ـي ــن
على المشروع حول تطورات العمل
به ،وأشاد بالجهد المبذول إلنجاز
المشروعات الكبرى وفقا للبرامج
الزمنية المقررة.
فـ ــي األث ـ ـن ـ ــاء ،أع ـل ـن ــت ال ــرئ ــاس ــة
رسميا أن السيسي سيتوجه إلى
الـعــاصـمــة الـعـمــانـيــة مـسـقــط ،غــدا،
ف ــي أول زي ــارة رسمية له لسلطنة
عـمــان مـنــذ تــولـيــه الـسـلـطــة يونيو
 ،2014موضحة أنــه مــن المقرر أن
يلتقي السلطان قابوس بن سعيد،
وكبار المسؤولين.
وستعقد جلسة مباحثات بين
ال ـجــان ـب ـيــن ل ـت ـن ــاول س ـب ــل تـعــزيــز

ً
السيسي متفقدا العمل في جبل الجاللة أمس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـن ــائ ــي ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
الشقيقين في مختلف المجاالت،
كما تـتـنــاول المباحثات التشاور
بشأن آخر مستجدات األوضاع على
صعيد القضايا العربية واإلقليمية
والدولية ذات االهتمام المشترك.
إلى ذلــك ،كشف مصدر حكومي
ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن وزي ـ ــر الـتـنـمـيــة
الـمـحـلـيــة أب ــوب ـك ــر ال ـج ـن ــدي رشــح
عددا من األشخاص لتولي مناصب
المحافظين في الحركة التي سيتم
إعالنها خــال األي ــام المقبلة ،وأن
الجندي تقدم بقائمة األسماء إلى
رئيس الحكومة شريف إسماعيل،
ال ـ ــذي اس ـت ـق ــر ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراء حــركــة
م ـحــاف ـظ ـيــن م ـ ـحـ ــدودة ق ـبــل إجـ ــراء
االنتخابات الرئاسية ،تشمل تعيين
محافظ جديد للمنوفية خلفا لهشام

(الجريدة)

عبدالباسط الــذي تم إلقاء القبض
عليه بتهمة فساد.

استنفار دراسي
ووسط استعدادات أمنية مشددة
واستنفار وتكثيف لتواجد قــوات
الـشــرطــة ،ينطلق الفصل الــدراســي
الثاني في المدارس المصرية اليوم
رسميا ،بعد انتهاء إج ــازة نصف
ال ـع ــام ،وتـنـطـلــق ال ــدراس ــة فــي عــدة
محافظات ال تطبق إجــازة السبت،
بـيـنـمــا تـنـطـلــق ال ــدراس ــة ف ــي بقية
المدارس الخاصة والحكومية ،غدا،
وتستقبل المدارس المصرية نحو
 22مليون طالب وطالبة في  52ألف
مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأكــدت وزارة التربية والتعليم

والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـفـ ـن ــي اسـ ـتـ ـع ــداده ــا
الستقبال الطلبة للفصل الدراسي
ال ـث ــان ــي ،ال ـ ــذي يـسـتـمــر  99يــومــا،
وينتهي رسميا  31مايو المقبل،
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم
بمحافظة دم ـيــاط الـسـيــد سويلم،
ل ــ»ال ـج ــري ــدة» ،إن ال ـ ـ ــوزارة أخـطــرت
جميع الـمــديــريــات التعليمية في
ج ـم ـيــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ل ـل ـت ــأك ــد مــن
جاهزية المدارس الستقبال الطالب،
ووصـ ـ ـ ــول ال ـك ـت ــب الـ ـم ــدرسـ ـي ــة فــي
مختلف المراحل».

مرحلة رابعة
مـيــدانـيــا ،وفـيـمــا أع ـلــن الجيش
المصري توقيف عدد من المشتبه
ب ـه ــم ف ــي دعـ ــم ع ـن ــاص ــر تـكـفـيــريــة،

وتــدمـيــر فتحة نـفــق عـلــى الشريط
ال ـ ـحـ ــدودي م ــع غ ـ ــزة ،أم ـ ــس ،ب ــدأت
األجـهــزة المعنية ،شمالي سيناء،
أولــى خطوات تنفيذ إزال ــة وإخــاء
ـان وم ـن ـشــآت الـمــرحـلــة الــرابـعــة
م ـبـ ٍ
بالمنطقة الحدودية برفح ،تمهيدا
إلقامة المنطقة العازلة بين الحدود
المصرية وقطاع غــزة ،لمنع تسلل
العناصر اإلرهابية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤول،
ل ــ«ال ـجــريــدة» ،إن الـمــرحـلــة الــرابـعــة
تـمـتــد إلـ ــى م ـســافــة  500م ـتــر بعد
الـمــراحــل الـثــاث السابق تنفيذها
بمسافة  500متر لكل مرحلة ،على
طول خط الحدود الدولية المواجه
ل ـق ـطــاع غ ـ ــزة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن هــذه
المرحلة ،التي تجري إزالتها ،تصل
إلى منطقة الماسورة غرب رفح.

الدولة تمنح قبلة الحياة للشباب المفرج عنهم القاهرة ِّ
تنسق مع «حماس» رغم تعثر المصالحة
«العفو الرئاسي» و«تضامن البرلمان» يتعاونان لدمجهم في المجتمع
●

القاهرة  -نسمة نصار

ف ــي خ ـط ــوة ش ـه ــدت تــرح ـي ـبــا واس ـعــا
من جانب األطياف المختلفة في مصر،
قدمت لجنة «العفو الرئاسي» ،بالتعاون
م ــع لـجـنــة «ال ـت ـضــامــن االج ـت ـم ــاع ــي» في
البرلمان ،حزمة توصيات إلعادة تأهيل
الشباب المفرج عنهم في قضايا تتعلق
بالتظاهر والتجمهر والتصدي لما يعوق
الدمج المجتمعي لهم ،ما اعتبره مراقبون
بمنزلة مـنــح الــدولــة قبلة حـيــاة لـهــؤالء
الشباب الذين سجنوا في قضايا رأي.
وك ــان الـبــرلـمــان عـقــد جلسة استماع
لمناقشة هذه المسألة األربعاء الماضي،
حيث تــم االنـتـهــاء إلــى مــذكــرة توصيات
بــدمــج ال ـش ـبــاب الـمـعـفــو عـنـهــم ،عـلــى أن
يترجم ذلك إلى إجراء تعديالت قانونية
تشمل مواد في قانون العقوبات وقانون
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـج ـنــائ ـيــة ،فـيـمــا ي ـخــص رد
االعـتـبــار والصحيفة الـجـنــائـيــة ،وإل ــزام
مــؤسـســات الــدولــة ب ـعــودة مــن تــم فصله
من عمله.
وتضمنت الـتــوصـيــات األول ـيــة بحث

إلـ ـغ ــاء ال ـســاب ـقــة األول ـ ــى م ــن الـصـحـيـفــة
الجنائية لقضايا الرأي ،وتعديل قانون
اإلجراءات الجنائية بأن يتم «رد االعتبار»
للمفرج عنه دون االنتظار مدة  5سنوات
بعد اإلفراج ،وتنظيم وزارة األوقاف قوافل
دعوية داخل السجون لتحصين الشباب
ضد الفكر المتطرف.
إلى ذلك ،تعهد رئيس مجلس النواب
ع ـلــي ع ـب ــدال ـع ــال، بـتـنـفـيــذ ال ـبــرل ـمــان أي
تــوصـيــات بـشــأن إع ــادة تــأهـيــل الشباب
المفرج عنهم في قضايا التظاهر ،والعمل
عـلــى دمـجـهــم بــالـمـجـتـمـع ،بـمــا ف ــي ذلــك
صــدور تشريعات جــديــدة، مــؤكــدا خالل
جلسة االستماع أن هؤالء الشباب يمثلون
ثــروة حقيقية للدولة المصرية ،ويجب
فتح صفحة جديدة لبناء مصر الجديدة.
م ــن جــان ـبــه ،ذك ــر ع ـضــو لـجـنــة الـعـفــو
الرئاسي النائب البرلماني طارق الخولي
إن لجنتي «العفو الرئاسي» و»التضامن
االجتماعي» تحاوالن وضع عدة مراحل
يمر بها المفرج عنهم لتأهيلهم من جديد
لالندماج في المجتمع ،مثل رد االعتبار
وعودته إلى عمله مرة أخرى ،موضحا أن

من بين األهداف التي يسعون إليها منح
المفرج عنهم صحيفة جنائية تمكنه من
العيش في المجتمع دون خجل وممارسة
حياته بشكل طبيعي.
وتـ ـ ــرى ال ـن ــائ ـب ــة م ــارغ ــري ــت عـ ـ ــازر أن
ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة م ـه ـمــة ج ـ ــدا ،ألن ال ـعــديــد
مــن الـشـبــاب الـمـفــرج عنهم ال يتمكنون
م ــن مــواص ـلــة حـيــاتـهــم بـشـكــل طـبـيـعــي،
ويحتاجون إلى من يساعدهم ،معتبرة
فــي تـصــريــح ل ــ«ال ـجــريــدة» أن مـحــو آثــار
ح ـبــس ه ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب وإع ــادتـ ـه ــم إلــى
عملهم أمر منصف ،كونه يمنحهم فرصة
جديدة في الحياة.
وبينما أشــاد رئيس لجنة التضامن
االج ـت ـمــاعــي ف ــي ال ـبــرل ـمــان ع ـبــدال ـهــادي
القصبي بمقترح قــوافــل األوق ــاف ،التي
ت ــزور الـشـبــاب فــي محبسهم لتوعيتهم
وتـحـصـيـنـهــم ض ــد األفـ ـك ــار ال ـم ـت ـطــرفــة،
اعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق
اإلنسان حافظ أبوسعدة أن هذه الخطوة
مهمة يجب تعميمها على السجناء كافة
بأن يتم إصالحهم وإعادة دمجهم داخل
المجتمع عقب اإلفراج عنهم.

●

القاهرة  -خالد عبده

ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» م ــن مـ ـص ــدر مـ ـص ــري م ـط ـل ــع ،أن
التنسيق األمني مع حركة حماس الفلسطينية ،بشأن
األوضــاع على طــول الشريط الـحــدودي مع قطاع غزة،
مستمر ،رغم ما تمر به المصالحة الفلسطينية ،التي
ترعاها القاهرة منذ أكتوبر الماضي ،من تعثر يقترب
إلى مرحلة الفشل ،وفق مراقبين.
ً
وقــال المصدر إنــه «ال خــافــات مــع (حـمــاس) حاليا،
تبادل المعلومات لضبط الحدود مازال قائما» ،موضحا
أن القاهرة تتعامل مع ملف المصالحة بشكل منفصل
عن تنسيقها مع «حماس» لضبط المنطقة الحدودية،
التي تشهد نشاطا ملحوظا للجماعات اإلرهابية.
ولفت إلى أن مصر أمدت الجانب الفلسطيني بمعدات
لضبط الـحــدود ،تمثلت فــي «كــامـيــرات ونـظــارات رؤيــة
ليلية وأسالك شائكة» ،نافيا ما تناقلته مواقع إخبارية
عن قيام الحركة بسحب عناصرها التي نشرتها أخيرا
على طول الشريط الحدودي مع مصر لضبط الحركة
في األنفاق المنتشرة هناك.
وتعتمد الجماعات اإلرهابية في سيناء على قطاع
غزة في الحصول على الدعم اللوجستي ،وقد اشتكت
مصر مــن عــدم قـيــام حــركــة حـمــاس بــدورهــا فــي تأمين
الشريط الحدودي ،إال أن القاهرة تمكنت من الوصول

إلى تفهمات مع الحركة الفلسطينية دفعها إلى تشديد
اإلجراءات األمنية ،ومنع وصول العناصر المتطرفة أو
المؤن إلى التنظيمات اإلرهابية في سيناء.
وأص ـ ــدر تـنـظـيــم «والي ـ ــة س ـي ـنــاء»  -ال ـف ــرع الـمـصــري
لـتـنـظـيــم داع ـ ــش -أخ ـي ــرا مـقـطــع ف ـيــديــو ب ـع ـنــوان «مـلــة
إبراهيم» ،أفتى فيه بردة «حماس» وتكفير عناصرها،
متهما إيــاهــا بالتنسيق مــع ق ــوات األم ــن الـمـصــريــة،
والـتـضـيـيــق عـلــى الـعـنــاصــر ال ـم ـجــاهــدة ،وف ــق وصــف
التنظيم اإلرهابي.
وقال القيادي السابق في تنظيم «الجهاد» نبيل نعيم
ً
لـ«الجريدة»« :قطاع غزة يعاني أوضاعا معيشية صعبة،
والغزاويون يحملون (حماس) مسؤولية تلك األوضاع،
لذلك فإن الحركة وافقت على المقاربات التي طرحتها
الـحـكــومــة الـمـصــريــة بـشــأن المصالحة مــع حــركــة فتح
والتنسيق األمني ،مقابل حدوث انفراجة في الخدمات
ً
لمصلحة القطاع المحاصر إسرائيليا».
وتابع(« :حماس) تدرك أن الحفاظ على عالقات طيبة
مع مصر بمثابة إنقاذ استراتيجي لها».
ً
إلى ذلك ،علمت «الجريدة» أن مصر تجهز حاليا إلعادة
جلسات الحوار بين «حماس» و«فتح» ،وأن لجنة مصرية
تقيم ما تم تنفيذه بين األطراف المختلفة ،وأن جهات
سيادية مصرية أكــدت للفصائل الفلسطينية أنها لن
تنحسب من ملف المصالحة ،وستظل تعمل على رعايته.

•

ً ً
ً
األمين العام الئتالف «دعم مصر» :ليس عيبا أن يخوض الرئيس االستحقاق وحيدا وفقا للدستور
أعلن األمين العام الئتالف األغلبية البرلمانية «دعم مصر»،
مجدي مرشدً ،أنه كان يفضل أن يترشح الرئيس عبدالفتاح
المقبل.
السيسي وحيدا في االنتخابات المقررة نهاية مارس ً
عيبا أن
ولفت مرشد ،في مقابلة مع
ً
«الجريدة»ً ،إلى أنه ليس ً
يخوض السيسي االنتخابات وحيدا ،وفقا للدستور ،مبينا أنه
أمام البرلمان في المرحلة المقبلة عدة قوانين خاصة بصحة
المواطن ...وفيما يلي نص المقابلة:
• كيف تــرى الساعات التي سبقت إغــاق باب
الترشح لالنتخابات الرئاسية؟
 أي شخص رأى في نفسه األهلية للترشح اليجب أن نصادر على حقه ،لكنني أرى أننا نضع
ً
أنفسنا في مآزق نحن في غنى عنها ،فلم نكن مثال

في احتياج إلى كل هذا التوتر واالرتباك الذي تزامن
مع إعالن رئيس حزب الوفد السيد البدوي الترشح
للمنصب ،إذ ظهرت خالفات وسجاالت لم يفرضها
الواقع علينا ،فدستور البالد ينص صراحة على
وجود مسار سهل ومشروع ،وهو «التزكية» ،فليس

ميثاق سلوك للموظفين

إمداد الجانب الفلسطيني بمعدات لضبط الحدود وتأمينها

ً
مرشد لـ ةديرجلا  :ال أتوقع إقباال على االنتخابات والتزكية كانت أفضل
القاهرة -أحمد بركات

أعلن البنك المركزي المصري
أمس ارتفاع الودائع بالعملة
األجنبية لدى البنك بنحو 20
في المئة في ديسمبر على
أساس سنوي .وأوضح البنك،
في بيان ،أن الودائع بالعملة
األجنبية ارتفعت إلى 679
مليار جنيه بنهاية ،2017
مقابل  656.5مليارا في الشهر
المقارن من عام .2016
وأفادت البيانات بأن الودائع
بالعملة المحلية ارتفعت
إلى  2.11مليار جنيه ،مقابل
 1.6مليار في ديسمبر ،2016
وارتفع االحتياطي الدولي إلى
 37.019مليار دوالر بنهاية
ديسمبر الماضي ،مقابل
 36.723مليارا في نوفمبر
السابق له.

ً
عيبا أن يـخــوض الرئيس السيسي االنتخابات
ً
وحيدا ،وأن يحصل على نسبة الـ 5%من أصوات
الناخبين ،مثلما حدد الدستور.
ً
• لكن البعض اعتبر أن ترشح السيسي وحيدا
سيعكس صورة سلبية عن االنتخابات المصرية
لدى العالم؟
 هناك هاجس لدى البعض بخصوص صورتنافــي الـخــارج ،ورؤي ــة الـغــرب لنا وتقييم المجتمع
الدولي لمصر ،حال فاز السيسي بالتزكية ،لكنني
أقول لهؤالء إن علينا أن نتحرر من هذا الشعور،
ألن الكثير من دول العالم التي نتحسب لها تقدم
على ذلك ،ولدينا في روسيا خير مثال ،فهي دولة
كبرى ،ورئيسها حينما ال يجد من ينافسه يقول
ً
صراحة إنها ليست مشكلته ،وإنــه ليس مطالبا
بفرض مرشح آخر.
• ماذا تتوقع بشأن حجم اإلقبال الجماهيري
على االنتخابات المقبلة؟
 أتوقع أن يكون هناك حالة تراجع في اإلقبال،وهــذا األمــر أسبابه واضحة لنا ،وأبــرزهــا وجود
خمول في الشارع السياسي ولدى المواطن ،نتيجة

زي ــادة حـظــوظ السيسي دون غـيــره ،فــي ظــل عدم
وجود منافس قوي يستطيع لفت األنظار ،وبالتالي
ربما لن يكون هناك إقبال على صناديق االقتراع
االنتخابي ،بخالف وجود عازفين عن المشاركة في
أي استحقاق انتخابي بطبيعة الحال ،لكنني أراهن
على ظهور الفت للمرأة والفئة التي تضع استقرار
البالد نصب أعينها.
• ما الــدور الــذي يلعبه ائتالف األغلبية «دعم
مصر» في المشهد االنتخابي المرتقب؟
 لــم ول ــن تـتــوقــف اتـصــاالتـنــا مــع أغـلــب الكتلوالهيئات البرلمانية بمجلس النواب ،لمزيد من
حسم خيارنا المتمثل في دعم األغلبية النيابية
للرئيس عبدالفتاح السيسي ،ننسق باستمرار مع
كتل كالمصريين األحرار ومستقبل وطن ،وحتى
الكتلة البرلمانية من الوفد ،وقت مناوشات البدوي،
وتأكدنا أن األغلبية منها حسمت قرارها بتوقيع
استمارات لتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي،
وحـتــى اآلن نـتــواصــل مــع الجميع لـضـمــان حالة
اصطفاف مع السيسي خالل هذه المرحلة.
• هناك وجوه برلمانية امتنعت عن تزكية أي

اســم رغــم إمكانية ذل ــك ،فما األس ـبــاب مــن وجهة
نظرك؟
 بالفعل هـنــاك كتلة برلمانية قــوامـهــا نــواب«ائتالف  »30-25وعدد من المستقلين لم يراهنوا
حتى اللحظات األخيرة على اسم معين ،والسبب
برأيي أنهم لم يكونوا على قلب رجل واحد ،ونواب
حــزب «الـنــور» السلفي دعـمــوا الرئيس السيسي،
ً
لكن قانونيا ودستوريا كــان بإمكانهم استغالل
عــددهــم ال ــذي ك ــان يكفل لـهــم جـمــع  20اسـتـمــارة
تزكية من النواب لمصلحة مرشح يمثلهم ،لكنهم
لم يفعلوا ذلك.
• مــاذا تحمل أجندتكم النيابية خــال الفترة
المقبلة؟
 لدينا عــدة قوانين خــاصــة بصحة المواطنمثل قانون البحوث الطبية وقانون هيئة الدواء،
وقانون آخر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ،ونحن
نتابع إجراءات وتحركات الحكومة عن كثب في هذا
الملف ،ورغم أننا نرى أن ملف الدواء هو معضلة
حقيقية حاليا أمام األجهزة التنفيذية ،فإنه يحسب
لها معاونتنا على صدور قانون التأمين الصحي.

كشفت وزيرة التضامن
االجتماعي غادة والي ،أمس،
عن االنتهاء من إعداد ميثاق
السلوك الوظيفي لموظفي
العمل األهلي في مصر ،على
أن يتم نشره على الموقع
اإللكتروني للوزارة.
وقالت والي إن إعداد الميثاق
يأتي من منطلق اإليمان القوي
بالدور المتميز الذي يقوم به
المجتمع المدني ،موضحة أن
الميثاق استرشادي للجمعيات
والعاملين فيها ،خاصة مع
النمو الملحوظ الذي شهده
المجتمع المدني خالل
السنوات األخيرة ،والتنامي
الملحوظ في أنشطته وعدد
العاملين فيه.
وأضافت أن الميثاق يهدف
إلى إرساء معايير وقواعد
ومبادئ أساسية ألخالقيات
الوظيفة ،وقيم وثقافة مهنية
عالية ،لدى موظفي الجمعيات
والمؤسسات األهلية.

انقالب حافلة عسكرية بسيناء

أصيب ضابط و 11جنديا من
قوات األمن المصرية بإصابات
متنوعة في انقالب حافلة أثناء
سيرها على الطريق الدولي
بوسط سيناء ،والحادث ال
شبهة إرهابية فيه .وقال مصدر
أمني ،أمس ،إن حافلة تابعة
لقوات األمن انقلبت أثناء سيرها
بمنطقة صدر الحيطان على
طريق السويس ،وسط سيناء،
نتيجة اختالل عجلة القيادة في
يد السائق ،ما أسفر عن إصابة
ضابط برتبة مالزم أول و11
جنديا بإصابات متنوعة ،وتم
نقلهم إلى مستشفى السويس
العام ،وأخطرت الجهات المعنية
للتحقيق.

ةديرجلا
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رياضة
عجلة الدوري الممتاز تدور اليوم بعد توقف  3أشهر
أحمد حامد

تعود اليوم عجلة الدوري
الممتاز لكرة القدم إلى الدوران،
بعد توقف دام  3أشهر ،بإقامة
مواجهتين ،تجمع األولى
كاظمة والتضامن ،والثانية
الجهراء مع النصر.

بدر المطوع

تستأنف مــواجـهــات ال ــدوري
الممتاز لكرة القدم مساء اليوم،
بـ ـع ــد ت ــوق ــف  3أش ـ ـهـ ــر ،بـسـبــب
ا س ـت ـعــدادات المنتخب لبطولة
" خـ ـلـ ـيـ ـج ــي  ،"23ا ل ـ ـتـ ــي أ ق ـي ـم ــت
ب ــالـ ـب ــاد مـ ــؤخـ ــرا ،وم ـن ــاف ـس ــات
كأس ولي العهد ،التي توج بها
ال ـق ــادس ـي ــة الـ ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي،
ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة مـ ــواج ـ ـه ـ ـتـ ــي ك ــاظـ ـم ــة
والتضامن على استاد الصداقة
والـ ـس ــام  ،4.40والـ ـجـ ـه ــراء مع
النصر عند السابعة على استاد
مبارك العيار ،ضمن منافسات
الجولة الثامنة ،التي تستكمل
غـ ـ ـ ــدا بـ ـم ــواجـ ـهـ ـت ــي ال ـس ــال ـم ـي ــة
والكويت ،والقادسية والعربي.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ،يمني
ك ــاظـ ـم ــة ،ال ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــل ال ـم ــرك ــز
ال ـس ــادس بــرصـيــد سـبــع نـقــاط،
النفس ببداية مغايرة عن التي
ظ ـه ــر ع ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـ ـ ــدور األول،
ال سـ ـيـ ـم ــا فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص األداء
المتذبذب.
ولـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـن ـ ـسـ ــى ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــالـ ــي
سيناريو المباراة التي جمعته
مــع أب ـنــاء ال ـفــروان ـيــة فــي القسم
األول ،بعد أن تقدم بهدفين في
ال ـش ــوط االول ،ل ـيــرد الـتـضــامــن
بقوة في الشوط الثاني بهدفي
التعادل.
ودع ـ ـ ــم الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي ص ـفــوفــه
بصفقتين فــي فـتــرة االنـتـقــاالت
الشتوية ،بالتعاقد مع البرازيلي
فادرلي ،والبيروفي هيرنان ،على
ح ـســاب الـبــرازيـلـيـيــن جوليانو
وجولسن.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
ال ـبــرت ـغــالــي أول ـي ـف ـيــرا أن أب ـنــاء
ال ـف ــروان ـي ــة تـ ـط ــوروا ك ـث ـيــرا في
فـ ـت ــرة االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة،
بـفـضــل الـصـفـقــات الـجــديــدة،
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــدد عـ ـلـ ـي ــه ف ــي

النصر في ضيافة الجهراء
الحصص التدريبية األخيرة ،وال
تشهد صـفــوف كاظمة غيابات
باستثناء ناصر الوهيب الذي
ي ـع ــان ــي ت ـم ــزق ــا ف ــي ال ـع ـض ــات،
بما يعني أن الـخـيــارات متاحة
للجهاز الفني في المباراة.
في المقابل ،يتطلع التضامن
المعدل الــى تحقيق فــوزه األول
فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ،ب ـع ــد أن تـجـمــد
رصيده عند نقطتين في القسم
االول.

ويـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
المخضرم الـصــربــي رادي على
الصفقات الجديدة التي ضمت
ال ـفــرن ـســي إيـ ـغ ــور دي ج ــوم ــان،
والعاجيين كوفي بيكوي ،بول
امــان نيانيكو ،والروماني إلين
كريستيان ،الى جانب سعد فؤاد،
وخليفة الراجي ،واحمد الصقر،
كما يـعــول على اوراق ــه الرابحة
يـ ــوسـ ــف ال ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــزان ،وف ـي ـص ــل
عجب ،وحمد أمان ،وغيرهم من

الالعبين الذين عدلوا وضعهم
كثيرا بأداء مميز في كأس ولي
العهد.

مواجهة نارية
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،الـتــي
تجمع الجهراء صاحب الوصافة
والنصر صاحب المركز الخامس،
تـفــوح رائـحــة الـثــأر ،حيث يتطلع
ابناء القصر األحمر الى تعويض

تأخرهم مؤخرا أمام العنابي في
كـ ــأس ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،والـ ـت ــي غ ــادر
على أثرها الفريق البطولة ،بينما
يتطلع النصر لتعويض خسارة
الـ ـ ــدور االول ،ف ــي ع ـقــر داره ،من
الجهراء بهدفين لهدف.
ويعول مدرب الجهراء الصربي
ب ــوري ــس ب ــون ـي ــاك ع ـلــى جــاهــزيــة
صـ ـف ــوف ــه ،الس ـي ـم ــا ف ـي ـص ــل زايـ ــد
الـحــاصــل عـلــى لـقــب أف ـضــل العــب
فــي كــأس ولــي الـعـهــد ،الــى جانب

ال ـكــام ـيــرونــي وارون ال ـ ــذي ظهر
ب ـم ـس ـتــوى الفـ ــت م ــع ال ـف ــري ــق فــي
الفترة االخيرة.
ويـ ـخ ــوض ال ـج ـه ــراء ال ـم ـب ــاراة
بصفوف مكتملة ،حيث ال توجد
اي غ ـ ـيـ ــا بـ ــات أو ا صـ ـ ــا بـ ـ ــات ب ـيــن
الالعبين ،كما يلعب الفريق بثالثة
محترفين هم الكاميرونيان رونالد
وارون والبرازيلي سيلفا ،اضافة
ال ــى ال ـس ـعــودي عـبـيــد راف ــع ال ــذي
سجله النادي بصفة محترف.

ف ــي ال ـج ـه ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ،يـتـطـلــع
النصر إلــى التفوق فــي ال ــدوري،
بعد ظـهــوره بمستوى متواضع
فــي الـقـســم االول ،وي ـعــول مــدربــه
ظــاهــر ال ـع ــدوان ــي ع ـلــى جــاهــزيــة
صفوفه ،وعدم وجود أي غيابات،
كما يعول على الدفعة المعنوية
بـعــد عــروضــه الـمـمـيــزة فــي كــأس
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،وتـسـجـيـلــه نـتــائــج
ايـجــابـيــة بـلــغ عـلــى اثــرهــا ال ــدور
نصف النهائي.

المطوع يثير مخاوف القدساوية قبل معرفي« :يد» العربي سيلعب مباراته المقبلة في الدوري
«الديربي» ...والرشيدي دخل التدريبات
أثار ظهور نجم فريق القادسية لكرة القدم
بدر المطوع خارج البالد في مهمة تابعة لجهة
عمله ،قبل يومين من مواجهة فريقه المرتقبة
ً
أمام القادسية غدا في "ديربي" الكرة الكويتية
ف ــي م ـس ـت ـهــل م ـن ــاف ـس ــات ال ـق ـس ــم ال ـث ــان ــي مــن
الدوري الممتاز ،مخاوف القدساوية ،السيما
أن الالعب بذل جهدا كبيرا بالمباراة النهائية
أمام الكويت في نهائي كأس ولي العهد ،ما قد
ِّ
يعرضه لإلرهاق.
وق ــال الـمـنـســق اإلع ــام ــي لـلـقــادسـيــة ،زيــاد
الشطي ،إن المطوع سيدخل تدريبات "األصفر"
ً
غدا ،وقبل  24ساعة من مواجهة العربي ،مؤكدا
أن الـثـقــة كـبـيــرة فــي الــاعــب ،وقــدرتــه عـلــى قـيــادة
الفريق بالصورة المطلوبة.
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محمد عبدالعزيز

ن ـ ـجـ ــح ف ـ ــري ـ ــق ب ـ ــرق ـ ــان فــي
الحصول على خدمات ثالثة
العـبـيــن دفـعــة واح ــدة ،حيث
ض ــم الع ـب ــه ال ـس ــاب ــق نـصـيــر
ح ـس ــن م ــن ن ـ ــادي ال ـي ــرم ــوك،
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــاد اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــارة العـ ـب ــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات
عبدالعزيز سلطان وحسين
جــابــر حـتــى نـهــايــة الـمــوســم،
لــدعــم صـفــوف الـفــريــق االول
لـ ـك ــرة الـ ـي ــد ب ــالـ ـن ــادي ،ال ــذي
حسم نظريا تأهله للدوري
الممتاز بين "الخمسة".
وكـ ـ ـ ــان اتـ ـ ـح ـ ــاد ك ـ ـ ــرة ال ـي ــد
أ غـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ـس ـ ــاء أ مـ ـ ـ ــس االول
ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة
ا ل ـتــي ب ــدأت ا لـسـبــت  6يناير
الماضي ،وكان من المفترض
أن ت ـ ـغ ـ ـلـ ــق ا لـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــس 25
ا لـ ـم ــا ض ــي ،ق ـب ــل أن ي ـمــدد هــا
حتى أول فبراير الجاري.

حصيلة االنتقاالت
وبـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــرة شـ ــام ـ ـلـ ــة ش ـه ــد
س ــوق االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة
ا ن ـ ـت ـ ـقـ ــال  18ال عـ ـ ـب ـ ــا ب ـ ـيـ ــن 8
أ ن ــد ي ــة م ــن أ صـ ــل  15فــر ي ـقــا،
وجاء على رأس االندية التي
دعمت صفوفها بأكبر عدد
من الالعبين ،فريق الساحل
بــ 6العبين هم ال عــب القرين
السابق ضــاري الحملي في
ص ـف ـقــة ان ـت ـق ــال حـ ــر ،والع ــب
الصليبيخات يعقوب األمير،
وث ـن ــائ ــي ال ـســال ـم ـيــة يــوســف

عاشور وعبدالعزيز الغريب،
وال عــب العربي أحمد أ يــوب،
والتضامن سعد الموسوي.
وي ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل أنـ ــديـ ــة
ال ـق ــري ــن وخ ـي ـط ــان وال ـن ـصــر
بــاع ـب ـيــن ل ـكــل ف ــري ــق ،حـيــث
ض ـ ــم االول نـ ـج ــم ا لـ ـس ــا ح ــل
ف ـي ـص ــل الـ ـح ــوط ــي وي ــوس ــف
نايف من النصر حتى نهاية
الموسم ،وتعاقد الثاني مع
العـ ــب ال ـف ـح ـي ـح ـيــل وال ـق ــري ــن
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،والع ـ ـ ــب
اليرموك يحيى سالمين في
صفقة انتقال حر حتى نهاية
ا لـمــو ســم ،بينما ضــم الثالث
العبي القرين حارس المرمى
م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ي ـ ــوس ـ ــف وال ـ ــاع ـ ــب
عبدالعزيز السناوي.
واكتفت ثالثة اندية بالعب
وا ح ــد ،و هــي السالمية ا لــذي
ت ـعــاقــد م ــع ح ــارس ــه الـســابــق
ونادي الساحل علي الخضر،
وكاظمة ا لــذي نجح فــي ضم
حــارس مرمى نــادي الشباب
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن م ـ ـشـ ــاري م ــدة
مــو سـمـيــن فــي صفقة انتقال
حــر ،والتضامن ا لــذي تعاقد
م ـ ـ ــع حـ ـ ـ ـ ــارس مـ ـ ــرمـ ـ ــى ن ـ ـ ــادي
الفحيحيل محمد الحساوي
في صفقة انتقال حر.

وع ــن قــائـمــة الـمـصــابـيــن فــي ال ـفــريــق ،ذك ــر الـشـطــي أن
الغاني رشيد سوماليا ،إلى جانب أحمد الظفيري وضاري
سعيد ،لديهم إصابات مؤكدة ،فيما ال يزال موقف رضا
هاني ،الذي اشتكى إصابة في الكاحل ،غير واضح.
مــن جهة أخ ــرى ،عــاد القادسية إلــى الـتــدريـبــات أمس
األول ،بعد أن حصل على راحة عقب التتويج بكأس ولي
العهد ،وشهدت التدريبات ظهورا أول للحارس الجديد
في صفوف الفريق خالد الرشيدي ،كما عاد بعد غياب
الحارس أحمد الفضلي إلى التدريبات.
ويختتم القادسية تدريباته مساء الـيــوم ،استعدادا
للديربي ،حيث سيضع الجهاز الفني ،بقيادة الكرواتي
داليبور ،اللمسات النهائية على خطة مواجهة "األخضر"،
إلى جانب االستقرار على التوليفة النهائية للمباراة.

بطولة الكويت
لكرة السلة على
الكراسي المتحركة
يـ ـنـ ـظ ــم ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـك ــوي ـت ــي
ال ــري ــاض ــي ل ـل ـم ـعــاق ـيــن ال ـي ــوم
بطولة الكويت المحلية األولى
لـ ـك ــرة ال ـس ـل ــة ع ـل ــى ال ـك ــراس ــي
المتحركة للمعاقين في صالة
ال ـن ــادي بـمـشــاركــة أرب ـعــة فــرق
مـحـلـيــة تـمـثــل الع ـب ــي ال ـن ــادي
وتستمر أربعة أيام.
وق ــال رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
الـ ـن ــادي ش ــاف ــي ال ـه ــاج ــري في
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن
إق ــام ــة هـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة ت ـن ــدرج
ضـ ـم ــن مـ ـش ــارك ــة الـ ـ ـن ـ ــادي فــي
احتفاالت البالد بالذكرى الـ12
لتولي حضرة صاحب السمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحـمــد مقاليد الحكم ومــرور
 57عاما على ذكرى االستقالل
ومـ ـ ــرور  27ع ــام ــا ع ـلــى ذك ــرى
التحرير.
وأضـ ــاف ال ـهــاجــري أن هــذه
الـ ـبـ ـط ــول ــة سـ ـتـ ـك ــون ب ـم ـن ــزل ــة
احتكاك قــوي لالعبي منتخب
ال ـك ــوي ــت ال ــذي ــن س ـي ـت ــوزع ــون
عـلــى ف ــرق الـبـطــولــة إلعــدادهــم
وتجهيزهم لخوض منافسات
بطولة غرب آسيا للعبة ودورة
األل ـع ــاب اآلس ـيــويــة للمعاقين
اللتين ستقامان هذا العام في
األردن وا نـ ــدو ن ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــا ع ـلــى
التوالي.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي س ـ ـي ـ ـتـ ــوجـ ــه ع ـق ــب
خ ـ ـت ـ ــام ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة إلـ ــى
ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا إلقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة م ـع ـس ـك ــر
تـ ــدري ـ ـبـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـه ــذي ــن
االستحقاقين اآلسيويين.
(كونا)

أعلن أمين سر النادي العربي
ب ــال ــوك ــال ــة عـ ـب ــدال ــرزاق م ـعــرفــي
أن مشكلة ال عـبــي الفريق األول
لكرة اليد بالنادي قاربت على
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء ،وس ـي ـل ـع ــب ال ـف ــري ــق
م ـب ــارات ــه ال ـم ـق ـب ـلــة ف ــي ال ـ ــدوري
العام.
و كــان فريق العربي انسحب
من مباراته أمام نظيره الكويت
األر بـعــاء ا لـمــا ضــي فــي المرحلة
الـ 11من الدوري العام ،وأصدر
ال ــاع ـب ــون ب ـي ــان ــا أرجـ ـع ــوا فـيــه
سبب االنسحاب إلى شعورهم
بــال ـظ ـلــم ن ـت ـي ـجــة خ ـص ــم ات ـح ــاد
اللعبة  6نقاط من رصيد الفريق
في الدوري ،على خلفية تسجيل
الالعب المصري محمد مجدي
بما يخالف الئحة المسابقات.

وع ـ ـقـ ــب ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــرج رئ ـي ــس
وأعضاء مجلس إدارة األخضر
بتصريحات متضاربة ،كشفت
مدى معاناة القلعة الخضراء
من المشاكل اإلدارية ،وتباين
المواقف دا خــل البيت الواحد
في الفترة الحالية.

جلسة خاصة
وق ــال مـعــرفــي ،لــ"الـجــريــدة"،
"بحثنا مشكلة انسحاب فرق
ك ـ ــرة الـ ـي ــد م ــن ك ــل ج ــوان ـب ـه ــا،
خ ـ ـ ــال جـ ـلـ ـس ــة خ ـ ــاص ـ ــة أمـ ــس
األول ،ضمت إلى جانب رئيس
النادي جمال الكاظمي وعضو
مـجـلــس اإلدارة مــد يــر ا لـلـعـبــة
رائ ــد ال ــزع ــاب ــي ،واق ـتــرب ـنــا من

حلها نهائيا ،وأ كــد لنا مدير
ا ل ـل ـع ـب ــة أن ا لـ ـف ــر ي ــق س ـي ـعــود
لمنافسات ا ل ــدوري وسيلعب
مـ ـب ــارات ــه ال ـم ـق ـب ـل ــة" ،م ـض ـي ـفــا:
"سنجتمع مــع ال عـبــي الفريق
غــدا الحـتــواء الـمــوقــف وإنـهــاء
المشكلة بشكل جذري".
يذكر أن فريق العربي يحتل
ال ـم ــرك ــز ال ـت ــاس ــع ف ــي ال ـ ــدوري
بــر صـيــد  7نـقــاط ،وسيخوض
م ـبــاراتــه الـمـقـبـلــة ف ــي الـجــولــة
الثانية عشرة أ مــام التضامن
االثنين المقبل.

عبدالرزاق معرفي

ُ
النصر يستقبل أحد إليقاف مسلسل الهزائم
يلتقي فريق نادي النصر
السعودي مع أحد اليوم في
منافسات المرحلة العشرين
من الدوري ،ويسعى النصر إلى
إيقاف مسلسل الهزائم.

مسلسل الهزائم
يسعى النصر إلــى إيـقــاف
ُ
وال ـعــودة مــن جديد عندما يستقبل أحــد على
اس ـتــاد األم ـيــر فـيـصــل بــن فـهــد بــالــريــاض ،في
افتتاح مباريات المرحلة العشرين من الدوري
السعودي لكرة القدم.
النصر ال ــذي يحتل الـمــركــز الــرابــع برصيد
 27نقطة ،تراجعت مستوياته ونتائجه بشكل
مخيف ،األمر الذي دفع اإلدارة الجديدة إلى إقالة
الـمــدرب األرجنتيني غوستافو كوينتيروس،
وقبول استقالة مدير الكرة والتعاقد مع المدرب
الـكــرواتــي كــرونــوســاف يــورسـيـتــش ،وتعيين
بــدر الحقباني مديرا للكرة ،إضافة إلــى إتمام
الصفقات األجنبية.
وسـتـشـهــد ال ـم ـبــاراة الـظـهــور األول للدولي
الـ ـت ــونـ ـس ــي فـ ــرجـ ــانـ ــي سـ ــاسـ ــي والـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري
ع ـب ــدال ـم ــؤم ــن ج ــاب ــو وال ـم ـه ــاج ــم ال ـكــون ـغــولــي
جونيور كابانانغا في حالة وصول بطاقاتهم
الدولية.
من جانبه ،يخطط االتـفــاق لحصد العالمة
الكاملة عندما يستضيف الفتح على استاد
األمير محمد بن فهد بالدمام.
فــاالتـفــاق ال ــذي يحتل الـمــركــز الـثــانــي عشر

جانب من تدريبات النصر
بــرصـيــد  16نـقـطــة ،يــأمــل تحقيق ال ـفــوز الــذي
سيحسن من موقعه في سلم الترتيب ،خصوصا
أن صفوفه قد تشهد مشاركة الثنائي األجنبي
الـ ـج ــدي ــد ال ـت ــون ـس ــي فـ ـخ ــرال ــدي ــن بـ ــن ي ــوســف
والمصري حسين السيد.
أمــا الفتح التاسع ،فلم يــذق طعم الخسارة
في آخر ثالث مباريات ،كان آخرها الفوز الكبير
على القادسية .1-4

ويـسـعــى إل ــى تحقيق مبتغاه مــن الـمـبــاراة
ليؤمن موقعه في سلم الترتيب بعيدا عن شبح
الهبوط ،السيما أن صفوفه ستشهد مشاركة
المهاجم الجزائري إبراهيم الشنيحي.
ويطمح الفيصلي إلى تجاوز عقبة التعاون
ً
عندما يلتقيان اليوم أيضا على ملعب مدينة
الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

اإلسماعيلي يواجه اإلنتاج الستعادة االنتصارات
●

القاهرة  -ةديرجلا
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يتطلع فريق اإلسماعيلي إلى استعادة
ن ـغ ـمــة االنـ ـتـ ـص ــارات ال ـغ ــائ ـب ــة ع ـن ــه م ـنــذ 4
مباريات ،عندما يستضيف اإلنتاج الحربي
ف ــي ال ـخ ــام ـس ــة م ـس ــاء الـ ـي ــوم ع ـل ــى اس ـت ــاد
اإلسماعيلية ،ضمن منافسات الجولة الـ22
مــن مسابقة الـ ــدوري الـمـمـتــاز لـكــرة الـقــدم،
ويدخل فريق اإلسماعيلي اللقاء في المركز
ال ـث ــان ــي بــرص ـيــد  42ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا يحتل
اإلنتاج الحربي المركز الثامن بـ 29نقطة.

ويتولى البرتغالي بيدرو بارني اإلدارة
الفنية لـلــدراويــش ،فــي أول مـبــاراة رسمية
ل ــه ،ويـسـعــى إل ــى إث ـبــات إمـكــانــاتــه وقــدرتــه
على الخروج باإلسماعيلي من كبوته التي
تعرض لها في الجوالت السابقة ،وتخليه
عــن ص ــدارة مسابقة ال ــدوري الممتاز التي
استمر في تحقيقها جوالت عديدة قبل أن
يتخلى عنها لمصلحة األ هـلــي المتصدر،
وحرص على عقد جلسات خاصة مع عدد
من الالعبين.
ويعتمد بارني على عــدد من الالعبين،

أبــرزهــم محمد ع ــواد ،ومـحـمــد أبــوالـمـجــد،
وإبراهيم حسن ،وريتشارد بافوور ،وحسني
ع ـب ــدرب ــه ،وم ـح ـمــد فـتـحــي م ـح ـمــد ،وع ـمــاد
حمدي ،وإبراهيم حسن ،وإسالم عبدالنعيم،
ودييجو كالديرون ،وكريم بامبو ،ومحمد
هاشم ،وشكري نجيب.
في المقابل ،يستعد المدير الفني لفريق
اإلن ـت ــاج الـحــربــي مـخـتــار مـخـتــار لتحقيق
انتصاره الثاني على الـتــوالــي ،بعدما فاز
ع ـلــى ال ــرج ــاء بـهــدفـيــن ل ـه ــدف ف ــي الـجــولــة
السابقة ،وحرص مختار خالل محاضرته

الفنية األخيرة لالعبيه على التركيز على
نـقــاط ضعف وق ــوة الـخـصــوم ،مــع ضــرورة
وقف خطورة خط هجوم الدراويش.
ويعتمد المدير الفني للفريق العسكري
على عدد من الالعبين ،أبرزهم عامر محمد
عــامــر ،وعـبــدالـعــزيــز مــوســى ،ول ــؤي وائ ــل،
وأح ـم ــد ش ــدي ــد قـ ـن ــاوي ،وم ـح ـمــد مـحـســن،
وإيميكا إيزي ،والسيد الشبراوي ،وإسالم
رش ـ ـ ـ ــدي ،وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ب ـ ـ ـ ــودي ،وأحـ ـم ــد
ال ـص ـع ـي ــدي ،وم ـص ـط ـفــى ال ـج ـم ــل ،وأح ـم ــد
عبدالباسط شرويدة ،وخالد قمر.

26
رياضة
برشلونة يكتفي بهدف في فالنسيا ويؤجل حسم التأهل
ةديرجلا
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فرط برشلونة في حسم تأهله
إلى نهائي بطولة كأس ً ملك
إسبانيا لكرة القدم مبكرا ،بعدما
اكتفى بالفوز -1صفر على ضيفه
فالنسيا ،مساء أمس األول،
في ذهاب الدور قبل النهائي
للمسابقة.

سيطر برشلونة ،حامل اللقب
فــي ال ـمــواســم ال ـثــاثــة األخ ـيــرة،
بـشـكــل كـبـيــر ع ـلــى ال ـم ـجــريــات،
لكنه اكتفى بالفوز بهدف وحيد
على ضيفه فالنسيا ،الخميس،
فــي ذه ــاب نـصــف نـهــائــي كــأس
اسبانيا لكرة القدم.
وسجل االوروغوياني لويس
س ــواري ــز الـ ـه ــدف ف ــي منتصف
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ب ـعــد ت ـمــريــرة
من النجم االرجنتيني ليونيل
ميسي ( ،)67وذل ــك قبل مـبــاراة
االياب المقررة الخميس المقبل
في فالنسيا.
وك ــان لـيـغــانـيــس الـمـتــواضــع
حقق نتيجة جيدة بتعادله مع
ضـيـفــه اشبيلية  1-1االرب ـع ــاء،
في ذهاب نصف النهائي ايضا.
وكـ ـ ــان ال ـف ــري ـق ــان ال ـت ـق ـيــا فــي
ال ـ ـ ـ ــدور ع ـي ـن ــه قـ ـب ــل م ــوس ـم ـي ــن،
عندما سحق برشلونة خصمه
-7صفر ذهابا بثالثية لكل من
ميسي وسواريز ،قبل تعادلهما
ايابا .1-1
ويـسـعــى بــرشـلــونــة ،متصدر
ال ـ ـ ـ ــدوري ،إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ثــاثـيــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة (ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري وال ـ ـك ـ ــأس
المحليان ودوري أبطال أوروبا)
بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي،
الــذي خلف لويس انريكي في
بداية الموسم.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ب ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون ـ ـ ــة
مستويات رائعة في الدوري،
حيث يحلق بفارق  11نقطة

عـ ــن اق ـ ـ ــرب مـ ـط ــاردي ــه اتـلـتـيـكــو
م ــدري ــد ،و 19نـقـطــة ع ــن غــريـمــه
ريال مدريد ،وهو الوحيد الذي
لم يخسر حتى اآلن في الليغا.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،م ـن ــي فــال ـن ـس ـيــا،
حـ ــامـ ــل لـ ـق ــب الـ ـ ـك ـ ــأس  7مـ ـ ــرات،
بخسارتين تــوالـيــا فــي ال ــدوري
امام الس بالماس وريال مدريد
( ،)4-1أ ب ـ ـعـ ــد تـ ــاه  6ن ـ ـقـ ــاط عــن
اتلتيكو مدريد الوصيف.
على ملعب "كامب نو" وأمام
 51ألـ ـ ــف مـ ـتـ ـف ــرج ،جـ ـل ــس عـلــى
م ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــدالء الع ـ ــب ال ــوس ــط
البرازيلي كوتينيو ،الـقــادم من
ل ـي ـف ــرب ــول االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي بـصـفـقــة
خيالية قد تصل الى  160مليون
يورو ،وذلك بعد ادائه العادي في
المباراة األخيرة ضمن الــدوري
ضــد االف ـيــس ،بـيــد ان ــه دخ ــل في
ال ـش ــوط ال ـثــانــي قـبـيــل تسجيل
الهدف.
وعول فالفيردي على الحارس
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ي ــاس ـب ــر سـيـلـيـســن
الذي يشارك في الكأس بدال من
الحارس االساسي االلماني مارك
ان ــدري ــه ت ـيــر ش ـت ـي ـغــن .وجـ ــاءت
تشكيلته متوقعة في الخطوط
الثالثة ،باستثناء اعتماد البديل
اليكس فيدال في الوسط.

سيطرة مطلقة للبرشا
وسـ ـيـ ـط ــر ب ــرشـ ـل ــون ــة بـشـكــل
كبير على مجريات شــوط اول

سواريز نجم برشلونة يضيع فرصة أمام مرمى فالنسيا
ع ـ ــادي ،م ــن دون ال ــوص ــول الــى
شباك الحارس خاومي ،في ظل
م ـحــاوالت مستمرة مــن ميسي
وسواريز والمخضرم اندريس
اينيستا ونسبة استحواذ بلغت
 80في المئة.
وفــي الـثــانــي ،اخـتــرق ميسي

ي ـ ـسـ ــارا وس ـ ـ ــدد ك ـ ــرة ق ــوي ــة فــي
الشباك الجانبي ( ،)48قبل ان
يعزز فالفيردي قوته الهجومية
من خالل الدفع بكوتينيو بدال
من فيدال (.)58
وجاء الحل عن طريق ميسي
باختراقه الجهة اليسرى داخل

تورال يثني على أداء فريقه

فيدال لن يرحل
عن البرشا

اعترف مارسلينو جارسيا تورال مدرب فالنسيا أن الهزيمة
 0-1في ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام برشلونة "ليست
نتيجة جيدة" ،لكنه عاد وشدد على أن التأهل لم يحسم بعد
خاصة وأن هناك مباراة إياب ستقام بملعب مستايا.
وفي المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي جرت بملعب
كامب نو ،أثنى مدرب فالنسيا على أداء فريقه و"الروح
والمجهود" والتغلب على اإلصابات التي تضرب الفريق.
وأوضح "بالطبع الخسارة  0-1ليست نتيجة جيدة.
نلعب أمام المرشح األفضل حظا وقد قدم فالنسيا أداء
تنافسيا جدا .التأهل صعب جدا لكنه لم يحسم بعد"،
إال أن مارسلينو و صــف مـبــاراة اإل يــاب التي ستقام في
غضون أسبوع بملعب مستايا بـ"ملحمية" حيث سيكون
ال ـبــرشــا ه ــو "ال ـم ــرش ــح األوف ـ ــر ح ـظــا" ب ـعــد أن حــافــظ على
نظافة شباكه.
وأضاف "فرض المنافس أسلوبه بشدة في الشوط األول ،لكن
رغم ذلك لم تسنح لهم فرصة .أعني أن العمل الدفاعي كان رائعا
تقريبا" ،موضحا أن الشوط الثاني كان "أكثر تكافؤا".
وفــي الـنـهــايــة ،حــث ال ـمــدرب العـبـيــه عـلــى االسـتـمــرار بنفس األداء
في اللقاء ات المقبلة ،قائال "إذا استطعنا المنافسة في المباريات
ا لـ 18المقبلة ،واتمنى أن تكون  19مباراة ،فسيكون من الصعب جدا
الفوز علينا .يمنحنا ذلك شعورا بالرضا .دافعنا بصورة طيبة جدا
وسببنا مشكالت بالكرة في الشوط الثاني".

نفى العب برشلونة ،أليكس فيدال،
مطلقا تفكيره في الرحيل عن برشلونة،
وذلك بعدما تداولت الصحف رغبته في
الرحيل خالل موسم االنتقاالت الشتوية
ال ـم ـن ـص ــرم ،وهـ ــو م ــا رد ع ـل ـيــه م ــدرب
الفريق ،إرنستو فالفيردي ،بالدفع به
أساسيا في لقاء نصف نهائي الكأس
أمام فالنسيا أمس األول.
وص ــرح الــاع ــب عـقــب ال ـم ـب ــاراة "لــم
أفكر مطلقا في الرحيل .أنا بحال جيد
هنا ،هناك امكانية للذهاب للعديد من
األندية ،لكن إذا كنت مستمرا هنا فهذا
ألن الـنــادي بــذل جـهــودا لــإبـقــاء علي،
لقد أعطوني الثقة .فالبقاء مــن عدمه
هنا يعتمد على مــا أقــدمــه أن ــا ،وعلى
مجهودي يوما بعد يوم ،لذا فال يوجد
مفر من مواصلة العمل".
وع ــن مــوقـعــه فــي الـمـلـعــب واعـتـمــاد
ف ــال ـف ـي ــردي ع ـل ـيــه م ــؤخ ــرا ف ــي األم ـ ــام،
ق ــال "أف ـض ــل ال ـل ـعــب ك ـج ـنــاح ،ه ــذا هو
الـمــوقــع ال ــذي لطالما لعبت فـيــه ،لكن
إذا ما احتاج ّ
إلي المدرب للعب كظهير
فسأفعل ذلك".

توقعت وسائل إعالم إيطالية
ام ـ ـ ـ ــس ان ـ ـت ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ـي ــن
األرج ـن ـت ـي ـن ــي م ـ ـ ــاورو إيـ ـك ــاردي
م ـهــاجــم إن ـتــر م ـيــانــو وعــارضــة
األزياء الشهيرة واندا نارا.
وذك ــرت صـحــف مـثــل "غــازيـتــا

إيكاردي وزوجته

ديلو سـبــورت" و"توتوسبورت"
و"كوريري ديال سيرا" أن العالقة
ب ـي ــن ال ـن ـج ـم ـيــن رب ـم ــا ت ـك ــون قــد
انتهت.
واندلعت التكهنات عقب كتابة
إيكاردي على "انستغرام" عبارة

المنطقة ولعبه عرضية مقشرة
عـلــى الـقــائــم البعيد لـســواريــز،
الــذي ضربها قوية برأسه ولم
ينجح الدفاع بتشتيتها (.)67
وهذا الهدف التاسع لسواريز
فــي  9مـبــاريــات ضــد فالنسيا،
وه ـ ـ ــو خـ ـصـ ـم ــه الـ ـمـ ـفـ ـض ــل فــي

ً
فالفيردي :التأهل ليس مضمونا

أكــد إرنستو فالفيردي مدرب
ب ــرشـ ـل ــون ــة أن ـ ـ ــه رغ ـ ـ ــم ال ـن ـت ـي ـجــة
اإليجابية والـفــوز بهدف نظيف
عـلــى فالنسيا فــي ذه ــاب نصف
نـهــائــي ك ــأس مـلــك إس ـبــان ـيــا ،إال
أن تأهل الفريق للنهائي "ليس
مضمونا بعد".
واعترف فالفيردي في المؤتمر
الصحافي الذي عقد بعد انتهاء
مواجهة الفريقين بملعب كامب
نـ ـ ــو ،أن ف ــري ـق ــه ع ـم ــل "مـ ـ ــن أج ــل
ت ـس ـج ـي ــل مـ ــزيـ ــد م ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ــداف"
وتحقيق فارق أكبر.
وقال "سيطرنا على مجريات
الـلـعــب ،لـكــن كــانــت لــديـهــم خطة،
بـعــدم استقبال أه ــداف أكـثــر كي
يـحــافـظــوا عـلــى فــرصـهــم .عملنا
على تسجيل المزيد من األهداف،
لكن ذلك لم يحدث".
وعلى أي حال ،اعتبر المدرب
أن النتيجة "جيدة" ،ألنه في هذه
الـمـبــاريــات "كــل شــيء قــد يحدث
والفوز بلقاء كهذا يكون صعبا
جدا".

فابريتشيني

فالفيردي
وأض ـ ـ ـ ــاف "لـ ـ ــم نـ ـح ــرز أه ــداف ــا
ك ـث ـيــرة ،لـكـنـنــا ف ــزن ــا ول ــم ي ـهــزوا
مرمانا ،لكن اليزال هناك الكثير
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور" ،م ـ ــذك ـ ــرا ب ــأن
"ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي هــو النتيجة
الـ ـمـ ـب ــدئـ ـي ــة فـ ـ ــي لـ ـ ـق ـ ــاء اإليـ ـ ـ ـ ــاب"
وستصب في مصلحتهم.

العبو ريال مدريد خالل مباراة سابقة في الدوري اإلسباني

ت ـب ــدو ال ـفــرصــة ســان ـحــة أمـ ــام ري ــال
مــدر يــد لمواصلة تعافيه عندما يحل
ضيفا على ليفانتي السادس عشر ،في
المرحلة الثانية والعشرين من بطولة
اسبانيا لكرة القدم.
وضــع الــريــال فــي المرحلة السابقة
حدا لمساره االنحداري بفوزه الكبير
على مضيفه فالنسيا  ،1-4كان االول له
على ملعب ميستايا منذ  22ديسمبر
.2013
ويعانى ريال بطل إسبانيا واوروبا
م ــن ب ــداي ــة عـ ــام ص ـع ـبــة اخ ـت ـلــط فيها
سوء النتائج وتراجع مستوى بعض
نجومه ،السيما البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،مع ضجة اعالمية كبيرة حول
خالف االخير مع النادي بشأن زيادة
راتبه واحتمال تخليه عنه في نهاية
الموسم ،اضافة الى التقارير الصحافية
المتالحقة حــول رغـبــة رئـيــس الـنــادي
فلورنتينو بيريز فــي ضــم البرازيلي
نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي
بدال منه.

ً ً
تعيين فابريتشيني رئيسا مؤقتا لالتحاد اإليطالي لكرة القدم
دخ ـ ـلـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة
اإليـطــالـيــة أمــس األول عـلــى خط
حل أزمة اتحاد القدم ،بتعيينها
روب ــرت ــو فــابــريـتـشـيـنــي مفوضا
لالشراف عليه إثر أزمة كانت آخر
تجلياتها فشله األسبوع الماضي
في انتخاب رئيس جديد.
وس ـ ـي ـ ـعـ ــاون ،فــابــري ـت ـش ـي ـنــي،
األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـجـنــة االولـمـبـيــة
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،نـ ـج ــم دف ـ ـ ـ ــاع م ـي ــان
ال ـ ـسـ ــابـ ــق أل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو "ب ـي ـل ــي"
كوستاكورتا ،والخبير القانوني
أنـجـيـلــو كــاريـتـسـيــا ،بـعــد فشل
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة لــات ـحــاد
االي ـط ــال ــي االث ـن ـيــن ف ــي انـتـخــاب
رئ ـي ــس خ ـل ـفــا ل ـك ــارل ــو تــافـيـكـيــو
المستقيل من منصبه.
واستقال تافيكيو نتيجة فشل
منتخب ايطاليا ،بطل العالم 4
مرات ،في بلوغ نهائيات مونديال
روسيا  ،2018للمرة األولــى منذ
 60عاما ،كما لم يتم تعيين مدرب

اس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ال ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ريـ ـ ــال
بيتيس.
ويـ ـحـ ـم ــل ب ــرشـ ـل ــون ــة ال ــرق ــم
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد أل ـ ـقـ ــاب
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،ب ــرص ـي ــد  29لـقـبــا
آخـ ــرهـ ــا فـ ــي االعـ ـ ـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة
االخيرة ،امام اتلتيك بلباو (23

ل ـق ـبــا) ال ـغــائــب األب ـ ــرز ع ــن ربــع
النهائي.
وقـ ــد ي ـص ـبــح بــرش ـلــونــة اول
فريق يفوز باللقب اربــع مــرات
متتالية بعد اتلتيك بلباو الذي
ح ـقــق ه ــذا االنـ ـج ــاز ب ـيــن 1930
و.1933

وفيما يخص م ـبــاراة اإلي ــاب،
توقع فالفيردي "أجواء حماسية"
ف ـ ــي "مـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـ ـع ـ ـقـ ــدة" س ـ ــواء
بسبب دفاع فالنسيا أو هجماته
المرتدة.

الملكي في ضيافة ليفانتي

تكهنات بانتهاء عالقة إيكاردي وواندا نارا
مبهمة مـفــادهــا أن "ال ـقــدرة على
قول مع السالمة تعني التطور".
وذهبت التوقعات في البداية
إلى أن الالعب األرجنتيني يرغب
ف ــي الــرح ـي ــل ع ــن إن ـت ــر ،وه ــو ما
لــم يحدث مــع انتهاء الميركاتو
الشتوي ،لتتجه وسائل اإلعــام
إل ــى تفسير آخ ــر بـشــأن احتمال
ان ـت ـه ــاء ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن إيـ ـك ــاردي
وواندا ،التي تعتبر أيضا وكيلة
أعماله.
وج ــاء ت هــذه التكهنات حتى
اآلن عـلــى أس ــاس إل ـغــاء متابعة
نـجــم ك ــرة ال ـقــدم لـحـســاب وان ــدا،
وتغيير األخيرة للقبها من واندا
إيكاردي إلى واندا نارا.
وكــانــت العالقة بين إيـكــاردي
ووان ـ ــدا م ـســار مـتــابـعــة إعــامـيــة
واسـعــة فــي إيطاليا ،ألن الشابة
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ك ـ ــان ـ ــت رفـ ـيـ ـق ــة
مواطنها أ يـضــا ماكسي لوبيز،
ال ــزم ـي ــل ال ـس ــاب ــق إلي ـ ـكـ ــاردي في
كاتانيا اإليطالي.

sports@aljarida●com

لـلـمـنـتـخــب ب ــدال م ــن جــانـبـيـيــرو
فـنـتــورا الـمـقــال ايـضــا بـعــد فشل
التصفيات.
وقال رئيس اللجنة االولمبية
ج ــوف ــان ــي م ـ ــاالغ ـ ــو" :أعـ ـتـ ـق ــد ان
ه ــذا (ال ـح ــل) األف ـض ــل والـطــريـقــة
الصحيحة .لم يتول أحد (من بين
المفوضين) أدوارا فــي االتـحــاد
اإليطالي .هناك انقطاع مع الحكم
وال ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة مـنـحـتـهــم
تفويضا كامال" ،متابعا" :يجب أن
نتفادى عــودة االتحاد االيطالي
لكرة القدم الى حالة مماثلة بعد
انتهاء دور المفوضين".
وبـ ـع ــد  4جـ ـ ــوالت اق ـ ـتـ ــراع فــي
الجمعية العمومية ،فشل أي من
المرشحين الثالثة ،رئيس رابطة
الهواة كوزيمو سيبيليا ورئيس
رابطة الدرجة الثالثة غابرييلي
غرافينا ورئيس رابطة الالعبين
المحترفين داميانو تومازي ،في
نيل الغالبية المطلوبة للفوز.

وأع ـطــى سيبيليا وتــومــازي،
ال ــذي ح ــل اخ ـي ــرا ف ــي الجولتين
الـثــانـيــة وال ـثــال ـثــة ،تعليماتهما
بوضع ورقة بيضاء في صناديق
االقـ ـت ــراع قـبــل عـمـلـيــة االنـتـخــاب
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه ف ـي ـه ــا سـيـبـيـلـيــا
وغرافينا.
وقال فابريتشيني" :دعونا ال
نخفي الحقيقة" ،متابعا" :يجب
علينا إعادة تأسيس عالقة الحب
بين منتخبنا ا لــو طـنــي وبلدنا.
لدي فريق رائع للعمل معه لمنح
كرة القدم الدور الذي تستحقه".
وحـ ــاز غــراف ـي ـنــا ،الـ ــذي رفــض
ات ـف ــاق ــا ف ــي ال ـل ـح ـظ ــات االخـ ـي ــرة
م ــع سـيـيـبـلـيــا ،نـسـبــة  39.06في
المئة من األص ــوات ،مقابل 1.53
لـمـنــافـســه ،بينما وصـلــت نسبة
األوراق البيضاء الــى  59.09في
المئة.
وك ــان ــت الـصـحــافــة اإليـطــالـيــة
قاسية في تعليقها على ما حصل

االثنين ،حيث تحدثت "كورييري
ديـ ـل ــو سـ ـ ـب ـ ــورت" عـ ــن "مـ ـه ــزل ــة"،
واعتبرت صحيفة "توتوسبورت"
الصادرة من تورينو أن "االتحاد
اإليطالي لكرة القدم سجل هدفا
ف ــي م ــرم ــاه" ،فـيـمــا رأت "غــازيـتــا
ديلو سبورت" أن ما حصل يشكل
"هزيمة لكرة القدم".
ووضـ ـ ـ ــع االت ـ ـح ـ ــاد اإليـ ـط ــال ــي
تحت وصــايــة اللجنة األولمبية
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـنـ ـ ــذ 2006
وفضيحة "كــالـتـشــوبــولــي" التي
طالت الدرجتين األولى والثانية
وتـسـبـبــت ف ــي إن ـ ــزال يــوفـنـتــوس
ال ــى ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة وت ـجــريــده
من لقبين.

وعاش مدرب الفريق ونجمه السابق
الفرنسي زين الدين زيدان أياما صعبة،
وذهبت بعض التقارير الى الحديث عن
بحث النادي عن بديل له برغم تمديد
العقد مع أواخر العام الماضي.
وج ــاء الـفــوز على فالنسيا ليعطي
ا لـفــر يــق جــر عــة معنوية كبيرة محليا
وأوروبيا ،حيث سيواجه باريس سان
جرمان بالذات في ثمن النهائي.
وج ـم ــع ش ـم ــل ث ــاث ــي ريـ ـ ــال م ــدري ــد
"ب ــي بــي س ــي" (الــوي ـلــزي غــاريــث بايل
والفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو) في
التشكيلة االساسية امام فالنسيا للمرة
االول ــى منذ  279يــومــا ،فـكــان العرض
هجوميا ترجمه رونالدو بهدفين في
الشوط االول عبر ركلتي جزاء ،وآخرين
في الثاني بواسطة البرازيلي مارسيلو
واأللماني طوني كروس.
ويـ ـلـ ـع ــب الـ ـ ـي ـ ــوم أي ـ ـضـ ــا ايـ ـ ـب ـ ــار مــع
اشبيلية ،وريــال بيتيس مع فياريال،
واالفيس مع سلتا فيغو.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
beINSPORTS HD2

3:30

بيرنلي – مانشستر سيتي

6:00

ليستر سيتي  -سوانسي

6:00

مانشستر يونايتد  -هادرسفيلد

beINSPORTS HD2

8:30

ارسنال  -ايفرتون

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
3:00

ايبار  -اشبيلية

beINSPORTS HD3

6:15

ريال بيتيس -فياريال

beINSPORTS HD3

10:45

ليفانتي – ريال مدريد

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
8:00

سمبدوريا  -تورينو

beINSPORTS HD4

10:45

انتر ميالن  -كروتوني

beINSPORTS HD4

ةديرجلا

•
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رياضة

مان يونايتد للتعويض ...واألنظار نحو أرسنال
سيكون مانشستر يونايتد
ً
مطالبا بالفوز على هادرسفيلد
اليوم ،من أجل مواصلة سعيه
لخطف أحد المراكز المؤهلة
لبطولة دوري األبطال الموسم
المقبل.

جماهير المدفعجية
تترقب المشاركة
األولى ألوباميانغ

يبحث مانشستر يونايتد الثاني
ع ــن ت ـع ــوي ــض س ــري ــع ل ـس ـقــوطــه فــي
ال ـمــرح ـلــة ال ـمــاض ـيــة ،ع ـنــدمــا يــواجــه
ه ــادرسـ ـفـ ـيـ ـل ــد ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
ال ـس ــادس ــة وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدارة ال ــرهـ ـيـ ـب ــة
لمانشستر سيتي ،المبتعد بفارق
 15نقطة عن جــاره اللدود يونايتد،
واق ـتــرابــه منطقيا مــن حـصــد اللقب
الخامس في تاريخه ،يبدو الصراع
قويا على البطاقات الثالث االخــرى
المؤهلة الى المسابقة القارية.
ويـحـلــق فــريــق ال ـمــدرب االسـبــانــي
بيب غــوارديــوال في الـصــدارة مع 68
نقطة ،وهو خسر مباراة وحيدة حتى
اآلن كانت استعراضية امام مضيفه
ليفربول  4-3في  14يناير الماضي.
ويبتعد سيتي بـفــارق  15نقطة عن
يونايتد.
وتـ ـح ــاول األن ــدي ــة ب ـش ـتــى ال ـطــرق
بلوغ المسابقة االوروب ـيــة ،النعاش
خزاناتها المالية ،وهذا ما اكدته فترة
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة الـتــي اختتمت
قـبــل يــو م ـيــن ،بتحقيق ر ق ــم قياسي
لالندية االنكليزية بلغ  430مليون
جنيه استرليني ( 611مليون دوالر
اميركي).
وبـ ـع ــد س ـق ــوط ــه أم ـ ـ ــام ت ــوت ـن ـه ــام،
يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
هادرسفيلد الجريح والخارج من 4
خسارات متتالية أنزلته الى المركز
السابع عشر.
واذا كان فريق المدرب البرتغالي
جـ ـ ــوزيـ ـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو يـ ـعـ ـي ــش ت ـحــت
ال ـض ـغــط ،ف ــا ي ـبــدو تـشـلـســي حــامــل
الـلـقــب اف ـضــل ح ــاال ،خـصــوصــا بعد
خ ـس ــارت ــه االخ ـ ـيـ ــرة ال ـم ــوج ـع ــة ام ــام
بورنموث على ارضه صفر.-3
وقـ ــال م ــدرب ــه االي ـطــالــي انـطــونـيــو

كونتي ،قبل مواجهة مضيفه واتفورد
االثنين ،في ختام المرحلة" :يجب ان
نقلق (على المراكز االربعة االولى) .لن
يكون االمــر سهال هذا الموسم ،لكن
علينا ان نقاتل .أعتقد ان الالعبين
بدأوا يفهمون اننا سنحارب للتأهل
الى دوري االبطال".

األنظار نحو أرسنال
وتـ ـت ــرك ــز االنـ ـ ـظ ـ ــار ع ـل ــى ارسـ ـن ــال
(السادس) ،الذي يستضيف ايفرتون
(ال ـتــاســع) ،الـسـبــت ،اذ لــم يـفــز ســوى
م ــرة فــي آخ ــر خـمــس م ـبــاريــات ،بعد
تدعيم صفوفه هجوميا باستقدام
الـغــابــونــي ب ـيــار ايـمــريــك اوبــامـيــانــغ
مقابل  63مليون يورو ،بعد تسجيله
 141هدفا في  213مباراة لبوروسيا
دورتموند االلماني ،وزميله السابق
في دورتموند العب الوسط االرميني
هنريك مخيتاريان في صفقة تبادل
م ــع ال ـم ـهــاجــم الـتـشـيـلــي الـيـكـسـيــس
سانشيس المتوجه ا لــى مانشستر
يونايتد ،فضال عن تمديد عقد صانع
ألعابه االلماني مسعود اوزيل.
وقـ ـ ــال أوب ــامـ ـي ــان ــغ ،ب ـع ــد ق ــدوم ــه:
"ل ـل ـن ــادي ت ــاري ــخ غ ـنــي وم ـهــاج ـمــون
أصحاب موهبة كبير مثل (الفرنسي)
تييري هنري الذي يعد قدوة لنا نحن
الـمـهــاجـمـيــن .ك ــان ســريـعــا ويسجل
اهــدافــا كثيرة .ســأحــاول االقـتــداء به،
لكن يتعين علي العمل كثيرا".
ويبحث المدرب الفرنسي ارسين
فينغر ،الذي تخلى ايضا عن اليكس
اوكـ ـس ــاي ــد ت ـش ــام ـب ــرالي ــن (ال ـص ـيــف
الـ ـم ــاض ــي لـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول) ،وال ـف ــرن ـس ــي
اوليفييه جيرو (قبل يومين لجاره
تشلسي) ،عن نسيان سريع لخسارته
الموجعة على ارض سوانسي سيتي
( )3-1وصيف القاع.

كين يتمنى استمرار تألق توتنهام
قال هاري كين مهاجم توتنهام
هوتسبير ،إنه يتعين على فريقه
تـقــديــم نـفــس األداء ال ــذي ف ــاز به
على مانشستر يونايتد عندما
ي ـحــل ضـيـفــا ع ـلــى ل ـي ـفــربــول في
ً
مـلـعــب أنـفـيـلــد غـ ــدا ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقـ ــدم تــوت ـن ـهــام أداء مـتـمـيــزا
بـ ـك ــل الـ ـمـ ـق ــايـ ـي ــس ،وف ـ ـ ـ ــاز ع ـلــى
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد  2-صـفــر
األربعاء الماضي ،بفضل هدفين

حمال توقيع كريستيان اريكسن،
ومدافع يونايتد فيل جونز الذي
أرس ــل الـكــرة بالخطأ إلــى شباك
مرمى فريقه.
وأكـ ـ ــد ك ـي ــن أن ـ ــه ي ـت ـع ـيــن عـلــى
فــريـقــه االسـتـبـســال فــي مواجهة
ليفربول بعد خسارته في أنفليد
في الموسم الماضي 2-صفر.
وقـ ـ ـ ــال كـ ـي ــن هـ ـ ـ ــداف الـ ـ ـ ــدوري
االنـكـلـيــزي" :علينا تـقــديــم نفس
األداء الذي ظهرنا به في مواجهة

يــونــايـتــد ...ليفربول فــريــق قوي
خــاصــة عـلــى ملعبه ،فـهــو يكون
س ــري ـع ــا ل ـل ـغ ــاي ــة فـ ــي ه ـج ـمــاتــه،
وي ـم ـلــك ب ـعــض الــاع ـب ـيــن الــذيــن
يتميزون بالسرعة ،و لــم نتمكن
من الصمود جيدا في وجههم في
الموسم الماضي".
وأض ـ ـ ـ ــاف "ي ـم ـك ـن ـن ــا ت ـعــزيــز
ثقتنا بأنفسنا بعد أدائنا في
مواجهة يونايتد .هذا هو األداء
الـ ـ ــذي ي ـت ـع ـيــن ع ـل ـي ـنــا تـقــديـمــه
أمام الفرق الكبيرة على أرضنا
وخارجها".
و ف ــاز توتنهام على ليفربول
الـ ــذي ي ـق ــوده الـ ـم ــدرب األل ـمــانــي
يـ ــورجـ ــن كـ ـل ــوب  1-4فـ ــي ال ـ ــدور
األول هذا الموسم ،لكن ليفربول
صاحب المركز الثالث يكون أكثر
قوة على ملعبه ،حيث لم يخسر
في  14مباراة في الدوري.
وتابع كين "قدمنا أداء جيدا
أمام ليفربول في استاد ويمبلي،
ولــذا فإنه يتعين علينا التوجه
إلى أنفيلد وكلنا ثقة بالنفس".

أوباميانغ نجم أرسنال الجديد خالل التدريبات
ل ـ ـكـ ــن فـ ـيـ ـنـ ـغ ــر أشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى غـ ـي ــاب
اوب ــامـ ـي ــان ــغ عـ ــن تـ ـم ــاري ــن ال ـج ـم ـعــة،
لـيـحــوم الـشــك ح ــول مـشــاركـتــه" :كــان
اوباميانغ مريضا ،لذا سنقيمه".
ويـسـتـقـبــل مـلـعــب االم ـ ـ ــارات نجم
ارسنال السابق ثيو والكوت المنتقل
الى ايفرتون ،بعد قيادة فريقه الجديد
الى فوزه االول في  ،2018بتسجيله
هدفين ضد ليستر سيتي .1-2
ويـسـتـقـبــل لـيـسـتــر سـيـتــي ،حــامــل
لقب  ،2016سوانسي سيتي ،آمال في
عودة نجمه الجزائري رياض محرز

الـغــائــب عــن ال ـم ـبــاراة االخ ـي ــرة ،بعد
بحثه عن انتقال متعثر الى مانشستر
سيتي .وقــال مــدربــه الفرنسي كلود
بــوي ـيــل" :جـمـيــع الــاعـبـيــن والـجـهــاز
سيساعدونه على العودة بابتسامة،
ولالستمتاع بلعبه".
وبدأ سعي مانشستر سيتي لضم
محرز بعد اصــابــة جناحه االلماني
لوروا سانيه في أربطة كاحله .ودعا
مدربه غوارديوال الحكام الى حماية
العبيه ،بعد تجنب البلجيكي كيفن
دو بروين واالسباني الشاب ابراهيم

ديفور يخضع لجراحة في الركبة
قال شون دايك مدرب بيرنلي
المنافس في الــدوري االنكليزي
الممتاز لكرة القدم إن العب وسط
فريقه ستيفن ديفور سيخضع
لـجــراحــة فــي الــرك ـبــة ،وسيغيب
بسببها عن المالعب مدة طويلة.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك الع ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط
البلجيكي الدولي أساسيا في 24

ديفور

دي ــاز االصــابــات خــال الـفــوز السهل
عـ ـل ــى وس ـ ـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش 3-ص ـ ـفـ ــر،
االربعاء.
وع ـل ــق العـ ــب ال ــوس ــط الـبــرتـغــالــي
ب ــرن ــاردو سيلفا عـلــى حــديــث مــدرب
برشلونة وبايرن ميونيخ االلماني
السابق" :أعتقد انه كما يقول المدرب،
ينبغي ان يقوم الحكام بعملهم ،واذا
كانت بطاقة حمراء يجب ان يرفعوها.
ال يقومون بذلك في األشهر القليلة
الماضية".
ويـ ــواجـ ــه س ـي ـتــي ت ـح ــدي ــا ج ــدي ــدا

ً
كونتي تواق لتدريب اآلزوري مجددا

مباراة في الدوري هذا الموسم،
وشـ ـ ــارك ف ــي ب ـعــض ال ـم ـبــاريــات
األخيرة رغم شعوره باأللم إلى
أن ك ـشــف ف ـحــص احـ ـت ــرازي عن
مــدى خطورة اإلصابة وحتمية
الجراحة.
وق ــال ال ـم ــدرب داي ــك "بـعــد أن
فحصه اختصاصي سيخضع
دي ـف ــور لـعـمـلـيــة ج ــراح ـي ــة .هــذه
ضربة كبيرة للفريق ،وهي تأتي
ف ـج ــأة ف ــي هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت .ك ــان
يلعب باستمرار وشـعــر بتورم
في الركبة ورغم ذلك استمر في
اللعب طوال بضعة أسابيع".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف داي ـ ـ ـ ــك "ب ـ ـعـ ــد ذل ــك
خضع لفحص بــاألشـعــة كشف
عن ضرورة الخضوع للجراحة.
ل ــأس ــف س ـي ـغ ـيــب عـ ــن ال ــاع ــب
بـعــض ال ــوق ــت ،وسـنـنـتـظــر رأي
الطبيب بعد العملية".
وع ـبــر أح ــد مــواقــع الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ق ـ ــال ديـ ـ ـف ـ ــور إن ــه
سيغيب حتى نهاية الموسم.

يتوق انطونيو كونتي مدرب تشلسي االنكليزي للعودة الى ايطاليا وتولي
تدريب منتخب بالده لكرة القدم ،بحسب ما كشف روبرتو فابريتشيني،
المفوض الجديد لالشراف على اتحاد القدم اثر االزمة التي تعصف به.
وقال فابريتشيني أمس األول" :يبدو كونتي وكأنه يريد ارتداء قميص
ايطاليا مجددا ،وبــدا (كــارلــو) انشيلوتي منفتحا قبل أن يعيد إغالق
الباب ،و(كالوديو) رانييري ليس حرا ايضا".
وترك كونتي ( 48عاما) منتخب ايطاليا بعدما قاده سنتين ،لالنضمام
الى تشلسي بعد كأس أوروبا  ،2016لكن خلفه جانبييرو فنتورا أقيل
مــن منصبه بعد فشل التأهل لمونديال روسـيــا  ،2018وذلــك للمرة
االولى في ستين عاما.
ويعد انشيلوتي ،المقال مــن تــدريــب بــايــرن ميونيخ في
سبتمبر الماضي ،مع رانييري وروبرتو مانشيني مدرب
زيـنـيــت ال ــروس ــي راه ـن ــا ،االوفـ ــر حـظــا ل ـتــدريــب منتخب
ايطاليا.
ودخلت اللجنة االولمبية االيطالية أمس األول على
خط حل أزمة اتحاد القدم ،بتعيينها فابريتشيني
مفوضا لالشراف عليه اثر أزمة كانت آخر تجلياتها
فشله األسبوع الماضي في انتخاب رئيس جديد.
وسيعاون ،فابريتشيني ،األمين العام للجنة
االول ـم ـب ـيــة الـمـحـلـيــة ،ن ـجــم دفـ ــاع م ـيــان الـســابــق
أليساندرو "بيلي" كوستاكورتا والخبير القانوني
أنجيلو كــاريـتـسـيــا ،وذل ــك بـعــد فـشــل الجمعية العمومية
لــاتـحــاد االيـطــالــي االثـنـيــن بــانـتـخــاب رئـيــس خلفا لكارلو
تافيكيو المستقيل من منصبه.

إنفانتينو يشدد على النزاهة الختيار مضيف مونديال 2026
ش ــدد رئـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي لكرة
ال ـقــدم (فـيـفــا) جــانــي انفانتينو أمــس،
عـلــى ض ــرورة اح ـتــرام م ـبــادئ الـنــزاهــة
في اختيار مضيف كأس العالم ،2026
وذلك في كلمة أمام الجمعية العمومية
لالتحاد االفريقي المنعقدة في المغرب،
المرشح لالستضافة.
وق ـ ــال إن ـفــان ـت ـي ـنــو أم ـ ــام الـجـمـعـيــة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـ ـ ـ  40ل ــاتـ ـح ــاد الـ ـق ــاري
المنعقدة في مدينة الدار البيضاء "في
الماضي كانت عالمات استفهام كثيرة
بخصوص طريقة الترشيح واختيار
البلد المستضيف".

وأكد الرئيس السويسري للفيفا ان
األخير وضع قواعد واضحة وشفافة،
و"سنعمل على أن يكون االختيار نزيها
حتى يصفق الجميع للبلد الفائز".
وي ـعــول الـمـغــرب ال ــذي يتنافس مع
مـلــف مـشـتــرك بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
وكندا والمكسيك الستضافة مونديال
 ،2026على نيل دعــم ال ــدول االفريقية
ف ــي م ـحــاول ـتــه ال ـخــام ـســة السـتـضــافــة
ال ـع ــرس ال ـعــال ـمــي ،الس ـي ـمــا ان رئـيــس
االتحاد االفريقي أحمد أحمد لم يخف
دعمه الكبير للملف المغربي ،ودعا في
تصريحات سابقة كل الدول االفريقية

الى تأييد هذا الترشيح.
وأكد المسؤول القاري أمام الجمعية
العمومية الجمعة ،انه سيكون ألعضاء
االتحاد االفريقي الحرية في اختيار من
يريدون الستضافة المونديال.
وأوضــح "قلت للجميع إننا نعيش
ف ــي ج ــو دي ـم ـق ــراط ــي ول ـك ــل ال ـح ــق في
التصويت للملف الذي يريده ( )...لدي
موقفي ،اللجنة التنفيذية تدعم موقفي،
لكن القرار يعود لكم".
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر ان يـ ـش ــارك األع ـض ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ــ 211فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـمــرة
األولــى ،في عملية التصويت الختيار

من مضيفه بيرنلي (الـســابــع) ،الذي
ت ــده ــورت نـتــائـجــه ول ــم يـفــز فــي آخــر
 8مباريات .ويملك "سيتيزنز" اقوى
هجوم في الدوري ( 73هدفا) ،وأفضل
دفـ ــاع بــال ـت ـســاوي م ــع يــونــاي ـتــد (18
هدفا).
وفي باقي المباريات ،يلعب اليوم
بــورنـمــوث مــع سـتــوك سيتي ،وست
بروميتش البيون مــع ساوثمبتون
وبرايتون مع وست هام يونايتد.

الـ ـبـ ـل ــد ال ـم ـض ـي ــف لـ ـم ــون ــدي ــال ،2026
والـتــي ستجري فــي  13يونيو المقبل
ع ـش ـيــة انـ ـط ــاق م ـن ــاف ـس ــات م ــون ــدي ــال
روس ـ ـيـ ــا  .2018وك ـ ـ ــان االخـ ـتـ ـي ــار فــي
المرات السابقة يعود ألعضاء اللجنة
التنفيذية.
ويأتي االجتماع االفريقي بعد أيام
من مذكرة وزعها الفيفا على أعضائه
مؤرخة في  26يناير ،وفيها يدعوهم
الــى "االمتناع عن اإلدالء بتصريحات
مكتوبة أو شفوية بشأن المرشحين"،
وأال " يـعـطــوا انطباعاتهم الشخصية
حول أحقية" ملف أو آخر.

احتمال إجراء ديوكوفيتش
لجراحة في يده اليمنى
ذكــرت صحيفة "بليك" السويسرية أن العب التنس الصربي
نوفاك ديوكوفيتش قد يكون خضع لجراحة في يده اليمنى في
مستشفى قرب مدينة بازل السويسرية.
وكــان ديوكوفيتش المصنف األول سابقا وال ــ 13حاليا بين
العبي التنس المحترفين قد ودع بطولة أستراليا المفتوحة من
الدور ثمن النهائي على يد الكوري الجنوبي هيون تشونج ،وذلك
في أول بطولة رسمية يشارك فيها بعد غياب عن المالعب استمر
ستة أشهر لمشكالت في المرفق األيمن.
ولم يدل ديوكوفيتش أو المحيطون به بأي تصريحات عن
هذه الجراحة المحتملة ،إال أن صحيفة "بليك" نشرت له صورة
وهو يغادر مساء أمس األول المستشفى واضعا ضمادة على يده.

هاردن يواصل تألقه وبداية قوية لغريفين في بيستونز
تغلب هيوستن روكتس على
سان أنتونيو سبيرز ،بفضل تألق
جيمس هاردن ،أمس األول ،في
الدوري األميركي لكرة السلة.

جانب من مباراة هيوستن وسبيرز

واص ــل الـنـجــم جـيـمــس ه ــاردن
تألقه ،وقاد هيوستن روكتس إلى
اإلطــاحــة بمضيفه ســان أنتونيو
س ـب ـيــرز  ،91-102وضـ ــرب بــايــك
غريفين بقوة فــي أول مـبــاراة مع
فريقه الجديد ديترويت بيستونز،
أمــس األول ،في دوري كــرة السلة
األميركي للمحترفين.
وبـ ـ ـع ـ ــد إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازه الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
ال ـث ــاث ــاء ،ع ـنــدمــا أص ـبــح مسجل
العدد األكبر من النقاط ( )60في
مباراة يحقق فيها "تريبل دبــل"،
وذلــك خــال الـفــوز على أورالن ــدو
مــاجـيــك  ،107-114سـجــل ه ــاردن
 28نقطة مع  11تمريرة حاسمة،
ب ـي ـن ـهــا  7نـ ـق ــاط ف ــي الــدق ـي ـق ـت ـيــن
األخيرتين ،وقاد فريقه إلى الفوز
الثاني على سان أنتونيو سبيرز
هذا الموسم ،بعد األول 109-124
ف ــي ه ـيــوس ـتــن ف ــي  16ديـسـمـبــر
الماضي.
وضـ ـ ـ ــرب هـ ـي ــوسـ ـت ــن روكـ ـت ــس
ب ـق ــوة ف ــي ال ــرب ــع األول ،وكـسـبــه
 ،14-27ثم حسم الثاني بفارق 3
ن ـقــاط ( ،)24-27قـبــل أن ينتفض

أصحاب األرض في الربع الثالث
( ،)28-32و ن ـج ـحــوا ف ــي تقليص
الـ ـف ــارق إل ــى  7ن ـق ــاط ق ـبــل نـهــايــة
ال ـم ـبــاراة بــدقـيـقـتـيــن و 49ثــانـيــة،
بفضل سلة لالماركوس ألدريدج
وثالثية بــرايــن فــوربـيــس ،بيد أن
رد الضيوف كان قويا بسبع نقاط
مــن هـ ــاردن ،بينها ثــاثـيــة قضت
على آمــال سبيرز فــي الـعــودة في
النتيجة.
وهـ ــو الـ ـف ــوز الـ ـ ـ ــ 37لـهـيــوسـتــن
روك ـت ــس ف ــي  50مـ ـب ــاراة ،وع ــادل
رق ـم ــه ال ـق ـيــاســي ،ف ــي أف ـض ــل غلة
بعد  50مباراة ،والذي كان سجله
بـ ـقـ ـي ــادة ح ـك ـي ــم عـ ـلـ ـي ــوان مــوســم
.1994-1993
وعزز هيوستن روكتس موقعه
فـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي بــالـمـنـطـقــة
الـغــربـيــة وال ـ ــدوري خـلــف غــولــدن
ستايت ووريــرز حامل اللقب (40
فوزا و 11خسارة) ،فيما ُمني سان
أنتونيو سبيرز بخسارته ا ل ــ20
فــي  54م ـب ــاراة ،والـخــامـســة على
أرض ــه هــذا الـمــوســم ،وبـقــي ثالثا
في المنطقة الغربية.

وكان داني غرين أفضل مسجل
فــي صفوف الخاسر ،برصيد 22
نقطة ،وأضاف الدريدج  16نقطة،
وهـمــا الــوح ـيــدان بـيــن الخماسي
األساسي اللذان تخطيا حاجز 10
نقاط ،حيث اكتفى كل من العمالق
االسباني باو غاسول بست نقاط،
وسجل كايل اندرسون  7نقاط.

بيستونز يهزم ممفيس
واستهل باليك غريفين مشواره
م ــع ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز ب ـق ــوة،
وق ـ ـ ـ ــاده إلـ ـ ــى ال ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى ضـيـفــه
ممفيس غريزليز .102-104
وك ــان غــريـفـيــن حــديــث الساعة
قبل أيــام عندما قــرر فريقه لوس
أنـ ـجـ ـل ــس كـ ـلـ ـيـ ـب ــرز الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عــن
خدماته لمصلحة ديترويت ،بعدما
َّ
كان وقع معه عقدا جديدا قياسيا
ل ـمــدة  5أعـ ــوام الـصـيــف الـمــاضــي
مقابل  173مليون دوالر ،وكذلك
سحب قميصه رقم  ،32باعتباره
أسـطــورة للفريق الــذي يــدافــع عن
ألوانه منذ موسم .2011-2010

وسجل غريفين ،الذي أعلن أنه
صــدم بـقــرار التخلي عــن خدمات
وال ــذي عـلــم بــه عـلــى "تــوي ـتــر"24 ،
نقطة مع  10متابعات و 5تمريرات
ح ــاس ـم ــة ،وبـ ـ ــات أول العـ ــب مـنــذ
غ ــران ــت ه ـيــل ف ــي نــوف ـم ـبــر 1994
يـنـهــي ال ـم ـب ــاراة ب ـ ــ 20نـقـطــة و10
متابعات على األق ــل فــي مباراته
األولى بألوان بيستونز.
وح ـ ـقـ ــق دن ـ ـفـ ــر ن ــاغـ ـت ــس ف ـ ــوزا
م ـث ـي ــرا ع ـل ــى ض ـي ـفــه أوك ــاه ــوم ــا
سـيـتــي ث ــا ن ــدر  ،124-127بفضل
ثالثية لغاري هاريس في الثواني
األخيرة.
وأوقف مينيسوتا تمبروولفز
س ـل ـس ـلــة  4انـ ـتـ ـص ــارات مـتـتــالـيــة
لضيفه مـيـلــووكــي بــاكــس عندما
تـغـلــب عـلـيــه  ،89-108بـفـضــل 28
نقطة لجيمي بــا تـلــر ،و 24نقطة
لكارل أنتوني تاونز.
وتغلب واشنطن ويزاردز على
ضيفه تورونتو رابتورز ،119-122
بـفـضــل  27نـقـطــة ب ـب ــرادل ــي بـيــل،
بينها  25نقطة في الشوط الثاني.
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نقطة

روائي مبدع
من السعودية!

قوانين ميرفي الكويتية

د .نجم عبدالكريم

ُ
جيل قراء قصص وروايات الخمسينيات والستينيات كان يتلقف "الوسادة
الخالية" و"الـنـظــارة الـســوداء" وغير ذلــك من رواي ــات إحسان عبدالقدوس،
و"قنديل أم هاشم" ليحيى حقي ،ونادية ليوسف السباعي ،وثالثية نجيب
محفوظ ،والقصص القصيرة ليوسف إدري ــس ،وهناك محمد عبدالحليم
عبدالله ،وغير ذلــك من مئات العناوين من الــروايــات والنماذج التي جئت
ُ
عليها لعشرات من الكتاب المصريين.

ُ
اليوم الــذي تقرر فيه إنجاز معاملة حكومية مؤجلة ستجد
"السستم خربان".
عندما تقرر المرور على مسؤول كويتي للشكوى ،أو ألي أمر
آخر ،فسيكون في اجتماع.
ً
إذا كنت مستعجال فــإن الـشــارع الــذي ستختاره سيكون هو
المزدحم ،والذي لم تختره كذلك.
ً
أكثر من يتكلم عن الشرف واألمانة غالبا هو الحرامي أو شريكه.
ً
كلما كنت رخيصا؛ ازدادت قيمتك عند أصحاب القرار.
فــي حــال تجريدك مــن منصبك الحكومي فستترقى لمنصب
يوازيه في الدرجة أو أفضل منه.
أكثر من يتميزون بمعدالت ثقة عالية بالنفس والقدرة على
اإلقناع بصحة آرائهم العلمية هم أصحاب الشهادات المضروبة.
يزداد معدل ظهور النساء الجميالت في حياتك بعد أن ترتبط.
ُ
كل استجواب يتم تقديمه ينتج فساد لتمريره أكثر من محاوره.
إذا سكنت بجانب مسجد فستكتشف أن المؤذن يملك أسوأ
صوت بالعالم.
ً
أكثر نائب أو سياسي يطالب بدولة القانون هو أكثرهم خرقا له.
تـصــادف مــن ال تريد أن ت ــراه ،وحين تحتاج إليه يختفي من
حياتك.
من يصف نفسه بأنه يفكر بطريقة مختلفة عن اآلخرين هو أول
شخص يقف في طابور القطيع.
أكثر شخص يقسم بالله هو من يكذب عليك.
ً
كون طرف "حرامي" أو فاسدا ال يعني أن من يحاربه شريف
أو طاهر.
الكل يطالب بالحقيقة لكن ال أحد يستطيع تحملها.
أك ـثــر شـخــص مـسـتـعـجــل أو ي ـقــود س ـيــارتــه بـســرعــة ورعــونــة
ويتجاوز اآلخرين هو أقــل األشخاص أهمية ،وال أحــد ينتظره،
سواء في بيته أو عمله.
من يطالب بالحريات أسوأ ممن يتمنى قمعها.
من يهتم بمظهره بشكل مبالغ فيه ويحرص على آخر إنتاجات
"الماركات" هو األكثر مالحقة من الدائنين أو مقيد على القوائم
السوداء للمقرضين.
مستوى قوة التمسك بالمبادئ وادعاء أهميتها والدفاع عنها
يتناسب مع درجة قرب أو بعد من يخالفها.
يرتفع سعر سهم أي شركة بعد أن تبيعه.
كلما كانت مسيرتك السياسية تتسم بالتخبط وسوء التقدير؛
زادت إمكانية تعيينك كمستشار.
ً
ً
من يكثر رفع يده اعتراضا بالعلن غالبا هو من يسعى للعق
بالسر.
يد الرضى ّ
ً
حالوة ورقة صوت الفتاة يتناسب عكسيا مع مستوى جمالها.
ّ
كلما قلت إنجازات المتوفى؛ زادت احتمالية إطالق اسمه على
ً
أحد الشوارع ،تخليدا لذكراه العطرة.
من يدافع عن حقوق اإلنسان في الشارع هو من ينتهكها في
المنزل والعمل.
ال تـتـفــاء ل وال ت ـت ـشــاء م ،فــالــواقــع ال ينتظر مـشــاعــرك ليحدد
اتجاهاته.

***

• ثــم حــدثــت انـعـطــافــات خـفـفــت مــن وه ــج اإلق ـب ــال عـلــى قـ ــراءة ال ــرواي ــات
المصرية ،بعد أن نشطت الحياة الثقافية في العديد من البلدان العربية،
وأبــرزهــا المملكة العربية السعودية ،حيث ظهرت روايــات الفتة بــرز فيها
عدد من الروائيين والروائيات الذين أثبتوا إمكاناتهم األدبية في مضمار
القصة والرواية بجدارة.
ً
ال أريد الوقوف أمام ظاهرة غازي القصيبي الذي كان األكثر تنوعا في
هذا المجال ،وال يتسع المقال هنا إلبداعات عبده خال وغيره بعدما تملكني
االنبهار برواية "سقف الكفاية" لمحمد حسن علوان ،فهو يكتب رواية بلغة
ً
ً
ً
شعرية وبمفردات منحوتة نحتا  ،ولكني أضــرب لكم مثال عمليا ببعض
نماذجه:
ً
ً
كنت طوفانا يجرف
.
عاديا
لك
حبي
يكون
حتى
عادية
امرأة
أنت
تكوني
• لم
ِ
ِ
كنت قادمة كوجه الفجر
أمامه كل أشجار القلق وجالميد الترقب والترويِ .
ُ
كنت نازلة على جبين الكوكب المهجور
الذي يسقط رهبانية الليل الطويلةِ .
وبين يديك ٌ
ماء وحياة ومخلوقات ودورة شمسية جديدة.
ـت حبيبتي ،ذل ــك اإلت ـيــان األن ـثــوي الـعــاصــف ال ــذي ال يمنح األشـيــاء
كـنـ ِ
ً
تفسيراتها بينما ّ
يكون اتجاهات جديدة على خريطة الحياة ،يخلق أمما
وحضارات .يغير تواريخ الميالد وعادات الليل واألحالم المعلقة على جدار
النهار ،وقوانين الصمت والكالم ،والنظام األزلي لنبضات القلب.
نوعك هذا من النساء ال يرفق بي ،أنا ُعاشق المرة األولى .إنه يسحقني
حتى آخر خليةٍ تزورها الدماء ،ثم يجمع فتاتي ويلملم ذراتي ويعجنني من
ً
جديد ،رجال آخر ،كما يريدني الحب.
من روايته:
• ثم يخاطب حبيبته في مكان آخر ٌ
قالت لي أمي ذات مساء" :السماء مليئة ًبالنجوم يا ولدي .وكلها أساطير،
ً
هناك نجمة واحدة لك فقط ،ال تلمع إال ليلة واحدة في العمر".
أنت نجمتي َالتي تعلم ،قبل ليلة اللمعان ،أي رجال األرض سيتبعها
وكنت ِ
ِ
إذا نزلت ،ويموت إذا أفلت.
ٌ
صعب ،ألنها ال تبقى ،ولكنه قدري.
لم أكن أعلم أن عشق النجوم
• وتكاد مفرداته هنا تتساوى بالشعر عندما يأتي على عنوان روايته
"سقف الكفاية" في السطور التالية:
أنت سقف
• حتى وإن فعلت ،أي امرأة تلك التي ستكفيني بعد أن
رفعت ِ
ِ
الكفاية إلى حد تعجز عنه النساء؟!
هذا السقف الشاهق ،بمعجزاتك معي ،ومأساتي معك.
حد تتساوى تحته
عندما تنجح امــرأة في الوصول ًبسقف األنوثة إلى ٍ
وتستحيل فوقه النساء أيضا.
النساء،
ّ
ألنــي أتصن ُم أمــام قــدراتـ ِـك األنثوية الـهــادرة .أتكسر على أرضية المعبد
ً
ً
ال ـح ـجــريــة .أت ــرم ــد حـفـنــا حـفـنــا وأت ـنــاثــر بـيــن أخ ـش ــاب ال ـتــواب ـيــت وخـيــوط
المومياءات التي تصنمت وتكسرت وترمدت وتناثرت قبلي .فاألسئلة التي
ُ
ورائك تشبه لغز ًالنقوش الغامضة على جدران القبور لها حرقة
تتركينها
ِ
ً
الجرح المفتوح لقرون دهشة وعويال ألنها ال تستطيع فهم األسئلة المحنطة.

ً
ّعبارة تنقذ كنغرا في سيدني
أن ـ ـق ـ ــذت ع ـ ـ ّـب ـ ــارة الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ق ـبــل
ً
ً
الماضية كنغرا صغيرا من نوع
ولب في مرفأ سيدني قد يكون نزل
ً
إلى المياه هربا من أحد الكالب.
ّ
وع ـ ـل ـ ـقـ ــت رحـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــب ـ ــارات
الـمــؤديــة إلــى حــي مانلي الشهير
ب ـشــواط ـئــه ف ـتــرة وجـ ـي ــزة ،بـعــدمــا
رصــد ركــاب إحــدى هــذه ّ
العبارات
الحيوان الصغير فأنقذوه بواسطة
حبل.

انتحار االبن البكر لفيدل كاسترو
ذكرت وسائل إعالم تديرها الدولة في كوبا
أمس أن فيدل كاسترو دياز باالرت ،نجل زعيم
الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو ،انتحر
أمس األول ،بعدما تلقى العالج من االكتئاب
على مدى أشهر.
وقال موقع كوبا ديبايت اإللكتروني "دياز-
باالرت ،الذي تولى عالجه مجموعة من األطباء
عدة أشهر ،بسبب حالة اكتئاب حادة ،انتحر
هذا الصباح (أمس األول)".
وكـ ـ ـ ــان ك ــاسـ ـت ــرو ج ــونـ ـي ــور ( 68عـ ــامـ ــا)،
والـمـعــروف أيضا باسم "فيديليتو"ُ ،بسبب
ال ـش ـب ــه ال ـك ـب ـي ــر ب ـي ـن ــه وبـ ـي ــن وال ـ ـ ـ ــده ،أدخ ـ ــل
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى فـ ــي ب ـ ـ ــادئ األم ـ ـ ــر ل ـل ـع ــاج مــن
االكتئاب ،ثم واصل العالج خارجه.
ونجل كاسترو عالم في الفيزياء النووية،
درس في االتحاد السوفياتي السابق ،وكان
يعمل مستشارا علميا لمجلس الدولة الكوبي،
ونائب رئيس أكاديمية العلوم الكوبية عند
وفاته.
وتوفي والده ،الذي بنى دولة شيوعية على
أعتاب الواليات المتحدة خالل الحرب الباردة،
قبل ما يزيد على العام ،عن عمر ناهز  90عاما.
(د ب أ)

«تيرانوستيكوم» يشخص السرطان ويعالجه
وق ـ ــدرت جـ ــودي ل ــوي ــس ،وهــي
م ـت ـط ــوع ــة فـ ــي ح ــدي ـق ــة "س ـيــدنــي
واي ـلــداليــف" لـلـحـيــوانــات ،لوكالة
ال ـص ـحــافــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،أن يـكــون
الـحـيــوان قــد أمضى نحو ثالثين
دقـيـقــة ف ــي ال ـم ـيــاه ،ف ــي حـيــن أكــد
ً
ً
شهود أن كلبا ضاال كان يطارده
قبل ذلك.
(أ ف ب)

تـتـطــور بـعــض المستجدات
ً
بعيدا عن الرأي العام ،حتى في
مجال الطب.
فمنذ بضع سـنــوات ،يحدث
مثل هذا اإلبداع الصامت ،سواء
على مستوى تشخيص سرطان
البروستاتا أو عالجه.
هناك أسلوب تم تطويره في
ألمانيا يجمع بين التشخيص
والـ ـ ـع ـ ــاج ،وأط ـ ـلـ ــق ع ـل ـيــه اس ــم

"تـيــرانــوسـتـيـكــوم" ،وق ــد فــرض
ً
نفسه ،أخيرا ،في الطب العملي،
قـبــل أن تـتـثـبــت ال ــدراس ــات من
جدواه.
عــن ذلــك يقول هاينس بيتر
ش ـ ـلـ ـي ـ ـمـ ــر ،اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي ع ـلــم
األشـ ـع ــة ف ــي ال ـم ــرك ــز األل ـمــانــي
ألبحاث السرطان في هايدلبرغ:
"انـ ـتـ ـش ــرت هـ ـ ــذه ال ـط ــري ـق ــة فــي
أرجاء العالم ،وانتقلت في وقت

ً
قصير جــدا مــن مرحلة البحث
األساسي".
وأض ـ ــاف الـخـبـيــر األل ـمــانــي:
ً
"ه ـ ــذه ال ـطــري ـقــة نــاج ـحــة جـ ــدا،
لدرجة تجعل من غير الممكن
تجاهلها".
(رويترز)

ميشيل بعد البيت األبيض :أنام على «كيفي»
ظهرت السيدة األميركية األولى السابقة
ميشيل أوباما على شاشة التلفزيون للمرة
األولى ،الليلة قبل الماضية ،منذ أن تركت
الـبـيــت األب ـيــض ال ـعــام الـمــاضــي ،وكشفت
عن محتوى الصندوق الذي حصلت عليه
من ميالنيا ترامب ،يوم تنصيب الرئيس
الحالي.
و قــا لــت ميشيل إن الهدية التي تلقتها
عند درج البيت األبيض هي "إطار جميل".
وبدت لحظة تسليم الهدية محرجة على
شاشات التلفزيون ومتخبطة ،وال تدري
م ــاذا تفعل بعد أن سلمت إليها ميالنيا
الهدية ،وقالت" :ما الذي كان مفترضا أن
أفـعـلــه بـهــذه الـهــديــة؟ لــم ي ــأت أح ــد ليأخذ
الصندوق".
وعن حياتها حاليا ،أوضحت أن وتيرة
حياتها تباطأت بشكل كبير منذ أن تركت
هي وعائلتها محل اإلقامة الرئاسية في
البيت األبيض.
وذكــرت ميشيل ،في مقابلة مع مذيعة
الـ ـب ــرام ــج الـ ـح ــواري ــة إلـ ـي ــن دي ـج ـي ـنــريــس،
"أسـتـيـقــظ عـنــدمــا أري ــد االسـتـيـقــاظ .نحن
بحال رائع ،االبنتان بخير ،وباراك يعمل،
ولــديـنــا مـشــروعــات جــاريــة ،لــذلــك مــا زلنا
مشغولين".
وســألــت إلـيــن ميشيل كـيــف يـجــب على
الـ ـن ــاس ال ـت ـعــامــل م ــع ب ـلــد ال ي ـ ــزال ُيـظـهــر
انقساما عميقا على السياسة ،وردت" :أود
أن نحب و يــر عــى بعضنا بعضا ،ونظهر
التعاطف".
(د ب أ)

يومية سياسية مستقلة

وفيات
فهد عبدالهادي العذاب
خالد
ً

 68عاما ،شيع ،المقبرة فقط65015133 ،

عبدالمحسن علي سلمان السلمان

ً
 58عاما ،شيع ،الرجال :سلوى ،حسينية االمام الحسن ،ق ،1ش،7
م ،27النساء :فقط العصر بنفس المكان ،ت99546011 ،90066239 :
سارة سعد ماطر أرملة عبيد هضيبان ماطر العتيبي
ً
 67عــامــا ،شيعت ،الـجـهــراء :القصر ،ق 4ب ،ش ،1ج  ،4م ،10ت:
50936666 ،50229996 ،55272767

خالد محمد جاسم ريس

ً
 69عاما ،شيع ،الرجال :القادسية ،ق ،9شارع عبدالعزيز الدعيج،
م ،44النساء :القصور ،ق ،6ش ،15م ،4ت97199003 :

حنان خميس عبدالله خضير

ً
 38عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،مسجد االمــام الحسن ،النساء:
ضاحية صباح السالم ،ق ،9ش ،1ج ،4عمارة  162الدور األرضي،
ت97555623 :

غريب مبارك سعيد الذالي
عائشة
ً

 56ع ــام ــا  ،ش ـي ـعــت ،الـصـلـيـبـيـخــات ،ق ،3ش ،112ج ،2م ،23ت:
99461964 ،99792998
ليلى حسن حسين علي أرملة سيد رضا الفاطمي
ً
 64عاما ،شيعت ،الرجال :الجابرية ،حسينية البلوش ،النساء:
الرميثية ،ق ،1شارع جمعان الحريتي ،ج ،14م ،9الباب الخلفي،
مقابل سلوى ،العصر فقط ،ت97972726 ،97295956 :
سعاد عبدالكريم العبدالسالم أرملة عبداللطيف عبدالعزيز العمر
ً
 83عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الدعية ،ديوان
العمر ،ق ،4شارع حمزة ،م23
النساء :كيفان ،ق ،6ش ،68م1أ ،ت24847696 ،22561751 :

فالح مبارك فالح العازمي

ً
 79عاما ،شيع ،الظهر :ق ،4ش ،1ج  ،2م ،18ت65669955 :

عبدالله شجاع الفي الراجي العدواني

ً
 78عاما ،شيع ،الرجال :ديــوان العداوين مقابل نادي التضامن
الرياضي ،النساء :صباح الناصر ،ق ،5ش ،38م ،32ت98889108 :
ليلى قمبر محمد قاسم أرملة علي غلوم عسكر حسن
ً
 70عاما ،شيعت ،الرجال :غرب مشرف – مسجد الــوزان ،مقابل
أرض ال ـم ـع ــارض ،ال ـن ـســاء :الــرمـيـثـيــة ،حـسـيـنـيــة أم ص ـ ــادق ،ت:
67664602 ،51193686

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

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

05:15

العظمى

18

الشروق

06:36

الصغرى

07

الظهر

12:02

أعلى مد

العصر

03:06

المغرب

05:28

العشاء

06:46

التوزيع:

ً
 12:10صب ــاحـ ـ ــا
 02:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  08:16صب ــاحـ ـ ــا
 08:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

