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EXTRA

إيستوود يستعيد محاولة الهجوم على
قطار «تاليس» في فيلمه األخير ص ١١

َّ
ُ
َّ
إيران زودت «حزب الله» بصواريخ مسيرة
● الغارة اإلسرائيلية األخيرة استهدفت محركات صواريخ استوردت من كوريا الشمالية
● طهران والحزب رصدا  3محاوالت لتل أبيب لقصف مصانع أسلحة في لبنان وسورية
طهران  -فرزاد قاسمي

في خطوة قد تزيد حدة التوتر المتصاعد على
ً
الحدود اللبنانية -اإلسرائيلية وصوال إلى الجوالن
السوري ،حيث أجرت الحكومة األمنية اإلسرائيلية
جولة قبل أيام ،أكد مصدر في "فيلق القدس" التابع
للحرس الثوري اإليراني لـ "الجريدة" ،أن إيران أمدت
بالفعل ،خالل األشهر األخيرة" ،حزب الله" اللبناني،
وب ـعــض الـمـيـلـيـشـيــات ال ـمــوال ـيــة ل ـهــا ف ــي ســوريــة،
بصواريخ ذكية ُم َّ
سيرة عن بعد.
وأضــاف المصدر ،الــذي كــان يدلي بتصريحاته
عقب تجربة إيران أحدث أنواع صواريخها الذكية،
أن الـصــواريــخ التي وصلت إلــى "حــزب الـلــه" يمكن
تركيبها على طائرات من دون طيار تم تسليمها
للحزب ،وتستطيع التحليق مسافات بعيدة.
وأوض ــح أن "الـفــرق بين الجيل القديم والجديد
من هذه الصواريخ هو أن القديم يحتاج إلى اتصال
عبر األقـمــار الصناعية ليتم تسييره ،مع إمكانية

أن يـضــل عــن هــدفــه إذا مــا انـقـطــع اتـصــالــه بالقمر
الصناعي ألي سبب ،أما الجيل الجديد فيستخدم
تكنولوجيا التصوير الضوئي للهدف ،ويتبعه عبر
ً
الليزر ،ولذلك ال يضل حتى لو كان الهدف متحركا".
وذكـ ــر أن "حـ ــزب ال ـل ــه" ب ــات يـصـنــع ف ــي ال ــورش
وال ـم ـصــانــع بـلـبـنــان وس ــوري ــة ،ص ــواري ــخ صغيرة
وقـصـيــرة ال ـمــدى ذكـيــة وم ـسـ َّـيــرة عــن بـعــد مـضــادة
للمدرعات والزوارق أرض -أرض ،وأرض– بحر تعمل
بالتكنولوجيا الحرارية والليزر.
وأكد أن إيران نقلت تكنولوجيا الجيل السابق
للصواريخ الذكية إلى الحزب الــذي بات يستطيع
ً
تصنيعها ،تفاديا لخطر تدمير إسرائيل للشحنات
ً
المرسلة إ لـيــه ،مضيفا أن معامل ُ وورش تصنيع
الصواريخ والطائرات دون طيار ن ِقلت إلى مناطق
جبلية بعيدة عن الحدود اإلسرائيلية في الشمال
ال ـ ـسـ ــوري ،ك ــي ال ي ـتــم رص ــده ــا بـسـهــولــة02 .

ً
دخل لبنان أمس رسميا العهد النفطي،
بـعــد حـفــل تــوقـيــع اتفاقيتيالـنـفــط والـغــاز
 ،الـ ــذي ج ــرى ف ــي مـجـمــع ال ـب ـيــال بـبـيــروت،
حيث وقــع «كونسورتيوم» ،يضم «تــوتــال»
الفرنسية ،و«إيـنــي» اإليطالية ،و«نوفاتك»

ً
الــروس ـيــة ،ع ـقــودا للتنقيب وإن ـتــاج النفط
والغاز البحريين في منطقتين من خمس
مناطق امتياز طرحتها لبنان في عطاء.
وأعرب الرئيس اللبناني العمادميشال
ع ـ ــون ،خـ ــال م ـشــارك ـتــه ف ــي ال ـت ــوق ـي ــع ،عن

«البلدية» :ننسق مع «الداخلية»
إلصدار الدوائر والجداول
ً
تمهيدا إلجراء انتخابات المجلس البلدي

كشف وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي،
عن تنسيق مشترك بين البلدية ووزارة الداخلية إلصدار مرسوم الدوائر
ً
ً
والجداول االنتخابية ،تمهيدا إلجــراء انتخابات المجلس البلدي وفقا
للمدة المحددة.
وق ــال الــرومــي ،فــي تـصــريــح ،أمــس األول ،إنــه تــم تمديد عمل اللجنة
المؤقتة التي تمارس اختصاصات «البلدي» أربعة أشهر إلى حين إجراء
ً
االنتخابات ،موضحا أنــه إذا أجريت قبل هــذه الفترة فــإن عمل اللجنة
سينتهي فور ظهور النتائج.
وأكد أن اللجنة تحرص على االهتمام بالموضوعات المدرجة ودراستها
ً
دراســة فنية بكل شفافية وجدية ،معربا عن أمله اإلســراع في إنجازها
واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة والتوصيات حتى ال تتأخر المعامالت.

٠٩
فضيحة من العيار الثقيل
تقف وراء انهيار األسهم
األميركية

علما لبنان وإسرائيل على نقطة حدودية جنوب لبنان (أ ف ب)

رؤى عالمية

الرئيس الفلبيني :سنجلي رعايانا من الكويت
● خالل  72عبر شركات الطيران الفلبينية لمن يريدون العودة
● «الحظر مستمر ...معاناة وعذاب ووحشية ترتكب بحقهم كل ساعة»
ذكر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
أمــس ،أنــه يريد إجــاء العاملين الفلبينيين
من الكويت في غضون  72ساعة ،بعدما جرى
العثور على خادمة فلبينية ميتة ومجمدة
داخل مبرد في شقة مهجورة بالبالد.
وقال دوتيرتي ،في مؤتمر أمس ،إنه وجه
وزارة العمل بالتنسيق مع شركات الطيران
الفلبينية إلى توفير رحالت عودة إلى مانيال

للعاملين الفلبينيين بالكويت الذين يريدون
العودة إلى بالدهم.
ً
وأضاف «أريدهم جميعا خارج (الكويت)،
ه ــؤالء الــذيــن يــرغـبــون فــي ال ـعــودة ،خــال 72
ســاعــة ...سنحصي أرواحـنــا بالساعات ،ألنه
على ما يبدو هناك معاناة وعذاب ووحشية
ُ َ
ترتكب بحق الفلبينيين كل ساعة».
وك ــان ــت الـفـلـبـيــن عـلـقــت إرس ـ ــال عمالتها

إلــى الكويت فــي يناير الماضي ،مستشهدة
بسلسلة من الوفيات المريبة للفلبينيين هناك
في األشهر األخيرة.
وأش ـ ـ ــار دوتـ ـي ــرت ــي إل ـ ــى أن ح ـظ ــر إرس ـ ــال
العمالة سيستمر حتى تتأكد الحكومة من
أن العاملين آمنون بالكويت ،إذ توفي 103
فلبينيين في  2017بارتفاع من  82عن العام
السابق عليه.
02

«األولمبياد الشتوي» ينطلق بمصافحة كورية تاريخية
بنس يتغيب عن لقاء يضم
رئيس الشمال وشقيقة زعيمه

الفريقان الـكــوري الشمالي والجنوبي يدخالن بوفد
مــوحــد يحمل "عـلــم الــوحــدة" وهــو عـبــارة عــن خريطة
الجزيرة الكورية على راية بيضاء خالل افتتاح األلعاب
األولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ أمس

في حدث رياضي دولي طغت
عـلـيــه مـصــافـحــة تــاريـخ ـيــة بين
الرئيس الكوري الجنوبي مون
ج ــاي وشـقـيـقــة الــزعـيــم ال ـكــوري
ال ـش ـمــالــي ك ـيــم ي ــو ج ــون ــغ ،بعد
أســاب ـيــع م ــن ال ـتــوتــر ،ال ــذي بلغ
حـ ــد الـ ـتـ ـه ــدي ــد بـ ـح ــرب ن ــووي ــة،
افتتحت أمس في مدينة بيونغ
تشانغ الكورية الجنوبية ،دورة
األلـعــاب األولمبية الشتوية في
حفل مبهر.
وع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا أش ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــت ب ـط ـل ــة
التزلج الفني كيم يونا المرجل
األولـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي ،دخ ـ ـ ـ ــل ريـ ــاض ـ ـيـ ــو
ً
الكوريتين معا وراء علم الوحدة
األزرق واألبيض.
ودخلت كيم يو جونغ ،التي
وصـ ـل ــت ع ـل ــى رأس وف ـ ــد رف ـيــع
المستوى يضم الرئيس الفخري
ل ـك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ك ـيــم يــونــغ،
التاريخ كــأول عضو في األسرة

الـ ـك ــوري ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ال ـحــاك ـمــة
يـ ـ ــزور ال ـ ـجـ ــارة ال ـج ـنــوب ـيــة مـنــذ
ت ــوق ــف الـ ـح ــرب الـ ـك ــوري ــة ،الـتــي
استمرت ثالث سنوات بين 1950
و ،1953وأعقبتها هدنة جعلت
ً
الكوريتين عمليا في حالة حرب
في غياب اتفاق سالم.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـكـ ــوري
ال ـج ـن ــوب ــي وال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـخــري
لكوريا الشمالية (أعلى مسؤول
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام يـ ـ ـ ـ ـ ــزور أراضـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب) ،أم ـ ـ ــس ،وت ـصــاف ـحــا
خالل حفل استقبال للقادة قبيل
االفتتاح ،الذي تغيب عنه مايك
بـنــس نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب.
(سيول  -وكاالت)

القاهرة  -ةديرجلا

•

بــدا أن الــدولــة المصرية تحشد قواها
القتالع جذور اإلرهاب من سيناء قبل شهر
واح ــد مــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة المقرر
إج ــراء جولتها األول ــى الشهر المقبل ،إذ
دش ــن الـجـيــش الـمـصــري عملية عسكرية
واسعة النطاق ،أمــس ،لمواجهة اإلرهــاب
في سيناء ،وتمتد عبر الصحراء الغربية
المالصقة للحدود مع ليبيا ،وال تستبعد

«داو جونز» ينزف  1033نقطة و«األحمر» يصبغ المؤشرات الخليجية
●

علي العنزي ووكاالت

سجلت أســواق األسهم العالمية خالل
األسبوعين الماضيين خسائر قدرها 5.2
تريليونات دوالر ،عقب الهبوط الحاد الذي
تعرض له «وول ستريت» خالل تعامالت

07-06

ترامب يضع صفقة القرن
في بؤرة الضوء

دوليات

٢٢
مساعد نجاد يفجر
فضيحة :إيران تدفع رشا
بالماليين لقادة أفارقة

دوليات

٢٣

ليبيا :تفجير مزدوج
يستهدف مسجدًا
 ٢٣و ٢٧في بنغازي

تطلق «عملية شاملة» ضد اإلرهاب  5.2تريليونات دوالر خسائر األسواق
مصر
ً
قبل  20يوما من انتهاء مهلة السيسي لتطهير سيناء
العالمية في أسبوعين
●
ال ـب ــؤر اإلره ــاب ـي ــة ف ــي ال ـج ـبــال الـمــاصـقــة
ل ـب ـع ــض م ـح ــاف ـظ ــات ص ـع ـي ــد مـ ـص ــر ،فــي
واحــدة من أكبر العمليات العسكرية ضد
التكفيريين المسلحين.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة
تامر الرفاعي ،صباح أمس ،تدشين «العملية
الشاملة للقوات المسلحة سيناء  ،»2018في
إطار التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية
عبدالفتاح السيسي للقيادة العامة للقوات
ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ووزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة 02

األمير يعزي السفير
األميركي بوفاة والدته

اقتصاد

ً
لبنان يدخل عهد النفط رسميا

ً
سعادته لدخوللبنان نادي الطاقة ،قائال:
ً
ً
«حققنا حلما كبيرا ،ولبنان دخل التاريخ
اليوم لمرحلة جديدة».
وت ــوج ــه ع ــو ن إل ــى ك ــل م ــن عـمــل ف ــي هــذا
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :ه ـ ـ ـ ــذا ف ـضــل 02

الثانية

أمــس األول ،والـتــي أعقبها دخ ــول نصف
القطاعات المدرجة بمؤشر «إس آنــد بي
 »500في منطقة تصحيح ،حسب مذكرة
لكبير محللي «إس آند بي» و«داو جونز»
هوارد سيلفربالت ،مساء الخميس.
وانخفضت مــؤشــرات األسهم 02

رياضة
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رزيقي ُيخرج العربي
سعيدًا أمام الجهراء
بدوري ڤيڤا

ةديرجلا

•
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الثانية
األمير يعزي السفير األميركي
بوفاة والدته

local@aljarida●com

الكويت :نرحب بإصالحات مجلس األمن في مواجهة اإلرهاب
العتيبي :تعزيز التسامح والتعايش ضمن أولويات سياستنا الخارجية
دانت الكويت اإلرهاب بجميع
أشكاله ومظاهره ومهما كانت
دوافعه ،معتبرة إياه عمال
إجراميا ال يبرر وال ينبغي ربطه
بأي دين أو جنسية أو حضارة أو
جماعة عرقية.

بعث سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األحـمــد ،ببرقية
تعزية إلى سفير الواليات المتحدة األميركية لدى الكويت،
لورانس سيلفرمان ،أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته للسفير بوفاة والدته ،راجيا سموه لها
الرحمة ولسعادته جميل الصبر وحسن العزاء.
وبـعــث سمو ولــي العهد الشيخ ن ــواف األح ـمــد ،وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

نــاقــش مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي،
برئاسة الكويت ،رئيسة المجلس
لشهر فبراير الجاري ،أمس األول،
األخطار التي تهدد السلم واألمن
الدوليين بسبب األعمال االرهابية.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى
األم ــم الـمـتـحــدة الـسـفـيــر منصور
العتيبي ،خــال الجلسة المعنية
بمكافحة االرهاب ،ترحيب الكويت
بإصالحات األمين العام ،من خالل
إنشاء مكتب لمكافحة اإلرهاب في
يونيو الماضي.
واع ـ ــرب ع ــن اع ـت ـق ــاده ب ــأن تلك
االصالحات ستعزز إلى حد كبير
تنسيق جـهــود وأنشطة مكافحة
اإلرهــاب في نطاق األمــم المتحدة
وخ ــارج ـه ــا وبـ ـن ــاء قـ ـ ــدرات الـ ــدول
األعـ ـض ــاء ل ـمــواج ـهــة ال ـت ـهــديــدات
اإلرهابية المحدقة بها.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ث ـق ــاف ــة
التسامح والتعايش بين الشعوب
واألمـ ـ ـ ـ ــم تـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن أول ـ ــوي ـ ــات
سـ ـي ــاس ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
"ونشدد على دعمنا الكامل لجميع
الجهود الدولية في مكافحة ووقف
التهديدات االرهابية التي تواجه
العالم".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ان األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
والهيئات التابعة لها ،بالتعاون
م ــع ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة ،تـبــذل

العتيبي يلقي كلمة خالل جلسة مجلس األمن
جـهــودا كبيرة مــن أجــل مكافحة
االرهاب من خالل وضع عدد من
التدابير الوقائية للقضاء على
الـجـمــاعــات االرهــاب ـيــة ،ونجحت
تلك الجهود في هزيمة الجماعات
االره ــاب ـي ــة ف ــي ب ـعــض الـمـنــاطــق
وأدت إلى اندحارها.

تضافر الجهود
وأضـ ــاف الـعـتـيـبــي ان "ال ــدول
األعضاء التــزال تواجه تحديات
فــي جـهــودهــا الــرام ـيــة لمكافحة
االره ـ ـ ـ ـ ــاب ،ب ـس ـب ــب ت ـط ــوي ــر تـلــك

ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة أســالـيــب
وتقنيات جديدة في عملها ،مما
يتطلب من مجلس األمن والدول
األعـ ـض ــاء ت ـضــاف ــر ال ـج ـه ــود مــن
خالل الحوار وتبادل المعلومات
والخبرات وتنفيذ قرارات مجلس
األمـ ــن ذات ال ـص ـلــة ف ــي مـكــافـحــة
اإلرهاب".
واك ـ ـ ـ ــد أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
مكتب األ م ــم المتحدة لمكافحة
االره ـ ــاب وال ـمــديــريــة التنفيذية
للجنة مكافحة االره ــاب وفريق
الدعم التحليلي ورصد الجزاءات
والهيئات األخرى التابعة لألمم

الـمـتـحــدة والـمـنـظـمــات الــدولـيــة
ذات الصلة.
واعرب عن ترحيب الكويت بما
ذهــب إليه تقرير األمين العام من
تقييم وتحليل وضع تنظيم داعش
في العراق والشام ،ودور التحالف
الدولي في الحد من توسع التنظيم
والتدابير الرقابية التي وضعتها
الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء وال ـ ـتـ ــي اف ـق ــدت
التنظيم قدراته وموارده المالية.

خطر جسيم
واوض ــح العتيبي "ان اإلرهــاب

اليـ ــزال يـشـكــل خ ـطــرا جسيما في
الكثير مــن أنـحــاء الـعــالــم ،ويـهــدد
السلم واألمــن الدوليين ،لذلك فإن
ال ـك ــوي ــت ت ــدي ــن اإلره ـ ـ ــاب بجميع
أش ـكــالــه وم ـظــاهــره ومـهـمــا كــانــت
دواف ـ ـع ـ ــه فـ ـه ــو عـ ـم ــل إج ـ ــرام ـ ــي ال
يـبــرر وال ينبغي ربـطــه ب ــأي ديــن
أو جنسية أو حضارة أو جماعة
عرقية".
وت ــاب ــع" :إن مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
تـسـتــدعــي تعبئة جـمـيــع الـجـهــود
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذه اآلف ـ ــة
اإلجرامية باتخاذ تدابير لضمان
اح ـتــرام حـقــوق االن ـســان وسـيــادة
القانون والحكم الرشيد والتعايش
ال ـس ـل ـمــي ب ـي ــن األديـ ـ ـ ــان واحـ ـت ــرام
رم ــوزه ــا وم ـقــدســات ـهــا ومـعــالـجــة
ال ـ ـظـ ــروف الـ ـم ــؤدي ــة إلـ ــى ان ـت ـشــار
اإلره ـ ــاب وعـ ــدم ال ـت ـحــريــض على
ال ـك ــراه ـي ــة ونـ ـب ــذ ج ـم ـيــع مـظــاهــر
التطرف والعنف".
وج ـ ـ ـ ــدد الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ادان ـ ـ ــة
ال ـك ــوي ــت "ال ـص ــري ـح ــة وال ـم ـط ـل ـقــة
لألعمال االرهابية بجميع أشكالها
وم ـظ ــاه ــره ــا ،ب ـص ــرف ال ـن ـظــر عن
دوافــع ارتكابها أينما وقعت وأيا
ك ــان مــرتـكـبــوهــا ،إذ إن ـهــا اع ـتــداء
متعمد على السلم واألمن الدوليين
وتمثل انتهاكا صــارخــا للقانون
الدولي".

االتحاد األوروبي يشارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق

ً
ينطلق غدا وبغداد تشكر صاحب السمو على مبادرته باحتضانه

الوفد العراقي
يحمل أجندة
عمل تشمل
محاور
االستثمار
واالستقرار
والتعايش
السلمي

يلدريم

أعلن االتـحــاد األوروب ــي ،أمس،
أن ــه س ـي ـشــارك فــي رئــاســة مؤتمر
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي إلع ـ ـ ــادة إع ـم ــار
ً
العراق ،الذي ينطلق غدا.
وقالت الممثلة العليا لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ن ــائ ـب ــة
رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة
فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي ،ومـفــوض
االتحاد األوروبي للتعاون الدولي
والتنمية نيفين ميميكا ،في بيان
مشترك ،إن المؤتمر الذي سيعقد
بالكويت مــن  12إلــى  14الـجــاري
ي ـهــدف ال ــى ح ـشــد ال ــدع ــم الــدولــي
للعراق في هذا الوقت الحرج ،بعد
هــزيـمــة مــا يـسـمــى تـنـظـيــم داعــش
العام الماضي.
واضــافــا ان "ال ـعــراق يـقــف على
مفترق طرق في تاريخه" ،مشددين
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـح ــرك ال ـســريــع
إلعـ ــادة اع ـم ــاره بـمـشــاركــة جميع
مكونات المجتمع العراقي ،واكدا

ان االتـ ـ ـح ـ ــاد االوروب ـ ـ ـ ـ ــي سـيـبـقــى
شريكا رئيسيا للعراق في إعــادة
اع ـ ـم ـ ــاره واس ـ ـت ـ ـق ـ ــراره وت ـح ـق ـيــق
التنمية المستدامة له على المدى
الطويل.
ولـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤوالن الـ ـ ـ ــى ان
االتحاد االوروبي قدم اكثر من 650
مليون يــورو ( 896مليون دوالر)
ك ـم ـســاعــدات ان ـســان ـيــة ولتحقيق
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار واالم ـ ـ ـ ــن وال ـت ـن ـم ـي ــة،
إضافة الى دعم برنامج االصالح
السياسي في العراق.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــان ،سـ ـتـ ـش ــارك
موغيريني في  14الجاري برئاسة
الـ ـح ــدث االبـ ـ ــرز ل ـمــؤت ـمــر ال ـكــويــت
الدولي إلعــادة إعمار الـعــراق ،الى
جــانــب سـمــو ام ـيــر ال ـب ــاد الشيخ
ص ـبــاح االح ـم ــد ،ورئ ـيــس الـ ــوزراء
العراقي حيدر العبادي ،واالمين
ال ـع ــام لــامــم ال ـم ـت ـحــدة أنـطــونـيــو
غوتيريس ،ورئيس البنك الدولي
جيم يونغ كيم.

واوض ــح البيان ان موغيريني
سـ ـتـ ـش ــارك ايـ ـض ــا فـ ــي االج ـت ـم ــاع
ال ـ ـ ــوزاري لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي ضد
"داعش" في  13الجاري.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أع ـل ـن ــت االم ــان ــة
الـعــامــة لمجلس الـ ــوزراء العراقي
اك ـت ـم ــال ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـخــاصــة
بـمــؤتـمــر ال ـكــويــت ال ــدول ــي الع ــادة
اع ـ ـمـ ــار الـ ـ ـع ـ ــراق الـ ـمـ ـق ــرر ان ـط ــاق
اع ـمــالــه االث ـن ـيــن الـمـقـبــل .وذك ــرت
االمـ ــانـ ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن
الــوفــد العراقي الرسمي المشارك
ف ــي ال ـم ــؤت ـم ــر س ـي ـضــم عـ ـ ــددا مــن
الــوزراء والمسؤولين في الجهات
ذات العالقة من الحكومة االتحادية
وإقليم كــردسـتــان الـعــراق ،اضافة
الى محافظي المحافظات العراقية
كافة.
واشــارت الى ان الوفد سيحمل
اجندة عمل تتعلق بثالثة محاور
اســاسـيــة سـتـعــرض فــي المؤتمر،
ه ــي إع ـ ــادة االعـ ـم ــار واالس ـت ـث ـمــار

ودع ـ ـ ـ ــم االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار والـ ـتـ ـع ــاي ــش
السلمي.

تهيئة المتطلبات
وأع ـ ــرب ـ ــت األم ـ ــان ـ ــة عـ ــن ت ـقــديــر
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة الح ـت ـض ــان
حكومة الكويت المؤتمر ،وتبنيها
تهيئة متطلبات انعقاده ،السيما
اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــود الـ ــدول ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،وت ـ ـح ـ ـمـ ــل ت ـك ــال ـي ــف
اسـتـضــافــة ال ــوف ــد ال ـعــراقــي ط ــوال
فـ ـت ــرة ال ـم ــؤت ـم ــر ،وت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
ال ـلــوجـسـتــي لـلـجـهــات الـمـشــاركــة
كافة.
وأض ــاف ــت أن الـ ـي ــوم األول من
المؤتمر سيشهد مناقشة دراسة
م ـس ــح االض ـ ـ ـ ــرار واالحـ ـتـ ـي ــاج ــات،
فضال عن مشاريع دعم االستقرار
والمصالحة المجتمعية والتعايش
السلمي ،وسيتناول اليوم الثاني
دراسـ ــة أخـ ــرى تـبـحــث اإلج ـ ــراءات

السفارة التركية :نؤيد مبادرات استقرار العراق
رئيس الوزراء يلدريم يزور البالد في أبريل
●

ناصر الخمري

سـلــم سـفـيــر ال ـكــويــت ل ــدى تــرك ـيــا ،غسان
الزواوي ،أمس ،دعوة لرئيس الوزراء التركي
ب ــن عـلــي ي ـلــدريــم لـحـضــور مــؤتـمــر الـكــويــت
الــدولــي إلع ــادة إعـمــار الـعــراق الــذي سيعقد
األسبوع المقبل.
وقـ ـ ـ ــال السفيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــزواوي في تصري ـ ـ ــح
لـ «كونا» ،عقب اللقاء ،إنه سلم رئيس الوزراء
ال ـتــركــي أي ـضــا دعـ ــوة أخـ ــرى إلج ـ ــراء زي ــارة
رسمية إلى الكويت في أبريل المقبل.
وأش ــار إل ــى أن ــه ج ــرى خ ــال الـلـقــاء بحث
ت ــوط ـي ــد الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة وت ـط ــوي ــره ــا
ال ــى مـسـتــوى أرحـ ــب ،إض ــاف ــة إل ــى الـتـعــاون

االقتصادي والتجاري بين البلدين ،وإسهام
الـشــركــات التركية فــي الـمـشــاريــع التنموية
في الكويت.
من جهة أخــرى ،قالت السفارة التركية في
الكويت إن أنقرة تؤيد جميع المبادرات التي
ت ـســاهــم ف ــي أم ــن واس ـت ـق ــرار الـ ـع ــراق ،السـيـمــا
المؤتمر الذي تستضيفه الكويت ،وانها تولي
وحدته السياسية وسالمة اراضيه أهمية كبرى.
وأضـ ــافـ ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ،فـ ــي بـ ـي ــان ص ـحــافــي
تلقت "الـجــريــدة" نسخة منه ،ان االضطرابات
والـمـشــاكــل الـتــي اجـتــاحــت ال ـعــراق فــي الفترة
الماضية أثرت بشدة على تركيا ،الفتة الى انها
لن تدخر جهدا للمساهمة في تحقيق االستقرار
وإعادة اعمار العراق.

«صندوق التنمية» :مستمرون
في دعم لبنان
وضع حجر أساس تطوير الصرف الصحي بـ «الميناء»
بحث المدير العام للصندوق
الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة
العربية ،عبدالوهاب البدر ،أمس
األول ،مع رئيس مجلس النواب
ال ـل ـب ـنــانــي ،نـبـيــه ب ـ ــري ،ورئ ـيــس
مجلس الــوزراء ،سعد الحريري،
المشاريع التي ينفذها الصندوق
ل ــدع ــم االق ـت ـص ــاد وال ـت ـن ـم ـيــة في
لبنان.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدر ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ ـ "ك ــون ــا" ان ــه بـحــث م ــع رئيسي
البرلمان والحكومة اللبنانيين
ك ــذل ــك ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـ ــدول ـ ــي الـ ــذي
تستضيفه العاصمة الفرنسية
بــاريــس فــي أبــريــل المقبل لدعم
لبنان ودور الكويت والصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية في
هذا المؤتمر.
وأعــرب عن أمله في أن يحقق
ال ـمــؤت ـمــر ال ــدول ــي ال ـمــرت ـقــب في
باريس النجاح المتوقع منه لدعم
لبنان واقتصاده ،مؤكدا استمرار

الصندوق الكويتي بدعم لبنان
عبر المشاريع التي ينفذها في
مناطق البالد كافة ،والتي تشمل
قطاعات مختلفة.
وح ـ ـ ـضـ ـ ــر الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ي ـ ــن س ـف ـي ــر
ال ـك ــوي ــت لـ ــدى ل ـب ـنــان ع ـبــدال ـعــال
القناعي ،ومدير مجلس اإلنماء
واإلعمار اللبناني نبيل الجسر،
والمدير االقليمي للدول العربية
في الصندوق الكويتي عبدالله
الصقر.
من جهة أخــرى ،وضع المدير
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـك ــويـ ـت ــي
لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة الـعــربـيــة
حـجــر األسـ ــاس ل ـم ـشــروع إع ــادة
تأهيل وتطوير منظومة الصرف
ال ـص ـحــي ف ــي مــدي ـنــة «ال ـم ـي ـنــاء»
بقضاء طرابلس شمالي لبنان.

وأوض ـ ــح ال ـب ـيــان أن تــركـيــا قــدمــت ال ـمــأوى
لمئات اآلالف مــن العراقيين الــذيــن لـجــأوا من
االض ـط ـهــاد خ ــال حـمـلــة أن ـفــال ال ـتــي ق ــام بها
رئيس النظام البائد ،مشيرة الى انها منذ ذلك
الحين تقدم المساعدات اإلغاثية واإلنسانية،
كلما دعت الحاجة.
وأش ــار ال ــى الـمـســاعــدات التنموية للعراق
في مؤتمر المانحين بمدريد ،وتعهدت تركيا
ً
بـتـقــديــم مـبـلــغ  50مـلـيــون دوالر ،م ــؤك ــدا انها
اوفت بهذا التعهد بشكل كامل في وقت سابق،
باالضافة الى المساهمات في منشأة صندوق
إعادة اإلعمار الدولي للعراق (.)IRFFI

إيران زودت «حزب اهلل»...
وكانت "الجريدة" علمت قبل أيام أن "حزب الله" يخطط لنقل المصانع
الموجودة في لبنان إلى منطقة الشوف الدرزية إلبعاد الشبهات عنها.
وأشار المصدر إلى أن إيران وروسيا وكوريا الشمالية ّأمنت عشرات
اآلالف من محركات الصواريخ المختلفة من قصيرة المدى إلى بعيدة
المدى لمعامل الصواريخ في سورية خالل السنتين األخيرتين.
وفي السياق ،أكد مصدر آخر في الحرس الثوري لـ "الجريدة" ،أن
القصف الصاروخي اإلسرائيلي األخير لجمرايا قرب دمشق قبل أيام،
استهدف مستودعات لمحركات صواريخ تم استيرادها من روسيا
وكوريا الشمالية.
وأوضح المصدر أن هذه المحركات وصلت إلى دمشق منذ فترة قصيرة،
وكان يتم نقلها من هذه المستودعات على دفعات بشكل محموالت صغيرة
ً
إلى مراكز تجميع الصواريخ في الشمال السوري ولبنان ،الفتا إلى أن نحو
 %30من الشحنة األخيرة لمحركات الصواريخ ،إضافة إلى محركات لطائرات
دون طيار ،وبعض األسلحة الثقيلة كانت في المستودعات حين قصفها.
وذكر أن الجيش السوري و"حزب الله" يخليان جميع المستودعات القريبة
ً
من دمشق بشكل سريع جــدا ،خــال أيــام وحتى في بعض األوق ــات خالل
ساعات ،ألنها باتت مكشوفة لإلسرائيليين ،ولكن حجم هذه المحموالت
ً ً
كان كبيرا جدا ،ولهذا مازالت بعض األسلحة باقية في هذه المستودعات.
ً
وزع ــم ال ـم ـصــدر أن اس ـت ـخ ـبــارات إيـ ــران و"حـ ــزب ال ـلــه" رص ــدت خططا
إسرائيلية لمهاجمة مصانع ومقار للحزب في لبنان ثالث مرات على األقل،
َّ
وسيرت طائرات بدون طيار استطاعت العبور إلى األجــواء اإلسرائيلية
وتصوير أهداف حساسة داخل إسرائيل عن قرب ،وهددت أنها ستدمر هذه
األهداف بصواريخ مسيرة عن بعد إذا غامرت إسرائيل بقصف مصانع
أو مقار الحزب في لبنان.

بن علي يلدريم

الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة
لــاس ـت ـث ـمــار ،إذ ت ـس ـت ـعــرض 212
مـ ـش ــروع ــا اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــا ل ـج ـم ـيــع
قطاعات االقـتـصــاد الـعــراقــي ،بما
فيها مشاريع في اقليم كردستان.
وأوض ـحــت أن ال ـيــوم الختامي
ل ـل ـمــؤت ـمــر ،ال ـ ــذي س ـي ــرع ــاه سـمــو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
ورئيس الوزراء العراقي ،بحضور
االم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــام ــم ال ـم ـت ـح ــدة،
ورئ ـي ــس الـبـنــك ال ــدول ــي ،ومنسق
االت ـ ـحـ ــاد االوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،س ـي ـتــم فـيــه
اعــان الدعم الــذي ستقدمه الدول
المشاركة للعراق.
وأف ـ ــادت االم ــان ــة ب ــأن الـمــؤتـمــر
سترافقه ثالثة مؤتمرات مختصة،
االول ي ـت ـع ـلــق بـ ــإعـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار،
وت ـع ــرض ف ــي جـلـســاتــه تـفــاصـيــل
ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ــاالض ـ ــرار
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة وغ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـب ــاش ــرة،
والـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـط ـلــوبــة لـلـنـهــوض
بــالــوضــع االق ـت ـصــادي والـخــدمــي،

فيديريكا موغيريني

نيفين ميميكا

بحضور مئات الخبراء الدوليين
وممثلي ال ــوزارات والـجـهــات ذات
العالقة.
وقـ ــالـ ــت إن الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـث ــان ــي
سـ ـ ـيـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث دع ـ ـ ـ ـ ـ ــم االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار
واالستجابة لالحتياجات اآلنية،
بحضور عدد كبير من الجمعيات
ال ـخ ـي ــري ــة وم ـن ـظ ـم ــات الـمـجـتـمــع
المدني العراقية والعربية والدولية
وعدد من ممثلي الجهات الرسمية.
وب ـي ـن ــت ان ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـث ــال ــث

سيحضره ممثلو مئات الشركات،
إذ سـ ـتـ ـقـ ـي ــم الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لالستثمار معرضا نوعيا كبيرا
يشارك فيه عدد كبير من الشركات
الـعــامــة التابعة ل ــوزارة الصناعة
وال ـم ـع ــادن والـ ـ ـ ــوزارات والـجـهــات
االخـ ــرى ،وسـيـقــوم ال ـمــوفــدون من
ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات ب ـط ــرح ال ـع ــروض
االستثمارية الخاصة بهذا الشأن.

أيادي الكويت البيضاء تبني
ما هدمه اإلرهاب في العراق
على أعتاب استضافة الكويت المؤتمر الدولي
إلعــادة إعمار المناطق المحررة في العراق مما
يسمى تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة (داع ــش) تبرز
بجالء ثمرة األيادي الكويتية البيضاء في إغاثة
األش ـقــاء الـعــراقـيـيــن مــن خ ــال بـنــاء وتـعـمـيــر ما
ارتكبته يد اإلرهاب األسود من هدم وتدمير هناك.
ويأتي المؤتمر الذي تستضيفه البالد في 12
فبراير الحالي بمشاركة دولية واسعة بناء على
توجيهات سامية من سمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـمــد وم ــن منطلق اإلي ـم ــان المبدئي
والـثــابــت لــدولــة الكويت بدعم الـعــراق لمواجهة
اإلرهاب وإعادة األمن واالستقرار إليه.
ووسط الدمار الهائل الذي حل بمناطق كثيرة
في العراق على يد اإلرهاب ممثال في ما يسمى
تنظيم (داعـ ــش) حــرصــت الـكــويــت عـلــى تكثيف

لبنان يدخل عهد النفط ...

ً
اللبنانيين ،خصوصا الفريق الذي عمل مع الــوزارات المعنية ،وهو
ً
عمل متعب ،ومن اليوم بات العمل تجاريا».
بــدوره ،تعهد وزيــر الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل ،أمــس ،بأنه
سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة االمتياز البحرية رقم ( 9البلوك
 ،)9التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل22 .

الرئيس الفلبيني :سنجلي رعايانا...
وأوضح« :أنا مستعد التخاذ خطوات جذرية من شأنها أن تساعد
على حفظ حياة وسالمة الفلبينيين ...ال نعتزم اإلساءة ألي حكومة أو
ً
شخص .ولكن إذا ما كان من الضروري فرض حظر ،فليكن» ،متابعا:
«الحظر مستمر اليوم وال أعلم إلى متى».

 5.2تريليونات دوالر خسائر...
األميركية خالل تــداوالت أمس األول ،وعمقت خسائرها في الدقائق
األخـيــرة من الجلسة ،وسجل «داو جونز» ثاني أكبر خسائر يومية
ً
بالنقاط في تاريخه ،تزامنا مع إقبال المستثمرين على عوائد سندات
الخزانة.
وهبط «داو جونز» الصناعي  ،%4.2أو  1033نقطة إلى  23860نقطة،
وانخفض «ناسداك» نحو  ،%4أو  275نقطة إلى  6777نقطة ،بينما
تراجع « »S&Pبـ  ،%3.7أو  100نقطة إلى  2581نقطة.
ً
وخليجيا ،سجلت بداية فبراير أسوأ بداية لمؤشرات األسواق المالية
في دول مجلس التعاون ،وذلك بعد أداء يناير اإليجابي ،إذ تفاوتت خسائر

ج ـهــودهــا م ــا أم ـكــن م ــن أج ــل ب ـنــاء الـمــؤسـســات
والـ ـم ــراك ــز ع ـل ــى اخ ـت ــاف ـه ــا الس ـي ـم ــا ال ـتــربــويــة
والصحية والخدمية والمدارس أو إعادة بناء ما
تهدم من مرافق تتصل مباشرة بحياة العراقيين.
واستمد العمل اإلنساني الكويتي عزيمته على
وجه خاص من مبادرة الكويت (تقف إلى جانبكم)
التي أطلقها سمو أمير البالد لتخفيف معاناة
الـنــازحـيــن فــي ال ـعــراق بسبب الـحــرب بالتعاون
الكامل مع المنظمة الدولية للهجرة.
وبموجب تلك المبادرة وبشتى مراحلها تم
افتتاح  23مدرسة نموذجية توزعت على مختلف
المحافظات الـعــراقـيــة بما فيها بــابــل وذي قار
وميسان والبصرة وأربـيــل والموصل وكركوك
واالنبار وبغداد والنجف وكربالء والديوانية كما
شملت مدارس كرفانية وأبنية تربوية متكاملة.

المؤشرات بين  ،%3.4التي سجلها مؤشر السوق القطري ،وثلث نقطة
مئوية فقط على مستوى مؤشر أبوظبي ،في حين جاءت بقية المؤشرات
منقسمة بين خسائر كبيرة كـ «السعودي» الذي لحق بـ «القطري» وخسر
 ،%3.3ودبي بخسارة  ،%2.5والمنامة بـ  ،%1.8في حين سجل مسقط
ً
ً
تراجعا مـحــدودا بـ  ،%0.6وخسر المؤشر «السعري» الكويتي نصف
نقطة مئوية.
 ٠٨و10

مصر تطلق «عملية شاملة»...
بالمجابهة الشاملة لإلرهاب والعمليات اإلجرامية األخرى بالتعاون الوثيق
مع مؤسسات الدولة كافة ،بهدف «إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية
للدولة وتطهير المناطق التي يوجد بها اإلرهابيون».
ً
وتأتي العملية الضخمة قبل نحو  20يوما من انتهاء المهلة ،التي
كان السيسي حددها لقوات الجيش والشرطة لتطهير مصر من اإلرهاب،
واستعادة األمن في شبه الجزيرة خالل ثالثة أشهر ،وذلك خالل احتفالية
ذكـ ــرى ال ـمــولــد ال ـن ـبــوي  29نــوفـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،ل ـكــن الـعـمـلـيــة الـضـخـمــة
الـتــي أطلقت أم ــس ،تــرجــح أن يتم تمديد المهلة ،فــي ظــل اقـتـنــاع خبراء
ً
استراتيجيين بصعوبة تطهير مصر من البؤر اإلرهابية تماما خالل هذه
ً
الفترة الوجيزة ،لكنهم لم يستبعدوا أن تحقق العملية األخيرة نجاحا
ً
كبيرا في تحجيم نشاط اإلرهابيين قبل «الرئاسية».
٢٤

ةديرجلا
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محليات

ً
«السكنية» :حسم توزيعات السنة المالية المقبلة غدا
بوشهري :مطالبات نقابة المؤسسة محل اهتمام ودراسة
ت ـس ـت ـع ــد الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة لـحـســم ملف
ال ـت ــوزي ـع ــات اإلس ـك ــان ـي ــة للسنة
المالية المقبلة  2019 /2018غدا
مع اللجنة اإلسكانية في مجلس
األمـ ـ ــة ،ب ـح ـضــور وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة
لشؤون اإلسكان وزيرة الخدمات،
د .جـ ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري ،وال ـم ــدي ــر
العام للمؤسسة ،م .بدر الوقيان،
وال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـبـنــك االئ ـت ـمــان
صالح المضف.
وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر إس ـكــان ـيــة

يوسف العبدالله

النقابة ّ
تكرم بوشهري والوقيان
كرم رئيس نقابة العاملين في «السكنية» ،عبدالرحمن الغانم،
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الخدمات ،د .جنان بوشهري،
والمدير العام للمؤسسة م .بدر الوقيان.
وتخلل االحـتـفــال عــدد مــن فـقــرات الشعر واألغــانــي الوطنية
والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.

م ـط ـل ـع ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن ال ـم ــؤس ـس ــة
س ـت ـس ـت ـعــرض خـطـتـهــا الـمـقـبـلــة
متضمنة التوزيعات اإلسكانية
في المناطق الجديدة ،والعقود
الـتــي سيتم تــوقـيـعـهــا ،ب ــدء ا من
مشروع البنية التحتية لمنطقة
جنوب عبدالله المبارك ،الذي من
الـمـقــرر تــوقـيـعــه خ ــال األسـبــوع
ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـشــركــة
الـ ـف ــائ ــزة م ــن ك ــاف ــة ال ـم ـس ـت ـنــدات
الخاصة بــاإلجــراء ات التعاقدية
للمشروع ا ل ــذي يتضمن توفير
البنية التحتية والخدمات العامة
لعدد  3260قسيمة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن اال جـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع
س ـي ـس ـت ـعــرض م ــراح ــل اإلنـ ـج ــاز
ف ــي ال ـم ـشــاريــع الـقــائـمــة بمدينة
ال ـم ـطــاع الـسـكـنـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
عرض نتائج الدراسات الخاصة
التي في ملف القضية اإلسكانية
بشكل عــام ،كخطة بنك االئتمان
وق ــدرت ــه ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـق ــروض
اإلس ـكــان ـيــة لـلـمــواطـنـيــن ،وم ــدى

مطالب النقابة
م ـ ــن جـ ــانـ ــب إس ـ ـكـ ــانـ ــي آخ ـ ــر،
وعدت الوزيرة بوشهري بدراسة
ال ـم ـطــال ـبــات ال ـت ــي ت ـقــدمــت بها
نـقــابــة الـعــامـلـيــن بـ ـ «الـسـكـنـيــة»،
سـ ـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
مــوظـفــي الـمــؤسـســة أو النقابة
ذاتها ،مؤكدة أنها جميعا محل
اهتمام ودراس ــة ،وستتم تلبية
ك ــل م ــا ي ـت ـفــق م ــع الـ ـق ــان ــون مــن
متطلبات.
وث ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت بـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــري ،ف ــي
تصريح صحافي مـســاء أمــس،
عـ ـق ــب رع ــايـ ـتـ ـه ــا وحـ ـض ــوره ــا
لـقــاء موظفي الــرعــايــة السكنية
الـ ــذي نـظـمـتــه ن ـقــابــة الـعــامـلـيــن

بوشهري خالل حضورها لقاء موظفي «السكنية»
بــالـمــؤسـســة ،مــؤكــدة أن تنظيم
هـ ــذا الـ ـي ــوم ال ـم ـف ـتــوح الـعــائـلــي
يقرب الموظفين ،ويعزز الود في
ما بينهم ،مشيدة بحرصهم على
مثل هذه التجمعات اإليجابية
في االحتفال باألعياد الوطنية،
م ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــدة بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص قـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــي
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـضـ ــور،
وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
للمؤسسة ،م .بــدر الوقيان ،ألن
هذه اللقاءات واالحتفاالت تقوي
عالقاتهم مــع الموظفين ،وهو

«وضع خطط تطويرية لمعرض كويت إكسبو في دورته المقبلة»

رعاية أميرية

الروضان خالل تفقده معرض الكويت اكسبو 2018
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ـل ـم ـعــرض ال ـت ـجــاري
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي م ـن ـظ ـمــة
التعاون اإلسالمي ،بمشاركة دول
عربية وأجنبية لعرض منتجاتها
وصناعاتها والتسويق لها.
ويتضمن المعرض الذي تختتم

«الكهرباء» :تحويل معامالت
«المؤسسات» والشركات إلى إلكترونية

ً
ً
بوشهري لـ ةديرجلا  :يستغرق يومين بدال من  55يوما
•

●

سيد القصاص

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء ،م .محمد بوشهري،
حرص الوزارة على تسهيل معامالتها المختلفة عبر
األنظمة اإللكترونية الحديثة ،والتي أصبحت متوافرة
في كل بيت بالكويت وفي أيدي الجميع.
وقال بوشهري ،في تصريح لـ «الجريدة» ،من هذه
الـخــدمــات التي حولتها ال ــوزارة مــن النظام الورقي
الـقــديــم إلــى الـنـظــام اإللـكـتــرونــي الـحــديــث ،وخفضت
مدة استغراق إجراء المعاملة من  55يوما إلى يومين
ف ـقــط ،خــدمــة «ن ـظ ــام ب ـيــان مـعــامـلــة خــدمــة ل ـل ــوزارات
وال ـمــؤس ـســات والـ ـش ــرك ــات» ،ح ـيــث ي ـتــم ت ـقــديــم هــذه

الخدمة عن طريق موقع الوزارة من دون الحاجة إلى
مراجعة الوزارة.
وأشار بوشهري إلى أن هذه التوجه الذي تنتهجه
الدولة يحسب لحكومة الكويت التي تحرص دائما
ع ـل ــى ت ـس ـه ـيــل م ـع ــام ــات ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن،
وتخفيض مــدة إج ــراء تلك الـمـعــامــات ،الفـتــا إلــى أن
وزارة الـكـهــربــاء ت ـحــرص دائ ـمــا عـلــى الـتـيـسـيــر على
المستهلكين في شتى المواقع التابعة للوزارة.
وثمن وكيل الكهرباء جهود أبناء الوزارة العاملين
ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت ،وال ــذي ــن ي ـبــدعــون ف ــي تسهيل
معامالت المستهلكين من خالل تلك األفكار البناء ة
التي يتم دراستها ومن ثم تطبيقها.

فعالياته اليوم (المعرض الوطني)
لـنـقــل ال ـم ـعــرفــة ب ـيــن ال ـم ـشــروعــات
الـصـغـيــرةوالـمـتــوسـطــة بـمـبــادرة
مــن الـمـشــروع الــوطـنــي لالقتصاد
المعرفي والشراكة االستراتيجية
من الصندوق الوطني للمشروعات

«المالية» :دعم العمل
العربي المشترك
قـ ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ـمــال ـيــة
المساعد للشؤون االقتصادية
نبيل العبدالجليل ،أمــس األول،
أن الكويت لن تدخر جهدا نحو
تـنـفـيــذ ق ـ ـ ــرارات ال ـق ـمــم الـعــربـيــة
ال ـعــاديــة والـتـنـمــويــة بـمــا يـعــزز
العمل االقتصادي واالجتماعي
العربي المشترك.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـب ــد الـ ـجـ ـلـ ـي ــل ،فــي
ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ «كـ ــونـ ــا» فـ ــي خ ـتــام
مشاركته بأعمال الدورة الوزارية
( )101لـلـمـجـلــس االق ـت ـص ــادي
واالجتماعي العربي ،ان المجلس
رح ــب بـطـلــب لـبـنــان اسـتـضــافــة
ال ـق ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـت ـن ـمــويــة فــي
دورتها الرابعة في عام .2019

أم ــر م ـهــم لـصـحــة بـيـئــة الـعـمــل،
لكونها تحقق وجود حلقة وصل
لها جانب اجتماعي.

وعود الوزيرة
من جانبه ،شكر رئيس نقابة
العاملين بالمؤسسة ،عبدالرحمن
الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــرة ب ــوشـ ـه ــري
والــوق ـيــان وق ـيــاديــي «السكنية»
على حضورهم في اللقاء العائلي
االجتماعي ،الذي نظمته النقابة

الصغيرة والمتوسطة ،الذي تنظمه
األمــانــة العامة للتخطيط ،اضافة
الى معرض الصناع العالمي (ميكر
ف ـي ــر) ،الـ ــذي تـسـتـضـيـفــه وتـنـظـمــه
الشركة الكويتية لالستثمار.

محمد راشد

أكد وزير اإلعالم محمد الجبري أن التنمية البشرية هي أساس
نجاح أي مؤسسة أو مشروع ،مشيرا إلى أن االهتمام باإلنسان
وتنمية مواهبه وتأهيله وتدريبه القاعدة الرئيسية التي ينطلق
منها العمل الناجح.
وذكر الجبري ،في تصريح صحافي ،أن خطة التنمية ورؤية
 2035التي أطلقها صاحب السمو أمير البالد تنطلق في أحد
أعمدتها الرئيسية على التنمية البشرية ،مضيفا أننا في مجلس
الوزراء وبتعليمات من سمو الشيخ جابر المبارك نولي اإلنسان
الكويتي جل اهتمامنا فهو ثروة البلد الحقيقية.
وأشار الجبري إلى أنه أصدر توجيهاته لوكيل قطاع التخطيط
اإلعالمي والتنمية المعرفية بالوزارة محمد العواش لعمل خطة
شاملة لتدريب وتأهيل موظفي وزارة اإلعــام ليواكبوا آخر ما
توصلت إليه تكنولوجيا اإلعالم بكافة المجاالت التقنية والفنية
والمحتوى اإلعالمي وذلك من خالل دورات تدريبية مكثفة تقام
بأكاديمية التدريب باتحاد إذاعات الدول العربية إضافة لدورات
تدريبية باتحاد إذاعات الدول األوروبية واآلسيوية والواليات
المتحدة األميركية على أن يقوم اتحاد إذاعات الدول العربية كون
الكويت ترأس هذا االتحاد بالتنسيق لتلك الدورات.
وأوض ــح وزيــر اإلع ــام أنــه ســوف تنطلق أولــى هــذه ال ــدورات
التدريبية فــي  26مــارس المقبل بأكاديمية التدريب اإلعالمي
باتحاد إذاعات الدول العربية ولمدة ستة أيام حيث ستعقد دورة
تدريبية مكثفة في مجال تكنولوجيا التصوير على الكاميرات
العالية الدقة .HD

الكويت :سنشارك في برامج دعم القدس
الوفود المشاركة في مؤتمر رام الله أدت الصالة في المسجد األقصى
اختتم مؤتمر «الـقــدس عاصمة الشباب اإلسالمي
 ،»2018الذي استمر يومين في مدينة رام الله بالضفة
الغربية أمس األول ،بمشاركة وفود عربية ،من بينها
وفد كويتي.
وشارك في المؤتمر ممثل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وزير التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون الشباب خالد الروضان ،ووفد كويتي الى جانب
 9وزراء و 11وفدا من دول عربية وإسالمية.
وأك ــد الــوكـيــل الـمـســاعــد فــي وزارة ال ــدول ــة لـشــؤون
الـشـبــاب ،يــوســف اليتامى ،أن الـقـيــادة السياسية في
الـكــويــت أول ــت أهمية كبيرة للمشاركة فــي المؤتمر،
خــاصــة أن ــه ع ـقــد ب ـع ـنــوان «الـ ـق ــدس عــاص ـمــة الـشـبــاب
اإلسالمي».
وقال اليتامى ،في تصريح للصحافيين على هامش
المؤتمر ،إننا «جئنا لنعزز أن الـقــدس عاصمة دولــة

سلة أمنية

فلسطين ،وهي كل شيء بالنسبة إلينا وللدول العربية
واإلسالمية» ،واصفا المؤتمر والــزيــارة الــى فلسطين
بالناجحة ،ومشددا على أن الكويت ستشارك في أي
برامج قادمة.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس الـمـجـلــس األع ـل ــى للشباب
والرياضة الفلسطيني ،جبريل الرجوب ،في تصريح لـ
«كونا» ،إن قوات االحتالل اإلسرائيلي حرمت  10وفود
من المشاركة .وأضاف« :المؤتمر هو انطالقة النتفاضة
لثورة شعبية في كل العالم لمصلحة فلسطين».
وبين أن المؤتمر حمل رسالة للفلسطينيين لكي
يتوحدوا ،وأن المشاركة العربية واالسالمية رسالة
أخرى بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده،
وكان الوفد الكويتي والوفود العربية واإلسالمية
المشاركة في المؤتمر قد زاروا مدينتي القدس والخليل،
وأدوا الصالة في المسجد األقصى.

بحث رئيس جهاز األمن
الوطني الشيخ ثامر العلي مع
سفيرة الجمهورية التركية لدى
البالد عائشة هالل كويتاك
اوجه التعاون المشترك.
وقال جهاز االمن الوطني
في بيان صحافي ،أمس ،ان
اللقاء بين الجانبين تطرق الى
مناقشة االمور والمواضيع
ذات االهتمام المشترك وسبل
تعزيز وتطوير التعاون بين
البلدين الصديقين.

ً
غلق  10محالت إداريا
في مبارك الكبير
كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن تحقيق
العديد من اإلنجازات إلدارة
التدقيق ومتابعة خدمات
البلدية بفرع بلدية محافظة
مبارك الكبير خالل عام .2017
وأوضح مدير إدارة التدقيق
ومتابعة وخدمات البلدية
ضيدان العدواني أن اإلدارة
قامت برفع وإزالة 13851
إعالنا من الشوارع والميادين،
وغلق  10محالت إداريا،
وتحرير  405مخالفات إلى
جانب الصلح في  47مخالفة.

ً
«البحري» يقيم احتفاال
باليوبيل الذهبي لتأسيسه
طالب أمين السر العام
في النادي البحري ،خالد
الفودري ،عددا من رؤساء
وأعضاء مجالس إدارة النادي
السابقين ،أو ذويهم أو أقاربهم
لتحديث بياناتهم ،مشيرا إلى
أن النادي سيقيم احتفاال كبيرا
بمناسبة اليوبيل الذهبي
ومرور  50عاما على تأسيسه،
وسيشتمل الحفل على تكريم
أعضاء اللجنة التأسيسية،
ورؤساء النادي وأعضاء
مجالس إداراته المتعاقبة.

«األبحاث» ينظم «المنتدى
العالمي» لحماية البيئة البحرية
نظم معهد الكويت لألبحاث
العلمية للسنة الثانية على
التوالي في الخليج العربي،
المنتدى العالمي السنوي
لتطوير البرمجيات المعنية
بالحفاظ على البيئة البحرية
« ،»Fishackathonوذلك تحت
رعاية مديرته العامة د .سميرة
السيد عمر ،وذلك في مركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي.
من جهتها ،ذكرت د .السيد عمر،
أن المعهد منذ نشأته مازال
سباقا في استدامة وحماية
الموارد البحرية ،إذ يحرص
على استخدام أحدث وسائل
التكنولوجيا للتصدي لهذه
المشكلة ووضع الحلول لها،
السيما أن البيئة البحرية في
المنطقة تواجه مشكلتين هما
التغير المناخي ،واالنسكابات
البترولية المضرة بالبيئة.

محمد الشرهان

إصابة إطفائي في حريق بمنزل مخالف بالصليبيخات
ذكرت إدارة العالقات العامة
واإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي اإلدارة ال ـعــامــة
لــإط ـفــاء أن حــري ـقــا ان ــدل ــع في
مـنــزل بمنطقة الصليبيخات،
ظ ـ ـهـ ــر أ مـ ـ ـ ــس األول ،ا س ـت ـن ـف ــر
ج ـهــود ف ــرق اإلط ـف ــاء إلخ ـمــاده،
ً
نـظــرا الحتوائه على مخالفات
جسيمة.
وأوضحت «اإلعــام األمني»،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن ال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـت ــي
تــوجـهــت للتعامل مــع الـحــادث
ه ــي الـصـلـيـبـيـخــات وال ــدوح ــة،
وقد تبين لها أن المنزل يحتوي
على مستودع مصنوع من ألواح
ال ـك ـيــربــي بـمـســاحــة  ١٨٠٠متر
مربع تقريبا ،بما يفوق مساحة

بهدف التقارب وتكوين العالقات
اإليـجــابـيــة بين مختلف شرائح
موظفي المؤسسة ،مثمنا وعود
الــوزيــرة بدراسة مطالب النقابة
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ،والـ ـت ــي ت ـص ــب فــي
مصلحة الموظفين والمصلحة
ً
العامة ،متمنيا للحضور عامة
دوام التوفيق واالجتماع في مثل
ه ــذه الـمـنــاسـبــات الــوطـنـيــة على
الحب والود للوطن وأبنائه.

الجبري يعتمد استراتيحية
التدريب في «اإلعالم»
●

طـمــوحــات كـبـيــرة وأه ــداف ــا كثيرة
ت ـس ـعــى لـتـحـقـيـقـهــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـ ــروض ـ ــان ع ــن ش ـكــره
لكل القائمين على «كويت اكسبو
 ،»2018وال ـف ـعــال ـيــات الـمـصــاحـبــة
لـ ـ ــه ،مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات وم ــوظـ ـفـ ـي ــن فــي
وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،ولكل
المشاركين مــن ال ــدول والـشــركــات
المحلية واألجنبية.

ويقام المعرض ،برعاية أميرية
س ــامـ ـي ــة ،ويـ ـع ــد أح ـ ــد ال ـف ـعــال ـيــات
ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي تـعــزيــز
وت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات فـ ـ ــي ش ـتــى
ال ـم ـجــاالت ،كـمــا يـســاعــد عـلــى فتح
آفــاق وأس ــواق جديدة ومــد جسور
ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي وال ـت ـجــاري
واالستثماري مع دول العالم.
وي ـن ـظ ــم الـ ـمـ ـع ــرض ه ـ ــذا ال ـع ــام
ب ــال ـت ـع ــاون ب ـي ــن وزارة ال ـت ـج ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة والـ ـم ــرك ــز اإلس ــام ــي
لتنمية الـتـجــارة الـتــي تقيم دورة

العلي بحث مع السفيرة
التركية التعاون المشترك

ت ــأثـ ـي ــر ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــدرة ال ـب ـنــك
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــراض بـعــض
بــدا ئــل التمويل المقترحة لدعم
قدرة البنك المالية دون اإلخالل
بحقوق المواطنين.

الروضان :إقامة معرض المشاريع الصغيرة العام المقبل
ق ــال وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـب ــاب
خ ــال ــد ال ـ ــروض ـ ــان إن «الـ ـتـ ـج ــارة»
تعتزم تنظيم معرض «المشاريع
ال ـص ـغ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة» ال ـع ــام
الـمـقـبــل ،بـمـشــاركــة واس ـعــة بهدف
دعم وتسويق المشاريع الشبابية.
وأضـ ـ ــاف الـ ــروضـ ــان ل ـ ـ «ك ــون ــا»،
خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه ل ـم ـع ــرض ال ـكــويــت
ال ـت ـجــاري ال ــدول ــي (ك ــوي ــت اكسبو
 )2018أم ــس االول ،أن «ال ـت ـجــارة»
ستبدأ بخطط تطويرية لمعرض
الـكــويــت الـتـجــاري الــدولــي (كــويــت
اكسبو) في دورته المقبلة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم دراسـ ـ ـ ــة
الجوانب السلبية في المعرض هذا
العام ،لتتم معالجتها ،إلى جانب
دراسة النواحي اإليجابية للمعرض
ليتم تعزيزها في ال ــدورة المقبلة
التي ستقام بعد عامين.
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن م ـش ــارك ــة أك ـث ــر مــن
 30دول ــة و 120شــركــة فــي معرض
(اكسبو الكويت  )2018تعد كبيرة
نسبيا مقارنة بالمعارض المقامة
في الكويت ،مبينا أن لدى «التجارة»

سلة أخبار

القسيمة التي تبلغ  ١٠٠٠متر مربع،
ويضم كميات كبيرة من األخشاب
واألثاث التي تم تخزينها بطريقة
خــاط ـئــة وم ـخــال ـفــة ألن ـظ ـمــة األم ــن
والسالمة.
وأضافت أن رجال اإلطفاء عملوا
عـلــى اح ـتــواء الـحــريــق بـعــد جهود
ك ـب ـي ــرة ب ــذل ــوه ــا ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون
امتداده الى المنازل المجاورة ،وقد
تــم تـعــزيــز ف ــرق اإلط ـفــاء مــن مــراكــز
اإلس ـنــاد والـشـهــداء وتــم استخدام
ال ـجــرافــات ،ال ــى ان تـمــت السيطرة
على الـحــادث ،وأصـيــب احــد رجــال
اإلطفاء ،وهو ضابط برتبة نقيب،
إثر سقوطه في حفرة في الموقع.
وأشارت الى ان المخالفات التي

ً
وجــدت في هذا المنزل كبيرة جدا
كون المنزل يقع في منطقة سكنية
وال يحتوي على ادنــى اشتراطات
األمــن والسالمة ،مشددة على عدم
استقالل الــوحــدات السكنية لغير
أغــراض السكن الـخــاص ،لما لذلك
من خطورة على أرواح وممتلكات
المواطنين والمقيمين.
وأوض ـحــت «اإلع ــام األم ـنــي» أن
مــراق ـبــة تـحـقـيــق ح ـ ــوادث الـحــريــق
ً
ً
فـتـحــت تـحـقـيـقــا مــوس ـعــا لمعرفة
م ـس ـب ـب ــات ال ـ ـح ـ ــادث ،إضـ ــافـ ــة ال ــى
ان اإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء أبلغت
الجهات المعنية في الدولة لضمان
ً
ازالة هذه المخالفات ،حفاظا على
أمن وسالمة المواطنين والمقيمين.

رجال اإلطفاء يكافحون الحريق

«الداخلية» تحبط محاولة «هاكرز»
اختراق موقعها اإللكتروني
ذكـ ــرت اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـعــاقــات واإلعـ ـ ــام األم ـن ــي بـ ــوزارة
الداخلية ،أن الصفحة اإللكترونية للوزارة عادت الى العمل في
وضع التشغيل االعتيادي ،بعد إحباط محاولة اختراق لها من
قبل أحد الهاكرز (قراصنة اإلنترنت).
وقالت اإلدارة ،في بيان أمــس ،إن األجـهــزة األمنية المعنية
الـمـخـتـصــة ح ــاص ــرت م ـحــاولــة االخ ـ ـتـ ــراق ،وت ــم إي ـق ــاف الـعـمــل
بالصفحة اإللكترونية فترة قصيرة ،كإجراء احترازي ،وذلك وفقا
لالستراتيجية الموضوعة والخطط الخاصة بالتعامل مع مثل
هذه الفرضيات والحاالت الطارئة.
وأضافت اإلدارة العامة لنظم المعلومات أن الموقع عاد الى
العمل في وقت قياسي ،ومن دون أن تلحق به أي أضــرار ،ولم
يؤثر ذلك على األنظمة اإللكترونية وقاعدة البيانات الرئيسة
لوزارة الداخلية ،لعدم صلتهما به ،وأن التحقيقات بدأت على
الـفــور لمعرفة هــويــة المتسبب فــي هــذه المحاولة ومالحقته
قانونيا.
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•
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«اتحاد فرنسا» لـ ةديرجلا  %99 :من خريجي
الجامعات الفرنسية يتعثرون في القبول بالوظائف
•

«بسبب معادلة شهاداتهم الدراسية في الكويت»
فيصل متعب

ذكر فهد الشمري أن «اتحاد
فرنسا» يعمل على دراسة
جدوى لزيادة المخصصات
المالية للطلبة بنسبة  ٢٠في
المئة ،لما يواجهه العديد
منهم من غالء معيشي في
بعض المدن.

أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة
اإلدارية لالتحاد الوطني لطلبة
فرنسا فهد الشمري أن االتحاد
ت ـ ـطـ ــرق خ ـ ـ ــال ل ـ ـق ــائ ــه ال ـم ـل ـح ــق
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي فــرن ـســا
د .ع ـ ـ ــادل ا لـ ـم ــا ن ــع إ لـ ـ ــى م ـش ـك ـلــة
ا لـمـعــادالت لخريجي الجامعات
ال ـفــرن ـس ـيــة ،مـبـيـنــا ان «االت ـح ــاد
منذ ديسمبر  ٢٠١٦أرسل مذكرة
الى التعليم العالي بهذا الشأن،
وح ـت ــى ي ــوم ـن ــا هـ ــذا ل ــم يـحـصــل
على الرد».
وق ــال ال ـش ـمــري ،ل ـ «ال ـجــريــدة»،
إن أ غـلــب الطلبة الخريجين من
فرنسا ،أي بنسبة  99في المئة،
حـ ـي ــن يـ ـتـ ـق ــدم ــون ال ـ ــى وظ ــائ ــف
بــالـكــويــت يـتـعـثــرون فــي الـقـبــول
بها ،بسبب المعادالت الخاصة
بشهاداتهم.
واضاف ان العديد من خريجي
فرنسا يحصلون على معدل 10
و مــا فــوق ،بحيث تعتبر الدرجة
العليا هي  20بالمعدل العلمي،
والطالب الحاصل على  ١٢درجة
بالمعدل العام يحصل على بعثة
ال سـتـكـمــال بــر نــا مــج الماجستير
ف ــي ال ـت ـخ ـص ــص الـ ـ ــذي ي ــدرس ــه،
وتعتبر في فرنسا درجة امتياز،
ل ـك ــن ع ـن ــد وص ـ ــول ال ـط ــال ــب ال ــى
الكويت تتم معادلة تلك الدرجة
بـ «جيد».
واو ضـ ـ ـ ــح ان اال ت ـ ـحـ ــاد طــا لــب

الشمري مع الملحق الثقافي د .المانع
بمناقشة موضوع إلغاء االعتراف
بــال ـجــام ـعــات ال ـفــرن ـس ـيــة ،بـحـيــث
تــم تـقــديــم مــذكــرة ت ـحــوي شــرحــا
تـ ـفـ ـصـ ـيـ ـلـ ـي ــا لـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـلـ ـح ــق
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي فــرن ـســا
د .ع ـ ـ ــادل ا لـ ـم ــا ن ــع ف ـي ـم ــا ي ـخــص
تـلــك ا لـمـســأ لــة ،و سـيـتــم تقديمها
إ لــى وز يــر التربية وز يــر التعليم
العالي د .حامد العازمي ،مشيرا
ا لـ ــى ان وزارة ا ل ـت ـع ـل ـيــم ا ل ـعــا لــي
لـ ــدي ـ ـهـ ــا م ـ ـعـ ــرفـ ــة سـ ــاب ـ ـقـ ــة ف ـي ـم ــا
يخص المذكرة وما تحتويه من
مطالبات.
وذكر أن االتحاد طالب بتوفير
مقر دائم له في فرنسا ،من خالل
تـ ـق ــدي ــم األن ـ ـش ـ ـطـ ــة األك ــاديـ ـمـ ـي ــة

وال ـث ـقــاف ـيــة لـلـطـلـبــة ،وف ــي غــالــب
األح ـيــان بـسـبــب ع ــدم تــوافــر مقر
دائ ـ ــم ل ــات ـح ــاد ن ـل ـجــأ الـ ــى حـجــز
بـعــض ا لـقــا عــات إل قــا مــة االنشطة
ب ـه ــا ،وهـ ـن ــاك وع ـ ــود م ــن رئ ـيــس
الملحق الثقافي في هذا الشأن،
وسـ ـيـ ـبـ ـل ــغ ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ل ـت ــوف ـي ــر مـ ـك ــان م ــائ ــم ل ــات ـح ــاد
ل ـي ـكــون م ـق ــرا ل ـهــم ف ــي اس ـت ـق ـبــال
الطلبة الدارسين بفرنسا والدول
المجاورة.
و لـفــت ا لــى أ نــه تـمــت المطالبة
بـفـتــح تـخـصـصــات ل ـلــدراســة في
فرنسا و عـلــى قائمتها «اال ع ــام،
وال ـب ـي ـئــة ،وال ـم ـس ــرح ،وال ـقــانــون،
مبينا ان تخصص القانون كان

يـ ـ ـ ــدرس بـ ـف ــرنـ ـس ــا وغـ ـ ـ ــاب ع ـن ـهــا
خــال االرب ـعــة االع ــوام الـســابـقــة،
والسوق العمل الكويتي يحتاج
تخصصات فرنسا.
واض ــاف الـشـمــري ان االتـحــاد
يعمل على دراسة جدوى لزيادة
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال ـم ــال ـي ــة لـطـلـبــة
ف ــر ن ـس ــا ب ـن ـس ـبــة  ٢٠فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
إ ل ـ ــى  ٢٧٠٠ي ـ ـ ــورو ،و س ـي ـقــد م ـهــا
للملحق الثقافي لتقديمها الى
وزارة التعليم العالي ،ألن هناك
غ ــاء معيشيا فــي بـعــض ا لـمــدن
الـفــرنـسـيــة ،مـثــل نـيــس وبــاريــس،
م ــن ح ـي ــث االي ـ ـجـ ــارات ال ـخــاصــة
ب ــا لـ ـسـ ـك ــن ا لـ ـ ـط ـ ــا ب ـ ــي ،إذ ي ـصــل
االيجار الشهري الى  ١٥٠٠يورو
فرنسي ،بينما المكافأة الطالبية
بحدود  ٢٣٠٠يورو.
وا عـلــن ا نــه تــم فتح بــاب لجنة
الـشـعــب الــدراس ـيــة لـطـلـبــة الـطــب
الــدارس ـيــن فــي مــالـطــا وهــولـنــدا،
و ه ــي ع ـب ــارة ع ــن ا ت ـح ــاد مصغر
يتكون من رئيس ونائبه وامين
س ـ ــر وأمـ ـ ـي ـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق وع ـض ــو
لـلـجـنــة ،وس ـت ـكــون ل ـهــذه الـلـجـنــة
م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة عـ ـ ــن ط ــري ــق
اال ت ـحــاد ،و تـقــوم بعمل االنشطة
االكــادي ـم ـيــة والـثـقــافـيــة لـلـطـلـبــة،
وتهتم بمشاكلهم وكل ما يخص
ا لــدرا ســة ،و تــو صـيــل مطالباتهم
الى الملحق الثقافي او التعليم
العالي.
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«قائمة الراية» تجدد مطالبتها االتحاد
بإقامة مناظرة للقوائم المتنافسة
الكندري  :ندعو إلى إصالح العملية االنتخابية بالمملكة المتحدة
ج ــدد أمـيــن ســر قــائـمــة الــرايــة مـحـمــد ال ـك ـنــدري دعــوتــه
الهيئة اإلدار ي ــة ال تـحــاد طلبة المملكة المتحدة بإقامة
مـ ـن ــاظ ــرة ل ـل ـق ــوائ ــم ال ـط ــاب ـي ــة ال ـم ـت ـن ــاف ـس ــة وال ـم ـش ــارك ــة
بــان ـت ـخــابــات االت ـح ــاد ال ـمــزمــع إقــام ـت ـهــا ب ـتــاريــخ  24من
الشهر الجاري.
ً
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدري أن «ا لـ ـ ـ ـ ـ ــرا يـ ـ ـ ـ ـ ــة» ق ـ ـ ــد م ـ ـ ــت كـ ـ ـت ـ ــا ب ـ ــا
بتاريخ 2017/10/4الى االتحاد ،بقيادة قائمة المتحدون،
يدعو إل صــاح العملية االنتخابية بالمملكة المتحدة،
التي تشوبها الكثير من السلبيات واألخطاء التي تهدد
ً
سالمتها وشفافيتها ،مضيفا أن الكتاب المقدم تضمن
مطالبة صريحة بإقامة مناظرة منشورة للقوائم الطالبية
في بريطانيا.
جدير بالذكر أن إقامة مناظرة بين القوائم تسمح لهم
بالتذكير بأهمية دور االتحاد ،وتفسح المجال للجميع
بالتعرف على المبادئ التي يتبناها واألهداف والبرامج
االنتخابية التي سيخوض بها االنتخابات ,مما يعطي
الطالب والطالبة لبنة أساسية للمقارنة واختيار األفضل.
وختم الكندري بأن قائمة الراية منذ تأسيسها كانت
تدعو إلقامة المناظرة بين القوائم ,والتي لم تتجاوب
مـعـهــا ال ـه ـي ـئــات اإلداريـ ـ ــة لــات ـحــاد ب ـق ـيــادة ال ـم ـت ـحــدون،
مبتعدين عن دورهم األساسي ,فقد اقامت قائمة الراية
عدة مناظرات بتنظيمها ودعت بها القوائم المتنافسة
َ
تتناس
التي القت تجاوب الجميع ,وبقيادتها لالتحاد لم
الدور الرئيسي له بتوعية الحقل الطالبي وإفساح المجال
للجميع بعرض األهداف والمبادئ ،ضمن إطار حيادي
باسم االتحاد الوطني آنذاك.
وأضـ ـ ــاف أن «الـ ــرايـ ــة» م ـس ـت ـمــرة ف ــي خ ــدم ــة ال ـج ـمــوع
الطالبية ،آملين مــن اال تـحــاد الحفاظ على مــا تبقى من
شفافية بالعملية االنتخابية المقبلة.

اتحاد طلبة الجامعة يعتمد تشكيليه مركز دراسات المرأة بالجامعة يطلق برنامج
اإلداري والثقافي
تدريب القيادات النسائية
اعتمد تشكيل النوادي الطالبية واللجان الثقافية
أ عـلــن ر ئـيــس لـجـنــة ا لـعــا قــات االجتماعية
وا لــدو لـيــة باالتحاد الوطني لطلبة الكويت،
فرع الجامعة ،فايز المطيري ،اعتماد التشكيل
اإلداري للجنة النقابية خالل العام النقابي
 ،2018 /2017ل ـخ ــد م ــة ا ل ـط ـل ـبــة وا ل ـط ــا ل ـب ــات
بالجامعة ،وقد تم اختيار جراح القزاع رئيسا
للجنة النقابية ،وذلك حرصا من االتحاد على
زيادة حلقات المعرفة على جميع المستويات
العلمية منها والنقابية.
وأ ضـ ـ ـ ــاف ا ل ـم ـط ـي ــري أن ا عـ ـتـ ـم ــاد تـشـكـيــل
الـلـجــان واألن ــدي ــة بــاالت ـحــاد يـتــم سـنــويــا من
أجل االستماع إلى المشاكل التي قد تقابلهم،
وال ـت ـع ــرف إلـ ــى آرائـ ـه ــم وم ـق ـتــرحــات ـهــم ال ـتــي
يـ ــودون تـطـبـيـقـهــا بـكـلـيــاتـهــم ،وكــذلــك الـعـمــل
عـلــى تلبية مـطــا لـبـهــم و تـحـقـيــق طموحاتهم
على مستوى الكليات وا لـمــوا قــع الجامعية،
مــع خلق حلقة مــن التواصل ا لــدا ئــم والفعال
فيما بيننا وبينهم.
وت ـم ـنــى ال ـم ـط ـيــري أن تـلـبــي آل ـي ــات الـعـمــل
بتلك اللجنة طموحات الطلبة الذين نسعى
م ــن أجـ ـلـ ـه ــم ،وس ـن ـظ ــل ن ـس ـعــى دائـ ـم ــا وأب ـ ــدا
لخدمتهم بالشكل األمثل والمناسب لتحقيق
مصالحهم ،والحفاظ على مكتسباتهم.
من جانب آخر ،أعلن نائب الرئيس للشؤون
اإلدارية باالتحاد الوطني لطلبة الكويت ،فرع
الجامعة ،عمر الوعالن ،اعتماد تشكيل اللجنة
الثقافية خــال ا لـعــام النقابي ،2018 /2017
وذل ـ ــك ب ـعــد اخ ـت ـي ــار ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـع ـمــاش
رئيسا للجنة الثقافية ،كما تم اختيار أحمد
الــرش ـيــدي نــائـبــا لـلــرئـيــس ،وثــامــر الـعــازمــي،
و مـبــارك ا لـعــاز مــي ،و خــا لــد الحريجي أعضاء

ل ـل ـج ـنــة ،وذلـ ــك م ــن «أجـ ــل ال ـع ـمــل ع ـلــى خــدمــة
ج ـم ــوع ـن ــا ال ـط ــاب ـي ــة فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ــواق ــع
والكليات الجامعية».

النهوض بمستويات الطالب
وق ــال الــوعــان :إنـنــا نعمل دائـمــا مــن أجــل
ال ـ ـن ـ ـهـ ــوض بـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات وأفـ ـ ـك ـ ــار ج ـمــوع ـنــا
الـطــابـيــة ،وال ـتــواصــل مـعـهــم أوال ف ــأوال ،في
ظ ــل االحـ ـتـ ـي ــاج ــات وال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـم ـل ـحــة
ً
التي تتطلب جهودا متميزة في هذا الشأن،
ً
وحرصا على تحقيق مثل هذه األهداف ،كان
تشكيل هذه اللجنة للوفاء بهذه االحتياجات
الس ـت ـك ـم ــال م ـس ـي ــرة ال ـت ـط ــوي ــر والـ ـنـ ـه ــوض،
التي من شأنها العمل على خدمة جموعنا
الطالبية.
ً
واختتم تصريحه متمنيا أن «نكون جميعا
عند حسن ظــن جموعنا الطالبية ا لــذ يــن لن
ن ـت ــوان ــى ع ــن تــوف ـيــر وإق ــام ــة ك ــاف ــة األن ـش ـطــة
والفعاليات التي تلبي متطلباتهم ،وتعمل
عـلــى خــدمـتـهــم بــالـشـكــل األم ـث ــل والـمـنــاســب،
ألننا وجدنا بهم ،وسنعمل دائما وأ بــدا من
أجلهم».

يطلق مركز دراسات أبحاث
ودراسـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــرأة فـ ــي ك ـل ـيــة
ا لـعـلــوم اال جـتـمــا عـيــة بجامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج تـ ــدريـ ــب
القيادات النسائية» ،بالتعاون
م ــع األ م ــا ن ــة ا ل ـعــا مــة للمجلس
األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج االم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
االنمائي.
وفي إطار برنامج التعاون
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــن «األم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة»
وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج االم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
االنـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــي ،وم ـ ـ ـشـ ـ ــروع «دع ـ ــم
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ هـ ــدف
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدام الـخــامــس
حول تمكين المرأة والمساواة
ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن» ،ب ــال ـش ــراك ــة
أي ـض ــا م ــع «الـ ـم ــرك ــز» ،وهـيـئــة
األمم المتحدة لتمكين المرأة
والـ ـمـ ـس ــاواة ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـيــن،
تـ ــم إطـ ـ ــاق ب ــرن ــام ــج ت ــدري ـب ــي
إل عــداد ا لـقـيــادات الوطنية من
السيدات.
وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج إلـ ــى
تــأهـيــل  60سـيــدة مــن الـكــوادر
النسائية ،وسيبدأ أول مارس
المقبل ،ليصبحن قادرات على
خ ــوض ال ـم ـع ـتــرك االن ـت ـخــابــي
والـ ـعـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،وك ــذل ــك
تـ ــأه ـ ـيـ ــل مـ ـ ــديـ ـ ــري ح ـم ــات ـه ــن
االنتخابية ليصبحوا قادرين
على اإلدارة الفاعلة للحمالت
االنتخابية.
وتعتمد منهجية التدريب
ع ـلــى ال ـت ـفــاعــل وال ـت ـش ــارك مــن

مبنى كلية العلوم االجتماعية
جــانــب ال ـم ـشــاركــات ،مــن خــال
مجموعات العمل «المحاكاة»
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ،وع ـ ـلـ ــى
التطبيقات العملية مــن وا قــع
ال ـخ ـبــرات الـمـكـتـسـبــة م ــن دول
المنطقة.
وك ــان ــت ان ـطــاقــة ال ـبــرنــامــج
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــت األمـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة

الـ ـث ــاث ــاء الـ ـم ــاض ــي ،ب ـح ـضــور
ك ـ ــوكـ ـ ـب ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات،
مـنـهــم ال ــوزي ــرة ه ـنــد الـصـبـيــح
وال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــرة ج ـ ـنـ ــان ب ــوش ـه ــري
وال ـنــائ ـبــة ص ـف ــاء ال ـهــاشــم ود.
ل ـب ـنــى ال ـق ــاض ــي رئـ ـي ــس مــركــز
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وأبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث الـ ـ ـم ـ ــرأة
وابتسام القعود وممثلي االمم

المتحدة بالكويت ،إضافة الى
ال ـم ـت ــدرب ــات ال ـل ــوات ــي ي ـت ـبــوأن
م ــراك ــز وم ـن ــاص ــب ق ـي ــادي ــة فــي
مختلف القطاعات الحكومية
والخاصة.

محمد الكندري

مستمرون في
خدمة جموع
الطلبة ونامل
الشفافية

طلبة «التطبيقي»
يطلقون حملة تبادل
الكتب الدراسية
أط ـل ــق ال ـع ــدي ــد م ــن طلبة
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والـتــدريــب مساء
امـ ـ ــس األول ح ـم ـل ــة تـ ـب ــادل
الكتب الدراسية ،التي تشمل
الطلبة المقيدين في كليات
الهيئة.
وأكد العديد من الدارسين
فـ ـ ــي «الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي» ت ـف ــاع ــل
الجموع الطالبية معهم في
نـ ـج ــاح هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ال ـتــي
ت ـ ـهـ ــم شـ ــري ـ ـحـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
طلبة التطبيقي ،مــع بــدا يــة
كـ ــل ف ـص ــل دراس ـ ـ ـ ــي ،وي ـق ـبــل
الـعــديــد مــن الــدارس ـيــن على
ال ـم ـك ـت ـب ــات الـ ـخ ــاص ــة لـبـيــع
الكتب الدراسية في منطقتي
حولي والفيحاء لشراء الكتب
الخاصة بالمقررات العلمية.
وأجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
اعضاء القوائم الطالبية في
مواقع التواصل االجتماعي
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ال ـت ـفــاعــل مع
ه ــذه الـحـمــات الـتــي تعتبر
ظـ ــاهـ ــرة إي ـج ــاب ـي ــة مـ ــن قـبــل
طلبة التطبيقي ،لمساعدة
بعضهم الـبـعــض مــن خــال
ت ـص ــوي ــر ال ـك ـت ــب ال ــدراس ـي ــة
ووض ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــواق ـ ــع
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
لـ ـلـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـك ـث ـي ــر
مـ ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
كليات الهيئة إيجاد الكتب
الدراسية التي يحتاجونها.

مشروع تخرج

ً
طالبات الهندسة يقدمن مشروعا لمكامن
الغاز في آبار النفط
ق ــدم ــت الـ ـط ــالـ ـب ــات ل ـم ـيــاء
العتيبي ،وشهد العصيمي،
ومـ ـن ــال ال ــرشـ ـي ــدي ،وصـيـتــة
العجمي ،من كلية الهندسة
والـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرول ف ـ ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة
الكويت ،مشروع تخرجهن،
ً
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع م ـ ـهـ ــم جـ ـ ـ ــدا،
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـمـ ـك ــام ــن الـ ـ ـغ ـ ــازات
المكثفة في آبار النفط.
و ق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــا ل ـ ـ ـبـ ـ ــات إن
ال ـم ـشــروع يـحــد م ــن اإلن ـفــاق
الزائد على مكامن الغاز في
الكويت ،بحيث تكون قيمته
االنـفــاقـيــة خ ــال الـ ـ  ٢٥عــامــا
ا لـمـقـبـلــة  ٢٣٣م ـل ـيــون دوالر
فـ ـ ـق ـ ــط ،وه ـ ـ ــو مـ ـبـ ـل ــغ زه ـ ـيـ ــد،
مقابل المبالغ التي تصرف
على مكامن الغاز في الوقت
الحالي.
وأوضحن أن النفط والغاز
ي ـت ـكــونــان ف ــي ب ــاط ــن األرض
بـنـفــس ال ـظ ــروف الـطـبـيـعـيــة،
ً
وع ــادة مــا يــوجــدان فــي حقل
واح ـ ــد ،والـ ـف ــرق ب ـيــن تـكــويــن
ا لـنـفــط وا ل ـغــاز الطبيعي هو
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ف ـ ــي ت ـعــرض ـه ـمــا

طالبات الهندسة يستعرضن مشروع مكامن الغاز
لدرجة الـحــرارة ،فالنفط عادة
ما يكون على عمق  1000م إلى
 6000م ،أ م ــا إذا ت ـكـ ّـو ن النفط
عـ ـل ــى عـ ـم ــق أك ـ ـبـ ــر فـ ـ ــإن درج ـ ــة
الـ ـ ـح ـ ــرارة الـ ـت ــي ي ـت ـع ــرض لـهــا
تكون أكبر ،وهنا يتحول النفط
إل ــى غ ــاز ،وع ـلــى ه ــذا االس ــاس
تــم عـمــل مـكـمــن خ ــاص بــالـغــاز

الطبيعي ،وفصله عــن النفط،
حتى يتم توفير أكبر قــدر من
ال ـم ـي ــزان ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـ ــدرج عـلــى
بند استخراج تلك المشتقات
الطبيعية من باطن األرض.
وأضـفــن أن الـمـشــاريــع التي
ت ـهــم ال ـق ـطــاعــات الـنـفـطـيــة يتم
تـبـنـيـهــا م ــن ج ــان ــب ال ـشــركــات

والقطاعات النفطية في الدولة،
ألهميتها ،مما يــر غــب العديد
من الطالبات في االجتهاد في
هذا السياق وتكثيف الجهود
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ـهـ ــن فـ ـ ــي ت ـط ــوي ــر
المشاريع الخاصة بالمشتقات
البترولية.

ةديرجلا

•
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شوشرة :أنصفوهم

إلى متى التمايز في القرارات دون النظر بعين االعتبار إلى الضرر من
وراء ذلك لبعض أبناء الشعب الكويتي ،ال سيما عندما يكونون من
العسكريين الذين ال ينكر أحد دورهم الوطني؟
إقرار اللجنة المالية النيابية بالتوافق مع الحكومة صرف
مكافآت االستحقاق لضباط الصف لمن خدم  25سنة وما فوق
(يحصل على سنتين مكافآت) ومــن خــدم  20سنة ومــا فوق
(يحصل على سنة ونصف) وأقــل من  20سنة (يحصل على
سنة) خالل الفترة من  28أبريل  2008إلى  31ديسمبر ،2009
ويشمل  ٢٦٨١عسكريا متقاعدا بكلفة  ٥٦مليون دينار ،هو أمر
ّ
وينم عن تخبط بعض النواب
ومبك في الوقت نفسه،
مضحك
ٍ
والسياسات الظالمة لحقوق المواطنين من العسكريين الذين
تقاعدوا قبل هذه الفترة ،ولم يستفيدوا من أي مميزات تذكر.
وكأن ذنب هؤالء أنهم كبروا في العمر ووصلوا إلى التقاعد
قبل إصــدار مثل هذه المزايا التي أنصفت البعض ،وظلمت
ً
عددا كبيرا ال حول لهم وال قوة ،األمر الذي يطرح عدة أسئلة
أمام بعض نواب األمة :أين هو إنصافكم ودفاعكم عن حقوق
أبناء الكويت الذين عملوا من أجل أمن وأمان الوطن في الوقت
ال ــذي كــان يضع البعض ملعقة مــن ذهــب فــي فـمــه ،ويخشى
الشمس الالهبة ظهرا ،في حين هناك من كان يقف عند إشارات
المرور وفي الشوارع لتنظيم حركة السير ،أو على الحدود ،أو
من يعمل تحت "الالهوب" في مواجهة حرارة الحرائق؟
إن ه ــذا الـتـمــايــز فــي ال ـق ــرارات خـلــق حــالــة مــن الـتــذمــر عند
العسكريين المتقاعدين غير المشمولين ،خصوصا أن هناك
مــن ك ــان يـضــع اآلم ــال عـلــى االس ـت ـفــادة مــن ه ــذه الـمـيــزة لحل
المشاكل المالية عنده بعد خفض راتبه إثــر التقاعد وعدم
استفادته من أي مزايا مالية.
ك ــان عـلــى أع ـضــاء السلطتين التشريعية والـتـنـفـيــذيــة أن
يضعوا بعين االعـتـبــار أن الجميع ســواسـيــة ،خصوصا أن
الدستور الكويتي نص على ذلك ،فإلى متى يتلقى أبناء الشعب
الكويتي الصدمات من بعض النواب؟
إلى متى التمايز في القرارات دون النظر بعين االعتبار إلى
الضرر من وراء ذلك لبعض أبناء الشعب الكويتي ،ال سيما
عندما يـكــونــون مــن العسكريين الــذيــن ال ينكر أحــد دورهــم
الوطني؟
إن اآلمال معقودة على باقي النواب لشمول باقي العسكريين
ال ــذي ــن ل ــم يـسـتـفـيــدوا م ــن ه ــذه ال ـم ـيــزة ،وإن ال ـت ـبــريــرات غير
المنطقية التي يضعها البعض كمن يضع العصا في الدواليب
تؤكد التخبط في اتخاذ الـقــرارات عــادة ،ألنه ال توجد زيادة
مـحــددة قبل وبـعــد ،والــدلـيــل أن الــدولــة عندما أق ــرت زي ــادات
بــدل غــاء المعيشة وغيرها شملت الجميع ســواء الموظف
أو المتقاعد.
وإن حــالــة االسـتـيــاء الـشــديــدة لــدى المتضررين الــذيــن لم
يستطيعوا إيصالها للسلطتين هي بمثابة صرخات استغاثة
لعلهم يجدون من يساعدهم قبل خلط األمور ،وبالتالي يكون
الوضع "من سبق لبق".
آخر الكالم:
بعض التعاونيات العرجاء تعاني سواد الليالي "وتجمع
الحصاني" ،والقادم أعظم!

غطرسة القوة تقضي على األنظمة ...انظروا ماذا حدث لنظام مبارك
وف ـ ــي م ـثــل ه ــذه األي ـ ــام،
م ـنــذ ًس ـبــع سـ ـن ــواتِ ،
وتحديدا في  11فبراير ،سقط نظام مبارك ،وألن
الماضي ال يغيب بمرور الوقت ،ويتكرر أحيانا
بـفــارق الــزمــن واألحـ ــداث ونوعية األخ ـطــاء ،فقد
ً
يكون مناسبا أحيانا استحضار مــا حــدث في
ً
والفهم ،وأيضا التذكير.
محاولة للتحليل
َ
ـات،
بنفسه
النظام السابق خلق
ِ
ِ
لنفسه َأزم ـ ٍ
ً
أعداء
مرات عدة ،خلق
نتيجة أسلوب اإلدارة ،وفي
ٍ
َ
َ
حلفاء إلــى أع ــداء لــه ،نتيجة
مــن ال ـفــراغ ،وح ـ َّـول
َّ
ِقصر النظر ،الــذي تمكن من كثير من الالعبين
السياسة واألم ــن دا َّخــل
األســاسـيـيــن فــي ملعب َ َ
ً َّ
النظام ،وفي الوقت نفسه ،خلق وحوشا ،ظن أنها
ْ
فاستحالت تلك الوحوش عبئا
تكفيه معارضيه،
ْ
تسببت في خسارته حلفاء عديدين،
عليه ،بل
وتحويل عدد آخر إلى معسكر األعداء.
ُ
كنت شاهدا على العديد من هــذه المواقف،
كــانــت قـنــاعـتــي أن األمـ ــور تـتـجــه إل ــى التعقيد،
وأن إدراك القائمين على إدارة األزمــة ألبعادها
ُّ
ً
أق ــل كـثـيــرا مــن حقيقتها ،وأنـهــم يــراهـنــون على
عدة عناصر ،منها االقتناع بتلك القوة الرادعة
والمسيطرة لجهاز األمن ،بقيادة وزير الداخلية
حبيب العادلي ،الذي نقل دائما اإلحساس بالثقة
إلى كل مستويات الدولة ،وعلى رأسها الرئيس
مبارك نفسه ،وبــدا هــذا واضحا أثناء االحتفال
األخير بعيد الشرطة ،وكان ًالعادلي حريصا على
ّ
الفعلي
المعلومات مبهمة حول العدد
أن يترك
ِ
َّ
لقوات األمن المركزي ،المكلفة بالحماية ومكافحة
َّ
الشغب ،وقد َ
ترك للناس إعمال خيالهم ،حتى أن

البعض قـ َّـدرهــا بنحو مليون ونصف المليون،
َّ
ْ
كشفت الحقائق فيما بعد ،أن عددهم لم
في حين
ْ
يتجاوز مئة وخمسة وسبعين ألف جندي ،ولكن
أن يعيش الناس في أوهام األرقام الكبيرة لألمن،
ُ
وتخويف.
ردع
ٍ
هو عامل ٍ
العامل الثاني ،الذي راهن عليه مديرو األزمة،
هو التجارب السابقة لتلك الجماعات المعارضة،
من مظاهرات وإضرابات ،لم تسفر إال عن أخبار
جماعات جديد ٍة،
صحافية وتلفزيونية ،وإنشاء
ٍ
الحدث ،أو تاريخه ،وقد ًكانت قناعتهم
تحمل اسم
ِ
مناسبة ،لكشف هذه
أن هذه األزمة يمكن أن تكون
ِ
الجماعات ،ومعرفة قوتها وحجمها الحقيقيين،
الناس ،ويواجهوا أنفسهم ،ويبدو
لتنكشف أمام
َ ِّ
أن هذا كان قناعة كل هؤالء ،وقد نقلوا تلك القناعة
ُ
إلى الرئيس مبارك شخصيا ،وهذا ما لمسته من
طبيعة االتصاالت ،التي كانت تجرى أمامي مع
المستويات القيادية المختلفة في البلد.
َ
نفوسهم دون
العامل الثالث ،الذي كان ساكنا
أن ينطقوا به ،هو ذلك اإلحساس ،بل تلك القناعة
َّ
ب ــأن المصريين لــن ي ـثــوروا ،وأنـهــم بطبيعتهم
يــرضــون بـمــا قسمه الـلــه لـهــم ،بــل وص ــل تقدير
البعض ،وهــم داخــل الــدائــرة الضيقة للحكم ،أن
قال لي ،منتقدا أسلوب إدارة الدولة ،رغم وجوده
الفترة ،قال :إنهم يتعاملون مع
داخلها في تلك
ً
ً
الشعب باعتباره جثة هامدة لن تحرك ساكنا،
وهذا ما َّأمن عليه ٌ
عدد آخر من القريبين من مركز
صنع القرار وإدارة األزمة.
وقامت القائمة ،ووجد القائمون على األمور

ُّ
النعمان
ُّ
شرب النعمان بن المنذر ،أحد ملوك العرب في الجاهلية ،الخمر ذات ليلة،
حتى فقد وعيه ،وأمر بقتل أعز صديقيه .أفاق من سكره وحزن كثيرا فأدمى
الحزن قلبه لما حدث ،لذا بنى لهما قبرين ببناءين عاليين أسماهما «الغريين»،
وحدد يوما للبؤس ويوما للسعد بكل سنة لذكراهما .كان يخرج في هذين
اليومين بكل حشمه وجالله ،ويجلس بين «الغريين» ،فيقتل من يصادفه بيوم
البؤس ،ويقدم عظيم اإلحسان لمن يأتيه بيوم النعيم.
استمرت هذه القاعدة حتى ذهب يوما للصيد ،لمح فريسة فانطلق نحوها
حتى تأخر الوقت وخيم الظالم وضاع في الصحراء ،يئس من العودة إلى
قصره .لمح خباء بالبادية ،انطلق نحوه ،وقال« :أتستضيفونني؟» فاستقبله
صاحب الخباء حنظلة الطائي ورحب بقدومه وأبلغ زوجته أن النجابة تلوح
من ناصية هذا الرجل ،فابذلي الجهد بإكرامه ،فقالت« :لدينا شاة فاذبحها،
ُ
وادخرت قدرا من الدقيق ليوم كهذا» .قدم حنظلة قدحا من حليب الشاة للنعمان
ثم ذبحها إلطعامه .قضى النعمان ليلة سعيدة بمحبة وكرم حنظلة ،طلع الفجر
وتأهب للرحيل ،فشكر لحنظلة صنيعه قائال« :أنا النعمان بن المنذر ،سأرقب
قدومك علي مشتاقا» .مضت السنوات وحل القحط بديار طيئ ،وأصابت
حنظلة فاقة شديدة ،فذهب للنعمان ،ولسوء حظه وصل بيوم البؤس ،غضب
الملك وعاتبه« :لماذا حضرت بيوم البؤس الذي لو لمحت فيه ابني الوحيد

ماذا لو؟ وهل؟
تعيشها ،ربما تكون قد فقدت عزيزا أو شيئا أو
وظيفتها ،هل ستكون أكثر حكمة وهدوءا واتزانا؟
ماذا لو كنت مكان ذلك اإلنسان الذي يمد يديه
لينتظر منك ربع دينار ،أو ما تجود به يداك من
خــردة باقية في السيارة تضعها في يديه وأنت
متباه بصدقتك العظيمة ،وأنت تتهمه باالستجداء
ٍ
وأن أمثاله ملؤوا الـشــوارع ،هل كنت ستتصرف
بهذه العنجهية والكبر؟
ماذا لو كنت مكان تلك الفتاة التي أخطأت أو

الشاب الــذي أخطأ بخطيئة ربما دمر حياتهما،
هل كنت ستتصرف أفضل منهما؟ هو أو هي مرا
بلحظة ضعف وأخطآ فهل ستكون أقوى وأعقل؟
ألم تمر بك لحظة الضعف هذه أم تصنف ضمن فئة
أقوى إنسان في العالم؟ لو سمحت للحظة فقط،
وقبل أن تطلق لسانك الجامح هــذا بــدون لجام،
ضع نفسك مكانهم للحظة ،وفكر ماذا سأفعل وأنا
داخل الصورة ،وال تحكم وأنت خارجها ،فال يعلم
القلوب إال الله.

بشاير الحمادي

دولة قانون
ً
ً
نحن في بلد يجب أن نحمد الله عليه ليال و نهارا ،لما نتمتع به من نعم
وخيرات كثيرة ،فالجميع يعيش عيشة كريمة هانئة في الكويت ،ولدينا
حرية التعبير عما نريد دون المساس أو الخطأ أو التعدي على حقوق
اآلخــريــن .هناك مــن يعتقد أننا ال نستطيع التعبير عــن آرائـنــا ووجهات
نظرنا ،غير أننا إذا نظرنا حولنا فإننا لن نالحظ أي نوع من الديمقراطية
فهم مسيرون في اآلراء وبعيدون عن النقد السياسي أو االتجاه المعارض
للحكومة أو القوانين ،وهذا الكالم ينطبق على أكثر دول المنطقة ،عدا مصر
فهي دولة رائدة في الديمقراطية والجلد السياسي أحيانا للكثير من األحداث
والوقائع والظروف ،بسبب مواجهتها للكثير من المشاكل وفي مقدمتها
الفقر والمرض وعــدم توافر فــرص العمل ...فنرى الكثير من الصحافيين
يقومون بلوم الحكومة وتحميلها كل المسؤولية على ما يحصل في هذا
البلد الجميل.
نحن في الكويت نعيش في رخاء وأمن وأمان ونعم تحت ظل أميرنا ،نحن
في دولة قانون ومؤسسات قائمة على الدستور الكويتي الذي وضع سنة
 ١٩٦٢في عهد "أبوالدستور" المغفور له الشيخ عبدالله السالم ،وبدئ العمل
بهذا الدستور بعد شهرين تقريبا ،وهو يأخذ بالنظام الديمقراطي ،ومن
أبرز مواده المادة رقم  ٣٢التي تنص على أنه ال جريمة وال عقوبة إال بناء

على القانون وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون التي ينص
عليها ،فضال عن المادتين  ٣٦و ٣٧اللتين تتضمنان حريات التعبير والرأي
ً
والبحث بالقول ونشره والصحافة والطباعة ،جميعها حريات مكفولة وفقا
للشروط التي يبينها القانون .نحن في دولة ينفذ بها القانون على الجميع
وقضاؤنا نزيه بحمد الله ،وال تشكيك في أي حكم يصدر ،وكم هو عمل ثقيل
الحكم في بعض القضايا وخاصة الشعبية والمصيرية ،ولهذا يعتبر عبء
ً
ً
القاضي من أثقل األعباء واألعمال ،حيث يمثل وضع الحياد مبتعدا تماما
عن التأثير الشعبي وآراء الناس في "السوشيال ميديا" واإلعالم وغيرهما
ً
من الوسائل األخرى .من جهة أخرى ،هنالك موضوع كبير جدا نتعرض له
في الكويت وهو تطاول الكثير على سيادة وطننا ورموزنا من دول أخرى،
فيجب أخذ هذا األمر بعين االعتبار وبجدية ومحاسبة كل من يتطاول على
حكومتنا ووزرائنا وسياسة دولتنا ومواقفها وخاصة السياسة الداخلية
وعالقتنا الخارجية ...فيجب أن يكون القانون حازما بحق هؤالء المتطاولين
على بالدنا وسيادتها ،فالكثير أصبحوا يتكلمون وال أرى أي مقاضاة بحقهم
أو إدانتهم أو محاسبتهم من قبل دولهم كما نفعل هنا بالكويت ونحاسب
أبناء الوطن على أي إساءة بحق دول أخرى مجاورة أو لرموزها.
أتمنى أن يتحقق العدل والمساواة في كل مكان.

خالد مقبل الماجدي *

األدوية بين الحاجة إليها والخوف منها
ً
دائما ما نسمع عن إدمان األدوية وآثار ذلك ،ومع هذا هناك من يتناولها.
األدوية في وقتنا الحاضر ضرورة ال غنى عنها ،ولكن إن وصل األمر إلى
إدمانها فهنا تكون المشكلة ،بالتأكيد سوف يعانى مدمن األدوية عندما يقرر
ً
التوقف أعراضا مؤلمة ،وسيستمر ذلك من أسبوع إلى شهر ،حسب نوع الدواء،
وسيعاني بعض األعراض االنسحابية في حال التوقف المفاجئ عن أخذها،
ً
فعلى سبيل المثال يستخدم دواء "ليريكا" مهدئا لألعصاب وتخفيف آالم
إصابات الحبل الشوكي ،ومرض السكري ،لدرجة أن بعض مدمنيه يستخدمه
بشكل سلبي ،لسهولة الحصول عليه ،باإلضافة إلى أن سعره رخيص ،ودون
اخذ رأي الطبيب.
هناك الكثير من المضاعفات لمدمني دواء "ليريكا" مثل الصداع والدوخة
وعدم وضوح الرؤية وزيادة الوزن والرعشة والزغللة وردود االفعال المرتبكة،
وذلك بعكس ما يشاع بأنها تزيد قوة التركيز وتقلل التوتر واالرتباك ،كما
أنها من الممكن أن تؤثر على الكلى والكبد ،علما أن مثل هذه التصرفات يحرم
الكثير من المرضى المحتاجين للدواء نتيجة االستخدام السلبي.
علينا أن نعلم أن األدوية هي عالج األمراض التي يعانيها اإلنسان ،ولكنها

أنفسهم فــي م ــأزق بسبب التقييم غير الموفق
لألصوات التي كانت تتعالى في هذا الوقت ،دفع
القائمون على األمــر ثمن عدم اإلنصات لصوت
ال ـشــارع ،واكـتـفــى ب ــإج ــراءات اعـتــاد صنعها في
األزمات التي كان قد خلقها في السابق.
أساليب الحصار واإلجراءات المقيدة لحركة
األح ـ ـ ــزاب والـ ـق ــوى ال ـمــدن ـيــة ف ــي م ـصــر ف ــي تلك
المرحلة من تاريخها تسببت في إحــداث حالة
ضعف مزمن في كل األحزاب ولم يكن يدرك هؤالء
أنهم بإضعاف األحزاب المعارضة المدنية إنما
يتركون الساحة واسعة ،لصعود تيار المعارضة
الدينية والـتــي تمثلت فــي األس ــاس فــي جماعة
"اإلخوان المسلمين".
ودفـعــت مصر ثمن هــذا اإلض ـعــاف المتعمد
لقوى المعارضة المدنية بــأن وصلت إلــى تلك
الصورة المشوهة للخريطة السياسية المصرية
وقتها ،حزب واحد قوي حاكم ،يضم كل من يمكن
ضمه ،حتى أنه سرت نكتة في الشارع المصري
بأنه لم يبق للحزب الوطني إال أن يضم محمد
أبو تريكة وهو أشهر العب كرة قدم في مصر في
تلك الفترة ،وأحزاب معارضة ضعيفة منشقة على
نفسها نتيجة هذا الضعف ونتيجة التدخالت
األمنية والسياسية في محاوالت لشق صفوف
هذه األحزاب ،ومعارضة دينية متمثلة باإلخوان
المسلمين الذين استطاعوا أن يصعدوا بفضل
ضعف أصوات المعارضة للحزب الحاكم ،وأغلبية
صامتة قررت أن تطلق العمل السياسي وأال تقحم
نفسها فيه.

عرفان أمين

نادية سالم جاسم

م ــاذا ل ــو؟ هــو س ــؤال أتمنى أن يضعه جميع
ال ـنــاس أم ــام أعـيـنـهــم قـبــل إصـ ــدار األح ـك ــام على
ُ
ضعت مكان أحدهم في موقف
غيرهم .ماذا لو و ِ
ما ،فهل ستكون ذلك الحكيم والمالك والمسيطر
الذي تدعيه؟
ماذا لو كنت مكان تلك األم الساخطة والعصبية
التي تصرخ على أوالدها في الشارع أو السيارة،
وتتهمها بأنها أم نكدة ال تعرف الهدوء أو التربية؟
هل تعرف ما مرت به ذلك اليوم أو الظروف التي

المرأة الحديدية

عبد اللطيف المناوي

مبارك العبد الهادي

أحيانا قد تتحول إلى داء سيئ يقضي على حياة اإلنسان إذا ما تم استخدامها
في غرض غير الغرض الذي صنعت من أجله ،والشخص الوحيد الذي لديه
معرفة بمدى مناسبة تلك األدوية لحالة المريض هو الطبيب المعالج فقط.
هناك شباب كثيرون لديهم بعض األفكار السلبية ،وقد يلجأون إلى األدوية
والعقاقير بدون استشارة الطبيب ،متوهمين أنها ستساعدهم على التفكير
وتقلل توترهم ،السيما لدى الطلبة في فترة االمتحانات.
وتنبغي اإلشارة إلى أن كمية الدواء والمدة المأخوذة منه تؤثران في مدى
خطورته ،فتناول األدوية مدة طويلة قد يكون له تأثير عكسي ،فيجعل من اآلالم
مزمنة ،وال ينفع معها أي أنواع أخرى من األدويــة ،ولهذا ينصح بأخذ رأي
الطبيب قبل تناول األدوية ،لذا نقول لكل مريض احذر من الدواء ألنه سالح
ذو حدين ،ويجب عدم التهاون في تناوله مهما كانت الحاجة ماسة من دون
استشارة أهل االختصاص.
ً
أخيرا ،الوقاية دائما خير من العالج ،فال تتهاون أخي الكريم ،فتعاطى
ً
األدوية ألتفه األسباب ،وكن حذرا حتى ال تقع فريسة لخطر إدمان الدواء.
* قسم التخدير  -ابن سينا

٥

إضافات

لقتلته»ّ ،
فرد« :لم أكن أعلم بيوم بؤسك؟» ،فقال النعمان :ال مفر من ذلك .طلب
حنظلة مهلة لتفقد أهله والعودة بيوم البؤس من السنة القادمة ،وافق النعمان
ً
بشرط أن يضمنه أحد حتى يقتل ضامنه إذا خالف وعده ،نظر حنظلة بحثا
عن الضامن حتى تطوع أحدهم بكفالته ،فأنعم النعمان على حنظلة بخمسمئة
ناقة وصرفه .في السنة التالية أقبل يوم البؤس وتوجه النعمان إلى «الغريين»،
مصطحبا الضامن ،شفعت له حاشية النعمان واستمهلته حتى الغروب لعودة
حنظلة ،ولكن الملك كان يرغب بقتل الضامن لينجي حنظلة .عند الغروب
استعد السياف لضرب عنق الضامن! عندها فاجأهم أن هناك فارسا يقترب
ً
بسرعة ،فسأل النعمان السياف« :فيم انتظارك؟» فـ ّ
ـرد« :لعله حنظلة» وفعال
كان حنظلة ،غضب النعمان ،وقال« :لماذا عدت وقد نجوت من براثن الموت؟»،
فأجاب حنظلة« :جعل الوفاء بالعهد السم الزعاف حلو المذاق في فمي»،
فسأله النعمان عن باعث هذا الوفاء ،فقال حنظلة« :إيماني بالله تعالى وكتبه
المقدسة» .عندها تبرأ النعمان ووزراؤه من األصنام ،وآمنوا بالله وتحسروا
على غفلتهم وما فاتهم من رحمة الله وفضله العظيم.
هدم النعمان «الغريين» ،وندم على ظلمه ،وحكم بالعدل واإلنصاف ،فـ«لدين
المعاملة» والتشبث باألخالق اإلنسانية الصحيحة والتصرفات الصالحة
أساس اإليمان بالله ونشر الدين وتبليغه.

ّ
مشاري ملفي المطرقة
المرأة الحديدية هو اللقب الذي يطلق على المرأة صاحبة
الشخصية الصلبة واإلرادة القوية القادرة على تحدي المحن
والوقوف أمام الصعوبات بشجاعة نادرة ،ولعل هذا الوصف
ينطبق على وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح التي نجحت للمرة
الثالثة فــي عـبــور منصة االس ـت ـجــواب ،وحصلت فــي جلسة
ً
طــرح الثقة األخ ـيــرة على  29صــوتــا لمصلحتها مقابل 13
ً
صوتا ضدها ،وخرجت من المواجهة بالمزيد من المكاسب
السياسية في مقابل المزيد من التشتت للمعارضة التي صوت
عدد من أعضائها لهند الصبيح.
و قــد كشف ا سـتـجــواب هند الصبيح حقيقة ومصداقية
بـعــض ال ـنــواب الــذيــن كــانــوا ي ـهــددون وي ـتــوعــدون ،وعندما
حانت ساعة الحقيقة تواروا عن األنظار ،وتغيرت مواقفهم
وألوانهم ،فهم يسيرون على حسب الريح والمصالح والعطايا
من الحكومة ،ويطبقون لعبة السياسة بحذافيرها ،فليست
ً
هناك مبادئ في السياسة سواء مع أو ضد دائما ،بل مصالح
دائمة ،وهؤالء يضحكون على ذقوننا فقبل جلسة استجواب
الصبيح كــان هناك تهديد من غالبية الـنــواب بتأييد طرح
الثقة ،وحتى قبل إعادة توزير الوزيرة الصبيح كان هناك من
يرفض توزيرها ويهدد بتقديم استجواب لها من األعضاء
الذين رفضوا طرح الثقة فيها ،ثم فجأة تغيرت قناعات هؤالء
بين ليلة وضحاها.
كما أن تجاوز هند الصبيح لالستجوابات وفشل طرح
ً
الثقة فيها دفع كثيرين للتساؤل عن السر وراء ذلك ،خصوصا
مع فشل وزراء من األســرة الحاكمة في استجوابات سابقة
ً
تقدمت بها المعارضة ،وتم طرح الثقة فيهم ،حيث يبدو جليا
أن هناك "حساسية" من بعض النواب تجاه الوزراء الشيوخ
ومحاولة التصيد لهم وإسقاطهم باالستجوابات القاضية،
ً
فضال عن أن الحكومة تدافع عن بعض وزرائها ،وتتخلى عن
آخرين من باب تصفية الحسابات وحرق أشخاص بعينهم
لمصلحة آخرين.
ولعل الحكومة هي الرابح األكبر من االستجواب ،إذ نجحت
في االستفادة من أخطائها في الدور التشريع الماضي وأثبتت
قدرتها على مواجهة النواب المعارضين في البرلمان ،كما أنها
استطاعت تفريق كتلة المعارضة والحصول على دعم نيابي
من داخلها ،وإنهاء أي فرصة في إتمام االتفاق الذي عقد العام
الماضي ،والذي نص على اإلفــراج عن المعتقلين السياسيين
وإعادة الجنسيات المسحوبة وإسقاط كل األحكام السياسية
عن المعارضين ،وستتفرغ الحكومة اآلن لجدول األعمال الخاص
بها بالتعاون مع النواب الموالين لها ،والــذي يأتي على قمة
أولوياته اإلصالحات االقتصادية.
في الختام أود القول إن االستجواب أداة قانونية وحق لكل
نائب في مجلس األمة ،ولكن يجب أن يستخدم لتحقيق أهداف
وطنية وللمصلحة العام ال لتصفية الحسابات أو للمساومة مع
ً
الحكومة ،كما أننا نرفض إعدام الوزراء سياسيا باالستجوابات،
بل يجب أن يتم إعطاؤهم فرصة إلصــاح الخلل والتجاوزات
ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في وزاراتـهــم من خالل
تقديم الـنــواب لتوصيات يقوم الــوزيــر بتنفيذها ،وتعطى له
مهلة ،وإذا لم ينفذ هذه التوصيات يتم تقديم استجواب آخر
لــه ،وتطرح فيه الثقة ،أمــا ما يحدث اآلن فهو تعسف وإســاء ة
الستخدام أداة االستجواب ويعرقل جهود التنمية.

ةديرجلا
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ترامب يضع صفقة القرن في بؤرة الضوء

تقرير عريقات يهدف إلى دعم قرار عباس بمقاطعة جهود الواليات المتحدة بعد إعالن رئيسها بشأن القدس
جيفري أرونسون –
أميركيان كونسيرفاتيف

عريقات يؤكد أن ترامب يقترح
سيادة فلسطينية على المناطق
«إيه وبي» في الضفة الغربية،
التي تشكل  %40منها،
والحدود الحالية من نظام
الحكم الذاتي بموجب اتفاقية
أوسلو في سنة ،1995
وال يوجد في مقترحه جدول
زمني لقيام دولة فلسطينية في
تلك المنطقة.

بسيطرة إسرائيل
الدائمة على القدس
الشرقية ووادي
األردن تكون قد
حصلت على %60
من الضفة الغربية

ب ــدأ وع ــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادف إلـ ـ ـ ــى إن ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـنـ ــزاع
الفلسطيني اإلسرائيلي بالتحرك بشكل
عملي ،وبعد سنة من مناقشات بقيادة
غــاريــد كوشنر وهــو صهر تــرامــب بــرزت
بجالء العناصر الرئيسة للتصميم الذي
طــرحــه تــرامــب ،ولـكــن ذلــك ليس مــا يريد
الفلسطينيون حدوثه على وجه التحديد.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ـب ــالـ ـغ ــة دع ـ ـ ـ ــوة األف ـ ـكـ ــار
واالقـ ـت ــراح ــات ال ـت ــي أث ــاره ــا ال ـم ـقــربــون
مــن تــرامــب بأنها خطة صــادقــة ونزيهة،
ويتعين فــي المقام األول أن تظهر هذه
ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا خ ـ ـبـ ــراء ت ــرام ــب
خــال العام الماضي إمكان طــرح وجهة
نـظــر مـحـكـمــة ،ومـتـفــق عـلـيـهــا لـمـشــاركــة
دبلوماسية تستحق هذا التعريف ،كما ال
يوجد دليل يشير إلى أن لدى فريق ترامب
القدرة على ترجمة مثل تلك الخطة بشكل
نــاجــح ،فــي حــال وجــودهــا ،الــى مشاركة
دبلوماسية ناجحة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك أف ـض ــى إذع ــان
تـ ــرامـ ــب فـ ــي شـ ـه ــر دي ـس ـم ـب ــر ال ـم ــاض ــي
لطلب الـكــونـغــرس بـشــأن االع ـت ــراف بــأن
ال ـ ـقـ ــدس ع ــاص ـم ــة إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إلـ ـ ــى دف ــع
الكرة الدبلوماسية إلى التدحرج وطرح
افـ ـت ــراض ــات م ـت ـطــرفــة أحـ ــاديـ ــة ال ـجــانــب
تدعم حكومة رئيس الــوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو.
وفي غضون ذلك وجد الفلسطينيون
أنفسهم في صورة العناصر السلبية في
هذه العملية ،وقبل عيد الميالد الماضي
ق ــدم كـبـيــر ا ل ـم ـفــاو ض ـيــن الفلسطينيين
صـ ــائـ ــب ع ــريـ ـق ــات إلـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــادة مـنـظـمــة
ً
ً
التحرير تقريرا موجزا للمشهد العدائي
الدبلوماسي في واشنطن ،وكان التقرير
يهدف إلى دعم قرار الرئيس الفلسطيني
محمود عباس مقاطعة جهود الواليات
المتحدة بعد إعالن ترامب حول القدس.

إلى إسرائيل.
ويـقـتــرح تــرامــب االع ـت ــراف بإسرائيل
دولة يهودية وفلسطين دولة فلسطينية–
وهـ ــي ص ـي ـغــة ط ــرح ــت ف ــي ع ـهــد أوب ــام ــا
استجابة لمطالب إسرائيلية -كما أن فكرة
ترامب عن خمسة ماليين الجئ فلسطيني
على شكل مسؤولية فلسطينية حصرية
تبدو متماشية مع مبادرة السالم العربية
التي دعــت إلــى حــل مشترك متفق عليه،
وتدعو صيغة ترامب منظمة التحرير الى
التخلي عن حق العودة للفلسطينيين الى
األرض التي طردوا منها.

وحتى في حال وجود جزء فقط من هذا
الوضع مثل انعكاس حقيقي لما يجري
فإن لدى الفلسطينيين أكثر مما يكفي من
األسباب لدعم الرئيس عباس والشعور
بالحذر من دور الواليات المتحدة.

تقرير عريقات
والح ـ ــظ ت ـق ــري ــر ص ــائ ــب ع ــريـ ـق ــات أن
«العالقات مع الواليات المتحدة يمكن أن
تدعم فقط من خالل إلغاء القرار األميركي
ال ــذي يعتبر ال ـقــدس عــاصـمــة إلســرائـيــل
وإلغاء القرار الذي يعتبر منظمة التحرير
الفلسطينية منظمة إرهابية».
وأضاف أن «إدارة ترامب لن تقدم على
هــاتـيــن الـخـطــوتـيــن ،ولــذلــك يتعين على
مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـتـمـســك بـتـعـلـيــق كل
اتصاالتها مــع تلك اإلدارة فيما يتعلق
ً
بعملية السالم مع رفض اعتبارها وسيطا
ً
أو راعيا لتلك العملية بأي طريقة كانت».
ويوجد ما يكفي من األدلة لدعم وجهة
نظر منظمة التحرير إزاء عداوة واشنطن
وق ـ ــد أعـ ـل ــن ت ــرام ــب أن قـ ـ ــراره الـمـتـعـلــق
بــاالع ـتــراف بــالـقــدس عــاصـمــة إلســرائـيــل
«ي ــرف ــع ال ـمــدي ـنــة» م ــن ط ــاول ــة مـفــاوضــات
السالم في المستقبل.
وجاء تقرير عريقات الذي يقع في نحو
 100صفحة بعد محادثات غير رسمية
متعددة أجراها مع مسؤولين أميركيين،
وتكمن أهميته في سرد عناصر أساسية
تتعلق ألول مرة بما يدعى «صفقة القرن»
التي تميل لمصلحة إسرائيل.
وبحسب عريقات فإن ترامب من خالل
منحه االعتراف بضم القدس الشرقية إلى
إســرائـيــل سيدعم وج ــود عاصمة لدولة

صائب عريقات

محمود عباس

بنيامين نتنياهو

فلسطينية ف ــي ض ــواح ــي ال ـق ــدس ،وفــي
حقبة التسعينيات مــن ا ل ـقــرن الماضي
كان بناء مبنى يضم البرلمان الفلسطيني
قد تم في حقيقة األمر في قرية أبو ديس
وضـمــن مــوقــع ج ــدران المدينة القديمة،
لكنه لم يستخدم على اإلطالق.

 2في المئة من تلك المناطق إلى إسرائيل.
وي ــاح ــظ ت ـقــريــر عــري ـقــات أن تــرامــب
«خالل شهرين أو ثالثة شهور على أبعد
حــد» سيوافق على إعــان اســرائـيــل ضم
كـتــل م ــن مـسـتــوطـنــات الـضـفــة الـغــربـيــة،
ويقول عريقات إن نتنياهو يقترح ضم 15
في المئة من األراضي فيما يقترح ترامب
ضم  10في المئة فقط.
وال تـشـمــل األرقـ ـ ــام اإلســرائ ـي ـل ـيــة وال
األميركية القدس الشرقية أو وادي األردن،
وهي منطقة تشمل نحو  25في المئة من
الضفة الغربية ،وفي لغة تذكر بطلبات
إسرائيل خــال عهد إدارة ب ــاراك أوباما
ي ـبــدو أن ت ــرام ــب ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـقـبــول
«سيطرة أمنية» على تلك المساحة من
قبل إسرائيل بصورة حصرية ودائمة مع
سيطرة القوات اإلسرائيلية على حدود
وادي األردن التي تفصل الضفة الغربية
وإسرائيل عن األردن إضافة

إل ــى ال ـت ــال الـمـمـتــدة إل ــى وس ــط الضفة
الغربية.

تقسيم الضفة الغربية
ويعتبر تقسيم الضفة الغربية بين
إس ــرائـ ـي ــل ودول ـ ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة ف ــي قـلــب
ال ـت ـع ـطــل والـ ـت ــوق ــف ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،ألن
س ـيــاســة إس ــرائ ـي ــل ال ــرام ـي ــة إلـ ــى إن ـشــاء
مستوطنات على األرض– أكثر من 200
مستوطنة تضم أكثر مــن نصف مليون
مـسـتــوطــن– كــانــت تـهــدف إل ــى المطالبة
بمناطق متنازع عليها ،وكانت الجهود
الدبلوماسية السابقة ترمي إلى حيازة
إســرائـيــل نـحــو  10فــي الـمـئــة مــن الضفة
الغربية ،وبدورها كانت منظمة التحرير
الفلسطينية مستعدة للتنازل عن أقل من

الدولة الفلسطينية المقترحة
وب ـمــوجــب ه ــذه «ال ـف ـك ــرة الـمـشـتــركــة»
للدولة الفلسطينية فإنها ستكون منزوعة
السالح ماعدا وجــود «قــوة شرطة قوية»
وهـ ــي ال ـف ـك ــرة ال ـت ــي ط ــرح ــت خـ ــال عهد
جيمي كارتر.
وي ـ ـب ـ ــدو أن ف ـ ـكـ ــرة الـ ـخـ ـط ــة األمـ ـنـ ـي ــة
األميركية تعتمد على «خطة ألون» التي
ً
قدمت أوال في سنة  1970والتي تقضي
بسيطرة إسرائيل على مرتفعات مركزية
في الحدود مع األردن.
والــافــت في تقرير عريقات غياب أي
ذكر لقطاع غزة ،كما أن الممر اآلمن بين
الضفة الغربية وقـطــاع غــزة كــان قضية
مركزية في عهد بيل كلينتون ،وتقضي
صيغة ترامب بتسليم منظمة التحرير
الفلسطينية السيطرة الكاملة
وال ـس ـيــادة عـلــى ذل ــك الممر

مقترحات ترامب
وهكذا فإن ترامب– وبحسب عريقات–
ي ـق ـت ــرح سـ ـي ــادة فـلـسـطـيـنـيــة ف ــي نـهــايــة
ال ـم ـطــاف عـلــى الـمـنــاطــق «إيـ ــه وبـ ــي» في
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ،وال ـت ــي تـشـكــل  40في
المئة منها ،والـحــدود الحالية من نظام
الـحـكــم الــذاتــي بـمــوجــب اتـفــاقـيــة أوسـلــو
فــي سنة  .1995وال تـحــدد أفـكــار ترامب
أي جــدول زمني لقيام دولــة فلسطينية
ف ــي ت ـل ــك ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـع ـكــس دع ـم ــه لـضــم
إسرائيل لنحو  10إلــى  15في المئة من
أراضي الضفة الغربية في وقت الحق من
هذه السنة.
وعندما تتم سيطرة إسرائيل بصورة
دائمة على القدس الشرقية ووادي األردن
تكون قــد حصلت على مــا يصل إلــى 60
فــي المئة مــن الضفة الغربية ،ويخلص
عريقات إلــى القول إن محتويات صفقة
ترامب تهدف الى المحافظة على الوضع
القائم ،مما يعني دولة واحدة بنظامين
«عن طريق حكم ذاتي دائم».

الرئيس األميركي يريد تحويل مكتب التحقيقات الفدرالي أداة بيده
●

آدم شيف* -إسكواير

ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـت ــي س ـب ـقــت نـشــر
ً
م ــذك ــرة م ـض ـل ـلــة ع ـ ـمـ ــدا ،نـ ــدد بـعــض
الجمهوريين بالفضيحة الكامنة،
معتبرين أنها ُ«أسوأ من ووتر غيت»،
ولـكــن عـنــدمــا ن ـشــرت الـمــذكــرة تبين
ً
أنـهــا ال ت ـقـ ّـدم أي ــا مـمــا وع ــدت بــه عن
أدلة دسمة على انتهاكات نظامية ،بل
بمعلومات يسيرة أخذتها من
اكتفت
ُ
طلب واحــد قــدم إلــى محكمة مراقبة
تحتو
االستخبارات األجنبية ،ولــم
ِ
هذه المذكرة على التبرئة التي سعى
وراء ه ــا الــرئـيــس ون ــادى بـهــا ،ورغــم
ذلك تبقى هذه المذكرة بالغة األهمية
ً
ألنـهــا ت ـ ُقـ ّـوض نـظــامــا مــن الـضــوابــط
والقيود أنشئ في أعقاب «ووتر غيت»
ُ
وص ـمــم لـحـمــا يــة مكتب التحقيقات
الفدرالي من تدخالت البيت األبيض.
شـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـلــت
ً
فضيحة «ووتر غيت» عددا
مـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات
ال ـ ـف ـ ــدرال ـ ـي ـ ــة ف ــي
س ــوء استعمال
تطبيق القانون
والـ ـص ــاحـ ـي ــات
االسـتـخـبــاراتـيــة،
بقيادة المدير ج.
إدغـ ـ ــار ه ــوف ــر ال ــذي
ش ـغ ــل ه ـ ــذا الـمـنـصــب
ً
طــوال  40سنة تقريبا،
اس ـت ـهــدف مكتب
جيمس كومي

الـتـحـقـيـقــات ال ـفــدرالــي المجموعات
ا لـسـيــا سـيــة المحلية ا لـتــي اعتبرها
«مـ ـ ـخ ـ ــرب ـ ــة» الض ـ ـطـ ــاع ـ ـهـ ــا ب ــأعـ ـم ــال
س ــري ــة وع ـم ـل ـي ــات م ــراق ـب ــة مـخــالـفــة
ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور ،شـ ـمـ ـل ــت أه ـ ـ ـ ـ ــداف هـ ــذه
األع ـم ــال الـمـجـمــوعــات االش ـتــراك ـيــة،
والمتظاهرين المناهضين للحرب،
وم ـج ـم ــوع ــات الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـح ـقــوق
المدنية وقادتها ،من بينهم مارتن
لوثر كينغ االبن.
نتيجة لذلك ارتكزت حملة جيمي
ك ـ ــارت ـ ــر ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي عـ ـ ــام 1976
ع ـل ــى وعـ ـ ــده أمـ ــة س ـئ ـمــت ال ـف ـضــائــح
ّ
سيحصن وزارة الـعــدل ومكتب
أنــه
التحقيقات الفدرالي ضد التوجيهات
والـ ـت ــأثـ ـي ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة ،وه ـ ــذا ما
فـعـلــه بــالـتـحــديــد عـنــدمــا وص ــل إلــى
ً
سدة الرئاسة ،واضعا للمرة األولى
قــواعــد رسـمـيــة تـحـكــم الـتـفــاعــل بين
وزارة العدل والبيت األبيض ،واألهم
من ذلك على األرجــح أنه حـ ّـول األمل
بعدم استخدام صالحيات
وزارة ال ـعــدل ومكتب
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة
كـ ــأداة لـمـحــاربــة

رود روزنشتاين

خـ ـص ــوم ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ــاس ـي ــة إل ــى
حقيقة راسخة ،ومع إضافة الضوابط
والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــود ال ـ ـجـ ــديـ ــد إلـ ـ ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة
ُ
التنفيذية استحدثت آليات مراقبة في
ً
الكونغرس والمحاكم أيضا.
وهكذا سمحت لجان االستخبارات
َ
مجلسي النواب والشيوخ للمرة
في
األولى لمجموعة مختارة من ممثلي
ً
ال ـش ـع ــب ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن دي ـم ـق ــراط ـي ــا
بـ ـ ـ ــاإلشـ ـ ـ ــراف ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـمـ ــل الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت
االس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة األكـ ـث ــر حـســاسـيــة
واالطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى الـ ـب ــرام ــج واألس ـ ـ ــرار
الوطنية األكثر أهمية .وفي
األمنية ُ
ع ــام  1978أن ـش ـئــت مـحـكـمــة مــراقـبــة
االستخبارات األجنبية بغية اإلشراف
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات م ــراق ـب ــة ال ـم ـخ ــاب ــرات
المضادة العالية السرية وإخضاعها
ل ـل ـمــزيــد م ــن ال ـض ــواب ــط .صـحـيــح أن
األعـ ــراف والـمــؤسـســات الـتــي تحمي
وزارة ال ـعــدل مــن الـتــدخــل السياسي
ُ
امتحنت في السنوات التي تلت ،إال
ً
أن ـهــا ل ــم تـتـعــرض مـطـلـقــا لضغط
م ـ ـمـ ــاثـ ــل ل ـ ـمـ ــا ت ــواجـ ـه ــه
خالل عهد الرئيس
دونالد ترامب.
ش ـ ـ ـهـ ـ ــدنـ ـ ــا
خ ــال السنة

ً
األولى من عهد ترامب جهودا حثيثة
لتقويض فصل السياسة عــن وزارة
العدل النزيهة في محاولة لتحويل
ص ــاح ـي ــات الـتـحـقـيــق ال ـت ــي تتمتع
بها هــذه الـ ــوزارة إلــى أداة سياسية
ش ـخ ـص ـي ــة بـ ـي ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس .ت ـجــاهــل
الـبـعــض س ـلــوك الــرئ ـيــس ،معتبرين
ً
ً
ذلـ ـ ــك تـ ـص ــرف ــا ط ـب ـي ـع ـي ــا مـ ــن رئ ـيــس
ً
جــديــد ،وخـصــوصــا أن ــه رج ــل أعـمــال
يتصرف على هواه ولم يعتد أو يألف
الـتـفــاصـيــل الــدق ـي ـقــة ل ـهــذا المنصب
ً
والحكومة عموما.
ولكن في السنة التالية اتضح أن
الرئيس يعتبر فكرة «أن وزارة العدل
ً
ّ
ال تشكل امتدادا لعمليته السياسية»
ً
ّ
قـيــدا غير مقبول يكبل سلطته ،فقد
ً
أخـبــر مــراســا فــي شـهــر ديسمبر أن
له «كامل الحق» في أن يتصرف كما
يـحـلــو ل ــه م ــع «وزارة ع ــدل إدارت ـ ـ ــه»،
وقــد سعى الرئيس إلــى تطبيق هذا
التصريح منذ ا لـيــوم األول لتسلمه
منصبه.
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ع ـه ــده
طــالــب ت ــرام ــب مــديــر
مـكـتــب التحقيقات
الـ ـف ــدرال ــي ال ـســابــق
ج ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــس ك ـ ــوم ـ ــي
بـ ـ ــ«ال ـ ــوالء» ،وط ــرده
ع ـن ــدم ــا ل ــم يـحـصــل
عـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ــوالء
بإنهائه تحقيق فلين
وإزاحته سحابة
هيالري كلينتون

مكتب التحقيقات الفدرالي
ً
التحقيق الروسي ،كذلك دعا مرارا إلى
منافسته
إعــادة فتح التحقيق بشأن
ِ
ف ــي ع ـ ــام  2016هـ ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ن ـ ـ ــدد ع ــان ـي ــة
بالمدعي العام جيف سيشنز لتنحيه
ً
عن التحقيق الــروســي ،علما أن هذه
خطوة طلبها فريق محترف في وزارة
العدل ُيعنى بالمبادئ واألخالق.
ً
أخيرا ،أشارت بعض التقارير قبل
أيام إلى أن الرئيس سأل المدعي العام
ً
رود روزنـشـتــايــن ال ـم ـســؤول رسـمـيــا
عــن اإلش ــراف على تحقيق المجلس
الخاص عما إذا كان «ضمن فريقي»،
ً
وسأل أيضا مدير مكتب التحقيقات
الفدرالي بالوكالة آنذاك أندرو ماكيب

عما إذا كان قد ّ
صوت للرئيس.
تكشف تصريحات الرئيس العلنية
وسلوكه الخاص على حد ســواء أنه
ً
يسعى جاهدا لتقويض المؤسسات
واألعـ ــراف الـتــي تحمي وزارة الـعــدل
مــن توجيهاته ،وي ــزداد هــذا الوضع
خ ـط ــورة إذا أخ ــذن ــا ف ــي االع ـت ـبــار أن
حـمـلـتــه ال ـخــاصــة تـخـضــع للتحقيق
بتهمة الـتــآمــر المحتمل مــع ال ــروس
في تدخلهم في االنتخابات الرئاسية،
ويعمل ترامب لإلمساك بزمام مكتب
الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي بـغـيــة حماية
نفسه واستخدام صالحيات التحقيق
الواسعة التي يملكها ضد خصومه
ساعة يشاء.

ول ـك ــن ف ـي ـمــا ي ـشــن ال ـج ـم ـهــوريــون
هـجــومـهــم الـشــامــل عـلــى أس ــس حكم
الـ ـق ــان ــون فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد ،ي ـج ــب أن
يتذكروا االنتهاكات التي دفعت إلى
تشييد هذا الجدار بين وزارة العدل
وال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض وال ـم ـخ ــاط ــر الـتــي
يـشـمـلـهــا ت ـح ـ ّـو ل مـكـتــب التحقيقات
الـفــدرالــي إلــى مـجــرد أداة أخ ــرى بيد
الرئيس.
* عضو بارز في لجنة
االستخبارات بمجلس النواب.
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رؤى عالمية
الكرملين يراجع تراث الثورة الروسية

طريقة التعامل مع مئوية «البلشفية» أظهرت رفض موسكو الواضح والثابت لذلك الميراث
الريسا ديريغالزوفا – معهد كينان

ً
ال يزال الشعور العميق بالماضي قائما في ًأوساط كثير من الروس العاديين الذين أصيبوا بخيبة
أمل عندما علموا أنه لن يتم االحتفال رسميا بالذكرى المئوية لثورة  17أكتوبر في سنة ،1917
حتى إن امرأة ستينية قالت إنها لن تنتخب فالديمير بوتين في االنتخابات المقبلة ،ألنه رفض
االحتفال بثورة أكتوبر.

كارل ماركس

تأثير الماضي
يبدو كأنه يثير
بعض القلق لدى
الكرملين

ً
كان الفتا انتقاص أهمية ثورة أكتوبر
 1917فــي تــاريــخ روسـيــا الحديث على
الصعيد الرسمي ،فقد أغفل ذلك الحدث
بصورة هادئة من تقويم األيام التذكارية
الرسمية ،ولكن على الرغم من ذلك فإن
مــراج ـعــة الـكــرمـلـيــن لـلـتــاريــخ ال تخفي
ً
تـمــامــا مــا يـمـكــن أن يـشـكــل ق ــوة دافـعــة:
الخوف من عدم االستقرار
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع وف ــي
أوس ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـن ـخ ـب ــة
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ال ــروس ـي ــة الـتــي
تستطيع تهديد
ال ــدول ــة ،كـمــا أن
تــأثـيــر الـمــاضــي
يبدو وكأنه يثير
البعض من القلق
لدى الكرملين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ــداخ ـ ـ ـلـ ـ ــت

لينين

تأثيرات االضطرابات المرتبطة بثورة
أكـتــوبــر وتشكيل االت ـحــاد السوفياتي
ب ـعــدهــا ف ــي ش ـتــى م ـنــاحــي ال ـح ـيــاة في
روس ـي ــا .وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ف ــإن وتـيــرة
ال ـت ـغ ـيــرات االج ـت ـمــاع ـيــة الـبـطـيـئــة بعد
تفكك االتـحــاد السوفياتي كانت تعني
أن االشارات الجلية المتعلقة بالماضي
السوفياتي ال تــزال موجودة بكثرة في
روسيا .وعلى سبيل المثال فإن أسماء
األماكن والشوارع في شتى أنحاء البالد
تذكر بالتراث السوفياتي .وفــي مدينة
تومسك التي تقع في قلب سيبيريا على
بعد  1800ميل إلى الشرق من العاصمة
موسكو تظهر أسـمــاء لينين وماركس
والجيش األحمر على الفتات الشوارع،
والتغير البارز الوحيد حدث في أوائل
التسعينيات من القرن الماضي عندما
ت ـمــت اس ـت ـع ــادة االسـ ــم ال ـقــديــم لـســاحــة
نوفوسوبورنايا (الكاتدرائية الجديدة)
إلى ساحة الثورة التي تعود إلى العصر
السوفياتي.
وال يزال الشعور العميق بالماضي
ً
قائما في أوساط الكثيرين من الروس
الـعــاديـيــن الــذيــن أصـيـبــوا بخيبة أمــل
ع ـنــدمــا ع ـل ـمــوا أنـ ــه ل ــن ي ـتــم االح ـت ـفــال
بشكل رسمي بالذكرى المئوية لثورة
 17أكتوبر في سنة  .1917وقد سمعت
ام ــرأة فــي الـسـتـيـنــات مــن الـعـمــر تقول
إن ـه ــا ل ــن ت ـن ـت ـخــب ف ــادي ـم ـي ــر بــوتـيــن
فــي االنـتـخــابــات المقبلة ألن ــه رفــض
االحـ ـتـ ـف ــال بـ ـثـ ــورة أكـ ـت ــوب ــر .وهـ ــذه
ً
المشاعر تشهد تراجعا وإن بصورة
ب ـط ـي ـئــة ،وح ــوال ــي  15ف ــي الـمـئــة
مــن المواطنين ال ــروس خططوا
لالحتفال بثورة أكتوبر في العام
الماضي فيما كانت النسبة  23في
المئة فــي سنة  ،2006بحسب تقرير
ص ــدرف ــي ش ـهــر نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي عن

الثورة البلشفية التي غيرت وجه روسيا

«أكتوبر  ...»١٩١٧انقالب راديكالي ال ثورة
ي ـع ـت ـبــر ال ـكــرم ـل ـيــن اآلن أن ثـ ـ ــورة أك ـت ــوب ــر 1917
(البشلفية) ،التي كانت الحدث المحوري البارز بحسب
التاريخ السوفياتي ،مجرد انقالب دعت إليه مجموعة
صغيرة من الراديكاليين السياسيين ،وبحسب وجهة
النظر الرسمية فإن الخطر األشد الذي كانت تمثله تلك
الثورة هو االنقسام في أوساط النخبة السياسية في
البالد والذي وضع الدولة الروسية أمام خطر ماحق.
مــركــز لـيـفــادا وهــو مــؤسـســة استطالع
آراء مستقل.

االتحاد الروسي
وعـلــى الــرغــم مــن أن االتـحــاد الــروســي
هو الخليفة الرسمي لالتحاد السوفياتي
وبذلك يتوقع أن يواصل بعض التقاليد
الـســابـقــة ف ــإن الكرملين تـجــاهــل إل ــى حد
كبير مئوية ثورة أكتوبر .واألكثر من ذلك
أن بوتين اخـتــار افـتـتــاح نصب تــذكــاري
لـضـحــايــا الـقـمــع الـسـيــاســي فــي موسكو
في الثالثين من شهر أكتوبر .والالفت أن
االحـتـفــال تــم عشية مناسبتين مهمتين
ف ــي ت ــاري ــخ روس ـي ــا ال ـحــديــث 4 :نوفمبر
وهــو يــوم الــوحــدة الوطنية الــذي بــدأ في
سنة  2004وحظي بشعبية بين الوطنيين
وقوى جناح اليمين ،و 7نوفمبر الذي بدأ

وق ــد أش ــارت الـمـنــاقـشــات الـمـتـكــررة فــي الجمعية
التاريخية الروسية إلى أن القوى الليبرالية التي كانت
تقف وراء ثــورة فبراير قد أضعفت نتيجة التنافس
ال ــداخ ـل ــي ول ــم تـتـمـكــن م ــن م ـنــع اس ـت ـيــاء الـعـنــاصــر
البلشفية على السلطة في شهر أكتوبر سنة .1917
ويشدد هذا المنطق على مسؤولية النخبة السياسية
ازاء الحفاظ على وحدتها من أجل قيام دولة قوية.

االح ـت ـفــال بــه حـتــى سـنــة  1996وال يــزال
الشيوعيون يحتفلون بــه تحت شعار «
ثورة أكتوبر العظيمة «.
وقد أظهرت مئوية ثورة أكتوبر رفض
الكرملين الواضح والثابت لميراث الثورة
الـســوفـيــاتـيــة .وي ـقــول بـعــض ال ـخ ـبــراء إن
النخبة السياسية الروسية ال تــزال غير
واثقة من كيفية التفكير في هذه المناسبة
ولـكــن يـبــدو أن سنة  2017وف ــرت الدليل
ال ـك ــاف ــي ل ـم ــواق ــف هـ ــذه ال ـن ـخ ـبــة .وخ ــال
طـفــولـتــي وش ـبــابــي ك ــان مــن المستحيل
تفادي ثورة أكتوبر :كانت الثورة موجودة
ف ــي ك ــل مـ ـك ــان .والـ ـي ــوم ت ـمــت ازال ـ ــة هــذه
الـمـنــاسـبــة م ــن ال ـســاحــة ال ـعــامــة بـصــورة
تامة ،وتفضل الدولة الروسية أن ترى في
سنة  1917مادة لدراسة وتقييم تداعيات
تلك المناسبة.
وف ـ ــي ش ـه ــر نــوف ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي أل ـقــى

وهـكــذا يمكن اعتبار سنة  2017نقطة تحول في
القراء ة الرسمية لألحداث الثورية التي شهدها عام
 1917والـتــي عــززت فــي الماضي األمــة السوفياتية،
وبحسب فحوى مناقشات الجمعية التاريخية ،فإن
النخبة السياسية الروسية نأت بنفسها عن الماضي
السوفياتي وال تتوقع عودته من جديد مهما كان رأي
النقاد في داخل البالد وخارجها.

رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين
ً
خطابا في اجتماع األكاديمية الروسية
للعلوم وص ــف فـيــه فهمه لـعــواقــب ثــورة
سنة  .1917وبحسب األكاديمية الروسية
للعلوم وهي مؤسسة مدعومة من الدولة
ت ــرت ـب ــط بـ ـع ــاق ــات ق ــوي ــة مـ ــع الـمـجـتـمــع
المهني فإن أسلوب ذلك المسؤول يهدف
إلى «توعية جيل جديد من الروس الذين
لــم يحتفلوا قــط بـثــورة أكـتــوبــر» بأهمية
ال ـ ــدروس الـمـسـتـقــاة مـنـهــا بالنسبة إلــى
روسيا وشعبها.

وجهة النظر الرسمية
م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر رس ـم ـي ــة ك ــان ــت تـلــك
ال ـ ـ ــدروس تـ ــرى أن ث ـ ــورة أك ـت ــوب ــر ليست
ً
ً
مجيدة وال تمثل حدثا إيجابيا حتى في
تــاريــخ األم ــة .وعـلــى العكس مــن ذلــك هي

حدث دراماتيكي ومعقد أفضى إلى تقسيم
المجتمع الروسي وألحق المزيد من األلم
والمعاناة بالبالد .وتضم ما يعرف باسم
الـثــورة الروسية الكبرى اآلن ثــورة شهر
فبراير الجمهورية والثورة البلشفية في
شهر أكتوبر -نوفمبر – ويرجع الفارق في
التاريخ إلى تبني التقويم الغريغوري في
سنة  1918الذي أسهم في تقديم تواريخ
ً
األح ـ ـ ــداث  13ي ــوم ــا .وت ـف ـضــل الـجـمـعـيــة
الـتــاريـخـيــة فــي الــوقــت ال ــراه ــن التشديد
على ثورة فبراير سنة  1917التي أفضت
إلى تنازل القيصر وتأسيس الجمهورية
ً
ً
الــروس ـيــة .ويـعـتـبــر ه ــذا ت ـحــوال رئيسيا
ً
ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـتــرج ـمــة الـســوفـيــاتـيــة الـتــي
اعتبرت ثورة فبراير عديمة القيمة ألنها
كانت ثورة بورجوازية وليست بروليتارية
كما أنها لــم تعالج الـنــزاعــات السياسية
واالجتماعية في روسيا.

تقارب السعودية والصين وتأثيره على عالقات المملكة بأميركا
●

أحمد القيسي *  -معهد واشنطن

ك ـ ـ ــان أول اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع بـ ـي ــن ال ـص ـيــن
والمملكة العربية السعودية في عمان
عام  ،1985أول بادرة للعالقات الثنائية
الرسمية بين البلدين ،وقبل عام ،1990
لم تكن هناك أي عالقات دبلوماسية
بين الــدولـتـيــن ،وقــد سبق أن رفضت
المملكة االعتراف بجمهورية الصين
الشعبية كدولة ،لكن بعد زيارة األمير
ب ـنــدر ب ــن س ـل ـطــان ،سـفـيــر الـسـعــوديــة
لــدى الــواليــات المتحدة ،لبكين ،تمت
إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بين
البلدين ،وتــم تبادل السفراء وتنظيم
اجتماعات على المستويات السياسية
ً
واالقتصادية وغيرها .وأخيرا ،تحاول
السعودية تعميق التقارب مع الصين
لتنويع قاعدتها االقتصادية ،ولكسب
الموقف السياسي الصيني المهم في
ّ
التحوالت اإلقليمية .وقــد تجلى هذا
التقارب في زيــارة العاهل السعودي،
الملك سلمان بن عبد العزيز األخيرة
إلى الصين في مارس الماضي وإبرام
صفقات بقيمة  65مليار دوالر.
ويبقى الـســؤال الــذي يطرح نفسه:
هل سيمثل التقارب السعودي الصيني
بداية للتراجع في العالقات السعودية
األمـيــركـيــة ،أم أن ال ـفــراغ ال ــذي تشغله
األخ ـي ــرة ال يـمـكــن لـلـصـيــن أن تـمــأه؟
لإلجابة عن هذا السؤال ينبغي طرح
طبيعة الـتـقــارب الـسـعــودي الصيني
على المستويين االقتصادي واألمني،
وتـحـلـيــل انـعـكــاســاتــه عـلــى الـعــاقــات
السعودية األميركية.
من الناحية االقتصادية ،أكد نائب

وزيـ ــر ال ـت ـجــارة الـصـيـنــي ف ــي أكـتــوبــر
الماضي ،عــزم بكين والــريــاض إنشاء
صندوق استثماري بقيمة  20مليار
ً
دوالر ،موضحا أن السعودية هي أكبر
شــريــك تـجــاري للصين على مستوى
غ ــرب آس ـيــا وإفــري ـق ـيــا ،ف ــي ح ـيــن قــال
ن ــائ ــب وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد والـتـخـطـيــط
السعودي إن المؤسسات السعودية
م ـس ـت ـع ــدة ل ـ ــدراس ـ ــة تـ ـم ــوي ــل نـفـسـهــا
جــزئـيــا ب ــال ـي ــوان ،وال ـص ـيــن مستعدة
لتقديم مثل ذلك التمويل .وهنا يمكن
للسعودية أن تكسر قاعدة استخدام
الدوالر بتعامالتها النفطية مع الصين
السـتـخــدام ال ـيــوان ،كجزء مــن التوجه
ً
ن ـح ــو ال ـص ـي ــن ،وت ـع ــوي ـض ــا ع ــن دور
ً
واشنطن الــذي قــد يتالشى مستقبال
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط .وخ ــال مكالمة
ه ــات ـف ـي ــة ج ـم ـعــت ال ــرئـ ـي ــس الـصـيـنــي
والملك سلمان في نوفمبر الماضي،
أكد الرئيس الصيني عزم بــاده على
ت ـقــويــة ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مع
الرياض لمواكبة التغيرات التي تحدث
في المنطقة ،السيما أن صادرات الخام
السعودي إلــى أميركا انخفضت إلى
ً
أدنى مستوياتها في  30عاما .في حين
ستسمح الـصـيــن لـلـسـعــوديــة بــزيــادة
مبيعاتها في ثاني أكبر سوق للنفط
بالعالم ،بينما أصبحت أميركا مكتفية
ً
ذاتيا بالنفط.
وعلى المستوى األمني ،يرى بعض
المحللين أن السعودية تحاول خلق
حرب استراتيجية بين الدول العظمى،
لـلـفــوز بتسليح ود ع ــم أ م ــن المملكة،
ـرت الـ ــواليـ ــات
خ ــاص ــة بـ ـع ــد أن ً أظ ـ ـهـ ـ ً
المتحدة استجابة ضعيفة الحتياجات

العاهل السعودي والرئيس الصيني
السعودية األمنية والعسكرية في ظل
ال ـت ـحــديــات األم ـن ـيــة ال ـتــي تــواجـهـهــا،
األمر الذي سيفتح الباب أمام الصين
ورو س ـيــا لنشر ثقلهما فــي المنطقة
وتنسيق مواقفهما ضد واشنطن ،ما
ً
سيجعل أمـيــركــا الع ـبــا غـيــر مــؤثــر أو
خارج لعبة الشرق األوسط .ومع ذلك،
تــدرك السعودية أنــه ال يمكن التخلي
عــن ال ــدور األمـيــركــي فــي مـجــال األمــن
ا لـقــو مــي لحساب الصين على المدى
القريب ،حيث ما زالت الصين مقارنة
ّ
ً
بأميركا أو حتى روسيا ،أقــل التزاما
ً
ً
تجاه دول المنطقة سياسيا وعسكريا.
ّ
كما أن لدى واشنطن القدرة على تحمل
أعباء االنتشار العسكري ،وتطورها
ال ـع ـس ـكــري ،وت ـش ـك ـيــل ت ـحــال ـفــات .أمــا
ال ـص ـيــن فـلـيـســت لــدي ـهــا الـ ـق ــدرة على
تحمل تلك األعباء األمنية ،وال ترغب

الصادرات النفطية إلى الصين
فــي االص ـطــدام مــع الــواليــات المتحدة
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،بــل تستفيد من
الهيمنة األميركية هناك ،إذ ّ
تؤمن طرق
ّ
المصدر للصين) دون
المالحة (النفط
إج ــراء أي استثمارات كبيرة لحماية
المنطقة .وفى خضم الصراع السعودي
اإلي ــران ــي ال ـحــالــي ،ت ــدرك األخ ـي ــرة أنــه
ٌ
ً
ال ي ــوج ــد ح ــال ـي ــا ب ــدي ــل ع ــن ال ــوج ــود
العسكري األميركي في الخليج للحدّ
ً
مــن الـنـفــوذ اإلي ــران ــي ،خـصــوصــا بعد
أن تـطــورت الـعــاقــات بين السعودية
وأميركا عقب انتخاب دونالد ترامب،
لـتـشــاركــه معها فــي الـحــد مــن النفوذ
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ولـ ــدع ـ ـمـ ــه لـ ــإصـ ــاحـ ــات
السعودية ،حيث بدأت تتوسع العديد
من بنوك األميركية في السعودية.
يهدف النهج الصيني في ما يخص
عــاقــة ال ـص ـيــن م ــع ال ـعــالــم إل ــى إب ـقــاء

جميع القوى الفاعلة الرئيسة في خانة
األص ــدق ــاء؛ وت ـج ـنــب اك ـت ـســاب ع ــداوة
دائمة ،ألن أمام بكين عدة مخاطرات،
منها أن زي ــادة ال ـتــورط الصيني في
المنطقة من الناحية األمنية ،سيؤثر
على المصالح األميركية والروسية.
وعليه يواصل الصينيون العمل على
طول خطوط المصالح الذاتية الضيقة
واالقتصادية ،وطالما أن الصراعات
ً
ً
ال تشكل خ ـطــرا أســاسـيــا عـلــى خطط
بكين ،فمن المرجح أن تستمر بهذه
االستراتيجية .كما تعد مبادرة «طريق
الـحــريــر» وسـيـلــة الـصـيــن للتأثير في
الـتـحــوالت العالمية ،فــإبــرام شــراكــات
اقتصادية وثقافية بين بكين ودول
أخرى ّ
يثبت أقدامها كالعب رئيسي بدأ
يهيمن على الشؤون العالمية.
ت ــدرك المملكة العربية السعودية

جيدا أن الدور الذي تلعبه الصين في
ما يخص الصراع السعودي اإليراني،
يصب فقط فــي مصلحتها الخاصة،
ّ
لذلك فالرياض ليست لديها قناعة بأن
بكين ستتخلى عن عالقاتها مع إيران
فــي المستقبل لـصــالــح عــاقــاتـهــا مع
السعودية .كما تدرك الرياض مخاطر
االن ـف ـصــال ال ـت ــام ع ــن واش ـن ـطــن ،وأن ــه
لــن يصب فــي مصلحتها على المدى
الـبـعـيــد .وم ــن ث ــم ،سـتـحــاول المملكة
االس ـت ـفــادة مــن عالقتها االقـتـصــاديــة
مع الصين مع الحفاظ على عالقتها
الوظيفية واألمنية مع واشنطن .كما
تدرك كل من السعودية والصين أيضا
أنـ ــه ف ــي ظ ــل وج ـ ــود ق ــواع ــد عـسـكــريــة
أميركية في جميع الدول األعضاء في
مجلس التعاون الخليجي ،لن تتمكن
السعودية من إزاحة الواليات المتحدة

مــن موقعها كـفــاعــل عـسـكــري مهيمن
فــي الخليج الـعــربــي .كـمــا ستستفيد
المملكة من الحفاظ على كال البلدين
كـســوق رئـيـســي لـصــادراتـهــا النفطية
المستقبلية .ومــا يـبــدو على األرجــح
هــو أن الـصـيــن والـمـمـلـكــة وال ــوالي ــات
المتحدة ستقوم بعمل ت ــوازن ثالثي
ل ـل ـقــوة ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ي ـصــب ف ــي خــانــة
مصالحها المشتركة دون أن يقوم أي
ط ــرف بتهميش األطـ ــراف األخـ ــرى أو
إزاحتها من المشهد.
* المدير العام للمركز الدولي
لتقييم المخاطر االستثمارية في
أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.654

410

942

2.399 2.720 3.330

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

«األحمر» يصبغ المؤشرات الخليجية متأثرة بالخسائر العالمية
السوقان السعودي والقطري يمحوان معظم مكاسب يناير ...و«الكويتي» يخسر نصف نقطة مئوية
علي العنزي

تماسكت مؤشرات بورصة
الكويت وأنهت األسبوع
األول من فبراير على خسائر
محدودة كانت متقاربة ،حيث
خسر المؤشر السعري نصف
نقطة مئوية هي 30.68
نقطة ،ليقفل على مستوى
وبخسارة
 6654.55نقطة،
ً
مقاربة تراجع «الوزني» ،فاقدا
نسبة  ،%0.6واستقر مؤشر
على خسارة هي
كويت ً 15
األدنى خليجيا ُبعشر نقطة
مئوية فقط.

س ـج ـلــت ب ــداي ــة ش ـه ــر ف ـبــرايــر
أس ــوأ بــدايــة لـمــؤشــرات األس ــواق
المالية في دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وب ـع ــد ش ـه ــر يـنــايــر
اإليـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ،ت ـ ـفـ ــاوتـ ــت خ ـس ــائ ــر
ال ـم ــؤش ــرات بـيــن  3.4ف ــي الـمـئــة،
وهـ ــي األكـ ـب ــر ،وس ـج ـل ـهــا مــؤشــر
السوق القطري وبين ثلث نقطة
مئوية فقط على مستوى مؤشر
س ـ ــوق أب ــوظـ ـب ــي الـ ـم ــال ــي ،فـيـمــا
جاء ت بقية المؤشرات منقسمة
بين خسائر كبيرة كالسعودي
الـ ـ ــذي ل ـح ــق ب ــال ـق ـط ــري ،وخ ـســر
نسبة  3.3في المئة ،وكذلك دبي
ب ـخ ـســارة بـلـغــت  2.5ف ــي الـمـئــة،
وت ــراج ــع مــؤشــر س ــوق الـمـنــامــة
بخسارة كبيرة كذلك بلغت 1.8
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ـي ـمــا س ـج ــل مــؤشــر
مسقط تراجعا مـحــدودا بنسبة
 0.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وخـ ـس ــر مــؤشــر
ال ـبــورصــة الـكــويـتـيــة «ال ـس ـعــري»
نسبة نصف نقطة مئوية فقط،
وك ـ ـ ــان أب ــوظـ ـب ــي ،ك ـم ــا أس ـل ـف ـنــا،
األدنى خسارة بثلث نقطة مئوية
فقط.

خسائر عالمية

مؤشر السوق
السعودي «تاسي»
فقد حوالي ثلثي
مكاسب شهر يناير
خالل األسبوع
األول من فبراير
فقط

سـ ـجـ ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات الـ ـس ــوق
األمـيــركــي ،وبـعــد نمو كبير من
سـ ـن ــة ونـ ـص ــف الـ ـسـ ـن ــة ت ـقــري ـبــا
تـ ــراج ـ ـعـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة وان ـ ــزالق ـ ــات
تاريخية بأكثر مــن أ لــف نقطة،
وهـ ــي األعـ ـل ــى ت ــاري ـخ ـي ــا ،حـيــث
قلما يتراجع مؤشر داو جونز
ب ــال ــف ن ـق ـط ــة ،وأك ـ ـثـ ــر وهـ ـ ــو مــا
حصل في بداية األسبوع ،والذي
أف ــزع جميع مــؤشــرات األس ــواق
العالمية والخليجية على حد
س ــواء ،وكــذلــك تــراجـعــت أسـعــار
ال ـس ـلــع ب ـمــا فـيـهــا ال ـن ـفــط ،وهــو
األهـ ـ ــم بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أس ــواق ـن ــا
الخليجية ،وكان الرابح الوحيد
هو الذهب والسندات األميركية،
والـتــي كــانــت ش ــرارة التصحيح
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ب ـ ـعـ ــد ن ـ ـمـ ــو ال ـت ـض ـخ ــم

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وهـ ـ ــو مـ ــا س ـي ـســرع
ف ــي عـمـلـيــة رفـ ــع س ـعــر ال ـفــائــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ،وهـ ــي الـ ـع ــدو األول
ل ـ ــأس ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة ،ولـ ـ ــم تـكــن
م ــؤش ــرات االس ـ ــواق الـمــالـيــة في
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون بـعـيــدة
عن تحركات مؤشرات األســواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وك ــان ــت خ ـســائــرهــا
بحسب ق ــوة ارتـبــاطـهــا ،وكــذلــك
بحسب مكاسبها ا لـســا بـقــة في
شـهــر يـنــايــر ،وكــانــت المكاسب
األكبر لسوقي السعودية وقطر،
وبالتالى جاءت الخسائر األكبر
عـ ـل ــى ه ــذي ــن الـ ـس ــوقـ ـي ــن ،حـيــث
خـســر مــؤشــر س ــوق قـطــر نسبة
 3.4ف ــي ال ـم ـئــة ،وك ـســر مستوى
 9آالف نقطة م ـجــددا ،ليتراجع
الـ ــى م ـس ـتــوى  8893.27نـقـطــة،
فاقدا  313.74نقطة ،بالرغم من
تعويض جلسات نهاية األسبوع
بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــك ه ـ ـ ــش لـ ـلـ ـس ــوق
األميركي انتهى مساء الخميس
وقت إقفال األســواق الخليجية،
ح ـي ــث خ ـس ــر ث ــان ـي ــة ب ــأك ـث ــر مــن
 1033نقطة.
وفقد مؤشر السوق السعودي
«تــاســي» حــوالــي ثلثي مكاسب
شهر يناير خالل األسبوع األول
من فبراير فقط ،وبلغت خسائره،
كما أسلفنا ،نسبة  3.3في المئة
تـعــادل  252.92نقطة ،ليتقهقر
الـ ــى م ـس ـتــوى  7403.15ن ـقــاط،
وبعد تماسك كبير خالل بداية
العام وأداء استثنائي.
وك ـ ـ ــان م ــؤش ــر دبـ ـ ــي م ـق ــارب ــا
لسابقيه وبنسبة  2.5في المئة،
بالرغم من أداء مستقر في يناير،
ولـ ـك ــن ب ـح ـكــم أن م ــؤش ــر س ــوق
دبــي األكـثــر استثمارا مــن حيث
المستثمر األجنبي الذي يتفاعل
أك ـثــر مــن األحـ ــداث االقـتـصــاديــة
العالمية ،ويغطي مراكزه المالية،
وف ـقــد مــؤشــر س ــوق دب ــي خــال
األسبوع الماضي  86.64نقطة،
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 3325.62
نقطة.

وانضم مؤشر سوق المنامة
ذو ال ـس ـي ــول ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة ال ــى
الكبار من حيث الخسائر ،حيث
بـلـغــت خ ـســارتــه نـسـبــة  1.8في
المئة تساوى  24.66نقطة ،ولم
يستطع التعويض وقت ارتداد
االسـ ـ ـ ــواق خ ـ ــال ال ـج ـل ـســة قـبــل
األخيرة ،لينتهي على مستوى
 1333.02نقطة.

خسائر محدودة
ك ـ ـ ــان مـ ــؤشـ ــر س ـ ـ ــوق م ـس ـقــط
األس ـ ـ ــوأ خـ ــال ي ـن ــاي ــر ،وانـ ـف ــرد
ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء عـ ــن أداء بـقـيــة
م ــؤش ــرات اسـ ــواق دول مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،وكـ ـ ــان
مـعــاكـســا التـجــاهـهــا حـتــى بلغ

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2018/02/08
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبوظبي

دبي

2018/02/01
2018/02/08
الفـرق
التغير ()%

6.685.23
6.654.55
 30.68%0.5 -

7.656.07
7.403.15
 252.92%3.3 -

9.207.01
8.893.27
 313.74%3.4 -

5.035.23
5.006.62
 28.61%0.6 -

1.357.68
1.333.02
 24.66%1.8 -

4.612.33
4.599.47
 12.86%0.3 -

3.412.26
3.325.62
 86.64%2.5 -

2018/02/01
2018/02/08
الفـرق
التغير ()%

أشرف عجمي

كشف موقع « ،»S&P Global Plattsنقال عن مصادر
مطلعة ،أن مصفاة آسيوية واح ــدة على األق ــل ،قامت
بـتـجــربــة عـيـنــات م ــن الـنـفــط ال ـخ ــام الـخـفـيــف الـمـمـتــاز
الكويتي ،الفتا إلى أن المصفاة أبدت تقبال لهذا النوع
الجديد من الخام.
وأوضح الموقع ،في تقرير ،أن هذه التجربة تأتي في
ظل مساعي شركة البترول الكويتية إلطالق أول شحنة
تصدير من الخام الخفيف الممتاز ،مشيرا إلى أن عددا
من المصافي في شمال شرق وغرب آسيا ،والتي تمثل
وجهة رئيسية للخام الكويتي ،أبدت اهتمامها بتجربة
هذا النوع من الخام.
واضاف التقرير أن الخام الخفيف الممتاز سيكون
بثقل نوعي يبلغ  48درجة مع  0.4في المئة من محتوى

ال ـك ـبــريــت ،مــوض ـحــا أن ال ـكــويــت حــال ـيــا لــدي ـهــا درج ــة
واح ــدة مــن الـتـصــديــر مــع ثـقــل نــوعــي يبلغ  31درج ــة،
حيث تصدر ما يقارب مليوني برميل يوميا من هذا
الخام من إجمالي طاقة إنتاجها التي تبلغ أكثر من 3
ماليين برميل يوميا .وأوضح أن مصفاة «نغي سون»
الفتنامية تعتبر من الوجهات المحتملة الستقبال هذا
النوع الجديد من الخام ،وهي المصفاة التي تملك فيها
الكويت حصة تبلغ  35.1في المئة ،ومن المتوقع أن تبدأ
عملياتها التجارية هذا العام.
من جانب آخر ،لفت التقرير إلى أن الدرجة الجديدة
من الثقل النوعي تتراوح بين درجــات الشرق األوسط
ً
الخفيفة جدا ،ودرجات الخليج الحامضة الخفيفة ،ووفقا
لما ذكرته مصادر مقربة من مصافي التكرير اآلسيوية،
ف ــإن مــن الـصـعــب أن يشكل الـصـنــف الـجــديــد منافسة
مباشرة ألي من درجات التصدير الكبرى.

البرميل الكويتي ينخفض  1.82دوالر
النفط يهبط لليوم السادس مع تصاعد المخاوف بشأن اإلمدادات
انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
الكويتي  1.82دوالر في تداوالت
امس األول ،ليبلغ  61.37دوالرا،
مقابل  63.19دوالرا للبرميل في
تـ ــداوالت األرب ـع ــاء ،وفـقــا للسعر
ال ـم ـع ـلــن م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وهبطت أسـعــار النفط لليوم
ال ـ ـسـ ــادس ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي أم ــس،
بـ ـع ــدم ــا أعـ ـلـ ـن ــت إيـ ـ ـ ـ ــران خ ـط ـطــا
لــزيــادة اإلنـتــاج ،في الوقت الذي
ارتـ ـف ــع إنـ ـت ــاج الـ ـخ ــام األم ـيــركــي
ليسجل مستوى قياسيا مما عزز
المخاوف بشأن ارتفاع حاد في
اإلمدادات العالمية.

ويـ ــأتـ ــي الـ ـهـ ـب ــوط فـ ــي ال ــوق ــت
ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع ف ـ ـيـ ــه أس ـ ـ ـ ــواق
األسهم العالمية وسط مخاوف
المستثمرين بشأن التضخم.
وان ـخ ـف ـض ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـل ــة
ل ـخ ــام ال ـق ـي ــاس ال ـعــال ـمــي مــزيــج
ب ــرن ــت  44س ـن ـتــا ،أو م ــا ي ـعــادل
 0.7في المئة ،إلــى  64.37دوالرا
للبرميل بحلول الـســاعــة 07:00
بتوقيت غرينتش تقريبا .ويوم
الخميس هبط برنت  1.1في المئة
إلى أدنى مستوى إغالق منذ 20
ديسمبر.
ون ـ ـ ـ ــزل خـ ـ ـ ــام غـ ـ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس
الوسيط األميركي  62سنتا ،أو

ما يعادل  1في المئة ،إلى 60.53
دوالرا للبرميل ،بعدما هبط 1
ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي ت ـســويــة الـجـلـســة
السابقة إلى أدنى مستوى إغالق
منذ  2يناير.
وهوى العقدان أكثر من  9في
الـمـئــة م ــن مـسـتــوى ذروة الـعــام
ال ـج ــاري ال ــذي بـلـغــاه فــي أواخ ــر
يناير.

البورصة الكويتية
تـمــاسـكــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
األول م ــن ف ـبــرايــر ع ـلــى خـســائــر
م ـحــدودة ،كانت متقاربة ،حيث
خـســر ال ـمــؤشــر ال ـس ـعــري نصف
نقطة مـئــو يــة هــي  30.68نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 6654.55
نقطة ،وبخسارة مقاربة تراجع
الوزني ،فاقدا نسبة  0.6في المئة،
ليقفل على مستوى  410.3نقاط،
متراجعا ب ـ  2.5نقطة ،واستقر
مــؤشــر كــويــت  15عـلــى خـســارة

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 2018/02/08
األسبوع

مصاف آسيوية مهتمة بالخام الخفيف
ٍ
الكويتي وقبول لعيناته
●

ك ـس ــر م ـس ـت ــوى  5آالف نـقـطــة،
وكانت النتائج المالية السنوية
لبعض قطاعات سببا مباشرا
في التراجعات األخيرة ،غير أنه
لم يستطع االنفصال عن األداء
العام خــال األسبوع الماضي،
وسـجــل خ ـســارة كـبـيــرة أنقذته
م ـن ـه ــا ال ـج ـل ـس ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ي ــوم
الخميس الـمــاضــي ،حيث ربح
نسبة  0.7فــي الـمـئــة واسـتـعــاد
مـسـتــوى  5آالف نـقـطــة ،وأبـقــى
على خسارة أسبوعية هي نسبة
 0.6في المئة فقط ،ليقفل على
مستوى  5006.62نقاط.
وك ــان مــؤشــر أبــوظـبــي األقــل
تذبذبا خالل األسبوع واألدنى
مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة ،ح ـيــث
تــراجــع ثـلــث نقطة مـئــويــة فقط

وبقي متماسكا حــول مستوى
 4599.47نقطة ،وفقد فقط 12.86
نقطة.

هي األدنى خليجيا ُ
بعشر نقطة
مئوية فقط ،تعادل  1.16نقطة،
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 942.42
نقطة.
وتــراج ـعــت حــركــة ال ـت ــداوالت
ق ـيــاســا ع ـلــى األسـ ـب ــوع األخ ـيــر
من شهر يناير ،حيث انخفضت
السيولة بنسبة  10.7في المئة،
وخـ ـس ــر الـ ـنـ ـش ــاط ن ـس ـب ــة 15.6
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ق ــوت ــه ،وت ــراج ــع
ع ــدد الـصـفـقــات بـنـسـبــة وس ــط،
ب ـح ــوال ــي  14ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وك ــان
الرت ـ ـ ــداد األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة في
قطاع البنوك الفضل في حصر
ال ـخ ـســائــر الـ ــى أدن ـ ــى مـسـتــوى،
و بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد أن ت ـ ـ ــرا جـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ل ـ ـمـ ــدة
أسبوعين ماضيين ،خصوصا
ق ـط ــاع ال ـب ـن ــوك لـيـبـقــى ال ـتــرقــب

لـتــوزيـعــات األسـهــم القيادية
الـمـتـبـقـيــة ،وال ـت ــي ق ــد تشكل
محور تعامالت األسبوعين
الـقــادمـيــن ،إضــافــة الــى حركة
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة وأسـ ـع ــار
ال ـن ـفــط ال ـت ــي خ ـس ــرت خمس
جـ ـ ـ ــوالت م ـت ـت ــال ـي ــة وتـ ــراجـ ــع
برنت الى مستوى  65دوالرا
للبرميل ،وهو أدنى مستوى
ألس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن ،وكـ ـ ـ ــان ض ـغــط
ال ـج ـل ـس ـت ـيــن األخ ـي ــرت ـي ــن مــن
األسبوع كبيرا ،وقد يكون ذا
أثــر بــالــغ فــي بــدايــة تعامالت
األسـ ـ ـ ــواق ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ب ــداي ــة
االسبوع ،حيث غابت االسواق
الخليجية بسبب بدء العطلة
األسبوعية مبكرا ،مقارنة مع
األسواق العالمية.

عـدد
الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
الصـفـقـات
( ديـنـار )
( سهـم )
560.097.407
472.636.624
 87.460.783%15.6 -

األسواق العربية تعود للنزيف
بعد موجة الخسائر العالمية
سجل األداء الـعــام للبورصات العربية ت ــداوالت سلبية عميقة،
متأثرة بالتراجعات الحادة التي سجلتها األسواق المالية العالمية،
والتي أدت إلى ارتفاع نطاقات التقلب والتباين واإلغالقات اليومية،
لـتـسـجــل ال ـب ــورص ــات ت ــراج ـع ــات حـ ــادة ع ـلــى اإلغ ــاق ــات الـسـعــريــة،
وتراجعات كبيرة على قيم التداوالت.
وق ــال رئـيــس مـجـمــوعــة «ص ـح ــارى» لـلـخــدمــات الـمــالـيــة د .أحمد
الـســامــرائــي إن العالقة بين مــا سجلته األس ــواق المالية العالمية
واألس ــواق المحلية تبدو غير واضحة وغير مـبــررة ،وتحتاج إلى
إعادة مراجعة عوامل الدعم والمقاومة التي تعتمد عليها بورصات
المنطقة عند االفتتاح وعند اإلغــاق اليومي ،لتنهي بذلك جميع
البورصات تداوالت األسبوع الماضي على تراجعات مجانية تتطلب
إعادة ضخ حزم من المحفزات الحقيقية لتصويب مسارها وتثبيت
أدائها من جديد.
وأوضـ ــح ال ـســامــرائــي أن ال ـتــأث ـيــرات ذات الـعــاقــة بــالـمـضــاربــات
المحلية تالشت بشكل تــام ،وانحسرت موجات جني األربــاح عند
حدود التراجعات المسجلة ،في الوقت الذي باتت كل المراكز خاسرة
ومستويات التماسك لم تعد قائمة.
وسيطر الـلــون األحـمــر على شــاشــات الـبــورصــة المصرية خالل
تـعــامــات األس ـبــوع األول مــن فـبــرايــر ال ـج ــاري ،بـضـغــوط قــويــة من
الخسائر التي تكبدتها األسواق والبورصات العالمية.
ووفـقــا لبيانات البورصة المصرية ،خسر رأس الـمــال السوقي
ألسهم الشركات المدرجة نحو  8.8مليارات خالل تعامالت األسبوع
بنسبة تراجع تقدر بنحو  1.02في المئة ،بعدما تراجع من مستوى
 861.4مليار جنيه في إغالق تعامالت األسبوع الماضي ليسجل نحو
 852.6مليار جنيه في إغالق تعامالت أمس األول.
وعلى صعيد المؤشرات ،تراجع المؤشر الرئيسي «ايجي إكس
 »30بنسبة  1.1في المئة ،بعدما خسر نحو  167نقطة خالل تعامالت
األسـبــوع ،متراجعا مــن مستوى  15088نقطة فــي إغــاق تعامالت
األسـبــوع الماضي ،لينهي جلسة امــس االول عند مستوى 14921
نقطة.
وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الثالثيني خالل تعامالت
األسبوع نحو  820.9مليون سهم ،بقيمة إجمالية تصل إلى نحو
 3.4مليارات جنيه.
وتراجع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس ،»70
بنسبة  2.52في المئة ،فاقدا نحو  22نقطة ،بعدما تراجع من مستوى
 870نقطة خــال إقفال األسبوع الماضي ليسجل نحو  848نقطة
بنهاية تعامالت جلسة امس االول.
(العربية نت)

76.278.281
68.082.421
 8.195.860%10.7 -

21.509
18.528
 2.981%13.9 -

إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المـؤشـر
الــوزنــي
الـسـعــري
6.685.23
6.654.55
 30.68%0.5 -

412.82
410.30
 2.52%0.6 -

إقـفـال مؤشر
كويت 15

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

943.58
942.42
 1.16%0.1 -

5
5
-

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

الهبوط بدأ عشية استدعاء «الكونغرس» لجنة السوق لمساءلتها عن خسائر العمالت االفتراضية
هبط مؤشر داو جونز
الصناعي في األيام الماضية
هبوطا قياسيا ،بلغ االثنين
الماضي  1175نقطة،
وهو اليوم السابق لتوجه
رؤساء لجنتي األسهم
والتداوالت وتبادل السلع
اآلجلة إلى "الكونغرس"،
للرد على أسئلة المشرعين
حول األخطار التي تشكلها
عمالت افتراضية مثل
"بتكوين" ،مما خفف من
أهمية هبوط هذه العمالت.

تقلبات «داو جونز»
الحادة حولت
خسائر «بتكوين»
إلى مجرد نزهة

●

جين ويزنر

ك ـش ـفــت م ـج ـلــة ف ــورتـ ـش ــن ،فــي
عددها الصادر حديثا ،عن خيوط
فضيحة قــد تـقــف وراء االنـهـيــار
الـكـبـيــر الـ ــذي شـهــدتــه الـبــورصــة
األميركية في األسبوع الماضي،
إذ تدل المعلومات على أن جهات
م ــا ق ــد ت ـقــف وراء ه ــذا االن ـه ـيــار
لـتـعـطـيــل عـمـلـيــة تـنـظـيــم تـ ــداول
العمالت االفتراضية التي يعتزم
الكونغرس تقنينها.
ف ـقــد ه ـبــط م ــؤش ــر داو جــونــز
ال ـص ـنــاعــي ف ــي األي ـ ــام الـمــاضـيــة
ه ـب ــوط ــا ق ـي ــاس ـي ــا ب ـل ــغ االث ـن ـي ــن
الماضي  1175نقطة ،وهو اليوم
الـســابــق لـتــوجــه رؤسـ ــاء لجنتي
األسهم والتداوالت وتبادل السلع
اآلجـ ـل ــة إل ـ ــى "ال ـك ــاب ـي ـت ــول ه ـيــل"
(ال ـك ــون ـغ ــرس) ل ـلــرد ع ـلــى أسـئـلــة
الـمـشــرعـيــن ح ــول األخ ـط ــار التي
تشكلها عمالت افتراضية ،مثل
ب ـت ـكــويــن ،م ـمــا خ ـفــف م ــن أهـمـيــة
هبوط العمالت االفتراضية.
وكانت "بتكوين" ،التي ارتفعت
في السنة الماضية بنحو 1800
في المئة ،لتصل إلى ما يقارب 20
ألف دوالر ،بدأت رحلة سقوط حر
منذ ديسمبر الماضي ،مع خسارة
العمالت االفتراضية بصورة عامة
مئات المليارات من الدوالرات من
قيمتها.
وأش ــار تـقــريــر صــدر األسـبــوع
ال ـمــاضــي ع ــن "س ـي ـتــي ب ـنــك" إلــى
ال ـع ـمــات االف ـتــراض ـيــة بوصفها
"ف ـ ـئـ ــة األص ـ ـ ـ ــول األك ـ ـثـ ــر ت ـق ـل ـب ــا"،
واألكثر تقلبا بأشواط من أسهم

ستاندرد آند بورز  500أو الذهب
ال ـت ــي ك ــان ــت تـسـتـجـيــب ب ـصــورة
طفيفة لألخبار الرئيسية.

ثقافة اقتصادية

مؤشر داو جونز
الصناعي

تغيرات األسبوع الماضي
ل ـكــن ذل ــك تـغـيــر ف ــي األس ـب ــوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أمـ ـ ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
األسهم والتداوالت جي كاليتون،
ف ــي جـلـســة اس ـت ـمــاع أمـ ــام لجنة
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ال ـم ـص ــرف ـي ــة
الثالثاء الماضي ،فعندما تراجع
"داو جونز" بنسبة  4.6في المئة
االثـنـيــن الـمــاضــي ،ثــم ارتـفــع بما
ي ـصــل الـ ــى  37ف ــي ال ـم ـئــة أخ ــرى
ال ـث ــاث ــاء ،لـيـبـلــغ أع ـل ــى نـقـطــة له
خالل سنوات ،وأنهى ذلك اليوم
متراجعا بنحو  20في المئة ،كان
ذلك بحسب مجموعة معلومات
السوق في صحيفة وول ستريت
جــورنــال هــو التقلب األعـنــف في
تاريخ مؤشر التقلبات المالية في
آي أكس (.)VIX
وفــي ضــوء تلك الخلفية ،قلل
الـمـنـظـمــون ف ــي جـلـســة اسـتـمــاع
مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ األم ـي ــرك ــي من
أه ـم ـيــة م ـخ ــاوف الـمـشــرعـيــن من
"الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــادة ف ـ ــي س ـعــر
بتكوين".
وق ــال كــاي ـتــون إن "الـتـقـلـبــات
األخيرة في بتكوين لم تكن كبيرة
مثل التقلبات التي شهدناها في
أسـهــم اخ ــرى مـثــل مــؤشــر فــي آي
اك ــس" .وفــي حقيقة األم ــر ،ارتفع
التقلب القصير األجل في مؤشر
ف ـ ــي آي اك ـ ـ ــس ن ـف ـس ــه ال ـ ـ ــى 464
ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي ،وه ــو ضعف

هو أحد مؤشرات مؤسسة
داو جونز( ،وهي مؤسسة
مستقلة) ،ويقيس المؤشر
أداء افضل وأقوى 30
شركة في أسواق األسهم
األميركية ككل من حيث
حركة أسعارها ،وله
شروط صارمة النضمام
الشركة الى مؤشره،
ويحذف أقل الشركات أداء
وهكذا .كما تقوم مؤسسة
داو جونز بحساب مؤشر
خاص لكل قطاع ،ولكن
داو جونز الصناعي هو
األهم على اإلطالق.
ت ـق ـل ـبــات ب ـت ـكــويــن ب ـن ـحــو أرب ـعــة
أمثال التي وصلت الى  124نقطة
بحسب معلومات بلومبرغ.
وبينما ع ــاودت كــل مــؤشــرات
ســوق األسهم الرئيسية زخمها
فــي نهاية المطاف الـثــاثــاء ،مع
ارتـفــاع داو جــونــز  567نقطة أو
 2.3فــي الـمـئــة ،كــان يــومــا حافال
بالتقلبات ،وجعل التقلب أعلى
مـمــا ك ــان خ ــال تــراجــع االثـنـيــن.
ورغم ذلك ،فإن التقلب في مؤشر
في آي اكس ،الذي يقيس توقعات
ا ل ـس ــوق لـلـتـقـلــب ف ــي المستقبل

القريب (استنادا الى أسعار خيار
ستاندرد آند بورز  )500كان أكبر
كثيرا من تقلبات األسهم الفعلية.
ع ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ،ارت ـف ــع
تقلب داو جونز نفسه  33.5فقط،
بينما راوح سهم نيفيديا لشبه
الـمــوصــات أيـضــا بين األخضر
واألحمر طوال اليوم ،وبلغ تقلب
األجل القصير  ،66وذلك جزء من
تقلبات مؤشر في آي اكس ،وأقل
كثيرا مــن تقلبات بتكوين التي
بلغت حتى اآلن .78
ورغـ ـ ـ ــم أن "فـ ـ ــي آي اكـ ـ ـ ــس" ال

يعكس قيمة ســوق األسـهــم فهو
ي ـم ـث ــل مـ ــؤشـ ــرا م ـه ـم ــا ل ـم ـشــاعــر
المستثمرين الذين يستخدمون
أيضا مشتقات المؤشر إلخفاء
رهان أسهمهم ،لكن ذلك ارتد على
بعض المستثمرين في األسبوع
الـمــاضــي الــذيــن كــانــوا يراهنون
ض ــد االرت ـ ـفـ ــاع ف ــي ال ـت ـق ـلــب عبر
منتجات مثل فيلوسيتي شيرس
دي ـل ــي انـ ـف ــرس ف ــي آي اكـ ــس في
األجل القصير.
ومــع االرت ـفــاع المفاجئ الــذي
شهده في آي اكس –  85في المئة

سهم «الشرقية» يؤكد شغف المصريين بسجائرهم
منذ التعويم ارتفعت القيمة السوقية للشركة من المركز السابع إلى الثاني
●

تميم اليان وطارق الطبالوي وفيليب باشيكو

ي ـبــدو أن ال ـعــاقــة بـيــن جـمـهــور الـمــدخـنـيــن مــن المصريين
وسجائرهم المنتجة محليا لن تتغير عما قريب ،فقد ارتفعت
أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) التي تتخذ من القاهرة
ً
مقرا لها ،والتي تحتكر انتاج السجائر في مصر ،الى مستويات
قياسية متتالية –س ــواء مــن حيث السعر بــالــدوالر األميركي
أوالعملة المحلية– بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة بلغت نحو
 161في المئة في أرباح النصف األول.
وقد استمرت أسهم الشركة في مسار تصاعدي منذ سماح
مصر بتعويم حر للجنيه المصري في شهر نوفمبر من سنة
 ،2016وبدأت بتنفيذ برنامج اصالح اقتصادي يهدف الى انهاء
النقص الحاصل في الدوالر وخفض حجم العجز في الميزانية
العامة المصرية.
ومنذ ذلك الوقت ،ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة  370في
المئة ،مقارنة مع  1.9في المئة في مؤشر إم إس سي آي العالمي
للتبغ  MSCI World Tobaccoو 67في المئة على مقياس األساس
في مصر.
وتراجع السهم بنسبة  0.6في المئة فقط ليصل الى 481.65
جنيه مصري في القاهرة خالل األسبوع الماضي ،مقارنة مع
هـبــوط بنسبة  1.6فــي الـمـئــة عـلــى مــؤشــر اي جي
اكس .EGX 3030
وقـ ـ ـ ـ ــال خ ـ ــال ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ــادق ،وهـ ـ ـ ــو رئـ ـ ـي ـ ــس ب ـح ــوث
الـمـسـتـهـلـكـيــن وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة ل ــدى س ــي آي
كابيتال ،إن "الــزيــادة في األربــاح ترجع بشكل
رئيسي الــى التسعير ،وقــد رفـعــوا أسعار
ما قبل الصنع بنحو  40في المئة مقارنة
مع أسعار السنة الماضية ،وال يزالون
ً
ً
يملكون جزءا كبيرا من مخزونهم من
التبغ الخام من فترة ما قبل تعويم
ال ـع ـم ـلــة ،وه ــو م ــا يـجـعــل التكلفة
متدنية بالنسبة لـهــم ،كما يرفع
من هوامش العوائد".

وازدادت عوائد الشركة في النصف األول بنسبة  36في المئة
وصوال الى نحو  6.8مليارات جنيه (أي ما يعادل  384مليون
دوالر) ،كما ارتفعت التكلفة  23في المئة .وفي حين هبط حجم
المبيعات الى ما بين  7و 10في المئة منذ ارتفاع سعر السجائر
في شهر نوفمبر الماضي فإن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد
هارون يرى أن حجم المبيعات سيبدأ بالعودة الى مستوياته
الطبيعية في شهر مــارس ،وذلــك استنادا الــى تقديراته التي
ذكرها في مقابلة أجريت معه خالل األسبوع الماضي.

ارتفاع مستوى التضخم
لقد دفع نظام صرف العملة الجديد ،أي تحريرها ،بمعدالت
التضخم النقدي الى مستويات قياسية وقلص القوة الشرائية،
أي القدرة على االنفاق بالنسبة الى معظم المصريين ،ولكنه عجل
بعودة ثقة المستثمرين والتدفقات الخارجية الى االستثمار في
األصول المصرية .وأصبحت الشركة المنتجة للتبغ واحدة من
أكثر األسماء شعبية بين مستثمري األسهم وحققت المكاسب
األعلى بين  30شركة مدرجة على مؤشر اي جي اكس  30بعد
شركة األلمنيوم المصرية ،منذ التعويم.
وقال أحمد حافظ ،وهو الرئيس المشارك لقسم البحوث لدى
اتش سي للوساطة في القاهرة" :من
قــراءة تاريخية لن يتوقف الناس
عــن الـتــدخـيــن ،وم ــا ي ـحــدث في
ال ـع ــادة أن ـهــم يـخـفـضــون عــدد
السجائر التي يستهلكونها
ف ــي الـ ـي ــوم ف ــي فـ ـت ــرة م ــا،
ث ــم يـ ـ ـع ـ ــاودون سـيــرتـهــم
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد،
ً
ولكننا لم نشهد تأثيرا
ً
طـ ــويـ ــا عـ ـل ــى ال ـط ـلــب
م ـنــذ الـ ــزيـ ــادة في
األسعار".

وبحسب معلومات منظمة الصحة العالمية ،فإن نحو  50في
المئة من الرجال فوق سن الخامسة عشرة يدخنون السجائر منذ
سنة  .2015وقد يرتفع هذا الرقم الى  63في المئة بحلول عام
 ،2025وهو أعلى من التوقعات بالنسبة الى معظم دول المنطقة،
بما فيها المملكة العربية السعودية والمغرب ولبنان.
وقــد أصبحت الشركة ثاني أكبر شركة في مصر من حيث
القيمة السوقية في سوق تداول األسهم وتساوي قيمتها نحو
 2.7مليار دوالر ،مرتفعة من المركز السابع قبل التعويم .وربما
تضاف الى مؤشرات تديرها "ام اس سي آي" و"اف تي اس اي
راسل" هذه السنة ،وهو ما يمكن أن يفضي الى تدفقات نقدية
بقيمة  112مليون دوالر ،بحسب محمد الحاج االستراتيجي لدى
ذراع البحث في اي اف جي – هيرميس هولدنغ EFG-Hermes
 Holdingفي دبي.

التقييم
االرتـفــاع في سعر سهم الشركة الشرقية للتبغ أبقى القوة
ً
النسبية لمؤشرها طوال  14أسبوعا فوق  70لمعظم الوقت ،منذ
شهر نوفمبر عام  .2016وتلك اشــارة بالنسبة الى البعض من
المحللين للزيادة في الكميات المشتراة من األسهم.
ولكن ،في حين ارتفع تقييمها الى أعلى مستوى منذ سنة
 2008فإن سهمها يظل أقل من أسهم الشركات المناظرة العالمية،
وذلك من خالل الحكم عبر معدل السعر الى الربحية ،على مدى 12
ً
شهرا .وقد جرى تداول سهم الشركة عند  13.3مرة لألرباح اآلجلة
خالل األسبوع الماضي ،مقارنة مع  15.5مرة ألرباح الشركات
المسجلة في مؤشر ام اس سي آي العالمي للتبغ.
ويقول عصام علي ،وهو حالق يعمل في القاهرة (في التاسعة
والعشرين من العمر) ،وكان يدخن السجائر منذ سن الخامسة
عشرة ،ويستهلك علبتين من السجائر في اليوم ،يقول" :ليس في
وسعي تحمل ثمن اللحم والدجاج أو الثياب الالئقة ،ألن أسعارها
ً
ارتفعت أيضا ،ولذلك فإن السجائر هي كل ما تبقى لدي من أجل
تخفيف الضغط والعناء .وعندما تشعر بالسأم فليس لديك اال
(بلومبيرغ)
		
أن تقوم بإشعال سيجارة".

في قيمة ذلك المؤشر – تم مسح
االنهيارات بين عشية وضحاها،
مــا أرغ ــم "ك ــري ــدي ســويــس" على
إغ ــاق الـمــؤشــر ب ـصــورة دائ ـمــة،
بحسب "سي ان بي سي".
واستاء المستثمرون من هذه
التجربة في األسهم ذات الصلة
بــ"فــي آي اك ــس" ،بحيث إن سهم
س ــي ب ــي او ،وه ــو مـ ــزود مــؤشــر
الـتـقـلــب ،هـبــط بــأكـثــر مــن  10في
المئة الثالثاء الماضي.
مــن جـهــة اخ ــرى ،ال ي ــزال لــدى
مستثمري بتكوين طريقة فعالة

ل ـل ـح ـمــايــة ض ــد ت ـق ـل ـبــات الـعـمـلــة
االف ـت ــراض ـي ــة ،بـحـســب كــايـتــون
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ش ـ ـ ــراء
البتكوين اآلجلة .وكان ذلك جزءا
من منطق موافقة سي اف تي سي
في السنة الماضية على العديد
من منتجات بتكوين اآلجلة التي
بدأ تداولها في ديسمبر .وتابع:
يـتـعـيــن ع ـلــى ت ــاج ــر ال ـت ـعــامــات
اآلجـ ـل ــة ال ـق ـي ــام ب ـت ــزوي ــد اول ـئ ــك
المعرضين لذلك التقلب بوسيلة
للتحوط وتخفيف المخاطر.
(مجلة فورتشن)

اضطراب األسهم وارتفاع كلفة
القروض يعرقالن االكتتابات األولية
●

كريس هيوز

يتعين أن يـعـيــد االضـ ـط ــراب ال ــراه ــن في
ســوق األسـهــم بعض الـقــوة التفاوضية إلى
المستثمرين الذين اشتروا كميات كبيرة من
األسهم في عروض االكتتاب األولية ومبيعات
األسهم ،وهم بكل تأكيد في حاجة إلى ذلك.
وكــانــت األس ــواق ،التي بــدت مستمرة في
االرت ـفــاع ،نعمة بالنسبة الــى تلك الشركات
ال ـتــي كــانــت تسعى ال ــى بـيــع أس ـهــم جــديــدة
بغية تمويل عمليات استحواذ ،وكذلك إلى
شركات أسهم خاصة تبحث عن مخرج من
االستثمارات عبر عروض االكتتاب األولية.
وربـمــا شعر المستثمرون ،الــذيــن سعوا
بـصــورة يائسة الــى اللحاق بالسوق اآلخــذ
ف ــي ال ـص ـع ــود ،بـضـغــط م ــن أجـ ــل الـحـصــول
على عروض جديدة من دون نيل الكثير من
الخصم.
ويوجد ذلك الحافز في السعر في األسهم
ال ـجــديــدة ،أو الـكـمـيــات الـكـبـيــرة فــي األسـهــم
الموجودة ،من أجــل تعويض المشتري عن
خطر خسارة المال في عملية الـشــراء .ومع
ارتـفــاع تقلب األسـهــم  -كما حــدث فــي األيــام
األخـيــرة – ارتفعت أيضا مخاطر التعرض
لـ ـلـ ـخـ ـس ــارة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـع ـي ــن أن ت ـتــوســع
الحسومات.
وفي األسبوع الماضي ،وصل تقلب مؤشر
في  2اكس لألسهم األوروبية الى  27مقابل
 10.9فــي األس ـب ــوع الـثــانــي مــن ه ــذه السنة.
ويجعل الرقم الــذي يتجاوز  20من الصعب
إنجاز عرض اكتتاب أولي بصورة ناجحة.
والسؤال هو هل يمكن للتحسن في التقلب
أن يــوســع فـجــوة التوقعات بين المشترين
والبائعين؟ وقد كان المصرفيون يتحدثون

عــن سلسلة ضخمة مــن عـ ــروض االكـتـتــاب
األولـيــة فــي أوروبـ ــا ،لكن لــم يبدأ الكثير من
االتفاقات عندما بدأت األســواق الهبوط في
األسبوع الماضي.
وم ــا دام ــت عمليات بـيــع الـفــائــض بسعر
رخيص مستمرة واألســواق مستقرة يتعين
أن يكون باإلمكان تحقيق ع ــروض اكتتاب
أولية .وفي وسع المستثمرين االنتقاء ،كما
أن البراعة ستتمثل في توسيع الحسومات
بقدر يفوق المبرر في سرعة التقلب ،بحيث
يحصل المشترون على مزيد من القيمة مقابل
ما يقدمون عليه من المجازفة في الصفقة
المعروضة.
ويتمثل القدر الضئيل من الراحة بالنسبة
الى المصدرين األوروبيين في أن السوق هناك
لم يهبط كثيرا عن ذروته كما حدث في نظيره
األميركي .والتقييمات المتعلقة بمضاعفات
األرباح أدنى في أوروبا ،وذلك يساعد أولئك
الذين ال خيار لديهم سوى بيع األسهم.
وقــالــت اوك ـ ــادو بــي ال ســي فــي األسـبــوع
الماضي إنها ستدعو المساهمين الى تقديم
أم ـ ـ ــوال ،رغـ ــم ال ـه ـبــوط الـفـظـيــع ف ــي ال ـس ــوق،
وتحقيق مجموعة مــن النتائج الضعيفة،
وستكون شركة باير بحاجة الى اتمام عرض
حقوق ضخم من أجل تمويل شرائها لشركة
مونسانتو على افتراض قدرتها على إقناع
منظمي التجميع الضخم للرساميل.
ورب ـمــا تـعــود التقلبات ال ــى مستوياتها
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـم ـت ــدن ـي ــة ،ولـ ـك ــن مـ ــع ارتـ ـف ــاع
تكلفة تمويل القروض تبدو الطريق مهيأة
لـجـعــل ت ـمــويــل األس ـه ــم أك ـثــر تـكـلـفــة أي ـضــا.
ومن شأن ذلك عرقلة سوق عرض االكتتاب
األول ــي والتأثير على زخــم حركة (االنــدمــاج
ً
واالستحواذ) أيضا.

ً
«فيسبوك» بين أكبر شركات التقنية إنفاقا في 2018

أعلنت عن  14مليار دوالر لإلنفاق الرأسمالي وكأنها «أكسون  -موبيل»
●

ً
لم تقدم توضيحا
ً
كافيا لحملة األسهم
الذين اهتموا
بمواجهتها لروسيا!

شيرا اوفايد

تــواصــل "فـيـسـبــوك" نشاطها الــافــت،
وك ــإن إع ــان الـشــركــة عــن زي ــادة اإلنـفــاق
على برنامج فيديو الشبكة العنكبوتية
ال ـم ـس ـمــى – أشـ ـخ ــاص ل ـم ــراق ـب ــة شـبـكــة
التواصل االجتماعي – وهــو مشروعها
الواقعي مع استثمارات أخرى من  45الى
 60في المئة في هذه السنة ،قد أدى الى
شعور باالرتياح في أوساط المستثمرين،
كـمــا ب ــررت الـشــركــة زيـ ــادة اإلن ـف ــاق على
أولوياتها القصوى ،بما في ذلك التصدي
لحمالت التضليل اإلعالمي التي تدعمها
روسيا أو مصادر اإلساءة األخرى.
بـ ـي ــد أن ه ـ ـنـ ــاك ش ــريـ ـح ــة أخـ ـ ـ ــرى مــن
التكاليف التي يحتمل أن تزيد بسرعة
أكبر ،ولكن "فيسبوك" لم تذكر تفاصيل
ك ــاف ـي ــة ع ـن ـه ــا .ف ـق ــد كـ ـ ــررت ال ـش ــرك ــة فــي
األسـبــوع الماضي توقعاتها بــأن تكلفة
اإلنفاق على مجموعات كبيرة من معدات
الحواسيب واألبنية الجديدة واألصــول
الـ ـم ــادي ــة األخ ـ ـ ــرى س ـتــرت ـفــع ب ــأك ـث ــر مــن
الضعف  -من  6.7مليارات دوالر في سنة
 2017الــى مــا بين  14و 15مليار دوالر
هذه السنة.
وحـتــى عندما كــانــت شــركــة فيسبوك

تنمو بسرعة لتتحول إلــى قــوة عظيمة
ا لـتــأ ثـيــر ،لــم تتضاعف تكلفة رسملتها
من عام الى آخــر .وقــال تنفيذيو الشركة
إن اإلن ـف ــاق الــرأس ـمــالــي ال ـم ـتــزايــد بـقــدر
الفــت هــذه السنة سيتركز على شبكات
الـحــواسـيــب واالسـتـثـمــارات األخ ــرى من
أجــل "دعــم النمو وتحسين منتجاتنا"،
بحسب قول أحد كبار المديرين الماليين
في الشركة خالل نوفمبر الماضي.

غياب التوضيح
وال يمثل هــذا التوضيح الـكــافــي لما
يمثل قفزة مدهشة في إنفاق رأس المال
ً
بقدر مذهل .والشركات التي تنفق سنويا
 14مليار دوالر ،أو أكـثــر تـكــون صانعة
لمنتجات مــاديــة م ـت ـطــورة ،مـثــل رقــائــق
الحواسيب أو السيارات .أما "فيسبوك"
فتعيد تــر تـيــب بيكسلز ،وال تستكشف
النفط والـغــاز ،كما تفعل شركة أكسون
مــوبـيــل مـثــا .وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك فــإن
إنفاق "أكسون" الرأسمالي يتساوى مع
إنفاق شركة فيسبوك المتوقع في هذه
السنة – فقد بلغ  14.8مليار دوالر في
األش ـه ــر ال ـ ـ  12الـمـنـتـهـيــة ف ــي سبتمبر،
بحسب معلومات "بلومبيرغ".

ولم يضغط المستثمرون عالنية على
شركة فيسبوك من أجل توضيح كيفية
إنفاقها ميزانيتها في سنة  .2018لكنهم
ركزوا على قضايا أكثر إلحاحا ،بما في
ذلــك جهود الشركة الرامية الــى اجتثاث
الـسـلــوك ال ـم ــؤذي عـلــى شـبـكــة الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،وت ـف ــادي ح ـمــات محتملة
من جانب الجهات التنظيمية وتوسيع
الـشــركــات المهمة ،بما فــي ذلــك إنترنت
الفيديو "إنستغرام" ،وهو التطبيق الذي
تملكه شــركــة فيسبوك .وم ــادام الوضع
ال ـم ــال ــي ل ـ ـ "ف ـي ـس ـب ــوك" س ـل ـي ـمــا ،فـ ــإن من
المرجح أن يظل حملة األسهم غير قلقين
من الزيادة الكبيرة في إنفاق رأس المال.

سابقة مثيرة للقلق
ولـكــن تــوجــد ســابـقــة يتعين أن تثير
القليل من القلق لدى "فيسبوك" .قبل عدة
سنوات كان إنفاق رأسمال شركة غوغل
ينمو بـصــورة كبيرة ،وازداد بأكثر من
الضعف في عام  ،2013كما ارتفع بنسبة
 49في المئة في سنة .2014
وبــالـنـسـبــة ال ــى الـمـسـتـثـمــريــن كــانــت
الـ ــزيـ ــادات ف ــي اإلنـ ـف ــاق ض ـمــن م ــؤش ــرات
على أن "غوغل" أصبحت غير منضبطة

مــالـيــا .وهـبــط سـعــر سـهــم الـشــركــة  5في
المئة في تلك السنة .وعمدت "غوغل" الى
تعيين مدير مالي جديد ،وفرضت رقابة
أشد على إنفاقها ،الذي تراجع في سنة
 ،2015بينما ازداد ببطء أكبر منذ ذلك
الوقت .وكان التزام "غوغل" باالنضباط
في اإلنفاق بين األسباب التي أفضت الى
استعادة ثقة المستثمرين بها.
وقد يكون لدى شركة فيسبوك درجة
أكبر من إنفاق رأس المال في هذه السنة،
وبقدر يفوق "غوغل" التي تبلغ عوائدها
ضعفي عوائد "فيسبوك" .وإذا تطابقت
التكلفة الــرأسـمــالـيــة ل ـ "فـيـسـبــوك" لهذه
السنة مع توقعات الشركة ،فقد تتخطى
بــذلــك الشركة األم ل ـ "غــوغــل ألـفــابــت" في
إنفاقها لــرأس الـمــال ،على الــرغــم مــن أن
عوائد عمالق بحث الويب تعادل المثلين.
ً
وق ـ ــد ت ـن ـضــم "ف ـي ـس ـب ــوك" أيـ ـض ــا ال ــى
صـ ـف ــوف "غـ ــوغـ ــل" و"إنـ ـ ـت ـ ــل" و"أب ـ ـ ــل" فــي
ً
ال ـش ــري ـح ــة األكـ ـب ــر إنـ ـف ــاق ــا ف ــي صـنــاعــة
التقنية بــالــواليــات الـمـتـحــدة .علما بأن
شركة االلكترونيات العمالقة سامسونغ
فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة ت ـت ـجــاوز شــركــات
التقنية العالمية في اإلنفاق الرأسمالي
بقدر كبير.
وسـ ـ ـ ــوف تـ ـض ــع ت ـك ـل ـف ــة رأس الـ ـم ــال

الـمـتــوقـعــة لـ ـ "فـيـسـبــوك" فــي سـنــة 2018
الشركة ضمن أكبر شركات التقنية إنفاقا
ف ــي ال ـعــالــم ،كـمــا أن ذل ــك يـشـكــل تــذكـيــرا
آخر بأن عادات الويب في العالم تتطلب
بنية تحتية مكلفة من أنابيب اإلنترنت
والحواسيب والكهرباء واألشخاص الذين
يـحــافـظــون عـلــى اس ـت ـمــرار عـمـلـهــا .ومــن
المحتمل أيضا وجود البعض من األسرار
لدى شركة فيسبوك تتطلب زيادة كبيرة
في تكلفة رأس المال.
وق ـ ــد أب ـل ـغ ــت "ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ نـ ـي ــوز" أن

"ف ـي ـس ـبــوك" تـعـمــل عـلــى صـنــع مــزيــد من
أجهزة المستهلكين ،بما في ذلك جهاز
فيديو مؤتمرات ،وتتطلب تلك المشاريع
الطموحة نوعا جديدا من االنفاق.
وتـجــدر اإلش ــارة الــى أن زي ــادة إنفاق
رسملة "فيسبوك" لم تجتذب الكثير من
االهتمام لدى المستثمرين ،ولكن إذا نمت
عــوائــد الـشــركــة بـبــطء أكـبــر مــن توقعات
المستثمرين ،فإن تلك التكاليف قد تسبب
بصورة مفاجئة درجة كبيرة من القلق.
(بزنس ويك)
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ً
«داو جونز» يعمق خسائره الحادة إلى  1033نقطة ويغلق أدنى من  24ألفا
انخفضت مؤشرات األسهم
األميركية خالل تداوالت أمس
األول ،وعمقت خسائرها في
الدقائق األخيرة من الجلسة،
وسجل "داو جونز" ثاني
أكبر خسائر يومية بالنقاط
في تاريخه ،تزامنا مع إقبال
المستثمرين على عوائد سندات
الخزانة.

تراجع األسهم
اآلسيوية ...و«نيكي»
يهبط أكثر من %2

«الشيوخ» يمرر اتفاق الميزانية
واف ــق مـجـلــس الـشـيــوخ األم ـيــركــي ام ــس على
تمرير اتـفــاق للميزانية لـمــدة عامين مــن شأنه
تعزيز كــل مــن اإلنـفــاق المحلي والــدفــاع بمئات
م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ـ ــدوالرات ،وذلـ ــك ب ـعــد إغـ ــاق جــزئــي
للحكومة للمرة الثانية هذا العام.
وسيستمر الـتــوقــف فــي الـتـمــويــل الحكومي
حـتــى تـمــريــر مجلس ال ـنــواب لـمـشــروع الـقــانــون
الــذي من شأنه أيضا تعليق سقف الدين حتى
م ــارس  ،2019وإذا ص ــوت مجلس ال ـنــواب على
المشروع فإنه ُ
سيرسل للرئيس األميركي دونالد
ترامب لتوقيعه.
ولكن إذا فشل مجلس النواب في تمرير اتفاق
الميزانية ،فــإن ذلــك سيسبب ثاني إغــاق كامل
للحكومة األميركية في أقل من شهر.
وص ــوت المجلس بموافقة  71عـضــوا مقابل
معارضة  28عضوا ،بعد تأجيل التصويت عليه
بسبب معارضة السيناتور الجمهوري راند بول
بسبب تكلفته ،مما سبب إغالق الحكومة.
تجاوزت خسائر أسواق األسهم
العالمية هذا األسبوع  5تريليونات
دوالر ،عـقــب الـهـبــوط ال ـحــاد الــذي
ت ـع ــرض ل ــه "وول س ـتــريــت" خــال
تعامالت أمس األول ،والتي أعقبها
دخــول نصف القطاعات المدرجة
ب ـم ــؤ ش ــر "إس آ ن ـ ــد بـ ــي  "500فــي
منطقة تصحيح.
وك ـ ـتـ ــب كـ ـبـ ـي ــر م ـح ـل ـل ــي "إس
آنـ ــد بـ ــي" و"داو ج ــون ــز" هـ ــوارد
سيلفربالت ،في مذكرة له مساء
امس األول ،ان "إس آند بي "500
فقد  2.49تريليون دوالر خالل
األسـبــوعـيــن الـمــاضـيـيــن ،بينما
فقدت األسواق العالمية مجتمعة
 5.2تريليونات دوالر.
ودخ ـ ـ ـلـ ـ ــت خـ ـمـ ـس ــة قـ ـط ــاع ــات
مـ ــدرجـ ــة ب ــال ـم ــؤش ــر إل ـ ــى ن ـطــاق
التصحيح بجانب "إس آنــد بي
 "500نفسه ،الذي تراجع بنسبة
 10.2في المئة خالل األسبوعين
الماضيين ،وبنسبة  3.8في المئة
خالل تعامالت أمس األول.
وانخفضت مــؤشــرات األسهم
األمـيــركـيــة خ ــال ت ـ ــداوالت أمــس

روجرز :الهبوط القادم
سيكون األسوأ في حياتي
قال المستثمر المخضرم جيم روجرز إن االتجاه الهبوطي المقبل
فــي س ــوق األس ـهــم سـيـكــون األك ـثــر كــارثـيــة فــي حـيــاتــه نـظــرا إلثـقــال
االقتصاد العالمي والواليات المتحدة خاصة بالمزيد من الديون
منذ األزمة المالية.
ورغ ــم ع ــدم اع ـت ـقــاده ب ــأن س ــوق األس ـهــم سـيـتـحــول إل ــى الـنـطــاق
الهبوطي في الوقت الراهن ،أكد رئيس شركة روجرز هولدنجز في
مقابلة مع "بلومبرغ" إنه لن يفاجأ إذا استأنف "وول ستريت" موجته
البيعية وهو ما يتوقع أن يستمر بالفعل.
وتابع روجرز البالغ من العمر  75عاما :عندما يكون لدينا اتجاه
هبوطي جديد في السوق وهو ما سيحدث بالفعل ،فإنه سيكون أسوأ
ما عاصرناه ،فالديون تراكمت في كل مكان وباتت أعلى بكثير اآلن.
وي ـت ــوق ــع أن ت ــواص ــل األس ـ ـ ــواق ال ـت ـق ـلــب واالرت ـ ـبـ ــاك ح ـتــى يــرفــع
االحتياطي الفيدرالي تكاليف االقتراض في مارس المقبل ،ومن ثم
ستبدأ األسهم في االرتفاع مجددا.

األول ،وع ـم ـق ــت خ ـس ــائ ــره ــا فــي
ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة م ــن الـجـلـســة،
و س ـ ـ ـجـ ـ ــل "داو ج ـ ـ ــو ن ـ ـ ــز" ث ــا ن ــي
أك ـب ــر خ ـســائــر ي ــوم ـيــة بــالـنـقــاط
ف ــي ت ــاري ـخ ــه ،ت ــزام ـن ــا م ــع إق ـبــال
المستثمرين على عوائد سندات
الخزانة.
وهبط "داو جونز" الصناعي
بنسبة  4.2فــي الـمـئــة ،أو 1033
ن ـق ـطــة إل ـ ــى  23860ن ـق ـط ــة ،كـمــا
انخفض "ن ــاس ــداك" بنحو  4في
ال ـم ـئــة أو  275نـقـطــة إل ــى 6777
نقطة ،بينما تراجع " "S&Pبنسبة
 3.7فــي المئة أو  100نقطة إلى
 2581نقطة.
وارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـهـ ـ ــم "تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر"
( )TWTR.Nبنسبة  12فــي المئة
إ لـ ــى  30.1دوالرا ،ب ـعــد أن قفز
بنحو  27في المئة بداية الجلسة
في أعقاب اإلعالن عن أول صافي
رب ــح فـصـلــي لـلـشــركــة ف ــي الــربــع
األخير من العام الماضي.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،حـ ـ ـ ـ ــاول ع ـضــو
ال ـفــدرالــي نـيــل كــاشـكــاري تهدئة
األسواق بقوله إن البنك المركزي

العمالت الرقمية تتراجع والذهب يستقر
واصلت "بتكوين" أداء ها المتذبذب هذا
األسبوع لتنخفض أدنى من  8آالف دوالر
مرة أخــرى ،وتقود سوق العمالت الرقمية
لـتــراجــع جـمــاعــي ،فــي الــوقــت ال ــذي تتزايد
األص ــوات الـمـحــذرة مــن فـقــاعــة ،تــزامـنــا مع
التقلبات الحادة لألسهم العالمية.
وخ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــامـ ــات أم ـ ـ ـ ــس ،ان ـخ ـف ـض ــت
"بتكوين" بنسبة  3.90في المئة إلى 7917
دوالرا ،ف ــي  09:16صـبــاحــا بـتــوقـيــت مكة
ال ـم ـكــرمــة ،وب ـعــدمــا ت ـج ــاوزت  8600دوالر
أمس األول.
وت ــراج ـع ــت "إثـ ــريـ ــوم" بـنـسـبــة  2.15في
الـمـئــة إل ــى  799دوالرا ،وهـبـطــت "الــريـبــل"
بنسبة  3.10في المئة إلى  78سنتا ،بينما
انـخـفـضــت "ب ـت ـكــويــن ك ـ ــاش" بـنـسـبــة 1.60
إل ــى  1259دوالرا ،ب ـعــدمــا ارت ـف ـعــت أمــس
األول بــأكـثــر مــن  25فــي الـمـئــة فــي مسيرة

«الوطني» يشارك «سوق قوت» احتفاالت
األعياد الوطنية في حديقة الشهيد

مشاركة «الوطني» في االحتفاالت
شـ ــارك بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
ف ــي سـ ــوق قـ ــوت (ق ـ ــوت م ــارك ــت)
الذي تستضيفه حديقة الشهيد
هذا العام .وتأتي هذه المشاركة
ف ــي إطـ ـ ــار حـ ــرص ب ـن ــك ال ـكــويــت
ً
الــوط ـنــي عـلــى ال ـب ـقــاء قــري ـبــا من
مـجـتـمـعــه وم ـش ــارك ـت ــه مـخـتـلــف
الـمـنــاسـبــات السـ ّـي ـمــا احـتـفــاالت
األعياد الوطنية.
وات ـ ـخـ ــذت مـ ـش ــارك ــة الــوط ـنــي
مــع س ــوق ق ــوت الـطــابــع الوطني
بمناسبة اقـتــراب حلول األعياد
الوطنية ،وتمثلت بمجموعة من
المسابقات والجوائز .وتواجدت
أســرة البنك فــي حديقة الشهيد
ل ـم ــواك ـب ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات اف ـت ـتــاح
السوق واالعداد للفعاليات.
وقـ ــالـ ــت مـ ـس ــؤول ــة ال ـع ــاق ــات
العامة في بنك الكويت الوطني
ف ـ ـ ــرح ب ـس ـت ـك ــي إن رك ـ ـ ــن ال ـب ـن ــك
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي قـ ـ ـ ــدم مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الفعاليات لرواد السوق تخللها
ألعاب متنوعة وحظي الفائزون

بمجموعة مــن ا ل ـجــوا ئــز القيمة
والهدايا الرمزية.
وأضــافــت بستكي أن األطـفــال
كــانــت لهم حصة فــي المشاركة،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث خ ـ ـ ـصـ ـ ــص ل ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
العديد مــن الفعاليات ،كما وفر
م ـن ـص ــة ع ــالـ ـي ــة لـ ـ ـ ـ ــرواد الـ ـس ــوق
تزينت بــاألعــام الوطنية ،حيث
اس ـت ـم ـت ـع ــوا ب ــالـ ـتـ ـق ــاط الـ ـص ــور
ال ـتــذكــاريــة ،مـشـيــرة إل ــى أن هــذه
المشاركة مع سوق ماركت تأتي
ً
ان ـطــاقــا م ــن ح ــرص الـبـنــك على
التواصل مع مجتمعه من خالل
مجموعة من النشاطات الجاذبة
ً
والمشجعة ليبقى قــر يـبــا منهم
ً
وش ــري ـك ــا م ـع ـهــم ف ــي ك ــل م ــا من
شأنه توفير التنمية المستدامة.
وليس هذا هو التواجد األول
لبنك الكويت الوطني في حديقة
الـشـهـيــد ،فلطالما تــواجــد خــال
هــذا العام في الحديقة في إطار
شراكته مع الحديقة التي تأتي
ضمن برنامج البنك لدعم الثقافة

غـيــر مـضـطــر لــرفــع ال ـفــائــدة ،ردا
على ارتفاع التضخم الناجم عن
نمو األج ــور ،بينما يــرى رئيس
"ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي" ب ـمــدي ـنــة ن ـي ــوي ــورك
وي ـل ـيــام دادل ـ ــي أن ه ـبــوط ســوق
األسهم ال يشكل خطرا على النمو
االقتصادي.
وانخفض مؤشر الدوالر ،الذي
ي ـق ـيــس أداء ال ـع ـم ـلــة األم ـيــرك ـيــة
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
هــامـشـيــا خ ــال ت ـعــامــات ام ــس،
ع ـن ــد  ،90.21ف ــي  12:36م ـســاء
بتوقيت مكة المكرمة ،مع تراجع
أسواق األسهم العالمية ،في ظل
ثاني إغالق للحكومة األميركية
هذا العام.
وارتفع اليورو  0.19في المئة
عـنــد  1.2270دوالر ،كـمــا صعد
ال ـج ـن ـي ــه اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي بـنـسـبــة
 0.26فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة إ لـ ـ ــى 1.3949
مقابل الــدوالر ،وارتفعت العملة
األم ـيــرك ـيــة  0.31ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 109.08أمام نظيرتها اليابانية.
وف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
تراجع مؤشر "ستوكس يوروب

 "600بنحو  1.60فــي المئة إلى
 374نقطة.
وان ـخ ـف ــض م ــؤش ــر "فــوت ـســي"
البريطاني  108نقاط إلى 7170
ن ـق ـط ــة ،وهـ ـب ــط م ــؤش ــر "داكـ ـ ــس"
األلـمــانــي  330نقطة إلــى 12260
نقطة ،وتراجع المؤشر الفرنسي
"كاك"  104نقاط إلى  5151نقطة.
واس ـت ـه ـل ــت ت ـل ــك الـ ـم ــؤش ــرات
تـعــامــات الـجـمـعــة عـلــى تــراجــع،
في ظل اضـطــراب األس ــواق حول
الـ ـع ــال ــم ،م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار مـتــابـعــة
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ل ـن ـت ــائ ــج أع ـم ــال
الشركات.
وانخفضت األسهم األوروبية
ل ـت ـل ـحــق ب ـن ـظ ـيــرت ـهــا اآلس ـي ــوي ــة
واألميركية ،مع استئناف عمليات
البيع في أسواق األسهم العالمية،
التي توقفت لفترة وجيزة خالل
األسبوع.
وان ـخ ـفــض م ــؤش ــر "سـتــوكــس
يــوروب  0.55 "600في المئة إلى
 372نقطة ،عند أدنى مستوياته
في أكثر من  5أشهر ،كما تراجع
مؤشر "فوتسي" البريطاني 0.49

فــي الـمـئــة عـنــد  7135نـقـطــة ،في
الساعة  11:13صباحا بتوقيت
مكة المكرمة.
كما تــراجــع "داك ــس" األلماني
 0.28في المئة عند  12226نقطة،
وه ـبــط الـفــرنـســي "كـ ــاك"  0.4في
المئة إلى  5129نقطة.
وف ــي آس ـيــا ،تــراجـعــت األسـهــم
خـ ـ ــال ج ـل ـس ــة أمـ ـ ــس مـ ــع عـ ــودة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـب ـ ـيـ ــع فـ ـ ــي األس ـ ـهـ ــم
العالمية ،والتي بدت أنها انتهت
لـ ـفـ ـت ــرة وج ـ ـ ـيـ ـ ــزة فـ ـ ــي م ـن ـت ـصــف
األس ـبــوع ،مــع االنـخـفــاض الحاد
ألسهم "وول ستريت" أمس.
وأغـ ـلـ ـق ــت األسـ ـه ــم ال ـيــابــان ـيــة
ع ـل ــى انـ ـخـ ـف ــاض ،ح ـي ــث ت ــراج ــع
مؤشر "نيكي"  2.3في المئة إلى
 21382نـقـطــة ،لـتـصــل خـســائــره
هــذا األسبوع إلــى  8.1في المئة،
ك ـمــا ان ـخ ـفــض ال ـمــؤشــر األوس ــع
نطاقا "توبكس"  1.91فــي المئة
عند  1731نقطة ،ليسجل خسارة
أسبوعية بنسبة  7.1في المئة.
وانخفضت أسهم هونغ كونغ
خـ ـ ـ ــال جـ ـلـ ـس ــة امـ ـ ـ ـ ــس ،ل ـت ـس ـجــل

والنشاطات في حديقة الشهيد
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر أك ـ ـثـ ــر مـ ــن م ـج ــرد
ح ــدي ـق ــة ب ـســاحــات ـهــا ال ـم ـت ـعــددة
الـمـهــام والـتــي تساهم فــي جذب
أفــراد المجتمع إليها عن طريق
ّ
ّ
والتعليمية
الثقافية
الفعاليات
والتوعوية التي تنظمها.
ك ـم ــا تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
س ـ ــوق ق ـ ــوت أو "ق ـ ـ ــوت م ــارك ــت"
مؤسسة مجتمعية يقوم أصحاب
االع ـ ـم ـ ــال الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة مـ ــن خ ــال
مـ ـع ــارضـ ـه ــا الـ ـشـ ـه ــري ــة ب ـع ــرض
م ـن ـت ـجــات ـهــم الـ ـت ــي ت ــرت ـك ــز عـلــى
المنتجات العضوية والصحية
بهدف التشجيع على نمط حياة
صحي.

استثنائية خالفت فيها معظم العمالت.
وب ـل ـغ ــت ال ـق ـي ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة اإلج ـم ــال ـي ــة
ل ـل ـع ـم ــات ا ل ــر قـ ـمـ ـي ــة  382مـ ـلـ ـي ــار دوالر،
ا ن ـخ ـف ــا ض ــا مـ ــن  402م ـل ـي ــار دوالر خ ــال
تعامالت أمــس األول ،بخسارة قــدرهــا 20
مليارا.
من جانبه ،استقر الذهب دون تغير يذكر
أمس مع هبوط أسواق األسهم ،لكن ارتفاع
الـ ـ ــدوالر وال ـم ـخ ــاوف ب ـشــأن زي ـ ــادة أسـعــار
الفائدة حول العالم ضغطا على األسعار.
ولـ ـ ــم ي ـس ـج ــل الـ ــذهـ ــب ت ـغ ـي ــرا ي ــذك ــر فــي
ال ـم ـع ــام ــات الـ ـف ــوري ــة ع ـن ــد  1319دوالرا
لألوقية (األونـصــة) بحلول الساعة 07:15
بتوقيت غرينتش .والمست األسعار أدنى
مـسـتــويــاتـهــا مـنــذ  4يـنــايــر عـنــد 1306.81
دوالرات لألوقية أمس األول.
وانـخـفــض الـمـعــدن األصـفــر  1فــي المئة

في المعامالت الفورية منذ بداية األسبوع،
ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية بسبب
تعافي الدوالر.
وارتفع الذهب في العقود األميركية اآلجلة
 0.1في المئة إلى  1320.50دوالرا لألوقية.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى ،ارتفعت
الفضة  0.1في المئة إلى  16.43دوالرا لألوقية،
بعدما المست أدنى مستوى منذ  22ديسمبر
 2017عند  16.22دوالرا لألوقية أمس األول.
وارتفع البالتين  0.3في المئة إلى 972.20
دوالرا لألوقية ،وسجل المعدن أدنى مستوى
منذ  10يناير عند  965دوالرا لــأوقـيــة في
الجلسة السابقة.
ول ــم يـسـجــل ال ـب ــادي ــوم تـغـيــرا يــذكــر عند
 962.50دوالرا لألوقية ،وسجل المعدن أدنى
مستوياته منذ  25أكتوبر  ،2017عند 958.95
دوالرا لألوقية أمس األول.

 ...و«زين» تشارك في االحتفاالت
احتفلت شركة زيــن بانطالق موسم األعياد الوطنية ،ضمن
شراكتها االجتماعية للموسم الجديد من "سوق قوت" المبادرة
الشبابية األكبر من نوعها بالكويت ،في أجواء وطنية وتراثية
جميلة الـسـبــت ال ـمــاضــي فــي حــديـقــة الـشـهـيــد  -دائـ ــرة ال ـســام،
بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،إن هذه الشراكة تأتي في
إطار استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة تجاه
تشجيع الطاقات والمواهب المحلية الشابة ،حيث يهدف هذا
الـحــدث المميز إلــى نشر التوعية حــول نمط الـحـيــاة الصحي،
وتشجيع استهالك المنتجات العضوية والصحية ،مــن خالل
تقديم فــرصــة ألصـحــاب المشاريع الحرفية والــزراعـيــة لعرض
منتجاتهم المصنعة محليا في مكان واحد.
وأوضحت أنها تواجدت بمشاركة مميزة في فعاليات "سوق
قوت" من خالل جناحها الخاص ،والــذي نظمت فيه العديد من
الفعاليات الترفيهية ذات الطابع الوطني ،إضافة إلى تنظيم فقرات
تراثية ووطنية جميلة تضمنت فرقة معيوف المجلي الشعبية،
مما أضفى جانبا وطنيا جميال على الحدث ،تزامنا مع انطالق
أعياد الكويت الوطنية في فبراير الجاري.
وأفــادت الشركة بأن شراكتها الرئيسية لـ"سوق قوت" تعتبر
إضافة كبيرة لسلسلة المشاريع الشبابية التي تشجعها بشكل
متواصل لتحفز الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم الوطنية،
بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة ،وخصوصا أن "سوق قوت"
يستقطب أعــدادا غفيرة من الجماهير الشغوفة بالتعرف على
محليا بــإدارة الشباب الكويتي،
المنتجات التي تم تصنيعها
ً
والتي وصلت إلى أكثر من  15000زائر في الموسم الماضي.

لقطات من االحتفالية في سوق قوت

ً
وأصدر مكتب اإلدارة والميزانية قرارا رسميا
بدخول الحكومة األميركية في إغالقها الثاني
هــذا الـعــام ،بعدما فشل الكونغرس فــي االتفاق
على خطة للنفقات الفيدرالية.
ودع ــا مــديــر المكتب مـيــك مــولـفــانــي فــي نص
قـ ــراره ال ـص ــادر ام ــس ،ال ــوك ــاالت الـفـيــدرالـيــة الــى
تطبيق خطط الطوارئ الخاصة بها ،كما ينبغي
على الموظفين الفيدراليين الحضور إلى مقار
عملهم لتنفيذ إجراءات اإلغالق.
من جانبه ،علق نائب الرئيس األميركي مايك
بينس ال ــذي يـقــود الــوفــد األم ـيــركــي فــي مــراســم
افتتاح دورة األلعاب األولمبية الشتوية في كوريا
الجنوبية ،قائال إن إدارة ترامب تأمل أال يستمر
اإلغالق الحكومي طويال.
وبحسب أسوشيتيد برس أضاف بينس :نأمل
تمرير الخطة التي تم التوصل إليها في مجلس
الشيوخ وإرسالها إلى مجلس النواب ،نحن على
أهبة االستعداد مع اقتراب التصويت.

أك ـ ـبـ ــر خـ ـ ـس ـ ــارة أسـ ـب ــوعـ ـي ــة مـنــذ
األزمــة المالية العالمية ،فــي ظل
اضطرابات األسواق حول العالم.
وعند اإلغالق ،انخفض مؤشر
"هــانــغ س ـنــغ"  3.1فــي الـمـئــة إلــى
 29507ن ـ ـق ـ ــاط ،لـ ـتـ ـص ــل ن ـس ـبــة
تراجعه خــال األسـبــوع إلــى 9.5
فــي الـمـئــة ،مسجال أكـبــر خسارة
أسبوعية منذ أكتوبر .2008
وفــي الــوقــت نفسه ،انخفضت
األسهم الصينية بأسوأ وتيرة في
نحو عامين ،مع موجة تراجع في
األسواق العالمية ،وأغلق مؤشر
"شنغهاي" المركب منخفضا 4
فــي المئة عند  3131نقطة ،كما
هبط "شنتشن" المركب  3.19في
المئة إلى  1679نقطة.
وأع ـلــن بـنــك الـشـعــب الصيني
امس أنه أفــرج عن سيولة نقدية
بنحو  2تريليون يــوان (316.28
مـ ـلـ ـي ــار دوالر) ل ـت ـل ـب ـيــة ا ل ـط ـلــب
على النقود قبل السنة القمرية
الجديدة.
وكـ ـشـ ـف ــت الـ ـبـ ـي ــان ــات ارت ـ ـفـ ــاع
التضخم في أسعار المستهلكين

في الصين بنسبة  1.5في المئة
فــي يناير مـقــار نــة بنفس الفترة
من العام السابق ،كما نما مؤشر
أسـعــار المنتجين  4.3فــي المئة
على أساس سنوي.
وجاء تراجع األسهم الصينية
وأسـ ـ ـه ـ ــم هـ ــونـ ــغ كـ ــونـ ــغ ف ـ ــي ظــل
انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ج ـ ـمـ ــاعـ ــي ل ــأسـ ـه ــم
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة أم ـ ـ ــس م ـق ـت ـف ـي ــة أث ــر
نـ ـظـ ـي ــرتـ ـه ــا األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـيــث
انـ ـخـ ـف ــض مـ ــؤشـ ــر "داو ج ــون ــز"
الصناعي في ختام جلسة أمس
أكثر من ألف نقطة.
كما تراجعت األسهم الكورية
الـجـنــوبـيــة أي ـضــا ،مــع انـخـفــاض
مؤشر "كوسبي"  1.89في المئة
مع تراجع أغلب القطاعات ،وهبط
سـهــم "ســامـســونــغ إلكترونكس"
 3فــي الـمـئــة ،بعد أنـبــاء نشرتها
وكـ ــالـ ــة "يـ ــون ـ ـهـ ــاب" أمـ ـ ــس األول
عــن أن الـنـيــابــة أج ــرت بـحـثــا في
مكاتب الشركة كجزء من تحقيق
م ــع رئ ـي ــس ال ـب ــاد ال ـســاب ـقــة "لــي
ميونخ-باك".
(أرقام)

بافيت ينصح بالحفاظ
على استراتيجية «االستثمار»
تـعــر ضــت األ س ـهــم األ مـيــر كـيــة الخميس لمبيعات مكثفة عمقت
خسائر الجلسات الماضية ،وهبط "داو جونز"  1033نقطة مسجال
ثاني أكبر تراجع يومي بالنقاط في تاريخه ليهبط  10%من أعلى
مستوى قياسي سجله الشهر الماضي.
وخالل هذه األوقات ،ينصح المدير التنفيذي لـ "بركشاير هاثاواي"
والمستثمر األميركي الشهير وارن بافيت بالحفاظ على استراتيجية
"االستثمار" التي تعرف أيضا بـ "الشراء واالحتفاظ" حيث أكد في
حوار سابق أنها ال تزال األفضل بالنسبة له .ونصح بافيت بعدم
مــراقـبــة الـســوق عــن كـثــب ،مشيرا إلــى أن القلقين بــاسـتـمــرار بشأن
مدخراتهم ويـحــاولــون الـشــراء والبيع باستمرار والـخــوف عندما
تتراجع األسهم والبيع عندما ترتفع غالبا ما يحققون نتائج غير
جيدة .وعلق بافيت قائال :أثناء هبوط األسـهــم ،يمكن االستمتاع
بمشاهدة التلفاز وتناول المثلجات مع األطفال والتنزه مع األصدقاء،
والتمسك باألهداف التي وضعها المستثمر بالشكل الصحيح.

النادي العلمي يكرم «بيتك» لدوره في
إنجاح معرض االختراعات الدولي العاشر

تكريم « بيتك»
كــرم الـنــادي العلمي الكويتي
بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بيتك)
خ ـ ـ ــال حـ ـف ــل اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام م ـع ــرض
االخـ ـت ــراع ــات ال ــدول ــي ال ـعــاشــر،
ال ـ ــذي ع ـقــد ب ــرع ــاي ــة س ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
وض ــم مـخـتــرعـيــن م ــن  39دول ــة،
تقديرا لجهوده وتعاونه إلنجاح
المعرض الذي أصبح األكبر من
ن ــوع ــه ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة،
وال ـثــانــي عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
بعد معرض جنيف لالختراعات،
وحـضــر حـفــل الـخـتــام والتكريم
وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ـ ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي د .حامد العازمي ،واألمين
ال ـع ــام لـمـجـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية د .عبداللطيف
الزياني.
واكـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ادارة
الـ ـن ــادي ال ـع ـل ـمــي رئ ـي ــس الـلـجـنــة
المنظمة للمعرض طالل الخرافي
أن جـهــود وتـعــاون ودع ــم "بيتك"
إلن ـ ـجـ ــاح الـ ـمـ ـع ــرض تـ ـع ــد م ـث ــاال

ونموذجا لما يجب أن يكون عليه
دور القطاع الخاص.
واضاف الخرافي ان مساهمات
"بـيـتــك" تـعـبــر كــذلــك عــن األهـمـيــة
ال ـتــي يـضـعـهــا إلن ـج ــاح األنـشـطــة
ال ـع ـل ـم ـي ــة ،وم ـ ـسـ ــانـ ــدة م ـش ــاري ــع
المبتكرين من الشباب الكويتي،
ح ـي ــث ي ــوف ــر الـ ـمـ ـع ــرض ال ـف ــرص
المناسبة لهم لعرض اختراعاتهم
واس ـت ـث ـمــارهــا لـتـحـقـيــق الـتـطــور
ال ـم ـن ـش ــود ف ــي م ـخ ـت ـلــف جــوان ــب
حياة المجتمع.
وي ـ ـشـ ــدد "بـ ـيـ ـت ــك" دوم ـ ـ ــا عـلــى
أهمية رعــايــة واحتضان العقول
المبدعة وتوطينها محليا ،بما
يـحـقــق أق ـص ــى اس ـت ـف ــادة ممكنة
من نتاج إبداعاتها ،ويؤمن بأن
ال ـك ــوي ــت تـمـتـلــك ط ــاق ــات بـشــريــة
مـبــدعــة ق ــادرة دائ ـمــا عـلــى تقديم
أفـ ـض ــل االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــارات ،ل ــذل ــك ك ــان
"بـيـتــك" سـبــاقــا فــي م ـجــال رعــايــة
ودع ـ ــم ال ـم ـب ـت ـكــريــن ،ح ـيــث يـكــون
أول المبادرين لتكريم المبدعين

الكويتيين أصحاب االختراعات
ال ـف ــائ ــزة ف ــي ال ـم ـع ــارض الــدول ـيــة
الـكـبــرى والـمـســابـقــات اإلقليمية
والعالمية ،إضافة إلى تخصيص
جائزة لإلبداع تساهم في تشجيع
المبدعين ،وتكريم وتقدير الشباب
الكويتي من الجنسين بما يمثل
حافزا نحو مزيد من العطاء ،كما
يهتم "بيتك" بالمبادرين خاصة
م ــن ال ـش ـب ــاب ،وي ـت ــواص ــل مـعـهــم
بشكل دائ ــم ،ويـعـمــل عـلــى تقديم
أنـ ـ ــواع ال ــدع ــم ال ـت ــي تـمـكـنـهــم من
إنجاح أعمالهم وتحقيق أهدافهم
إقليميا وعالميا.
وي ـع ــد "ب ـي ـت ــك" أول ب ـنــك لــديــه
مجلس مــر كــزي ولجنة مختصة
بمتابعة االب ــداع واالبـتـكــار لدى
الموظفين ،وتنظم مسابقة سنوية
عـلــى مـسـتــوى مـجـمــوعــة "بـيـتــك"
ت ــرص ــد ل ـهــا ج ــوائ ــز ك ـب ـي ــرة ،كما
يـضــع االب ـت ـكــار واإلب ـ ــداع أولــويــة
أساسية في أسلوب عمله القائم
على التفرد في اسلوب العمل.
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النجم ماجد المصري
في دردشة حول مسلسله
ِّ
{الطوفان} يؤكد أنه ال
ِّ
يفضل البطولة المطلقة.

١٤

ِّ
يشكل األلم في منطقة
الساعد عقبة كبيرة ّ
تحد
من النشاطات اليومية.
نصائح في الداخل.

مسك وعنبر
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بدأت مسرحية «نادي الخجل»،
للكاتب ماكس رينيه والمخرج
يعقوب حيات ،عروض
مهرجان الكويت الدولي
للمسرح األكاديمي.

إيستوود يستعيد محاولة الهجوم على قطار «تاليس» في فيلمه األخير
يشيد كلينت إيستوود ،في آخر أفالمه ،بشجاعة "أبطال عاديين" يؤدون
دورهم الفعلي في نسخة سينمائية من حادثة هجوم قطار "تاليس" الذي
قاموا بإحباطه سنة .2015
ويروي فيلم "ذا  15:17تو باريس" كيف تدخل ثالثة أصحاب طفولة
أميركيين عزل لمنع جهادي مسلح بكالشنيكوف ،ومزود بأمشاط سالح
مشحونة ،من تفجير حمولته في قطار "تاليس" خالل رحلة بين أمستردام
وباريس في  21أغسطس  ،2015وقد سمحت هذه المبادرة البطولية
بتفادي مجزرة.
ويندرج هذا المشروع الجديد في سياق مجموعة األفالم األخيرة التي
عكف إيستوود على إخراجها لعرض قصص حقيقية عن أشخاص من
دون خبرة فعلية أتت أعمالهم خارجة عن المألوف ،من قبيل "أميركان
سنايبر" ( )2014وهو عمل مثير للجدل عن قناص من العراق ،و"سالي"
( )2016حول الهبوط االضطراري لطائرة في نهر هادسون من بطولة توم
هانكس.
لكن في هذا العمل الجديد ،استعان إيستوود باألبطال الحقيقيين لهذه
القصة ليؤدوا دورهم ،وهم سبنسر ستون وأليك سكارالتوس وأنتوني
سادلر .وقال سادلر ،في تصريحات لمجلة "باري ماتش" الفرنسية" ،كان
األمر ّ
شيقا بالفعل ،ولم يكن مؤلما بالنسبة لنا على الصعيد النفسي ،ألن
أحدا لم يمت في ذاك اليوم ،وكانت تجربة الفيلم إيجابية إلى حد بعيد".
واستعان المخرج األميركي بأفراد من الطاقم الطبي وخدمة اإلسعاف
الذين لبوا نداء االستغاثة الذي أطلق ،في حين حول مسار القطار إلى
محطة أراس في شمال فرنسا.
وال يعرض مشهد الحادثة في قطار تاليس منذ البداية في هذا الفيلم
الذي يمتد على ساعة ونصف تقريبا ،وهو يأتي في وقت الحق لتوضيح
األمور .ويركز إيستوود في الجزء األول من القصة على الصداقة القوية
التي تربط بين الرفاق الثالثة الذين ترعرعوا في محيط ساكرامنتو
(كاليفورنيا).
ويسلط الضوء خصوصا على سبنسر ،الذي ربته والدته ،الشغوف
باألسلحة ،والذي علق على جدار غرفته الفتة فيلم "ليترز فروم ايوو
جيما" ،وهو يحلم بإنقاذ األرواح ،حتى لو كان عليه أن يخالف القواعد
المعمول بها .وكان هذا الشاب الكتوم أول من هاجم الجهادي ،مخاطرا
بحياته .وينثر إيستوود على امتداد الفيلم المؤشرات التي تنبئ بعمله
البطولي .ثم يغوص العمل السينمائي في رحلة األصدقاء األوروبية،
بين البندقية وروما وبرلين وأمستردام وباريس ،مع سلسلة من مشاهد
لسهرات في نواد ليلية وصور "سيلفي" ملتقطة أمام معالم سياحية
شهيرة .وتختتم هذه المغامرة في باريس ،حيث ُقلد الشباب الثالثة
وسام الشرف ،وهو أعرق التكريمات الفرنسية ،وتمتزج في هذا المشهد
صور أرشيف وأخرى من إخراج إيستوود فيها رئيس فرنسي زائف يظهر
من الخلف .ولم يتحدث إيستوود عن هذا الفيلم الجديد الذي خرج مؤخرا
إلى الصاالت ،فاسحا المجال أمام أبطاله كي يدلوا بدلوهم لإلعالم ،وهو
			
لم يقدمه حتى للصحافة.
(أ ف ب) سادلر وإيستوود وستون وسكارالتوس وفيشر أثناء افتتاح الفيلم

كروغر تنفي شائعات خالفاتها
مع المخرج تارانتينو

ديان كروغر والمخرج بينوت جاكوت

نفت الممثلة األلمانية ديان كروغر ما ذكرته
ال ـت ـقــاريــر الـصـحــافـيــة ،ال ـتــي ادعـ ــت أن الممثلة
واجهت صعوبات ومعاناة مع المخرج الشهير
كوينتين تارانتينو أثناء تصوير مشهد الخنق
في فيلمهما إنغلوريس باستردز.
وقالت إنها على العكس من ذلك ،فقد شعرت
بسعادة غامرة خالل العمل مع تارانتينو طوال
مدة تصوير الفيلم.
وق ــد لـبــت كــروغــر أخ ـيــرا دع ــوة حـضــور حفل
توزيع جوائز الفيلم الفرنسي بقصر بروننيارت
فــي بــاريــس ،وك ــان يــرافـقـهــا الـمـخــرج الفرنسي
بينوت جاكوت.
يشار إلى أنه بعد مشاركة كروغر في الفيلم
األلماني "إن ذا فايد" ،الذي أدت فيه دور امرأة قتل
زوجها وابنها في هجوم ،شعرت بأنها "منهكة
جسديا" وتريد التوقف قليال عن التمثيل.
ً

التغطية اإلعالمية لموت روبن وليامز
سببت ارتفاع معدالت االنتحار

فيلما منذ فترة طويلة .شعرت
وقالت" :لم أمثل
ً
بأنني ال أستطيع ذلك .كنت أشعر بأنني أغرق".
وأضافت" :كنت أحتاج إلى وقت لنفسي كي أعيد
ترتيب حياتي".
وأدت كــروغــر التي اشتهرت لمشاركتها في
أفـ ــام م ـثــل "تـ ـ ــروي" و"إن ـغ ـل ــوري ــس ب ــاس ـت ــردز"،
دور كاتيا فــي فيلم "إن ذا فــايــد" ال ــذي أخرجه
فاتح أكين ،وهي امرأة تتزوج من رجل وهو في
السجن ،وبعد سنوات تــؤدي مأساة إلــى مقتل
ال ـ ــزوج ،بينما تـظــن كــاتـيــا خ ــال سعيها وراء
الحقيقة أن الـنــازيـيــن ال ـجــدد ربـمــا كــانــوا وراء
الجريمة.
وأثنى النقاد على كل من أكين وكروغر (41
عــامـ ًـا) الـتــي رشـحــت لـجــائــزة أفـضــل ممثلة في
مهرجان كان بفرنسا العام الماضي.

وليامز وزوجته شنايدر

عمر خيرت

ريتشيل وايز

دوين جونسون

عمر خيرت يحيي حفلي وايز تخطف األنظار دوين جونسون يتقاضى
في افتتاح «ذا ميرسي»  20مليون دوالر
عيد الحب
يـحـيــي الـمــوسـيـقــار عـمــر خ ـيــرت حـفـلـيــن موسيقيين
بمناسبة عيد الـحــب ،يــومــي  14و 15ال ـجــاري ،فــي مركز
المنارة الــدولــي للمؤتمرات بمصر ،حيث سيقدم أشهر
مقطوعاته ،ومن بينها "إعدام ميت" و"ضمير أبلة حكمت".

خطفت النجمة البريطانية الشهيرة ريتشيل وايــز (47
عــامــا) أن ـظــار ال ـح ـضــور وع ــدس ــات الـمـصــوريــن بإطاللتها
الجذابة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل العرض
الترويجي لفيلمها الجديد " ،"The Mercyالذي أقيم في لندن.

أكد موقع "هوليوود ريبورتر" ،أن النجم دوين جونسون
سيتقاضى  20مليون دوالر عن دوره في فيلمه المقبل
" ."Red Noticeكما يروج دوين اآلن فيلمه ""Skyscraper
الذي تدور أحداثه حول المحارب المخضرم ويل فورد.

تسببت التغطية اإلعالمية المكثفة لموت
الـفـنــان الـحــائــز جــائــزة األوس ـك ــار ،والـمـعــروف
ب ـح ـســه ال ـف ـك ــاه ــي روب ـ ــن ول ـي ــام ــز ف ــي ارتـ ـف ــاع
م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــار بـ ـ ــالـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األميركية.
وأظ ـه ــرت دراسـ ــة أن م ـعــدالت االن ـت ـحــار في
الواليات المتحدة ارتفعت بنسبة  10في المئة
تقريبا ،في أعقاب وفاة الممثل روبن وليامز
عام  ،2014وأن حــاالت االنتحار زادت بدرجة
أك ـب ــر ب ـيــن ال ــرج ــال وب ـي ــن م ــن أن ـه ــوا حـيــاتـهــم
شنقا مثله.
وكشفت الدراسة ،التي نشرت في دورية "بي
إل أو إس وان" العلمية ،أنه كانت هناك 18690
حالة انتحار مسجلة في الفترة من أغسطس
 2014إ لــى ديسمبر مــن ا لـعــام ،بــز يــادة بنسبة
 9.85في المئة عن عدد الحاالت المتوقع لتلك
الفترة.
وانـتـحــر ولـيــامــز ،الـحــائــز جــائــزة األوس ـكــار
عــن فيلم " غــود مورنينغ فيتنام" ،وا لــذي كان
محبوبا بسبب حسه الفكاهي ،فــي أغسطس
 ،2014عــن  63عــا مــا ،مـمــا أ ح ــدث صــد مــة بين
معجبيه في أرجاء العالم.
وقــالــت الـسـلـطــات إن ــه تــوفــي مـخـتـنـقــا ،بعد
أن ش ـنــق ن ـف ـســه ب ـح ــزام ف ــي م ـنــزلــه ف ــي ن ــورث
كاروالينا ،وأظهر تشريح الجثة أن وليامز كان
يعاني داء جسيمات لوي ،وهو من أكثر أنواع
ا لـخــرف ا نـتـشــارا بعد الزهايمر و مــن أ عــرا ضــه
التراجع السريع في القدرات العقلية.
وزادت ح ـ ــاالت اال ن ـت ـح ــار ف ــي أ عـ ـق ــاب و ف ــاة
ول ـيــامــز بـنـسـبــة  12.9ف ــي ال ـم ـئــة ب ـيــن الــرجــال
والمراهقين ،وأظهرت الدراسة زيادة بنسبة 32
في المئة في حاالت االنتحار اختناقا.

ولم تتوصل الدراسة إلى صلة مؤكدة ،لكنها
قالت إن هناك ارتباطا فيما يبدو ،مضيفة أن
التغطية اإلعالمية المكثفة لوفاة وليامز "ربما
كانت بمنزلة محفز للقطاعات األكثر عرضة
للخطر من سكان الواليات المتحدة للتحول
من التفكير في االنتحار إلى اإلقدام عليه".
وتحظى برامج محاربة االنتحار بأولوية
فــي ج ــدول أع ـمــال مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة،
وت ـع ـمــل الـمـنـظـمــة ع ـلــى رف ــع م ـس ـتــوى الــوعــي
لــدى الـشـبــاب والـمــراهـقـيــن واالط ـفــال ،وتقديم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـيـ ـه ــم وتـ ـسـ ـع ــى الـ ـ ــى م ـ ــد الـ ـع ــون
ل ـل ـح ـك ــوم ــات لـ ـع ــاج االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـن ـف ـس ـيــة
والعصبية.
والتزمت منظمة الصحة العالمية بالعمل
م ــن أجـ ــل ت ـح ـق ـيــق الـ ـه ــدف ال ـعــال ـمــي الـمـتـعـلــق
بخفض معدل االنتحار في البلدان المستهدفة
بــاآل فــة الخطيرة بنسبة  10فــي المئة بحلول
عام .2020
والـ ـمـ ـع ــروف ع ــن روبـ ــن ول ـي ــام ــز ،الـ ــذي كــان
ً
يعاني إدمان الكحول ومشاكل مالية واكتئابا
ً
حادا حمله مرات الى مركز للتأهيل ،أنه تزوج
 3ن ـســاء فــي ح ـيــا تــه :مــن  1978إ ل ــى  1988من
فــا ل ـيــري ف ـي ــاردي ،و م ــن  1989ا ل ــى  2008من
م ــارش ــا غـ ـ ــارس ،وهـ ــي م ـن ـت ـجــة أف ـ ــام ســاب ـقــة،
وأرملته الحالية التي اقترن بها في  2011وهي
سوزان شنايدر.
و ت ـ ــرك ا ل ـم ـم ـثــل ا ل ـم ـن ـت ـحــر  3أ بـ ـن ــاء :زاك مــن
زوج ـت ــه األول ـ ــى ،وزي ـل ــدا وكـ ــودي م ــن الـثــانـيــة
مارشا غــارس ،وهي التي كانت السبب األهم
في مشاكله المالية ،فقد اضطر إ لــى أن يدفع
لـهــا و ســط أز م ــة مــا لـيــة عالمية قـبــل  6سـنــوات
 30مليون دوالر ليحصل على إذن بالطالق.
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ّ
جنون التصوف
من عادتي قبل الشروع بغلق باب
دكاني الخشبـي أن أدون حساباته
اليومية .وفي أحد األيام التي تلت
خ�����روج ج��ي��ش ال��خ��ل��ي��ف��ة ،وب���ع���د أن
ّ
دونت في سجلي الخاص بالدكان
بعض األمور الهامة ،وقف رجل في
العقد ال��س��ادس م��ن ع��م��ره ضعيف
البنية ،مجعد الوجه ،أبيض الشعر
واللحية ،ذو حاجبين كثيفين ،أنفه
ً
ضخم قليال ،ثيابه رثة بالية ،عرفت
ً
من مالمحه أنه ليس بغداديا ،وقف
على باب حانوتي يلقي ّ
علي السالم
ً
موجها كالمه إل ّ
��ي وك��أن��ه يعرفني
ً
منذ مدة قائال:
{اع���ل���م يا أخي أن����ي ق����رأت عليك
السالم وقد رددت��ه لي ،فسلمت من
غ������درك ،وأخ������ذت م��ن��ك ال��ع��ه��د على
األمان}.
ً
ثم تريث قليال بعد أن أوم��أت له
ً
برأسي باإليجاب زارعا البسمة على
ّ
شفتي ،إلى أن مضى في كالمه:
{ي��ا أخ��ي إن الحقيقة ه��ي ملكك،
ال يستطيع أح��د أن ينتزعها منك،
واكتشاف الحقيقة يبدأ باكتشاف
ً
ذات��ك .تذكر دائما أن الواحد األحد
الوجود المطلق هو سبب وجودك
وأن�������ت س���ب���ب ف����ي إظ����ه����ار وج�����وده
وم���ع���رف���ت���ه ،ف��ك��ن م���رآت���ه ت��س��م��ع ما
ي��س��م��ع وت����رى م���ا ي����رى ،وال تتكلم
إال ب��ه وع��ن��ه ول���ه .ولتعلم أن أعظم
ف��ض��ي��ل��ة ه���ي ال����ص����دق ،ص���دق���ك مع
ذات�����ك ،وص���دق���ك م���ع ل��س��ان��ك ،أن���ا ال
أدع����وك للشك ف��ي م��ا تعتقد وه��ذا
ليس ب��األم��ر الصعب ف��ي أن تكون
من أهل الشك ،فالمشككون يأتونك
في كل مكان وقد يأتونك وأنت في
مكانك ،ولكني أدعوك ألن تكون من
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ع��ش��اق الحقيقة تكتشفها ب��ذا ت��ك،
فكن أنت كما تريد َوليس كما يريده
ً
ل��ك اآلخ����رون ،فلتبق ب��ع��ي��دا ع��ن أي
ً
ً
معتقد وال تكن جزء ا منه أو تابعا
ألفكار غيرك ،دع الحب يسكن قلبك
فتضيع فيه ف��ت��دور ح��ول��ه ،حينها
ستنظر إلى األمور بطريقة مغايرة،
ً
ً
ف��ك��ن م��راق��ب��ا ص��ام��ت��ا لمحيطك وال
تخن ذاتك}.
ع��ن��ده��ا ت���وق���ف ع���ن ال���ك�ل�ام وه ّ���م
ب���ال���رح���ي���ل ،غ���ي���ر أن�����ي ن��ه��ض��ت م��ن
ً
ً
ً
مكاني مسرعا ماسكا يده دافعا إياه
ًّ
إلى داخل الدكان ،مصرا على إكمال
حديثه العذب .وبعد أن ارتوى بكوب
من الماء البارد الممزوج بماء الورد
ومضغ حبتي تمر من تمور الكوفة،
أكمل ما بدأ من حديث:
{يا أخي إن ابتليت بعدو تجنبه
ب��اإلح��س��ان إل��ي��ه ،عندها ق��د تنقلب
ال��ع��داوة محبة ،وإن لم تنقلب تكن
على األق��ل ق��د أص��دق��ت نفسك ،وإن
ه��اج��م��ك ال���ن���اس ون���ع���ت���وك ب��ال��ك��ف��ر
والضالل وأنت على حق فافرح ألن
ً
الشجر المثمر ُيرمى دائما .فلتكن
ً
ثائرا على كل ما هو تقليدي ،ثورة
تبدأ من األعماق إلى السطح ،ثورة
م��ا ت��أص��ل ف��ي اإلن���س���ان م��ن سخف
ال����واق����ع واف����ت����ق����اره إل�����ى م����ا ي��ن��ع��ش
وي��ض��م��ن ال��ف��ه��م ال��غ��ري��زي للحياة.
ل���ت���ك���ن ت���ل���ك ال�����ث�����ورة ح����رك����ة ن�����زوح
لطيفة من الداخل إلى الخارج ،وما
ه����ذه ال���غ���ري���زة س����وى ق����وة ال��ب��ح��ث
عن الوجود األصلي ال��ذي يشترط
وج���وده ك��ل وج���ود ج��زئ��ي .فلتفهم
أن ثمة في داخل كل كلمة من كلمات
ال��ن��ص��وص ال��دي��ن��ي��ة م��ع��ان��ي خفية
فال يؤتى تفسيراتها إال المقربون

ّ
القديسة بغداد
شرعت أولى ندف الثلج الشفيف تنسدل على
مطار أت��ات��ورك بعد دقائق مــن هبوط الطائرة
ً
ال��ت��ي ت��ق��ل ط����ارق ق��ادم��ـ��ا م��ـ��ن ب���غ���داد ،ف��ي رحلة
الترانزيت التي ستمكث في العاصمة التركية
اسطنبول بضع س��اع��ات .ومـن ثـم تيمم شطر
ال��ع��اص��م��ة ال��س��وي��دي��ة س��ت��وك��ه��ول��م  .ك���ان الجو
ف��اح��ش ال��ب��رودة بنحو ل��م يعهــده البتة خالل
جميع إج��ازات��ه ال��ت��ي دأب على قضائها خالل
مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل عــام ف��ي وط��ن��ه ال��ع��راق
وح��ت��ى ف��ي العاصمة اس��ط��ن��ب��ول .لقد تجمدت
المياه في الصنابير ،في الشوارع واألزقة ،عند
جداول األنهار الصغيرة ،ولم تنصهر إال بعدما
تتكبـد الشمس السماء ف��ي س��ا ع��ات الظهيرة،
وهي تنشر دفئهـا الخجــول الـذي بالكاد دحر
هذا الضيف ثقيل الدم .لم يستطع طارق المضي
إل��ى أبعد مـن عتبة الباب خ�لال األي��ام األخيرة
من اإلجازة ،فمكث هو والعائلة أسارى الغرف
محكمـة اإلغ�لاق ومالبس الصوف الملتحفين
بها ،ومتحلقين حـول المـدافئ النفطية والزيتية
ليحظوا بأكبر قدر من الدفء.
توجه طارق وزوجته وابنتـاه ،بعدما بركت
الطائرة ،صـوب النافذة المخصصة الستقبال
القادمين في رحالت الترانزيت .أعلمته موظفة
الجوازات بأن المالحة في المطار ستتوقف على
األرج���ح ،إذا م��ا استمرت الثلوج ف��ي التساقط
خ���ل��ال ال����س����اع����ات ال����ق����ادم����ة،
وس�������ي�������ك�������ون

وال��ع��ارف��ون بمعنى الحق المخفي
ع���ن أب���ص���ار ال��م��ق��ل��دي��ن ،وال تظهر
تفاعالتها إال لمن ي��رى ببصيرته،
ً
ف��ي��ع��ل��و ب���ه���ا س���ع���ي���ا وراء ي��ن��ب��وع
الينابيع}.
ً
قاطعت كالمه قائال:
ً
{عذرا يا سيدي هل لي أن أعرف
م����ن أن������ت؟ وم�����ا غ���اي���ت���ك ه���ن���ا؟ ول����مَ
تكلمني أنا بالذات؟}.
كانت أسئلتي تنهال عليه دون
أن يلتفت نحوي أو حتى يومئ ّ
إلي
بأي إشارة ،غير أن هدوء ه أجبرني
ً
على الصمت ثم أردف قائال:
َ
{أ َوت��ري��د أن تعلم من أن��ا؟!! وماذا
يهمك في أن تعرف؟ قد أقول لك من
ً
أن���ا وي��ك��ون ك��ذب��ا ه��ل ل��ك أن تعرف
ذل���ك؟! إن المعرفة تحتاج إل��ى دقة
وبحث لتصل إليها ،ال يمكن ألحد
أن يصلك بها ،عليك أن ّ
تغير ما أنت
عليه فتبحث في ذاتك عن المعرفة
ا ل��ح��ق��ة ،فلتستمع إ ل���ى م��ا سأقوله
علك تدنو من أبواب المعرفة الحقة
التي ترجوها}.
ً
ثم دنا مني قليال وأكمل حديثه
الغريب ولكن بصوت أخف:
ً
«يا أخي ال تظلم أحدا ،وإذا دعتك
ق����درت����ك ع���ل���ى ظ���ل���م ال����ن����اس ف��ت��ذك��ر
م��ن ه��و أق���در وأع���ظ���م ،وإذا شعرت
ً
يوما بالقسوة ،فامسح على رأس
م���ن ه���و ض��ع��ي��ف أو ي��ت��ي��م ص��غ��ي��ر،
ول���س���وف ت��ده��ش ك��ي��ف ل��ل��م��س��ح أن
َيمسح القسوة من القلب فينفطر،
أ َول������م ي��ك��ن ي��س��وع ال��ن��اص��ري يقيم
ال��م��ي��ت وي��ش��ف��ي ال��م��ري��ض بمسحة
������ذار وال���ج���دال
خ��ف��ي��ف��ة م���ن ي�����ده؟ ح ِ
فكال الطرفين يخسر ،فإن انهزمت
تخسر ك��ب��ري��اء ك ،وإن ف��زت تخسر
ال����ش����خ����ص اآلخ������������ر .وال
ت�����ك�����ن أح�������������ادي ال�����������رأي،
ف��م��ن ال��ج��م��ي��ل أن ت��ؤث��ر
وت��ت��أث��ر ،ول��ك��ن إي����اك أن
تذوب في رأي اآلخرين.
إنك ال تستطيع أن تغير
ق��ن��اع��ات ال���ن���اس ،ول��ك��ن��ك
ب���ك���ل ت���أك���ي���د ت��س��ت��ط��ي��ع أن
تستحوذ على قلوبهم وهم
ال ي���ش���ع���رون ،ل��ي��س ب��ال��س��ح��ر
وال الشعوذة ،ولكن بابتسامتك
وع�����ذوب�����ة ل��ف��ظ��ك ت��س��ت��ط��ي��ع  .وإن
و ّق���ع ف���ي ق��ل��ب ال���ن���اس ن��ح��وك ش��ك،
وض��ح وب ّ��رر وداف��ع عن نفسك ،وال
ً
ت��ك��ن ف��ض��ول��ي��ا ت���دس نفسك ف��ي كل
ّ
أمر ،وتعلم أن تترفع عن كل ما هو
ص��غ��ي��ر ،ف��ت��ك��ب��ر ب��ع��ي��ن ال���ن���اس .وال
تحزن على ما في الحياة الفانية بل
احزن على نفسك إن تهت ولم تعلم
كيف تجد ذاتك ،وال تتكدر ألن الفرج
ق���ري���ب ،ف����إذا اش��ت��د س����واد ال��س��ح��ب
فاعلم أن��ه��ا عما ق��ري��ب ستمطر .ال
تبك على الماضي فيكفي أنه مضى،
ِ
فمن العبث أن نمسك نشارة الخشب
وننشر .وانظر للغد واستعد ،وانظر
ً
إلى نفسك وافتخر وكن عزيزا ،فكما
ترى نفسك سيراك اآلخ��رون ،فإياك
ً
لنفسك يوما أن تحقر ،فأنت تكبر
حينما تريد أن تكبر».

عليه انتظار التعليمات من شركـة الطيران ،لتقرر
للمسافرين الخطوة التالية في حال إلغاء الرحلة
أو تأجيلها .كانت تلك التطورات هي السيناريو
األسوأ الذي هابه طارق طيلة اليومين األخيرين
مــن إجازته ،رغبة منه في الوصول إلى منزله في
ستوكهولم على وجـه السرعة ألخــذ قسط من
الراحة قبيل االلتحاق بعمله .اعتراه قلق شديد
وهـو ينتظـر بفــارغ الصبر أحدث المستجدات
عن مصير رحلته ،وتفاقم هـذا اإلحـساس في تلك
اللحظات بالذات ،ساعات االنتظار في محطة
ً
الترانزيت األكثر ضجرا بالنسبة إليه كونها
ً
أوقاتا ضائعة ومحسوبة من العمر ،مع أنها ّ
شر
ال بد منه وال بديل عنه للوصول إل��ى مختلف
المقاصد ف��ي ش��رق األرض وغ��رب��ه��ا بمركبات
ع��م�لاق��ة ت��م��خ��ر ع��ب��اب ال��س��م��اء ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات
مهولة وبسرعة مجنونة.
ط��ف��ق ط����ارق ت��ح��ت ن���ازع���ة ال��ك��آب��ة واإلج���ه���اد
الذي داهمه في تلك الساعة ،ورغبة منه في وأد
الشعور بالملل والكسل ،يـسلخ الوقت بالتجوال
ف��ي أروق���ة المطار وال��س��وق ال��ح��رة .أخ��ذ يعاين
أل�����وان ال��ه��ـ��داي��ا وال��ح��ل��وي��ـ��ات ال��ت��ي سيقتنيها
لـزمالء العمل عند تأكيد موعد العودة ،وشرع
ي��ط��ال��ع ب���ري���ده اإلل���ك���ت���رون���ي وي��ت��ص��ف��ح بعض
المواقع اإللكترونية ف��ي حاسوبه الشخصي.
وبين حين وآخ��ر ،كـان يخرج هاتفه المحمول
م���ن ق��م��ص��ل��ة ال��ج��ل��د ال��م��ئ��ت��زر ب��ه��ا ل��ي��ع��ب��ث ب��ه،
ً
متبحـرا بالصور التي تعشق ابنته الصغيرة
هبة التقاطها في أية مناسبة أو من
دون مناسـبة ،ثـم مـا يلبث أن يدفنه
ً
ف����ي ج���ي���ب ق��م��ص��ل��ت��ه ،م����ح����اوال أخ��ـ��ذ
سنة قلقة مـن النوم إن قدر في أحــد
الكراسي لصق باب المغادرة القريب
م���ن م���ـ���دارج ال���ط���ائ���رات .ل���م يـصبر
ط��ـ��ارق ،الشغوف بالحركة ،على
االنتظار المشوب بالقلق حول
مآل الرحلة ،فيمم شطر النافذة
الزجاجية العمالقة التي تحد
قاعة وص��ول القادمين عـن
ً
م��ـ��درج المط ّـار ،محدقا في
الثلوج وقد بقعت مساحات
واسعة مـن األرض ،واعتلـت
نـواصي وأجنحة الطائرات
الجاثمة على نحو منتظم في
تلك المساحات المهولـة .كـان ذلك
ً
نذيرا بشل حركة الطيران بالكامل،
وتأخر الرحلة الواصـلة إلى منزله
ً
ً
ومقر عمله في السويد يقينا يوما
أو ي��وم��ي��ن ف���ي أح���س���ن األح����ـ����وال،
ولذلك فعليه االتصال برئيسه في
الشركة إلعالمه بهذا األمر.
ش��رع ط��ارق يتساء ل ف��ي ق��رارة
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إن الباري جل ذك��ره ّ
ميزنا
عن سائر مخلوقاته بالعقل،
ب����ه ن��س��ت��ط��ي��ع ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى
ً
ال��ش��ه��وة ،فليكن عقلك ق��ادرا
ع��ل��ى تنظيم ه����واك ،فاجعل
ع��زي��م��ت��ك ح���رة ب��ح��ي��ث ت��غ��ار
ل���ن���ف���س���ك ،ف����ت����ق����وى ع���ل���ي���ه���ا،
وت�����ت�����ج�����رع ب����ال����ص����ب����ر رغ����م
مرارته لتدرك خير العيش.
َ
فلتبق منزلتك بالمستوى
ا ل���������ذي أراده ل�����ك ا ل���خ���ا ل���ق
ف���ت���ش���ع���ر أن أل������م ال���ش���ه���وة
أع����ذب م���ن ط��اع��ت��ه��ا وخ��ي��ر
وأن��ف��ع م��ن م��راف��ق��ة ال��ه��وى.
ال ت��ك��ن ك��ال��ح��ي��وان البهيم
يجري وراء أهوائه ،فحتى
ال���ح���ي���وان ي��م��ي��ز ب��غ��ري��زت��ه
بين مواقع ما يضره وما
النافع على
ينفعه ،فيؤثر ُ
ال�����ض�����ار ،وأن��������ت أع���ط���ي���ت
العقل لهذا المغزى ،وأنك
ُ
لم تخلق للهوى وإنما ألمر
أع���ظ���م ،ل���ن ت��ن��ال��ه إال ب��م��ع��ص��ي��ة ما
ت��ه��واه ،ومخالفة ما تشتهيه .عين
ً
الهوى عمياء ستلزمك عارا ال يمكن
غسله ب��ال��م��اء ،م��ا أط���اع أح���د ه��واه
ً
ًّ
إال وجد في نفسه ذال وأورث��ه ذما.
ً
فلتعلم أن ال��ه��وى م��ا خ��ال��ط شيئا
إال فسد ،فإن وقع في العلم أخرجه
إل����ى ال���ب���دع���ة ،وإن وق����ع ف���ي ال��زه��د
أخ����رج ص��اح��ب��ه إل���ى ال���ري���اء وأوق���ع
في قلبه الشك ،وإن وقع في سلطان
أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن
ال��ح��ق ،وإن وق���ع ف��ي القسمة خ��رج
من قسمة العدل إلى قسمة الجور،
وإن وقع في الحكم والوالية أخرج
صاحبه إلى خيانة أمته حيث يولي
ب��ه��واه وي��ع��زل ب��ه��واه ،وإن وق��ع في
العبادة خرجت عن أن تكون قربة
ومودة .فلتكن لنفسك المقدرة على
م���ح���ارب���ة أه����وائ����ك ،ف��اط��ل��ق ال��ع��ن��ان
لعقلك ليحكم ،ولكن ال تفرغ قلبك
م��ن المشاعر ،ف���وازن م��ا بين عقلك
وق���ل���ب���ك ،وإن اح����ت����رت ف����ي أم�����ر م��ا
فاختر ما يميل إليه قلبك ،وال َ
تنس
يا أخي أن الله هو األول واألخير،
فعليك ال��رج��وع إل��ي��ه ف��ي ك��ل ش��يء،
واالعتماد عليه».
وه��ن��ا أدرك ح��ال��ه وت��وق��ف فجأة
عن الكالم وكأنه تنبه لنفسه حين
بدأ يتحدث في أمور ال يجوز البوح
ً
بها لمن ال يعرفهّ ،
فهم واقفا وغادر
ً
دكاني دون أن يضيف شيئا ،وما
أن صحيت من نشوة كالمه كنت قد
ً
ً
وج��دت��ه م��غ��ادرا د ًك��ان��ي مسرعا من
غير أن يلتفت يمنة أو يسرة.
***
ً
أخذ كالم زائري مأخذا مني ،فقد
ج��ل��س��ت ف���ي دك���ان���ي دون أن أف��ع��ل
ً
شيئا غير التفكير بحالي وأحوالي،
ب����زوج����ت����ي وط���ف���ل���ت���ن���ا ال���ص���غ���ي���رة.
عاودتني ذكريات الطفولة وكل ما
م����ررت ب��ه إل���ى أن ال��ت��ق��ي��ت بضيفي
ال���ك���ه���ل ،وأخ������ذت أح���ل���ل ك���ل األم����ور

نفسه وهـو ي��رى األم���واج البشرية الذاهبة
ً
����اال ون��س ً
��اء
واآلي���ب���ة ف��ي أروق����ة ال��م��ط��ار ،رج
ً
وأط��ف��اال على تبـاين أع��م��اره��م ومشاربهم
وه��ي��ئ��ات��ه��م وق���د وص���ل���وا ل��ل��ت��ـ��و أو يهمون
ً
ب��ال��م��غ��ادرة ،ل���و أن أح��ـ��ـ��دا م��ن��ه��م ي��ـ��ش��اط��ره
ال���ش���ع���ور ب���ال���ح���زن وال���ك���آب���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ري��ه
ف��ي ك��ل م��رة ينقلب فيها إل��ى ال��س��وي��د في
ً
إج��ازة ال��ع��ودة من وطنه األم .ك��ان متيقنا
أنه الوحيــد بين تلك المئات مـن الجموع
البشرية التي تجوب أنحاء المطار في تلك
الساعة المثلجة ،ال��ذي يخامره مثل هـذا
ال��ل��ون م��ن اإلح��س��اس ال��غ��ري��ب المتـضاد:
ع��ـ��ـ��ش��ق ال����وط����ن وال����ـ����ذوب����ان ف��ي��ـ��ه وت���ع���ذر
االس��ت��ق��رار ال��ن��ه��ائ��ي ف��ي��ه إلس����دال الستار
ع��ل��ى م��غ��ام��رة ال��غ��رب��ة ال��ت��ي ج��رش��ت أكثر
م��ن ع��ق��دي��ن م��ن ع��م��ره .ك��ان��ت إج����ازة ه��ذا
ال��ع��ام ب��ال��ذات ه��ي ال��ت��ي وض��ع��ت النقاط
ع��ل��ى ال���ح���روف ب��ن��ح��و ق��ط��ع��ي غ��ي��ر قابـل
ل�لاس��ت��ئ��ن��اف ،ب��ع��ـ��ـ��د أن ت��ي��ق��ن ط����ارق ال��م��ه��م��ـ��وم
وال��م��ب��ه��وض اآلن ،أن ال���ع���ودة واالس���ت���ق���رار في
الوطن الذي أنجبه ،وأنشأه ،ونمى رجولته ،قد
ً
أضحت ضربا من المستحيل.
 سنبيت في إسطنبول ليلة أو ليلتين علىً
األرجح! قال طارق مخاطبا زوجته منار.
 أكيد .الثلوج بدأت تزحف كأننا في السويدوليس في تركيا.
 ه����ل ج���ل���ب���ت م����ا ي���ك���ف���ي م����ن ال���م�ل�اب���س ف��يالحقائب الشخصية؟
 جهزت بيجامة لك ودشداشـة شتوية معروب ل���ي ول��ل��ب��ن��ـ��ات ،وج��ل��ب��ت س���راوي���ل ط��وي��ل��ة
ومالبس داخلية من باب االحتياط.
 رحم الله والديك! ووالديك!ً
لم يطل المقام في المطار طويال ،إذ سرعان
ما تناهى إلى مسامع المنتظرين نـداء صادح
بمختلف ا ل��ل��غ��ات يحث المسافرين على متن
الخطوط الجوية التركية التي كان من المقرر لها
مواصلة الرحلة إلى السويد على التوجه صوب
أح��د م��داخ��ل ال��م��ط��ار .كانت بانتظارهم حافلة
تقلهم إ ل��ى ف��ن��دق قر يــب يقضون فيـه ليلتـين
في األقل ريثما تتحسن ظروف الطقس وتعود
المالحة الجوية سيرتها األولى .تناول حقيبته
الشخصية ال��ص��غ��ي��رة ال��ت��ي ت���أوي الحاســوب
ً
ً
المحمـول والشاحن وقارئا إلكرتونيا ومالبس
داخلية وب��ل��وزة ص��وف سميكة .وجلس لصق
زوجته في الحافلة .اقتعدت ملك ،البنت الكبيرة
التي ظهرت عليها مالمح األن��وث��ة التامة هذا
العام ،وهبة التي تصغرها بأربعة أع��وام ،في
كرسيين قبـالتهما .الحـت البنت الكبرى في حال
من الكآبة تظاهي ما يخالج طارق اآلن ،بينما
ب��دت األخ���رى غير آب��ه��ة بمل يحصل ،وتتطلع

ً
الهامة التي عايشتها ،بدءا باتهامي
بالضالل واالبتعاد عن مسلك الدين
والسنة! إذ منذ أن كنت أتتلمذ على
ي��د أف��ض��ل مشايخ ب��غ��داد لتحفيظ
ال��ق��رآن الكريم واألح��ادي��ث النبوية
الشريفة وأن��ا أشعر أن أم��ور الدين
وف��ه��م��ه��ا ال ي��م��ك��ن أن ت���ك���ون ب��ه��ذه
البساطة التي ّ
تعود مشايخنا على
تعليمها للناس ،فقد كنت أناقش
ّ
وأح��ل��ل وأع��ت��رض .كنت أدرك من
ً
أعماق ذاتي أن للصيام نوعا آخر
غير ّ صيام الطعام والشراب ،صوم
ي��ه��ذب ال��ن��ف��س وال ي��ج��ب��ره��ا ،يريح
ال��ذات وال يتعبها ،ص��وم عن الكره
وال��ح��ق��د ،ص���وم ينبذ ق��ت��ل األب��ري��اء
وال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى ال���ح���روب ،ص��وم
يدعم الحياة من خالل فهم الحرية
واالب����ت����ع����اد ع����ن ال������رذائ������ل .وم�����ا إن
ُ
أصبحت في العشرين حتى ز َّج بـي
في أحد أقبية قصور الخليفة بتهمة
االب���ت���ع���اد ع���ن ال���ص�ل�اة ب��ال��رغ��م من
ً
أنني كنت مواظبا عليها ولكن ليس
عالنية أو في المساجد المنتشرة
بكثرة ف��ي أن��ح��اء المدينة ،دون أن
أنسى طعم السوط كي يعيدني إلى
الصراط المستقيم.
ً
وب��ي��ن��م��ا ك��ن��ت غ���ارق���ا ف���ي ت��ف��ك��ي��ري إذا
ً
بغالم يدخل دكاني الهثا يحثني أن أسرع
ً
الخطى نحو داري منذرا بكارثة .وبلمح
البصر كنت أقف على مشارف الحي الذي
فيه داري ألجد النار تلتهم البيوت الطينية
التي ساعدت سعف النخيل التي تغطي
تكف سواعد أهل
أسطحها في تقويتها .لم ِ
المدينة الذين هبوا لمحاولة إطفاء النيران
بواسطة المياه المحمولة بأواني البيوتات
الفخارية على اختالف أشكالها وأحجامها
في إخماد الحريق الذي قضى على الحي
بأكمله بمن فيه من بشر ،ولم تسلم زوجتي
يمض على والدتها أيام!
وطفلتي التي لم
ِ
لم يكن بيدي حيلة إذ لم أستطع الوصول
إلى داري إلنقاذ عائلتي الصغيرة.

بشغف لتجربة اإلقامة في أحـد الفنـادق ،لون
الحياة الذي تعشقه ألنه يهبها تجربة جديدة
مـن السكن والمبيت وال��خ��دم��ة واألت��ي��ك��ي��ت .لم
ينبس طارق ببنت شفة ،ولم ينتبه إلى نداءات
زوجته الجالسة لصقه لمشاهدة ندف الثلوج
التي أخذت تتشرنق على األشجار الوارفة التي
تحف بشطري الطريق ،مشكلة لوحة بانورامية
ت��أس��ر األن���ظ���ار :ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��خ��ض��راء ال��م��وش��اة
ب��أزه��ار الثلج فاقع البياض التي أخ��ذت تغفو
في أحضانها.
تناهى إ ل��ى مسامع ط���ارق همهمة زوجتـه،
ً
ً
فتيقن دون أن يبالي كثيرا بأن منارا ،تريد أن
تطرد {ال��س��رح��ان} و{تشتت ال��ذه��ن} ال��ذي تلبد
ف��ي��ـ��ه .ك���ان���ت م���ن���ار ت��س��ت��ش��ع��ر ح��ج��م األل�����م ال���ذي
أعتصر زوجها خالل هذه اإلج��ازة بشكل أكـبر
م��ـ��ن األع����وام ال��س��اب��ق��ة وم���دى اإلح��ب��اط ال���ذي لم
يكبته طارق عـن واقع العـراق المتردي ،المترهل،
ال��م��ت��ه��اوي ،ص���وب ك��ارث��ة ال يعلم أح���د كنهها.
ك��ان��ت ت��خ��ش��ى ع��ل��ى زوج��ه��ا ال����ذي خ��ب��رت��ه بعد
ً
عشرة ألكثر من سبعة عشر عاما من أن تأخذه
سنة م��ن التفكير المستغرق ينحدر فيها إلى
ح��ال يماثل {ال��ك��وم��ا} ف��ي االن��س�لاخ عــن العالم
ال��خ��ارج��ي وك���ل المحيطين ب��ه رب��م��ا ل��س��اع��ات
ط����وال وح��ت��ى ألي�����ام ،م��ه��م��ـ��ا ت��ك��ـ��اب��ر ع��ل��ى ج���راح
األلم ،وتحامل إلخفاء ما يختلجه من شعور ،أو
حاول إبداء نزر يسير من التفاعل أو رد الفعل
مع محدثيه.
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ّ
ماجد المصري :ال أفضل البطولة المطلقة
• يرى أن شخصيته في «الطوفان» نقلة في مشواره الفني

13

مزاج

أخبار النجوم

سيف الدين سبيعي يهنئ
ناصيف زيتون

جمهوره ،لعل آخرها دوره المميز
يختفي ويعود بأدوار تبقيه في ذاكرة ً ً
في مسلسل «الطوفان» الذي نال نجاحا الفتا.
عن سر الغياب والعودة وتجربته مع {الطوفان} التقينا الفنان
ماجد المصري في هذا الحوار.
القاهرة – محمد قدري

«الطوفان»
رحلة جميلة
بقيادة المخرج
الكبير خيري
بشارة

كيف رأيت شخصية الحاج خالد عند
تعاقدك على {الطوفان}؟
«ال �ح��اج خ��ال��د» شخصية م�ه�م��ة في
األح� � ��داث ،وم ��ع ذل ��ك ل��م أح �س��م موقفي
ب��ال �م��واف �ق��ة ع �ل��ى ال � ��دور إال ب �ع��د ق ��راء ة
ً
السيناريو كامال .فور انتهائي تحمست
للعمل كله وليس ل��دوري فحسب الذي
يتيح ل��ي التلون ف��ي األداء ،وه��و شكل
ً
ً
ت �ح��دي��ا ك �ب �ي��را ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ي ،ال سيما
أنني أظهر بأشكال عدة من خالل العمل،
ح �ت��ى أن األداء ي �خ �ت �ل��ف ف ��ي ا ل�م�ش�ه��د
الواحد .باختصار ،هي شخصية ال تتاح
ً
للفنان كثيرا خالل مشواره ،لذا لم يكن
باستطاعتي الرفض.

سيف الدين سبيعي

انتشرت ظاهرة تحويل بعض األفالم
الناجحة إلى أعمال درامية .كيف ترى
هذه التجارب ومن بينها «الطوفان»؟
كممثل أشعر بسعادة غامرة حين أرى
سيناريو أحد األفالم قد ِّ
حول إلى عمل
درام ��ي ج��دي��د ،وأج��د نفسي م�ك��ان أحد
العمالقة ال��ذي سبق وق� ّ�دم الشخصية
ً
نفسها نظرا إل��ى التحدي الكبير الذي
أخ ��وض ��ه .ف��ي ال �ن �ه��اي��ة ،ي �ت��وق��ف ن�ج��اح
العمل على المعالجة الجديدة والرؤية
المختلفة التي يطرحها ،ما يشير إلى
أهمية وجود مؤلف مميز ومتمكن من
أدوات��ه وق��ادر على إع��ادة تقديم العمل
ً
وف �ق��ا ل��رؤي��ة مختلفة ت�ت��واء م
م� � ��ع ال � �م � �س � �ت � �ج� ��دات ال� �ت ��ي
ي�ش�ه��ده��ا ال�م�ج�ت�م��ع على
مختلف المستويات ،من
ثم سينعكس النجاح
على مجمل الطاقم.

بطولة
وتحضيرات
ك � � � � � �ي� � � � � ��ف ت� � � � � ��رى
البطولة الجماعية
وم ��ا ال �ت �ح��دي ال ��ذي واج �ه��ك في
«الطوفان»؟
ل �ل �ح �ق �ي �ق��ة ،ال أح� � ��ب ال �ب �ط��ول��ة
المطلقة ،وطوال الفترة الماضية
ً
ً
ق� ��دم� ��ت أع� � �م � ��اال ع� � ��دة ب �ع �ي��دا
م��ن ت�ل��ك ال�ص�ي�غ��ة .ل�ك��ن في
«الطوفان» كان الموضوع
وال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ة ال� �ت ��ي
أؤدي� �ه ��ا م�غ��ري�ي��ن،
ك� � ��ذل� � ��ك األس � � �م� � ��اء
ال � � �ت � � ��ي ت� �ت� �ص ��دى

ماجد المصري

لبطولة العمل والتي كانت سبب قبولي
ً
المشاركة .إال أنني واجهت تحديا من نوع
آخر وهو المقارنة بالفنان الراحل محمود
عبدالعزيز ألنه عمالق وأدى الدور نفسه
في فيلم «الطوفان» بجدارة ،ما قد يرعب
أي فنان عند تجسيد الشخصية نفسها
ً
حتما سيخسر أم��ام��ه .ل��ذا ك��ان ّ
علي
ألن��ه
ً
أن أجتهد وأبحث عن صيغة جديدة هربا
من المقارنة الظالمة .لهذه األسباب كافة،
أعتبر نجاحي في هذا العمل نقلة فنية في
مشواري الفني.
م��اذا ع��ن إع ��دادك للشخصية وكيف
استعددت لها؟
أؤم ��ن ب�م�ب��دأ أن «ل �ك��ل ش�ي��خ ط��ري�ق��ة»،
ً
ول �ك��ل م�م�ث��ل أس �ل��وب��ا ي�ع�ت�م��ده ف��ي أداء
ً
الدور الذي يقدمه .في هذا العمل تحديدا،
ً
وكما أشرت سلفا ،كان ال بد من البحث
عن شكل مختلف أظهر من خالله ،وعند
التحضير جلست مع المؤلف والمخرج،
ثم اخترت ما يتناسب مع الشخصية من

مالبس ،وشكل نهائي ،فظهر الحاج خالد
مخلوف كما شاهده الجمهور.
رغم نجاح الشخصية فإن البعض وجه
ً
ً
إليها نقدا كبيرا.
ً
أرى أن الشخصية حققت نجاحا غير
متوقع والعمل كذلك ،وهو ما لمسته عبر
م�ع�ظ��م ال�ج�م�ه��ور ال ��ذي ك�ن��ت أل�ت�ق�ي��ه في
الشارع ويبدي إعجابه بالعمل وبدوري،
مع كامل احترامي ألية انتقادات.

صعوبات

عاصي الحالني :المقالب كثيرة

كيف ترى خروج المسلسل من السباق
الرمضاني؟
ً
العمل من البداية كان معدا للتصوير
ً
خارج رمضان .شخصيا ،أرى أن توقيت
ع��رض «ال�ط��وف��ان» خ�لال األي��ام الماضية
ّ
تتفو ق
يصلح لحصد مشاهدات عالية
ً
على مشاهدات الموسم الرمضاني أيضا،
ألن األع�م��ال المعروضة على الشاشات
قليلة ،م��ا يجبر ب�ع��ض الجماهير على
مشاهدة المعروض ويمنح األخير فرصة
جيدة للنجاح.

واج��ه المسلسل توقفات وصعوبات،
كيف رأيتها؟
«الطوفان» بالنسبة إلي بمنزلة رحلة جميلة
ب�ق�ي��ادة ال�م�خ��رج ال�ك�ب�ي��ر خ �ي��ري ب �ش��ارة ال��ذي
سبق وتعاونت معه في السينما ،وبصدق لم
تواجهني أية صعوبات وأتصور أن طاقم العمل
كله وجد التجربة ممتعة.

لم أوافق على دوري في
«الطوفان» إال بعد قراءة
ً
السيناريو كامال

عرض حصري
ّ
يضر أي
حول عرض اﻷعمال بشكل حصري أو مشفر ،وهل
منهما بالفنان ،يقول ماجد المصري« :أسلوب العرض عملية
إنتاجية ب��ال��درج��ة األول ��ى ،وليس ّ
علي أن أت��دخ��ل فيها بشكل
أو ب��آخ��ر ،وال �ع��رض ال�ح�ص��ري يحمل ب�ع��ض اإلي�ج��اب�ي��ات كما
السلبيات».

ّ
عبر صفحته على أحد مواقع التواصل االجتماعي علق
المخرجسيف الدين سبيعي على إطاللة الفنانناصيف
زيتونضمن برنامج « لهون وبس» على شاشة المؤسسة
اللبنانية لإلرسال مع اإلعالمي هشام ح��داد« :شفت لقاء
ناصيف زيتون مع هشام حداد بلهون وبس ..قديش حلو
وبيكبر القلب وبيرفع الرأس هالشاب؟ شو حلو الموهبة
لما تكون مزينة بأخالق وتهذيب وتواضع»ّ .
رد ناصيف:
ً
ّ
بيخرس الواحد شكرا يا ابن
«والله يا أستاذ سيف الكالم
البلد».

يختم« :العمل المميز يفرض نفسه وبقوة ،لدرجة أن بعض
ّ
الجماهير يظل يبحث عن الطريقة التي يشاهده بها حتى لو
ً
كان مشفرا».

عاصي الحالني

مع انطالق أولى حلقات برنامج «ذي فويس» هذا المساء
توجه الفنان عاصي الحالني إلى زمالئه في لجنة التحكيم،
م��ن خ�لال حسابه على أح��د م��واق��ع التواصل االجتماعي
ً
قائال« :المقالب كتيرة واألجواء نار انتظرونا بأحلى موسم،
وأكيد رح أقول لحماقي ما بتلطعلكيش ،وإذا كنت نايم
بمرحلة الصوت ألن كنت مرتاح عالوضع بس هلق رح
جابوك يا أحالم حتى أنا جننك.
اصحالك يا إليسا ،وأكيد
ِ
يا ويلك مني فريق الملك».
ردت الفنانة أح�لام على ك�لام الحالني من خ�لال نشر
ً
صورة تجمعهما سويا ،وعلقت عليها« :اشتقتلك».

أروى :أنا إنسانة طبيعية

أغنية «حنا كبار البلد» تثير بلبلة بين سميرة توفيق وديانا كرزون
تسببت أغنية {حنا كبار البلد} بخالف بين سميرة توفيق وديانا كرزون .كانت األخيرة نشرت على حسابها
على أحد مواقع التواصل االجتماعي أنها بصدد إطالق هذه األغنية ،من دون أن تذكر أن النجمة اللبنانية
غنتها في األساس ،وهي صاحبة الحق فيها.
ً
أثار هذا األمر موجة من الشجب لدى سميرة توفيق التي أشارت إلى إرثها طالبة من الفنانة
ُ
األردنية أن تتركه لمن تستحقه .ولكن مع صدور األغنية نشر خبر يوضح أن سميرة توفيق
ّقدمتها عام .1972
بيروت -ةديرجلا

•

من لينا رضوان ،ابنة شقيقة
ال �ف �ن��ان��ة س �م �ي��رة ت��وف �ي��ق ،ج��اء
ً
ال��رد سريعا على ديانا كرزون
ب �ع��دم��ا ك �ش �ف��ت أن� �ه ��ا س�ت�ط�ل��ق
أغ �ن �ي��ة ج ��دي ��دة ب �ع �ن��وان {ح�ن��ا
كبار البلد} ،متناسية أن النجمة
اللبنانية ّ
قدمتها عام .1972
ل�ي�ن��ا ن �ش��رت ع �ل��ى ح�س��اب�ه��ا
ع �ل��ى أح� ��د م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي فيديو يعود
إل ��ى ع ��ام  1972ظهرت
ف� �ي ��ه خ ��ال� �ت� �ه ��ا وه ��ي
ت�غ�ن��ي {ن �ح �ن��ا ك�ب��ار
ال�ب�ل��د} ع�ل��ى شاشة
التلفزيون األردن��ي.
وأرف � �ق � �ت� ��ه ب �ت �ع �ل �ي��ق
أك��دت فيه أن المكتب
اإلع � �ل� ��ام � � � ��ي األردن � � � � � ��ي
ل �ل��دي��وان ال �م �ل �ك��ي ،لم
ي �ط �ل��ب ك � � ��رزون ك��ي
ت � �غ � �ن� ��ي خ� � �ل � ��ف أو

م ��ع س �م �ي��رة ت��وف �ي��ق ف ��ي حفلة
استقالل األردن السبعين للعام
 .2017ورب� �م ��ا أث� ��ار ه ��ذا األم ��ر
غضبها ،كما قالت.
وأش � � � � � ��ارت إل � � ��ى أن ال� �ف� �ن ��ان ��ة
األردن � � �ي� � ��ة ال� �ش ��اب ��ة زي� � ��ن ع ��وض
التي غنت مع سميرة توفيق في
الحفلة الملكية الدبلوماسية لهذه
السنة ،بحضور الملك عبد الله
الثاني ابن الحسين والملكة رانيا
ودب�ل��وم��اس�ي�ي��ن ،ع��رف��ت ال�ح��دود
َ
واألص� � � � ��ول ،ول � ��م ت� �ت� �ع ��ال .ك��ذل��ك
وصفتها ب��أن�ه��ا ص��اح�ب��ة ص��وت
وشكل جميل ،نزلت م��ع الفنانة
اللبنانية درج ق�ص��ر رغ ��دان في
األردن تمسك عباء تها وترتجف
لرهبة الحضور الكبير...
أض� � ��اف� � ��ت{ :ال � �ف � �ن � ��ان أخ �ل��اق
واح � � �ت� � ��رام وت � ��واض � ��ع وم �ح �ب��ة
ً
أوال  .ه��ذه المعطيات ف��ي ح��ال
وج � ��وده � ��ا م � ��ن ش ��أن� �ه ��ا ص �ق��ل
ال �م��وه �ب��ة وص� �ن ��ع ن �ج �م��ة ،أم��ا
حسن التصرف وحفظ الكرامات
فلم نشهدها منك ديانا كرزون...
قبل أن تنشري دعايتك لـ{نحنا
ك�ب��ار ال�ب�ل��د} غناها قبلك فنان
أردن � ��ي وم ��ا زال� ��ت ت� ��ذاع وت�ب��ث
ب��األب �ي��ض واألس � � ��ود ل�س�م�ي��رة
ت� � ��وف � � �ي� � ��ق ...اخ� � � �ت � � ��اري أغ� �ن� �ي ��ة
وأن � �ج � �ح � �ي � �ه� ��ا ب� � �ص � ��وت � ��ك ،وال
تختاري ،أغنية من نجاح سنين
وع�م��ر ل�ت��اري��خ س�م�ي��رة توفيق
مع األردن}.

توزيع جديد
ديانا كرزون

مع صدور {حنا كبار البلد}
بصوت ديانا كرزون نشر خبر
ج��اء فيه« :بعد تقديمها باقة
م��ن األغ��ان��ي الناجحة آخرها

أروى

عبر صفحتها على أح��د م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
كتبتالفنانة اليمنية أروى« :أنا إنسانة أحب أعيش على
طبيعتي وأك ��ره التصنع ،حباني ال�ل��ه بنعمة وه��ي حب
الناس حتى ولو لم يلتقوا بي ووصفي بكلمة طبيعية».
وقد تفاعل متابعوها مع كالمها وأثنوا على شخصيتها.
ً
كانت أروى طرحت أخيرا كليب «أقول أنساك» ،إخراج
فادي ح��داد ،واألغنية من كلمات عمر المصري ،وألحان
سامر أبو طالب.
سميرة توفيق
«م ��ن أم ��س ل �ل �ي��وم» ال �ت��ي الق��ت
ً
صدى وانتشارا في المنطقة،
أص��درت النجمة ديانا كرزون
في عيد الجلوس الملكي أغنية
«ح�ن��ا ك�ب��ار ال�ب�ل��د» م��ن كلمات
ال �م �ش �ي ��ر ح� ��اب� ��س ال �م �ج ��ال ��ي،
وأل � �ح� ��ان ال �م��وس �ي �ق��ار ج�م�ي��ل
ال� �ع ��اص ،وإن� �ت ��اج ال�ت�ل�ف��زي��ون
األردن� � ��ي ل �ع��ام  1972ب�ص��وت
الفنانة الكبيرة سميرة توفيق،
وق� ��د أع � ��ادت غ �ن��اء ه��ا ك� ��رزون
بتوزيع جديد بلمسات الموزع
خ ��ال ��د م �ص �ط �ف ��ى ،وأض ��اف ��ت
ً
م ��واال م��ن ك�ل�م��ات ع�م��ر س��اري
ولحن محمد بشار.

معروف أن «حنا كبار البلد»
إح��دى أشهر األغ��ان��ي الوطنية
التي غناها مطربون شباب في
األردن ،إل��ى أن قدمتها ك��رزون
التي اشتهرت باألغاني الوطنية
مثل «ملك االخ�ل�اص» ،و{راس��ك
ب��ال�ع��ال��ي» ،و{أردن ال�ش��وم��ات»،
و{ه� �ي�ل�ا ي ��ا أردن� � �ي � ��ة» ،وأج � ��رت
جلسة تصوير خاصة للفيديو
بالزي الرسمي وارت��دت «وسام
ال� �ت� �ف ��وق» وس � ��ام ال �ح �س �ي��ن ب��ن
ط�ل�ال ،ال ��ذي ح�ص�ل��ت ع�ل�ي��ه من
الملك عبد الله الثاني في عيد
االستقالل لإلنجازات التي قامت
بها في مسيرتها الفنية.

«حنا كبار
البلد» من كلمات
المشير حابس
المجالي وألحان
الموسيقار
جميل العاص

«جونيور سميرة توفيق»

ً
كانت ديانا كرزون عضوا في الفرقة القومية
ع��ام  1999ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال�ث�ق��اف��ة األردن �ي��ة،
وك��ان��ت ت�ق��دم أغ��ان��ي وط�ن�ي��ة للفنانة سميرة
توفيق حتى حصولها على لقب «سوبر ستار
العرب» عام  ،2003وكانت أولى أغانيها «فدوة

شذى حسون :كما تدين تدان

لعيونك يا أردن» التي غنتها سميرة توفيق.
لقبت كرزون بـ «جونيور سميرة توفيق» لحبها
لفنها ولتقديمها أول أغنية استوديو وهي «حنا كبار
البلد» إهداء منها لألردن  .

شذى حسون
ّ
وج �ه��ت ال �ف �ن��ان��ة ال �ع��راق �ي��ةش ��ذى ح �س��ون رس��ال��ة عبر
حسابها على أحد مواقع التواصل االجتماعي جاء فيها:
«كما تدين تدان إن لم يكن بنفس الموقف فسيكون بنفس
األل � ��م} .وأث � ��ارت ه ��ذه ال��رس��ال��ة ت �س��اؤالت ن��اش�ط��ي م��واق��ع
التواصل االجتماعي حول خلفياتها وإلى من هي موجهة.
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آالم الساعد ...األسباب والعالجات

ّ
يشكل األلم في هذه المنطقة عقبة كبيرة ّ
تحد من
الساعد جزء مهم من حركة اليد والذراع .لذلك
النشاطات اليومية.
ّ
ينجم ألم الساعد عن أسباب عدة يتطلب كل منها مقاربة عالجية مختلفة.
يتألف الساعد من عظم الزند والكعبرة،
اللذين يمتدان على ط��ول الساعد ليتصال
ً
بمفصل المعصم .ونظرا إلى موقعه ،يؤدي
ً
الساعد دورا بالغ األهمية في مجموعة من
حركات اليد والذراع اليومية.
ن �ت �ي �ج��ة ل� ��ذل� ��ك ،ي� �ك ��ون ألي إص� ��اب� ��ة أو
انزعاج في الساعد تأثير واسع في الحركة،
ً
وي�ن�ع�ك��س س�ل�ب��ا ع�ل��ى ال��وظ��ائ��ف ال�ي��وم�ي��ة.
ّ
على سبيل المثال ،يصعب عليك ألم الساعد
الطباعة على لوحة المفاتيح أو حمل غرض
ما بيدك.

البعض يحتاج
إلى أدوية مضادة
لاللتهاب بغية
الحد من األلم

أسباب
ً
ي � �ض � ّ�م ال� �س ��اع ��د ع � � � ��ددا م� ��ن ال �ع �ض�ل�ات
السطحية ،والمتوسطة ،والعميقة .على غرار
معظم أجزاء الجسم ،تتصل أجزاؤه المختلفة
بواسطة أوتار وأربطة.
ي�ع��ود أل��م الساعد إل��ى أس�ب��اب ع��دة ،من
بينها:
• اإلص ��اب ��ات :ق��د ت�س�ب��ب ص��دم��ة ح ��ادة،
ً
كسرا في أحد َ
عظمي الساعد أو
كالسقوط،
تلحق الضرر بأربطته وأوتاره.
• فرط االستعمالّ :
تعرض أنواع عدة من
ال��ري��اض��ات ،ك�ك��رة المضرب وب�ع��ض أن��واع
رف ��ع األث �ق ��ال ،ع �ض�لات ال�س��اع��د إل ��ى درج��ة
عالية م��ن الضغط وت ��ؤدي إل��ى إج�ه��اده��ا.
كذلك ي��ؤدي استعمال الكمبيوتر المفرط
ً
إل ��ى إج �ه��اد ع �ض�لات ال �س��اع��د ،م�س�ب�ب��ا ما
ُيعرف بإصابات اإلج�ه��اد المتكرر .وصار
ً ً
هذا النوع من اإلصابات اليوم شائعا جدا
ً
في أماكن العمل ،نظرا إلى تزايد الوظائف
التي تعتمد على الكمبيوتر.
• ان �ح �ص��ار ال �ع �ص��ب :ع�ن��دم��ا ينضغط
العصب ،يسبب األل��م ،والخدر ،والوخز في
المنطقة المصابة
وحولها .ويعود
ان� � � � � � �ح� � � � � � �ص � � � � � ��ار
العصب
إل ��ى

مجموعة م��ن ال�م�ت�لازم��ات المختلفة التي
تصيب الساعد ،ولعل أبرزها متالزمة النفق
الرسغي.
• التهاب المفاصل :ق��د يصيب التهاب
ً ً
المفاصل المعصم أو المرفق ،مسببا ألما
ً
ً
خافتا متواصال في الساعد.
• ح��ال��ة ك��ام �ن��ة :ي � ��ؤدي ب �ع��ض ال �ح��االت
الطبية ،كالذبحة الصدرية ،إلى ألم في الساعد.
يختلف نوع األلم باختالف سببه الكامن.
على سبيل المثال ،يؤدي انحصار العصب
إلى ألم حاد ،في حين يسبب التهاب مفصل
الكتف إلى ألم خافت متواصل في الساعد.
أما اإلصابات الناجمة عن فرط االستعمال،
كإصابات اإلج�ه��اد المتكرر ،فتولد َ
نوعي
األلم هذين كليهما.

العالج
يعتمد نوع العالج على سبب ألم الساعد
وحدته.

العالجات المنزلية
ّ
التعرض إلصابة مثل تلف الوتر،
• عند
أو انحصار العصب ،أو ف��رط االستعمال،
ً
يستطيع المريض ع��ادة ات�ب��اع ال�ع�لاج في
ً
المنزل ،مستخدما التقنيات التالية:
• الراحة :يساعد الحد من النشاط الذي
يشمل ال�س��اع��د ال�م��ري��ض ف��ي ال�ت�ع��اف��ي من
إصابات األوت��ار ،أو األربطة ،أو العضالت،
أو ال �ع �ظ��ام ،أو األع �ص��اب .ي�ج��ب أن ي��رت��اح
ً
المريض دوري ��ا ب��دل أن يبقى م��ن دون أي
ن�ش��اط ف �ت��رات ط��وي�ل��ة .أم��ا إذا ك��ان يعاني
إصابة في الذراع نتيجة لرياضة ما ،فعليه
التوقف عن ممارسة ه��ذه الرياضة إل��ى أن
يزول األلم بالكامل.
• مسكنات األلم :يستطيع المريض تناول
اإليبوبروفين وغيره من مضادات االلتهاب
التي تحد من األلم.
• ال�ح��د م��ن ال �ح��رك��ة :ف��ي ال �ح��االت التي
تكون فيها الحركة مؤلمة ،يحتاج المريض
إلى جبيرة أو رباط يحد من الحركة ويخفف
من األلم.

• ال �ع�ل�اج ال �ح��ار أو ال� �ب ��ارد :يسهم
اس�ت�ع�م��ال ك�ي��س م��ن ال�ث�ل��ج ف��ي ال�ح��د
م��ن االل �ت �ه��اب واألل� ��م .ك��ذل��ك يستطيع
ال �م��ري��ض ت �ج��رب��ة ال� �ع�ل�اج ب��ال �ح��رارة
ً
بعد زوال التورم ،ما يسهم أيضا في
التخفيف من األلم.

التمارين والتمطط
ً
ي �ت��راف��ق ال �ع�ل�اج ع � ��ادة م��ع ت�م��اري��ن
وحركات تمطط مصممة إلعادة تأهيل
ال�س��اع��د وت�ق��وي�ت��ه ب �ب��طء .ول�ك��ن يجب
أال يبدأ المريض بالتمرن أو ممارسة
ح��رك��ات ال�ت�م�ط��ط إال ب �ع��د اس �ت �ش��ارة
الطبيب كي يتفادى تفاقم إصابته.

ّمد المعصم

ّ
يسهم ه��ذا ال�ت�م��ري��ن ف��ي م��ط عضالت
الساعد:
ً
ق��ف م�ن�ت�ص�ب��ا وم� � ّ�د ال� � ��ذراع ال�م�ص��اب��ة
ً
أمامك .احرص على أن يكون كفك موازيا
لألرض.
ّ
لتشد معصمك
استخدم اليد األخ��رى
نحو جسمك.
ادفع بالمعصم إلى الخلف إلى أن تشعر

بشد في ساعدك من دون التسبب باأللم.
حافظ على هذه الوضعية مدة  20ثانية.

ّمد المرفق

ّ
ي �س �ه��م م� � ��ط ال �ع �ض �ل��ة ال� �ك ��اب ��ة ف��ي
ّ
تحسين مرونة الساعد ويحد من ألمه:
ً
اجلس منتصبا وضع مرفقك على
طاولة أو ذراع كرسي.
استخدم اليد األخرى لتدفع ذراعك
نحو الطاولة أو األرض.
عندما تشعر بشد من دون التسبب
بألم ،حافظ على ه��ذه الوضعية مدة
 15ثانية.

إدارة المعصم
ي�س�ه��م ه ��ذا ال �ت �م��ري��ن ف ��ي تحسين
ال � ��دورة ال��دم��وي��ة ف��ي ال �س��اع��د وي��زي��د
المعصم مرونة:
�ق ي��دي��ك
م� ��د ذراع� � �ي � ��ك أم� ��ام� ��ك وأب� � � � ِ
موازيتين لكتفيك.
أقفل قبضتيك وأدر كل معصم وفق
ً
اتجاه عقارب الساعة وبعكسها ،راسما
حركة دائرية.
كرر هذه الحركة  10مرات في كل اتجاه.

ُ
إصابات أخرى ،تعتبر الجراحة العالج
الوحيد.

تمارين تعزيز القوة
خالل مراحل إعادة التأهيل األخيرة،
من المفيد التوجه إل��ى صالة الرياضة
واس�ت�ع�م��ال م �ع��دات مثل آالت األس�ل�اك،
واألوزان ال�خ�ف�ي�ف��ة ،وت �م��اري��ن األرب �ط��ة
المطاطية .تسهم تمارين تعزيز القوة،
م�ث��ل ال�ت�ف��اف��ات المعصم ()wrist curls
وااللتفافات المعكوسة (،)reverse curls
ف��ي بناء ق��وة الساعد ،م��ا يحول ب��دوره
ً
دون ظهور ألم الساعد مجددا.

الجراحة أو الحقن
ً
التمارين ليست كافية أحيانا .يحتاج
البعض إلى أدوية مضادة لاللتهاب بغية
الحد من األلم .وفي بعض الحاالت التي
يعود فيها األلم إلى انحصار أعصاب أو

الوقاية
يستطيع اإلنسان اتخاذ تدابير وقائية
أساسية بغية تفادي ألم الساعد ،من بينها:
ت �ف� َ�اد ال�ن�ش��اط��ات ال�ت��ي ت�ع��رض الساعد
إلج�ه��اد م�ف��رط ،مثل ك��رة ال�م�ض��رب وأن��واع
معينة من رفع األثقال.
خ��ذ اس�ت��راح��ات منتظمة عند استعمال
الكمبيوتر فترات طويلة أو استخدم لوحة
ً
مفاتيح معدة خصوصا لتخفيف الضغط
ع��ن ال �ع �ض�لات ()ergonomic keyboard
في العمل.
ِّ
قو ساعدك وعزز قوة قبضتك من خالل
تمارين المقاومة.

وقائع موجزة:
• الساعد منطقة بين معصم الذراع ومرفقها.
ّ
• في معظم الحاالت ،يستطيع اإلنسان عالج ألم الساعد بالراحة والنشاط المنظم.
• ُيعتبر البعض أكثر عرضة أللم الساعد مقارنة بغيره.

ّ
التهاب الجيوب األنفية المزمن ...تخلص من األعراض
ً
ً ّ ً
ّ ً
ّ
وتورما ً في ًالمنطقة المحيطة باألنف ،ويكون مزمنا عندما
األنفية ألما وضغطا
يسبب التهاب الجيوب
يرافق المريض فترة طويلة ،أي أكثر من  12أسبوعا عادة .على عكس التهاب الجيوب ّ
األنفية الحاد،
ً
ً
عادة ّ
األنفية ،ال يظهر التهاب الجيوب ّ
غالبا عن التهاب الجيوب ّ
جراء بكتيريا ،وال
األنفية المزمن
الناتج
ً
ّ
ّ
ّ
يتحسن دائما مع عالجات اعتيادية ،كالمضادات الحيوية.
ّ
األنفية مساحات جوفاء ورطبة تقع خلف
الجيوب
ً
ّ
عظام الوجه وت�ص��رف محتواها ع��ادة عبر األن��ف .إذا
عجزت عن تفريغ ما في داخلها ،بسبب مشاكل كعدوى
ّ
تورم أو التهاب أو ّرد فعل ّ
تسد األنف أو ّ
تحسسي ،بقي
ٍ
ّ
فتتورم
المخاط وسوائل أخرى ،كالقيح ،عالقين فيها،
بالتهاب أو عدوى.
وتصاب
ٍ
ي�ص��اب ال�م��ري��ض بالتهاب ال�ج�ي��وب األن�ف� ّ�ي��ة الحاد
ّ
اعتيادية أو ع��دوى خفيفة ،ويختفي
�رد
ج� ّ�ر ًاء ن��زالت ب� ٍ
ّ
تتطور هذه الحالة
عادة في غضون عشرة ّأي��ام .ولكن
ً
أح�ي��ان��ا ل��دى بعض ال�م��رض��ى فيصيرون بحاجة إلى
ّ
المضادات الحيوية.

ما العالجات المتاحة؟

ّ
ّ
األنفية المزمن قد
يعتقد األط� ّ�ب��اء أن التهاب الجيوب
ًّ
ً
ّ
يكون اضطرابا التهابيا أشبه بالربو والحساسيات .من
ّ
أبرز الخيارات العالجية نذكر:
ّ
• ال �م �ض ��ادات ال �ح �ي� ّ
�وي��ة :رغ ��م أن األط � ّ�ب ��اء ال ي��زال��ون
ّ
�لاج الل�ت�ه��اب
ي�س�ت�ب�ع��دون دور ال �م �ض��ادات ال�ح�ي��وي��ة ك �ع ٍ
ّ
ال� �ج� �ي ��وب األن � �ف � ّ�ي ��ة ال � �م ��زم ��ن ،ف �ي �ج��د ب �ع ��ض ال � �ن� ��اس أن
ً
األموكسيسيلين مع كالفولينيك البوتاسيوم مفيدة أحيانا،
وفي أحيان أخرى ،يصف ّ
ّ
حيوية أخرى.
أطب ٌاء مضادات
ٍ
ّ
األنفية :تساعد عقاقير الستيرويد
• الكورتيكوستيرويد
ً
َ
الجسم في الشفاء وتخفيف االلتهاب وإراحته قليال من
ً
ّ
األعراض .يختبر بعض المرضى آثارا جانبية مع

ً
ّ
ّ
فيستمر عادة
األنفية المزمن
ّأم��ا التهاب الجيوب
ّ
أكثر من عشرة ّأيام ،فيما تبقى األعراض ذاتها ،وأهمها:
• ألم وضغط فوق العينين وعلى
جانبي األنف ووراء ّ
َ
الخدين.
ُ
• مخاط أخضر اللون أو أصفر ي ّ
صرف
من األنف.
ٌ
شعور باالحتقان.
•
• ألم في األنف أو الحنجرة.
• ّ
حمى.
• صعوبة في النوم بسبب االحتقان.
• عطس ّ
متكرر.
ّ
التحدث إلى الطبيب حول
الستيرويد ،لذا من الضروري
الفوائد والمخاطر.
• ال �ج��راح��ة :ف��ي ب�ع��ض ال �ح ��االت ،ي� ًح�ت��اج م��ن يعاني
ّ
ّ
األنفية المزمن ج��راح��ة لينظف جيوبه
التهاب الجيوب
ّ
ّ
بالون يتمدد
األنفية .فتجري في عيادة الطبيب بواسطة
ٍ
ّ
ويوسعها .وفي حال فشلت الجراحة ،فال ّبد
في الجيوب
ّ
األنفية.
من استئصال الجيوب
•غسل األنف :ال يحتاج هذا العالج إلى وصفةٍ ّ
طب ّيةٍ كي
ّ
ّ
األنفية .فتساعدك رذاذات المحلول الملحي
تنظف الجيوب
ّ
ّ
ووعاء «نيتي» وأجهزة أخرى تفرغ الجيوب األنفية بفضل
ّ
الماء في تفريغ األخيرة من ّ
التهيج.
التهاب وتخفيف
أي
ٍ

أسبابه
ً
ّ
األنفية
نذكر م��ن أكثر األس�ب��اب شيوعا لإلصابة بالتهاب الجيوب
المزمن:
ً
ّ
أحيانا ّ
جراء
األنفية من التصريف :يحدث هذا
• انسداد يمنع الجيوب
ضرر في األنف أو الوجه ،كسالئل ّ
أنفية أو أورام ،أو بسبب عدوى مزمنة.
ٍ
ً
ك��ذل��ك م��ن ي�ع��ان��ون ان�ح��راف��ا ف��ي ال�ح��اج��ز األن�ف��ي ع��رض��ة أك�ث��ر م��ن غيرهم
ّ
األنفية المزمن.
لإلصابة بالتهاب الجيوب
ٌ
ّ
اعتيادية :كثيرة هي
• ع��دوى غير
العدوى التي تصيب الجيوب األنفيةّ
ّ
حيوية
والتي تعالج بواسطة مضادات
ّ
اعتيادية .مع هذا ،ال تختفي عدوى
ّ
ّ
معينة ،مثل االلتهابات الفطرية أو
ّ
تلك ّالمقاومة للمضادات الحيوية،
عالج تقليدي باألخيرة.
في ظل ٍ
• بيوفيلم :أو الغشاء الحيوي،
ّ
ه��و م�س�ت�ع�م��رة ب�ك�ت�ي� ّ
�ري��ة ت�ش��ك��ل
ً
ً
على
غ�ش��اء سميكا يشبه ّ ال�ب�لاك ّ
األسنان .يصعب التخل ّص منه لكن
ّ
االستراتيجيات التي تنظف الجيوب
األن�ف� ّ�ي��ةّ ،أي غسل األن��ف وال�ج��راح��ة،
تكون مفيدة.

ّ
ّ
•ال�ت�ع� ّ�رض ّ
اإلصابة
لمهي
جات ومسببات حساسية :يرتفع ّاحتمال ّ
ّ
بالتهاب الجيوب األنفية المزمن لدى من يعانون حساسية أو ربو ألن هذه
األنفية وجيوبها ّ
ّ
ّ
وتهيجها ،فيتفاعل
الممرات
الحاالت تزيد الضغط في
ّ
ّ
ّ
ومسببات الحساسية األنفية وجزيئات
المرضى مع التدخين السلبي
الغبار ّ
وتلوث الهواء ومصادر ّ
تهيج أخرى.
•مشاكل في الجهاز المناعي :بسبب األم��راض التي تضعف الجهاز
المناعي ،يصعب على الجسم محاربة ال�ع��دوى واالل�ت�ه��اب��ات .فمرضى
ّ
ّ
األنفية
بشكل خاص لإلصابة بالتهاب الجيوب
التليف الكيسي عرضة
ٍ
المزمن .كذلك يقع اللوم على أم��راض الجهاز المناعي ،كفيروس العوز
المناعي البشري (.)HIV

هل ّثمة عالجات ّ
منزلية؟

ّ
المنزلية:
تشمل العالجات ً
ّ
• غسل اليدين ّغالبا لمنع انتشار البكتيريا والفطريات.
• استخدام مرشح هواء عالي الكفاءة ًومانع لمرور الجسيمات على
ّ
مكيف الهواء وإبقاء النوافذ مغلقة ليال.
ّ
ّ
قيادة السيارة مع إغالق النوافذ وإشعال مكيف الهواء.
• ّ
تجنب مغادرة المنزل في أوقات ارتفاع ّ
الهواء.
ث
تلو
•
ّ
ّ
ً
• تجنب جز األعشاب أو استخدام منفاخ أوراق الشجر خصوصا
ّ
الحساسية.
في موسم

ّ
تجنب ّ
ّ
اإلمكان.
مسب
•
بات الحساسية ّ قدر ً
ّ
الحساسيات الموسمية وفقا لنصائح الطبيب.
• عالج
ّ
االستراتيجيات التالية في التخفيف من وطأة األلم
كذلك تساعد
ّ
ّ
الناتج عن التهاب الجيوب األنفية المزمن وتقليص مدة استمراره
ً
أحيانا:
ّ
بمحلول مائي أو وعاء «نيتي» مرات عدة خالل
• غسل األنف وجيوبه
ٍ
اليوم.
• استنشاق البخار لفتح االنسدادات وتسييل المخاط في الجيوب
ّ
األنفية.
ّ
بلطف لتطرية السوائل وتخفيف الضغط.
• تدليك الجيوب األنفية ّ ٍ
الجفاف ّ
يصعب على الجسم محاربة
كثير من الماء ،ألن
• شرب ٍ
العدوى وتنظيف الجيوب.
•استخدام مزيل االحتقان لتخفيف الضغط في الجيوب .كذلك يمكن
ّ
مسكنات ألم ال تحتاج إلى وصفة ّ
طب ّية ،كالباراسيتامول
استخدام
ّ
والحمى.
واإليبوبروفين ،لتخفيف األلم

مضاعفاته
ّ
ً
ً
ّ
ّ
األنفية ،حتى إن كان مزمنا أي خطر عموما،
ال يشكل التهاب الجيوب
ول�ك��ن ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت ،يشير إل��ى وج ��ود ح��ال��ة خ�ط�ي��رة ك��ام�ن��ة ،ل��ذا
ّ
التوجه إلى الطبيب الذي يساعد المريض في اكتشاف السبب في
يستحسن
ّ
ّ
استمر األلم أو الضغط الناتجين عن التهاب الجيوب األنفية أكثر من
حال

ً
ّ
�وع أو أسبوعين.تشكل ال�ع��دوى مضاعفة شائعة ُج��دا اللتهاب
أس�ب�
الجيوب ٍ ّ
المحيطة بها .إذا تركت العدوى
األجزاء
أو
األخيرة
وتطاول
ة،
األنفي
ً
ً
من دون عالج ،قد تنتشر ّ
مسببة مرضا خطيرا.
في حاالت نادرةّ ،
ّ
يسبب التهاب الجيوب األنفية المزمن مضاعفات
أخرى أبرزها:
حاسة ّ
• تراجع ّ
الشم.
ّ
ّ
ٌ
• سليلة مخاطية ،وهي كيس من ّالمخاط يسد األنف أو الجيوب.
• عدوى في العينين أو األنف أو حتى الدماغ.

حقائق
ّ
ّ
األنفية المزمن على السبب الكامن
• يتوقف عالج التهاب الجيوب
وراء اإلصابة به.
ً
ً
ّ
حساسيات والربو عرضة أكثر من غيرهم أحيانا
• يكون من يعانون
ّ
األنفية المزمن.
لإلصابة بالتهاب الجيوب
ّ
ّ
منزلية اإلصابة بالتهاب الجيوب األنفية المزمن أو
• تمنع عالجات
تمنعه من التفاقم.

ّ
ّ
األنفية حتى إن كان
التهاب الجيوب
ً
ً
ّ
مزمنا ال يشكل أي خطر عموما

توابل ةديرجلا

•
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تواصل

مسؤولك في العمل نرجسي ...كيف تتعامل معه؟
ً
ُيعتبر رب العمل النرجسي خطيرا .ولكن ال تكن مجرد العب على الهامش ،بل كن االستثناء .إليك بعض النصائح.

احرص على حماية
نفسك بالحذر
والمعرفة

وث� �ق ��ت ب ��ه وآم� �ن ��ت ب� ��ه .ب� ��دا ل��ك
ً
ً
ً
س��اح��را ،ووف�ي��ا ،وص��ادق��ا .ه��ذا ما
ً
ظننته .بدال من ذلك ،لست سوى
بيدق في لعبة األلم التي يمارسها.
ك�ن��ت ال�ت�ك�ت�ي�ك��ي ال �م��وه��وب ال��ذي
اس� �ت� �ع� �م� �ل ��ه ف � ��ي ل� �ع� �ب ��ة ال� �ت�ل�اع ��ب
الذهنية ال�م��دروس��ة بعناية التي
يلعبها .وهكذا استغلك ببراعة.
ع� �ن ��دم ��ا ت� �ع� �م ��ل ل � � ��دى ش �خ��ص
يمضي الساعات في رس��م خطط
ً
معقدة ليبدو ماهرا على حساب
اآلخ ��ري ��ن ،ت�ش�ع��ر ب�ق�ل��ق وإج �ه��اد
بالغين ،وال تجني ثمار نجاحك.
صحيح أن عملك م��ذ ه��ل وأ ن��ك
أص� �ب� �ح ��ت ق� �ي� �م ��ة ال غ� �ن ��ى ع �ن �ه��ا
بالنسبة إلى عمالئك ،إال أن البقاء
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وض ��ع غ �ي��ر ال �م��رغ��وب

فيه ي�ع� ّ�رض��ك إلج�ه��اد ال يوصف.
وه�ن��ا ينشأ ال �س��ؤال :متى يحين
ً
قدما قبل أن ّ
تخرب
الوقت للمضي
مسيرتك المهنية؟
{ب� � � � ��دت ص � � ��ادق � � ��ة .آم� � �ن � ��ت ب �ه��ا
ودع�م�ت�ه��ا .وف �ج��أة ،ان�ق�ل�ب��ت علي
ُ
وذهلت حين طلبت مني مغادرة
ال �م��ؤس �س��ة .ط� ��وال أش �ه��ر ،عملت
على اإليقاع بي ألتحمل مسؤولية
األخطاء كافة .كنت دميتها .كيف
تصرفت بهذه السذاجة؟}.
ً
هل يبدو لك هذا الكالم مألوفا؟
إذا كان كذلك ،فقد حان وقت العمل.
إل � �ي� ��ك خ� �م ��س خ � �ط � ��وات ع �ل �ي��ك
اتخاذها إن كنت تواجه رب عمل
ً
نرجسيا:

ّ
تقبل الواقع:

ال تدع رب عملك
يسحرك بكالمه
ليقتحم عالمك

ارسم الحدود:

لن ّ
يبدل كل التفهم في العالم هذا
الوضع .تثبت الوقائع أن النرجسي
ي�ك��ون ب��أم��س ال�ح��اج��ة إل��ى اإلع�ج��اب
الشخصي وال يولي مشاعر اآلخرين
أي اعتبار.
تكون التصرفات النرجسية بحد
ذاتها معقدة .ولكن عندما ال تتجلى
نرجسية الشخص ب��وض��وح ،تبدو
ت �ص��رف��ات��ه خ� �ط ��وات إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة،
وخبيثة ،ومدروسة لها هدف واحد:
ال�ظ�ه��ور بمظهر ج�ي��د ع�ل��ى حساب
اآلخرين.
ً
يملك هذا اإلنسان هوة في حياته
ً
كبيرة جدا ال يمكن ألي ألم أو معاناة
ّ
يتسبب بهما أن يمآلها .لذلك تقبله
ع�ل��ى حقيقته واح ��رص ع�ل��ى حماية
نفسك بالحذر والمعرفة.

ّ
تتخطى حفيدة مهى الحدود كافة.
ال شك في أن هذا صعب بالنسبة إلى
والديها ،إال أنه أكثر صعوبة بالنسبة
إلى جدتها .لذلك عندما تحضر إلى
م� �ن ��زل م �ه��ى وال ت �ح �س��ن ال �ت �ص��رف،
ُ
يشمل ال�ع�ق��اب ال��وق��وف في
ت�ع��اق��ب.
ً
زاوي��ة واضعة أنفها على زه��رة على
ج��دار المطبخ .تكره هذا العقاب ،إال
ً
أنه يجدي نفعا .تشير إلى تلك الزهرة
وتقول{ :ال أحب هذه الزهرة}.
ً
قد ال تحب أنت أيضا رسم الحدود.
ول�ك��ن ع�ل��ى غ ��رار م��ا تفعله م�ه��ى مع
حفيدتها ،ال مفر م��ن ذل��ك .ال تسمح
لنفسك باالنجرار إلى هذه اللعبة .ال
تدع رب عملك يسحرك بكالمه ليقتحم
عالمك .عندما ترسم الحدود ،تشعر
ً
بأنك صرت حرا وأن حياتك تبدلت .ال
تتراجع أو تتخاذل .إليك بعض الردود
التي تساعدك في فرض الحدود:
 {ل��ي م��لء الثقة ف��ي أن��ك ستتخذالقرار الصائب بشأن.}...
 {أعرف أنك ستعالج هذه المسألةً
جيدا.}...
 {ال أ ح � � � � ��ب م� � �ن � ��ا ق� � �ش � ��ة ه � ��ذاالموضوع ،ربما عليك مناقشته
مع.}...
 {أ ع � �ت � �ق� ��د أن ه� ��ذام � � � � � � � � ��وض � � � � � � � � ��وع م � � ��ن
ال� � � � � � � �ض � � � � � � ��روري أن
ي �ن��اق �ش��ه ال �ف��ري��ق
بأكمله}.
ف� � � ��ي م � �س ��أل ��ة
الحدود ،يصيب
س � �ع � �ي� ��د ،وه� ��و
م � � � ��وظ � � � ��ف ف ��ي
إحدى الشركات،
ع� � َن ��دم ��ا ي� �ق ��ول:
{ابق داخل حاجز
الحماية وستكون
ب� ��أم� ��ان .ول� �ك ��ن إذا
خ � � � ��رج � � � ��ت ع� � �ن� � �ه � ��ا،
تتعرض لألذى}.

ال تتفاعل:
َّ
تخل عن الرسائل اإللكترونية الطويلة
ّ
التي تضعك في موقف الهجوم ورد بحذر.
ً
أما في الحوارات وجها لوجه التي ُيفترض
أن ت��دور ح��ول ال�ع�م��ل ،إال أن�ه��ا س��رع��ان ما
ً
ّ
تتحول لتركز على رب العمل ،فحدد وقتا
أقصى والتزم به .ولكن ما السبيل إلى ذلك؟
وأن
أخ� َب��ر رب عملك ب��أن��ك ت�ق��در وق�ت��ك ً
اجتماعين في الشهر مدة كل منهما ساعة
ك��اف �ي��ان ل �م �ن��اق �ش��ة ع �م �ل��ك .ك ��ذل ��ك اس�ت�ع��ن
ّ
ب��رزن��ام �ت��ك .رت ��ب الج �ت �م��اع��ات ون�ش��اط��ات
أخرى تلي مباشرة تلك المحادثات .ولتكن
ً
ّ
محترما عليك أن تحترم وقت غيرك .ويشكل
لقاء أو اجتماع آخر وسيلة هرب ممتازة.
ك��ذل��ك اق �ط��ع ع�لاق �ت��ك ب ��رب ع�م�ل��ك على
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ف��ي ال�ح��ال.
عندما تعرض حياتك بالكامل على هذه

ال�م��واق��ع ،ت�ق� ّ�دم ل��رب عملك ط��ري�ق��ة مثالية
ي �م �ك �ن��ه اس �ت �غ�ل�ال �ه ��ا ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ورس� ��م
اإلستراتيجيات ض��دك .ق��م بذلك اآلن .خذ
ً
ً
ً
نفسا عميقا وال تعد صديقا معه .ال تتردد!
هيا اضغط على الزر .أال تشعر بالراحة؟
أع ��ي م��ا ت�ف�ك��ر ف �ي��ه{ :م � ��اذا أف �ع��ل إذا
س��أل �ن��ي ل � َ�م ل ��م أع ��د ص ��دي �ق ��ه؟} .اب�ت�س��م
وأج�ب��ه{ :أح ��اول أخ��ذ إج��ازة م��ن مواقع
التواصل االجتماعي .وأشعر بسعادة
أ ك�ب��ر عندما تبقى حياتي الشخصية
منفصلة ع��ن حياتي العملية} .ابتسم
وامض في سبيلك.
مرة أخرى،
ِ
ال ت �ن � َ�س أن ال �ن��رج �س��ي ال �م �خ �ب��أ ق�ل�م��ا
ً
ً
ي �ك��ون اج�ت�م��اع�ي��ا ،وم�ن�ف�ت�ح��ا ع�ل��ى اآلخ ��ر،
ً
ّ
وح�م��اس�ي��ا .ع�ل��ى ال�ع�ك��س ،ي�ش��ك��ل الصمت
ً
ً
غطاء ه األكثر نجاحا .فضال عن الصمت،

ً
ً
يبدو أيضا خجوال وغير مدعوم .وينجح
في ّ
التقدم بأداء دور الضحية .عندما تكون
ً
ً
ُ
ج��ري�ئ��ا وم �ق��دام��ا ،ي�ف��اج��أ ب��ك .يتحلى ه��ذا
ً
ال�ن��رج�س��ي ع ��ادة ب��ال��ذك��اء وي�ش�ع��ر بسرعة
بتبدل ميزان القوى ،ما يدفعه إلى التراجع
خطوة إلى الوراء لرسم إستراتيجية جديدة
تمنحه المزيد من الوقت للتخطيط .لذلك
عليك ا ل�ت�ص��دي ل�س�ل��و ك��ه بتطبيق خطتك
اإلستراتيجية الخاصة.

ّ
تحمل المسؤولية:
ً
ل �س��ت ب �ي��دق��ا ب �ي��د أح ��د وال ض�ح�ي��ة.
أنت إنسان أمامه خيارات ،ومعها تأتي
م �س��ؤول �ي��ة ات �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات ال�ص��ائ�ب��ة

والتحكم في ردود فعلك وسلوكك .لذلك
قرر أال تلقي اللوم على اآلخرين ،بل أن
تتحمل مسؤولية أعمالك.
إذا اح �ت � َّج��ت إل� ��ى ال ��دع ��م ،ف��اس�ت�ش��ر
ً
ً
صديقا ُ(يفضل أال يكون صديقا يعمل
معك) واطلب منه المساعدة .أو تستطيع
ً
�دال م��ن ذل��ك االستعانة ب�م� ّ
�درب حياة.
ب�
ي��وج�ه��ك ه��ذا ال �م� ّ
�درب ل�ت�ح��دد األه ��داف
ّ
وت ��رس ��م ال � �ح ��دود .ك��ذل��ك ي �ع��ل �م��ك كيف
ّ
التمرن على ردودك،
تواجه ويساعدك في
ً
ً
ّ
المدرب يشكل خبيرا
فضال عن أن هذا
ً
ً
محترفا موضوعيا يدعمك لالستمتاع
ً
بحريتك التي توصلت إليها حديثا.

 5اتخذ الخطوات الضرورية اآلن:

ً
عندما يصيح أحد {نارا!} ،يستحوذ على انتباه الجميع
ويبدأون بالبحث عن مخرج .هذا أمر غريزي على غرار
توقيعك اسمك .ال يختلف ذلك عن التعاطي مع رب عمل
نرجسي مخبأ .عليك أن تأخذ المبادرة ال أن تتفاعل معه
فحسب .عندما تكتفي بردود الفعل ،تصبح أكثر عرضة
لتالعبه ب��ك .ولكن عندما تمسك بزمام ال�م�ب��ادرة ،تكون
أنت المسيطر.
أما إذا كان ألم العمل في هذه البيئة يسمم حياتك ،فقد
آن األوان لتبحث عن إستراتيجية خروج .تضع المنظمات
تدابير طوارئ تطبقها في حالة العواصف والنيران .على
نحو مماثل ،تحتاج إلى إستراتيجية طوارئ لحياتك.
انتقل إل��ى قسم آخ��ر .وإذا كنت ت��رزح تحت دي��ن ،فضع
خطة لتسدده بسرعة .وال تتردد حتى لو عنى ذلك
العمل بوظيفتين لتعيل نفسك وعائلتك.

ّ
تذكر أن من الضروري أال تستسلم للسأم ألن العمل في
بيئة إيجابية بالغ األهمية .وال شك في أن خروجك من
ً
هذه البيئة الخطرة السامة سيزيدك نشاطا وحماسة.
ِّ
رب ال�ع�م��ل ال�ن��رج�س��ي ال�م�خ�ب��أ ذك ��ي ،وم �خ��ط��ط ب ��ارع،
وخطير .ال يهتم إال بنفسه ،وحياته سلسلة من الضربات
ً
الخاطفة ،وقلما ُيقبض عليه بالجرم المشهود .لذلك عندما
تجد نفسك في وضع مماثل ،من األفضل أن تتقبل الواقع،
وترسم الحدود ،وال تتفاعل مع ما يخططه لك ،وتتحمل
المسؤولية ،وتأخذ المبادرة.
ال ت�ه��رب م��ن ال�م��واج�ه��ة ،ال ت�ك��ن لعبة ب�ي��د أح ��د ،وك��ن
االستثناء.
سمعت كثيرين ي��رددون{ :إذا رحلت ،ي�ف��وزون} .لكني
أخالفهم ال��رأي .على غ��رار النمر ،ال يستطيع النرجسي
المخبأ أن ّ
يبدل فروه.

ُ
وقتك ...أدره بشكل أفضل وأنجز مهامك كافة
ٌ
ّ
هل تشعر بأنك غارق بالمشاغل في المكتب والمنزل؟ هل قائمة مهامك ال تثمر ّأية نتيجة؟ ال داعي
ّ
تفكر بهاّ ،
تسهل حياتك ...ما دمت ّ
للذعرّ ،
تتمسك بها!
فثمة قواعد بسيطةّ ،ربما لم
تحديد «لصوص الوقت»
ّ
ّ
اقتحامية ...ال
هاتفية
أعطال ووثيقة ضائعة ومداخلة
ّ
ّبد من اكتشاف هذه األم��ور الصغيرة التافهة التي تدمر
ج��دول��ك ال��زم�ن��ي .تكثر األس�ب��اب وبعضها يعتمد عليك.
ً
ً
ّ
تضطر إلى
هائال عندما
فيكون االض�ط��راب ،خصوصا،
ّ
�ف أو ب��اء لملف تسجيل .في هذه
على تسويغ أل� ٍ
العثور ّ
الحالة ،صنف أوراقك وارم تلك التي ال حاجة إليها .كذلك
ّ
ً
ً
دعك من عاداتك التي تتطلب منك وقتا طويال ،كالتكديس
ً
ّ
والترتيب والسعي إلى الكمال ،وأخيرا التأوه ...فتجد في
المقابل وسيلة ذك� ّ�ي��ة ل�ت�ط� ّ�وق أع ��داءك م��ن ال��داخ��ل :ح� ّ�دد
أنشطتك التي تستهلك طاقتك على مختلف المستويات.
ّ
ّ
نشاط
عمل ،ساعة بعد ساعة ،ك��ل
ٍ
فسجل ط��وال أسبوع ٍ

ّ
ٌ
ّ
ً
ّ ً
ّ
عقلي» (أربع ساعات
حققته متوترا أو تعبا على أنه «تفريغ
ع�م��ل واس �ت��راح��ة ق �ه��وة) أو «ت�ف��ري��غ ج �س� ّ
�دي» (ال�ت��رت�ي��ب)
ّ
أو «تفريغ عاطفي» (ال�خ��وف م��ن االت�ص��ال ب��زب��ون) .بهذه
ّ
ال�ط��ري�ق��ة تعلم أي��ن ت�ص� ّ�ب ج �ه��ودك وف��ي أي وق��ت بهدف
التخفيف منها.

اعتماد ّ
التصدي للوقت

ه ��ل س �ئ �م��ت م ��ن ك �ت��اب��ة ق ��وائ ��م ب �م �ه��ام��ك وع� �ج ��زك عن
ّ
تحقيقها ف��ي نهاية ال�ي��وم؟ لحل ه��ذه اإلش�ك��ال� ّ�ي��ة ،اعتمد
ّ
ال�ت�ق�ن� ّ�ي��ة ال��رائ �ج��ة وه��ي ال �ت �ص� ّ�دي ل�ل��وق��ت .ي �ن��ص األخ�ي��ر
على تحديد الفواصل الزمنية المتاحة لتنظيم أنشطتك
ّ
ّ
زمنية لكل ّ
مهمة ،وليس العكس
«ميزانية»
وتخصيص

ّ
ً
كما هي الحال عادة مع قوائم المهام :الملف الكبير عندما
ً
ً
تملك وقتا طويال ،واإلجراءات البسيطة عندما يكون لديك
ّ
ّ ً ًّ
الستعاب التعقيد.
وق� ٌ�ت أق��ل أو يكون ذهنك مشبعا ج��دا
ّ
ٌ
ً
ّ
ستدرك أيضا ض��رورة تحديد أول��وي��ات��ك ،ألن��ه مستحيل
ّ
واحد .لذا
يوم ّ ٍ
جمع المهام كلها التي تريد القيام بها في ٍ
ال ّبد من التساؤل عن األمور التي تستطيع التخلي عنها
وتلك التي عليك إنجازها ،ما يحزنك (أو يريحك) في حال
ّ
ًّ
نهائيا.
كان التخلي

استدراج العروض المعتدلة
اعتمد طريقة  ،2-20-2-2التي ّ
صممها باسكال بيلورجي.
المبدأ بسيط ويستند إلى ّ
ّ
مدة المهمة المطلوبة :إذا كان
ً
لديك عمل يستغرق دقيقتين ،فقم به فورا ،وأرجئ ذلك الذي
يحتاج إلى  20دقيقة ،وتفاوض مع ّ
رب العمل أو األصدقاء
ّ
أو األطفال بشأن ذلك األمر الذي يتطلب ً ساعتين .أما العمل
ال��ذي يحتاج إلى يومين ،فاطلب مهلة أط��ول إلنجازه أو
ٌ
خفف مهامك .إليك ه��ذا المثل :أن��ت مشغول في المطبخ
ً
ّ
تعد العشاء .يسألك ابنك البالغ من العمر  17عاما عن رأيك
ً
ّ
في مالبسه .يمكنك وضع السكين جانبا وإجابته« :نعم،
ً
مظهرك جميل» .يطلب منك مساعدته في أطروحته« :حسنا
ّ
ً
ولكن بعد رب��ع ساعةٍ حتى أنهي تقطيع الجزر ّأوال» .أو
يريدك أن تلعب معه «البالي ستايشن»« :ليس اآلن ،أنتهي
من تحضير األكل ّ
ثم نلعب بعد العشاء حين نكون أكثر
ً
هدوءا ،ما رأيك؟» .يريد الذهاب في عطلة نهاية األسبوع
وقت الح� ٍ�ق ،ينبغي
مع أصدقائه:
«سنتحدث عن هذا في ٍ
تنظيم بعض األمور ّأو ًال» .عندما ّ
تكيف ّردك ،تكسب بعض
ّ
رفض
تضطر إلى اإلبالغ عن
الوقت للعمل الذي تقوم به وال
ٍ
نقاش ال نهاية له.
قد يسفر عن
ٍّ
ف��ي المقابل ،ت�ح��ل ب��ال�ج��رأة ل�ق��ول «ال» لمن ي�ص� ّ�ر على
الذين
تنفيذ أم ��ره ،وق ��اوم االب �ت��زاز العاطفي ال�ن��ات��ج ع��ن
ّ
ً
لديك الحق
يشعرونك بالذنب في حال رفضت لهم طلبا ما.
ّ
ّ
ٌ
التزام.
مطلب على أنه
في التفكير بنفسك وعدم عيش كل
ٍ

ّ
كل ّ
مهم ٍة على حدة

ّ
حذار ّ
تعدد المهام! فالقيام بأمور عدة في آن عبر التنقل
ً ّ
ّ
المستمر ال ي�ج��دي نفعا ألن ال��دم��اغ البشري يعجز عن
ّ ّ
إنجاز أكثر من عمل ّ
جي ٍد في الوقت ذاته ،على األقل حتى
ٍ
ً ّ
ّ
لعمل ما وقتا أقل
المستمر
اآلن .من ثم ،يستغرق التنفيذ
ٍ
ّ
من تحقيقه بفترات متقطعة.

ً
ث� ّ�م��ة س�ب�ب��ان ل �ه��ذه ال�ن�ق�ط��ةّ :أوال ،يحتاج
ً
ال ��دم ��اغ ع� � ��ادة إل� ��ى ث�ل��اث دق ��ائ ��ق ل�ي�س�ت�ع�ي��د
ّ
ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ال �م �ه��م��ة ال �ت ��ي ي �ق ��وم ب �ه��ا ب�ع��د
ً
انقطاعك عنها .ثانيا ،ما إن يفقد الشخص تركيزه
ّ
ً
ح��ت��ى ي � ّغ��ري��ه ال �ل �ه��و ب �ي��ن أم� � ٍ�ر وآخ � ��ر ،خ �ص��وص��ا إذا
ّ
ك��ان الملف يضجره .ل��ذا يكمن أفضل ح��ل ف��ي توفير
م�ت�ت��ال�ي��ات ع�م��ل متجانسة تجمع أن�ش�ط��ة م��ن ال�ن��وع
نفسه ،ومتباعدة باستراحات تدوم بين  5و 10دقائق.
ّ
أمور كثير ٍة في
يعتبر علماء النفس أن الرغبة بإنجاز
ٍ
ّ
ٌ
وشعور
فراغ معي ٍن
آن هي في الحقيقة رغبة في ملء
ٍ
ّ
بأن الشخص على قيد الحياة .لذلكُ ،يعتبر االستعجال
ً
ّ
في العمل واالضطرار إلى إعادته مخاطرة ،في حين أن
إنجاز ّ
مهمة عالية الجودة يمنحك في معظم األحيان
ً
رض��ا ك�ب�ي��را .ال ب� ّ�د م��ن م�ح��اول��ة اع�ت�م��اد ه��ذه الطريقة
ً
سريعا إذا كنت تستعجل في إنجاز أمورك.

مفاتيح لمحاربة المماطلة:
أوراق الضرائب والفواتير
ّ
تؤجل
وق��رارات ال�ش��راء ...هل
ال � �م � �ه� ��ام ال� �م� �ض� �ج ��رة؟ إل �ي��ك
نصائح الخبراء:

 .1خمس دقائق:
ق � ّ�س ��م م �ه��ام��ك إل � ��ى أج � ��زاء
ّ
ص � �غ � �ي� ��رة م� �س� �ت� �ق ��ل ��ة ي �م �ك��ن
تحقيقها في خمس دقائق ،ما
يسمح لك ّباحتواء اإلحباط:
ص�ح�ي��ح أن� ��ك ت �ق��وم ب�ع�م� ٍ�ل ال
�رة
ي ��روق ل��ك ول �ك��ن ل�ي��س ل�ف�ت� ٍ
ط��وي�ل��ةٍ  .وخ�م��س دق��ائ��ق تلو
ّ
تتقدم في يومك.
األخرى،

 .2شرائح:
ّ
ق� � � � � � ��ط� � � � � � ��ع ن � � � �ش� � � ��اط � � � ��ات � � � ��ك
وص �ع ��وب ��ات �ه ��ا إل � ��ى ش ��رائ ��ح

فتصبح سهلة الهضم ،كذلك
ُ
ت � �ح� � ّ�دد ب��داي �ت �ه��ا ون�ه��اي�ت�ه��ا
بشكل واضح .هل عليك كتابة
ٍ
ّ
ت �ق��ري��ر؟ ج� ��زئ� ��ه :ض ��ع ق��ائ�م��ة
بالعناوين العريضة واكتب
ّ
ً
ّ
م�ل��خ�ص��ا وت��أك��د م��ن ال�ن�ق��اط
ال� �ت ��ي ت ��ري ��د ت �ن��اول �ه��ا وص��غ
جملك وأعد قراء ة ما كتبت...

ّ .3
المقبالت:
ج� � ��د ق� � ��وائ� � ��م ال � �م � �ت� ��ع ق �ب��ل
االن� �ق� �ض ��اض ع �ل��ى األع � �ب� ��اء.
ت� � � � � � � � ّ
�ذوق ن� � �ك� � �ه � ��ات ل � � ��ذي � � ��ذة،
ك��ال �م��وس �ي �ق��ى وال� �ن ��زه ��ة ف��ي
ّ
يشجعك على
الحديقة ...فهذا
ال �ع �م��ل .ل �ك��ن ح� ��ذار ال �خ��روج
ع��ن السيطرة إذا أط�ل��ت هذه
األوق� � � � � ��ات .ك� ��ذل� ��ك ق � ��د ت �ن� ّ�ص
ط � �ق� ��وس ال� � �ب � ��دء ف � ��ي ال �ع �م��ل

تحضير مكتبك وجمع
على
ّ
ّ
األساسية.
أغراضك وملفاتك

 .4عالمات التذكير:
أوراق م � �ل� � ّ�و ن� ��ة ص �غ �ي��رة
وم �ل �ص �ق��ات وم � �ن� � ّ�ب� ��ه ...أب� ��رز
هذه األغراض على حاسوبك
وثالجتك كما لو كانت حقن
تذكير.

 .5التعاقد:
ّ
شاهد
تعهد بالعمل إزاء
ٍ
وال � �ت� ��زم ب �م��واع �ي��دك وم�ه�ل��ك
وح� � � � � ّ�دد ه � ��دف � ��ك ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي
ت� �ص� �ب ��ح م� �ص ��داق � ّ�ي� �ت ��ك ع �ل��ى
ال� �م� �ح � ّ�ك ف� �ي� �ك ��ون ف �ش �ل��ك ف��ي
ً
اإليفاء بوعودك عارا!

أمومة 16

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3682السبت  10فبراير  2018م 24 /جمادى األولى  1439هـ

ّ
بعد الحمل ...هكذا تسترجعين تألقك

culture@aljarida●com

ّ
ّ
ّ
النفس��ية الجي��دة ،وكل م��ا كن��ت تتمتعين به قب��ل الحمل
اس��تعادة لياقت��ك البدني��ة وحالت��ك ّ
كوزن��ك الس��ابق وأنوثتك وطاقت��ك ،كلها أمور ممكنة! اكتش��في برنامج م��ا بعد الوالدة الذي
وضع��هل��كالخب��راء.
بين بكاء طفلك ،في النهار كما في الليل ،وإطعامه واالعتناء به
ّ
ّ
العائلة واألص��دق��اء،
والتسوق وتنظيف المنزل وزي���ارات
وتنقالتك
ّ
ّ
تخضعين للضغط ال��دائ��م .يكمن ّالحل الوحيد لتجنب اإلره���اق في
ّ
ً
النوم باكرا قدر المستطاع .ال تتأخري في الخلود إلى النوم واتبعي
ً
ّ
ّ
نمط طفلك وركزي لياليك وفقا لتلك الخاصة به.
ّ
ال يمل الخبراء من تكرار هذه النقطة :خالل اليوم ،ما إن يأخذ طفلك
ّ
قيلولة ،اتركي ك��ل ما تفعلين واسترخي ب��دل أن تكوي المالبس أو
ّ
تكنسي المنزل .أطفئي هاتفك وأسدلي الستائر ونامي .ال ّ
تترددي في
كثير من فترات الراحة وخذي قيلوالت صغيرة .أثبتت
الحصول على
ٍ
ّ
الغفوة الصغيرة ول��و م��دة دقيقتين في النهار ّ
تحسن
ال��دراس��ات أن
ّ
ّ ً لاّ ّ
األداء بنسبة  .20%حتى لو لم تنامي فعليا ،إ أن لوقت الراحة هذا
الفضل في استرخائك.

ال تقطعي
التواصل مع
أصدقائك
وزمالئك
وأقربائك

جسمك رشيق
لتستعيدي عالقتك بجسمك
ّ
ً
بعد هذه المرحلة ،اتبعي عالجا
ّ ً
ً
���اص���ا ب��ف��ت��رة م���ا بعد
م��ن��زل ّ��ي��ا خ
ال��������والدة .ان��ت��ه��ي م���ن االغ��ت��س��ال
ال��ص��ب��اح��ي
م����������������������������ع
ح ّ��م��ام
م��������������اء
ب��������ارد

ّ
ً
وج������ف������ف������ي ج����س����م����ك ب��������������دءا م���ن
ً ّ
ال���ك���اح���ل���ي���ن وص�����ع�����ودا ب���ات���ج���اه
أعلى الفخذين ،ث ّ��م إل��ى الثديين
والذراعين .أعيدي تشكيل قوامك
مع التدليك الذاتي .هنا يجب أن
ستخدمي كريمات ش ّ��د البشرة
ال��ت��ي ت���ح���ارب ع�ل�ام���ات ال�����والدة:
ّ
دل���ك���ي ب��ه��ا ب��ط��ن��ك وخ��اص��رت��ي��ك
وف������خ������ذي������ك وث������دي������ي������ك .ب���ف���ض���ل
ال��ض��غ��وط��ات ّال��ت��ي تقومين بها
ب���ي ّ���دي���ك ،ت��ت��ن��ش��ط��ي��ن وت��ش��ع��ري��ن
ب��أن��ك بحالة ج ّ��ي��دة ط��وال اليوم.
ك��ذ ل��ك يعتبر التدليك المسائي
ً
قبل النوم مفيدا.
ه�������������ل اك��������ت��������س��������ب��������ت ب�����ض�����ع�����ة
ك���ي���ل���وغ���رام���ات ف����ي ح���م���ل���ك ول���م
ّ
تتخلصي منها بعد؟ هذه حالة
ّ
ّ
اعتيادية لدى الغالبية الساحقة
ّ
م����ن ال����ن����س����اء .ل������ذا ض���ع���ي خ��ط��ة
ّ
هجومية تساعدك في
تنحيف
ٍ
ت��خ��ف��ي��ض ًوزن�����ك ب��ش��ك ٍ��ل ح��اس ٍ��م
ّ
م��س��ت��رج��ع��ة ل��ي��اق��ت��ك .ت��خ��ل��ي عن
ّ
ّ
العجائبية
الغذائية
تلك األنظمة
ّ
المبنية على أساس
والسريعة
ال���ح���رم���ان م����ن األك������ل وال���ش���ع���ور
ب���ال���ذن���ب (وال��م��ح��ت��م��ل أن ت��ك��ون
ّخطيرة على ص ّ��ح��ت��ك) .صحيح
ً
أن�����ك ت��ع��رف��ي��ن ه����ذا م��س��ب��ق��ا لكن
ُي���س���ت���ح���س���ن ت�������ك�������راره :ال��ح��م��ي��ة
لاّ
ال���غ���ذائ ّ���ي���ة ل��ي��س��ت ف��اع��ل��ة إ إذا
ً
رافقها نشاط بدني .هنا أيضا
ً
ت����م ّ����ه����ل����ي وان����ط����ل����ق����ي ت����دري����ج����ا
لتستعيدي لياقتك بسالسة .ال
ت���زال عضالتك ن��ائ��م��ة ،أيقظيها
ًّ
يوميا ،فتأخذين
من خالل المشي
ً
طفلك في نزهة مثال أو تمارسين
السباحة أو اليوغا أو البيالتس
أو ال��ق��ل��ي��ل م����ن ال���ت���م���ري���ن���ات ف��ي
ال���ن���ادي ال���ري���اض���ي أو غ��ي��ره��ا...
ً
ّ
والمهم أن ّ
تحركي جسمك قليال
وتمرحي في الوقت ذاته!

ارتدي مالبس
ّ
ملونة وزينيها
باألكسسوارات

بشرتك مشرقة
ّ
المتغير
لتستعيدي جسمك
ال�������ذي ت���واج���ه���ي���ن ص���ع���وب���ة ف��ي
ال��ت��ع ّ��رف إل��ي��ه ،اه��ت ّ��م��ي ببشرتك
ب��ش��ك��ل خ ّ
�����اص م���ن خ��ل�ال ات��ب��اع
ٍ

ط������ق������وس ج�����م�����ال ّ�����ي�����ة ب���س���ي���ط���ة.
قومي بتقشير خفيف لبشرتك
ً
ّ
ب����ان����ت����ظ����ام ورط����ب����ي����ه����ا ي���وم���ي���ا
ّ
ب��واس��ط��ة ال��س��وائ��ل ال��م��رط��ب��ة أو
زي���ت األرغ�����ان أو ال��ل��وز ال��رق��ي��ق.
كذلك تستطيعين إعطاء إشراقة
ل���وج���ه���ك م�����ن خ���ل��ال ال���م���اك���ي���اج
ال��ي��وم��ي .اس��ت��خ��دم��ي مساحيق
ت��ج��م��ي��ل ال ت��ض ّ��ر ب���ك أو بطفلك
واخ������ت������اري اإلط���ل��ال������ة ال���ن���اع���م���ة
ال���ط���ب���ي���ع ّ���ي���ة ب��ل��م��س��ة م����ن ح��م��رة
ّ
ال��خ��دود وخ���ط رف��ي��ع م��ن الكحل
ّ
وق��ل��ي��ل م���ن ال���م���اس���ك���ارا وم��ل��م��ع
الشفاه لتضيئي به ابتسامتك.

أنوثتك طاغية
ي���ح���ت���ك���ر دورك ك ّ
����������أم ّ و ق���ت���ك
وط��اق��ت��ك وان��ت��بّ��اه��ك ،لكنه ليس
ً
ً
سببا لتنسي ّأن���ك أي��ض��ا ام���رأة.
ل���ت���ش���ع���ري ب����أن����ك ب���أف���ض���ل ح���ال
ّ
ب��ك��ل م��ا للكلمة م��ن معنى ،حان
ال���وق���ت ل��ت��ع��ي��دي ال���ت���واص���ل مع
أن����وث����ت����ك وت���س���ت���ع���ي���دي ال���رغ���ب���ة
ف����ي اإلرض��������اء واإلغ����������راء .ض��ع��ي
القمصان الفضفاضة وسراويل
ال��ري��اض��ة ال��ت��ي ارت��دي��ت��ه��ا خ�لال
الحمل في الخزانة وال تحاولي
إخ����ف����اء م��ن��ح��ن��ي��ات ج���س���م���ك ،ب��ل

تقبليها وارت��دي مالبس ّ
ّ
ملونة
ً ّ ً
ت���ض���ف���ي م�����زاج�����ا ج�����ي�����دا ع��ل��ي��ك.
كذلك أضيفي لمسة فاخرة إلى
باعتماد األكسسوارات
مظهرك
ّ
الرائجة ،إذ أنها طريقة ممتازة
ّ
نرجسيتك وتشعري
لتستعيدي
بجمالك م��ن دون أن تستنزفي
ّ
مدخراتك!

رغبتك أفضل
ّ
ي����ش����ك����ل اس�����ت�����رج�����اع ال���ح���ي���اة
ً
ّ
ال��ج��ن��س��ي��ة ال��س��ع��ي��دة ج����زءا آخ��ر
م��ن ال��ب��رن��ام��ج ،وت��ك��م��ن الخطوة
األولى في إعادة تأهيل العجان.
ً
فضال عن الندبات الناتجة عن
ّ
ّ
شق العجان أو الوالدة القيصرية
ّ
أو التمزقات في الرحم ،تشعرين
ّ
��أن األخ��ي��ر ت ّ
��وس��ع منذ ال��والدة
ك
ّ
وتخشين أن يؤثر هذا في حياتك
ال���ج���ن���س ّ���ي���ة ف����ي م����راح����ل الح���ق���ة.
ي���ع���ان���ي ال���ع���ج���ان ،ه�����ذا ال��ع��ض��ل
ال������ذي ي��س��ن��د ال���م���ث���ان���ة وال���رح���م
وال��م��س��ت��ق��ي��م ،ج ّ����راء ال�����والدة ،ل��ذا
من الطبيعي أن تكوني منتفخة.
ّ
لكن العضو التناسلي النسائي
ّ
عضلة م��ذ ه��ل��ة ت��ت��ره��ل بالطبع،
ّ
ً
لكنها أ ي��ض��ا تستعيد حجمها
ّ
الطبيعي و ت��أ ث��ي��ر ه��ا إذا طبقت

ال����ت����م����اري����ن ال�����ت�����ي ت���ص���ف���ه���ا ل��ك
ّ
الطبيعية بحذافيرها.
المعالجة
ّأم��ا المشكلة الكبيرة األخ��رى
ف��ه��ي ت���راج���ع ال��رغ��ب��ة ال��ج��ن��س ّ��ي��ة
أو ن���ق���ص���ه���ا ف�����ي ال����س����ن����ة ال���ت���ي
ً
ت��ل��ي ال�������والدة .إذا ك����ان ط��ب��ي��ع ّ��ي��ا
ّ
ك ّ
�������أم أن ت���ص ّ���ب���ي ت����رك����ي����زك ك���ل���ه
ع��ل��ى ط��ف��ل��ك ف���ي األش���ه���ر األول����ى
م����ن ح���ي���ات���ه ،ف���ه���ذا ال ي��ع��ن��ي أن
ي������دوم ه�����ذا ال����وض����ع إل ّ�����ى األب�����د.
لاّ
وإ يشعر شريكك ب��أن ّ��ه مهمل
فيغمره ال��ح��زن .ال ت��ت��وق��ف��ي عن
ت���ن���اول ال��ع��ش��اء م��ع��ه بمفردكما
ًّ
سويا في عطلة نهاية
والخروج
ًّ
األسبوع .ابقيا قريبين جسديا

م���ن ب��ع��ض��ك��م��ا ال���ب���ع���ض :ت��ب��ادال
ال���ق���ب���ل وال����ع����ن����اق واس���ت���ع���ي���دي
المتعة في المغازلة والنوم بين
ذراعي زوجك ،وتشاركا لحظات
حميمة .باختصار ،ابقيا زوجين
عاشقين.

ّ
الزوجية مستمرة
عالقتك

م���ن���ذ والدة ط���ف���ل���ك ،ي���ت���ح ّ���و ل
«الثنائي ال��م��ت ّ
��زوج» إل��ى «ثنائي
أب���������وي» .ه����ا أن���ت���م���ا أص��ب��ح��ت��م��ا
راش���دي���ن م��س��ؤول��ي��ن مضطرين
إل�������ى ال�����ت�����ن�����ازل ع�����ن ال��ل�ام����ب����االة
ال���ت���ي ع��ش��ت��م��اه��ا ف���ي ح��ي��ات��ك��م��ا

كشخصين م��ت ّ
��زو ج��ي��ن .عليكما
ّ ً
��وي��ا بتغيير األن��م��اط
ال��ق��ب��ول س
ّ
المعتادة في حياتكما اليومية
وتقسيم األعمال وتنظيم وقتكما
ٌّ
ل��ي��ج��د ك����ل م��ن��ك��م��ا األم������ور ال��ت��ي
ً
ّ
تشكل ضغطا عليه و ت��ل��ك التي
ّ
ً
ّ
ت��م��ت��ع��ه أي���ض���ا .ب��ط��ري��ق��ةٍ عملية،
ي��ك��م��ن دور األب ف����ي م��س��ا ع��دة
ش����ري����ك����ت����ه م�������ن خ����ل����ال دع���م���ه���ا
وت��ش��ج��ي��ع��ه��ا .وال ت����ت ّ
����رددي في
إش��راك��ه م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ف��ي رع��اي��ة
طفلكما وضعي ثقتك به ودعيه
يكتشف دوره كأب.

حياتك االجتماعية جيدة
ّ
حتى لو كنت منهمكة في خوض ّ
تحدي األمومة ّ
ّ
للمرة األولى ،ال
الحب جوهري ،كذلك الصداقة.
تقطعي التواصل مع أصدقائك وزمالئك وأقربائك .يميل من ليس لديهم أطفال إلى االبتعاد عنك
ّ
ًّ
ّ
اجتماعية أقل من السابق
تلقائيا ،فال تدعي هذا األمر يحدث .ال تنعزلي ،فربما تحظين بحياة
ً
بطبيعة األح��وال ،ولكن يجب أن تبقى موجودة .تواصلي معهم عبر «سكايب» مثال أو مواقع
ً
التواصل االجتماعي األخرى إذا كنت عاجزة عن مالقاتهم وجها لوجه .ال تغفلي عن أصدقائك
ّ
ّ
ً
وال عن نفسك .ال يعني كونك ّأم��ا أن تفقدي االتصال بالمرأة التي في داخلك .كذلك ال تتخلي
عن الهوايات التي ّ
تحبينها وجلسات الغداء مع صديقاتك ومشاهدة أفالم السينما والسهرات
والرحالت مع األصدقاء .وحافظي على ذاتك.

ً
 20طريقة لتجدي وقتا لنفسك

ً
ً ّ
ً
يوما ّ
طفلك كافيا ،لكنك تحتاجين فعال إلى
مع
تمضينه
الذي
الوقت
أن
بالتأكيد لن تعتبري
ً
ً
ً
ّ
بنشاط مجددا فتقدمين مزيدا من الرعاية لطفلك وأسرتك.
االسترخاء قليال لتنطلقي
ٍ
ف��ي معظم ال��ع��ائ�لات ،تكون
األم ّ
ّ
مقدمة الرعاية الرئيسة ،ما
ّ
يجعل األمومة مهمة خالية من
ّ
ً
العطل وعمال يستولي على كل
لحظةٍ في حياة المرأة ،لدرجة
يبدو تخصيص وقت لنفسها
ً
ً
أم������را م��س��ت��ح��ي�لا ،وه�����ذه ح��ال
ّ
ّ
معظم ال��ن��س��اء .ل��ك��ن األم التي
ً
تعتني بنفسها ت��ك��ون دا ئ��م��ا

ّ
م��ت��م��ك��ن��ة أك���ث���ر م����ن االه���ت���م���ام
ببقية أفراد العائلة.
ّ
مؤسسة
تقول نوبور روبا،
م ّ
�������دو ن�������ة Bliss for Moms
ّ
ّ
(ن��ع��ي��م األم���ه���ات) اإلل��ك��ت��رون��ي��ة
ال���ت���ي ُت��ع��ن��ى ب���رف���اه ّ
األم���ه���ات:
ّ
{ال���ع���ن���اي���ة ب�����ال�����ذات أس���اس���ي���ة
ً
خصوصا ّ
لألمهات،
للجميع،
ً
ّ
و ل��ك��ن لما ك��ن يحملن هموما

ّ
ّ
ك����ث����ي����رة ،ف���ي���غ���م���ره���ن ال���ت ّ���وت���ر
ّ
وال���ض���غ���وط���ات ،ل���درج���ة أن��ه��ن
ص���رن ال��ي��وم م��ت��ع��ب��ات للغاية
ً
ومحرومات من النوم .انطالقا
ّ
الخاص
من هنا ،أصبح الوقت
ّ ً
ل��ك ّ��ل ّ
����روري����ا لتسترخي
أم ض
ّ
ّ
ّ
وتتجنب تحول هذا التوتر إلى
مرض جسدي”.
ٍ
ّ
ي�������������ؤدي ك�����������ل م��������ن ال����ح����م����ل

ّ
واألمومة إلى ّ
هرمونية
تغيرات
في جسم ّ
ّ
بكثير من
فتمر
األم،
ٍ
ّ
ا ل��ت��وت��ر وتخضع لضغوطات
ّ
ّ
ا ج��ت��م��ا ع��ي��ة ب��م��ا أن ًالمجتمع
يحاسبها أكثر مقارنة بزوجها
على رفاه طفلها.
األم ف����ي ّ
ت��ع��ل��ق ّ
دوا ّم��������ة م��ن
ال��س��ه��ر وت��غ��ي��ي��ر ال��ح��ف��اض��ات
�������ور
وت���ح���ض���ي���ر ال����ط����ع����ام ،وأم ٍ
أخ������رى ت���ق���وم ب���ه���ا ع���ل���ى م����دار
ال��س��اع��ة ض��م��ن إط����ار ال��رع��اي��ة
ب���و ل���د ه���ا ،وإذا ك���ا ن���ت تختبر
ّ
للمرة األول��ى،
شعور األم��وم��ة
��ت
ق
و
��اد
ج
فإنها تعجز ع��ن إي��
ٍ
ل���ت���س���ت���رخ���ي .م�����ن ث�����م ي��س��ه��ل
ع���ل���ي���ه���ا خ�����س�����ارة اإلح�����س�����اس
ب��ال��ذات وعيش خيبات األم��ل،
ً
خصوصا ف��ي األش��ه��ر األول��ى
ب��ع��د اإلن���ج���اب .ل���ذا يساعدها
ّ
خاصةٍ بها في
أخذ فترة راحة
إعادة التوازن إلى حياتها.

ّ
فخ الشعور بالذنب

ً
تشعر ّ
بالذنب
األمهات غالبا
ً
ّ ّ ّ
إذا أخذن وقتا ألنفسهن ألنهن
ّ
ّ
التصرف أناني،
يعتقدن أن هذا
وه��ذه فكرة راسخة في عقول
ّ
معظمهن .تلبي ّ
األم احتياجات
ّ
براحتها،
الجميع قبل أن تفكر
ّ
ول����ك����ن ع���ل���ى ه ّ�������ؤالء ال���ت���وق���ف
ع����ن اع����ت����ق����اد ّأن����ه����ا م����وج����ودة
ً
ّ
ّ
تهتم
وتفهم أنها إذا لم
دائما
تستطيع االعتناء
بنفسها ،فلن
ً
ّ ً
مدة طويلة.
باآلخرين
ت��س��ت��ط��ي��ع��ي��ن ك ّ
��������أم إي���ج���اد
أن���ش���ط���ة ت���رف���ي���ه ّ���ي���ة م���ت���ن ّ���وع���ةٍ
تقومين بها في فترة راحتك.

ّ
حسب ال��خ��ب��راء ،ت��ؤث��ر عوامل
ك����ث����ي����رة ف������ي اخ�����ت�����ي�����ارك ه����ذه
األنشطة ،أبرزها عمر أطفالك
وم�����س�����ؤول ّ�����ي�����ات�����ك ال����ع����ائ����ل ّ����ي����ة
وروت����ي����ن����ك وج���������دول أع���م���ال���ك
والوقت والمساحة المتاحين
ل����ك .ل����ذا خ����ذي ه����ذه ال��ع��وام ً��ل
بعين االعتبار وضعي الئحة
�������ور ت����ش����ع����رك ب���ال���م���ت���ع���ة
ب�������أم ٍ
وت���ت���راوح م ّ��دت��ه��ا ب��ي��ن خمس
دقائق ونصف ساعةٍ  .إذا كنت
ت��ع��ج��زي��ن ًع���ن ت��خ��ص��ي��ص 30
دقيقة دف��ع��ة واح���دةّ ،
قسميها
إلى فترات صغيرة .وال ّ
بد من
ٍ
ّ
منزليةٍ إذا
االستعانة بعاملةٍ

ّ
ّ
أمكن ألن م��ع تفكك العائالت،
ق��د تجدين نفسك وح��ي��دة في
أحد
بعض المواقف ،وم��ا من ٍ
ت���ع���ت���م���دي���ن ع���ل���ي���ه ف����ي ح����االت
الطوارئ.

شهادة
تخبرك ّ
أم لثالثة أوالد عن
ّ
حادثةٍ ذكرتها بفائدة وجود
���دة م��ع��ه��ا ف���ي ال��م��ن��زل:
م���
س���اع ٍ
ّ
ّ
«تعلمت بالطريقة الصعبة أن
ال ب���أس ب��االس��ت��ع��ان��ة بعاملة
تساعدني باالعتناء باألوالد.
ّ
أهتم بابنتي وحدي إلى
كنت

��وات من
حين بلغت أرب ً���ع س��ن ٍ
ع��م��ره��ا ت��ق��ري��ب��ا .وك��ن��ت أه��ت ّ��م
بها ليل نهار إلى أن خانتني
ص ّ��ح��ة ظ��ه��ري ف��ص��رت عاجزة
ع��ن ال��وق��وف مستقيمة ،كذلك
ع����ن ال���م���ش���ي .ي���س���اف���ر زوج����ي
ً
كثيرا بحكم عمله ونحن أسرة
ً
ًّ
ص��غ��ي��رة ج�����دا ،ف��ل��م أج���د أح���دا
أع���ت���م���د ع��ل��ي��ه وك���ن���ت ع���اج���زة
ّ
ّ ً
كل ّيا.
حينئذ وظفت ّأول عاملةٍ
ٍ
ّ
��ت ك���م ك���ان ه��ذا
م��ن��زل��ي��ةٍ وع�� ًل��م ّ
القرار صائبا ألنني استطعت
ً
أخ����ي����را إي���ج���اد ب��ع��ض ال��وق��ت
ل���ن���ف���س���ي .واآلن م�����ع أوالدي
ال���ث�ل�اث���ة ،ل���ي���س أم����ام����ي خ��ي��ار

نصائح
تكمن ماهية الوقت الذي تمضينه بمفردك
ً
في منحك شعورا بالمتعة واالسترخاء .بالنسبة
إل��ى بعض ّ
األم��ه��ات تقتصر ه��ذه ال��ف��ت��رة على
ق��راءة كتاب ،فيما تختار أخريات الذهاب إلى
النادي الرياضي .إليك الئحة بأنشطةٍ يمكنك
القيام بها لالسترخاء:
 .اقرئي تلك ّ
القصة التي اشتريتها العام
ّ
ال��م��اض��ي ول���م ي��ت��س��ن ل��ك ال��وق��ت ب��ع��د إلكمالها
انشغاالتك.
بسبب ّ
ً
 .تمشي قليال في الطبيعة.
 .قومي ببعض أعمال البستنة.
ّ
المعنويات.
 .استمعي إلى موسيقى ترفع
ّ
يومياتك.
أسطر في دفتر
 .اكتبي بضعة ّ ٍ
اجتماعية على موقع {فيسبوك}.
 .كوني
 .مارسي الرياضة في النادي.
ّ
والتأمل.
 .مارسي اليوغا
موسيقى أو رقص أو
:
 .انخرطي في
هوايةٍ
ّ
رياضة أو طهو مأكوالتك المفضلة أو خبزها.

ّ .
تسوقي عبر اإلنترنت إذا كنت ال تجدين
الوقت لمغادرة المنزل.
 .أخرجي مع صديقاتك الحتساء القهوة.
ّ
 .دللي نفسك عن طريق العناية بوجهك
أو الخضوع لجلسة تدليك أو تقليم األظفار.
ً
 .ش���اه���دي ف��ي��ل��م��ا ف���ي ال���م���ن���زل ،وإذا ك��ان
ّ
ضروري ًاّ ،
قسميه إلى أجزاء.
ً
ّ
 .خذي أقالما وارسمي ولوني.
ّ
تنظيم مترتبة عليك.
 .قومي بأعمال
ٍ
ّ .
تأملي الطبيعة أو العالم من حولك من
ّ
نافذتكّ .
ّ
مجلتك المفضلة.
حي
تصف
.
ً
ً
 .خذي قيلولة صغيرة.
ّ
ّ
تستحمين.
 .دللي نفسك وأنت
ّ
 .زوري أعز صديقاتك أو اخرجي لتمضية
ّ
يوم معهن.
ٍ
ّ
ّ
كوني واثقة في أنك ستكونين ممتنة
لهذا الوقت الذي تغادرين فيه المنزل.
عندما تعودين ،ستتوقين للغوص في
بحر الجنون.

س ّ����وى االس��ت��ع��ان��ة ب��م��س��اع��دة
ألنه يستحيل ّ
علي من الناحية
الجسدية أن ّ
ّ
ألبي احتياجاتهم
ّ
بصورة متزامنةٍ ».
كلهم
ٍ

ّ
األم تلبي
احتياجات
الجميع قبل أن
ّ
تفكر في راحتها

culture@aljarida●com
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What’s
?Cookin

ّ
الصلصة البنية ...إضافة {خارقة} إلى أطباقك!

ّ
تشكل الصلصة البنية سر الطبخ الناجح ألنها ُت ّ
حول الصلصات أو أفضل غ��ذاء على اإلط�لاق! لكننا ال نتناولها وحدها بل
نضيفها إلى أغذية أخرى.
العادية إلى خلطات استثنائية وخالدة.
يمكن اعتبار هذه الصلصة خلطة سحرية ،أو إكسير الحب،
دانيال نيمان
ً
ً
ً
مرموقا وت� ّ
�ذوق��ت صلصة غنية ولذيذة،
قصدت يوما مطعما
إذا
ِ
ُ
ّ
اعلمي أنها مصنوعة من الصلصة البنية ،التي يمكن أن تميز بين
رؤساء الطهاة المحترفين والطهاة المنزليين ألن المطاعم وحدها
ً
تستطيع تحضيرها عموما.
ّ
ً
ً
ً
يمكنك تحضيرها في المنزل ولكنها تتطلب وقتا طويال جدا .إال
أنها تستحق العناء ،وتدوم دفعة واحدة منها لوقت طويل إذا كنت
تستعملينها بكميات صغيرة.
ّ
ً
الصلصة البنية ع�ب��ارة ع��ن م��رق مخفف ج��دا م��ن لحم العجل ،فال
ً
يبقى منه إال الجيالتين ال��ذي يحمل نكهة قوية ج��دا .لكن إل��ى أي
ّ
ٌ
مطعم أعرفه باستعمال  40غالون
حد يجب تخفيف المرق؟ يبدأ
ماء وعظام العجل والخضراوات ،ثم يضع الخليط على نار خفيفة
طوال يومين إلى أن يبقى له غالون.
ّ
إنها عملية متقنة ونتيجتها مدهشة :تتركز تلك النكهة كلها في
كمية صغيرة م��ن الصلصة البنية .ال ّداع��ي ل�ت�ك��رار ه��ذه العملية
المعقدة في المنزل لتحضير صلصة بنية مبهرة ،لكنها ستحتاج
إل��ى ي��وم ك��ام��ل م��ن ح�ي��ات��ك ف��ي مطلق األح� ��وال .يمكنك أن تقومي
ً
ب�ن�ش��اط��ات أخ ��رى أث �ن��اء ت�ح�ض�ي��ره��ا ول �ك��ن ال ت�ب�ت�ع��دي ك �ث �ي��را عن
المطبخ.
حين تعتادين على تحضيرها ،يمكنك إعدادها على مر الليل كله.
لكن يجب أن تثقي بالفرن الذي تستعملينه وبقدرتك على ضبطه
على الحرارة المناسبة.
ّ
ال يتطلب تحضير الصلصة البنية مهارة فائقة ولكنه يحتاج إلى
درج��ة عالية من االل�ت��زام .باختصار ،سينجح المثابرون في هذه
ّ
ّ
المهمة! ّ
ً
الصلصة
لكني ال أحضر
صلصة بنية بمعنى الكلمة .تقليديا ،هذه ّ
ّ
عبارة عن خليط مخفف من الصلصة اإلسبانية والمرق البني .لكن
ً
سيتطلب تحضيرهما ثم تخفيفهما بدرجة إضافية وقتا أطول من
ّ
تحضير نسختي الخاصة من الصلصة البنية وتكون النسخة
مدة
ّ
التي أحضرها ممتازة بالقدر نفسه.
أبدأ باستعمال  5كيلوغرامات من العظام :بما أنك ستأخذين عناء
تحضير ه��ذه الصلصة ،ق��د ترغبين ف��ي إع��داد ّكمية كبيرة .لكني
ُ
استعملت ه��ذه ال�م��رة ع�ظ��ام العجل بينما يحضر بعض الطهاة
بخليط من عظام العجل والبقر والدجاج.
نسختهم
ٍ
ب�ح�س��ب رأي� ��ي ،يمكننا ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ن�س�خ��ة م� ّ
�دع�م��ة وغ�ن�ي��ة من
الصلصة عبر استعمال مرق العجل وحده .لكن تعطي لحوم العجل
ً
والبقر والدجاج نتائج استثنائية أيضا.

اشوي العظام في فرن ساخن طوال ساعتين وأضيفي إليها البصل
المفروم والجزر في آخر  30دقيقة .يعطي الشوي نكهة المكسرات
ً
ً
ً
للصلصة ويمنحها لونا داكنا وجميال.
ً
ان�ق�ل��ي ال�ع�ظ��ام وال �خ �ض��راوات ال�م�ش��وي��ة إل��ى ط�ن�ج��رة أك�ب��ر حجما
ً
واغمريها بالماء ،ثم اتركي المزيج على نار هادئة لوقت طويل جدا.
لكن ال تقتصر العملية على طبخ العظام على نار هادئة (بين 11
ّ
و 12ساعة!) .خالل الساعة األولى ،تخلصي من الشوائب التي تطفو
الطنجرة بانتظام للحفاظ على
على السطح ،ثم أضيفي الماء إلى
ّ
ً
ً
سمحت بتبخر كمية من السائل تزامنا
المستوى نفسه تقريبا .إذا
ِ
مع ّاستخالص النكهة من العظام ،سيلتصق بها جزء من الصلصة
البنية.
بعد ن��زع العظام ،يمكنك أن تغلي السائل إل��ى أن يتبقى ربعه أو
ّ
نصفهّ .
تتحول الصلصة البنية إلى جيالتين
برديه في الثالجة كي
يمكن وضعه في البراد أليام (في المطاعم) أو تقطيعه إلى شرائح
أو مكعبات ووضعها في الثالجة الستعمال الحق (في المنازل).
لكن ما هي استعماالت الصلصة المحتملة بعد تحضيرها؟
يمكنك أن تضيفي الصلصة البنية إل��ى أي صلصة داكنة لتعزيز
ّ
غناها بشكل استثنائي .قلي الكراث والفطر مع الزبدة ،ثم أضيفي
روح العنب األحمر وكمية من الصلصة البنية كي تحصلي على
صلصة فطر مثالية تتماشى م��ع أفضل ش��رائ��ح لحم البقر .حين
تضيفين كمية من الصلصة البنية فوق مرق ساق الغنم أو الضلوع
القصيرة ،ستحصلين على وجبة مشابهة ألفخر وجبات المطاعم.
حتى األط�ب��اق البسيطة مثل اليخنة أو الحساء يمكن أن تصبح
استثنائية عند إضافة قليل من الصلصة البنية إليها.
ستالحظين أن استعماالتها متعددة وس��رع��ان ما تنتهي الكمية
ّ
رتها.
التي حض ِ

المقادير والطريقة
المقادير:

الطريقة :

•  5كيلوغرامات من عظام العجل أو كميات متساوية من
عظام العجل والبقر والدجاج.
ّ
• ن�ص��ف كيلو غ ��رام م��ن ال �ج��زر ال�م�غ�س��ول وغ�ي��ر المقشر
ّ
والمقطع
إلى قطع بحجم  2إنشاتّ .
ً
ّ
•  680غ��رام��ا من البصل غير المقشر والمقطع إل��ى قطع
بحجم إنش.
•  3حبات طماطم كبيرة وناضجة ومفرومة بخشونة.
ّ
• حبة كراث كبيرة ومقطعة بالطول إلى النصف.
ّ
•  3ضلوع كرفس مقطعة.
• ورقتا غار.
• نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.
• نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
• يمكن ش��راء ع�ظ��ام العجل م��ن متاجر بيع ال�ل�ح��وم .قد
ً
تحتاجين إلى طلبها مسبقا.

خلطة بالجزر األبيض
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يجمع هذا الطبق الجانبي اللذيذ الجزر األبيض والجزر العادي والبقدونس والكمون ،وجميع عناصر العائلة الخيمية.

الطريقة:

المقادير:
• ن � � �ص � � ��ف ك � � �ي � � �ل � ��و م ��ن
ال�ج��زرّ األب�ي��ض الصغير
والمقشر (نحو  8حبات).
كيلو من الجزر
• نصف ّ
ال�ع��ادي المقشر (ن�ح��و 6
حبات).
• فص ثوم.
• م �ل �ع �ق��ة ص� �غ� �ي ��رة م��ن
الملح.
• نصف ملعقة صغيرة
من الفلفل.
• رب� � � � � � ��ع م� �ل� �ع� �ق ��ة

ص� �غ� �ي ��رة م � ��ن ال� �ك� �م ��ون
المطحون.
•  6م�ل�اع��ق ك �ب �ي��رة م��ن
عصير البرتقال الطازج.
• ملعقة كبيرة من زيت
الزيتون.
• م �ل �ع �ق��ة ص �غ �ي ��رة م��ن
عصير الليمون الطازج.
•  3م�ل�اع��ق ك �ب �ي��رة م��ن
الزبدة غير المملحة.
• ن � � �ص� � ��ف ك � � � � � ��وب م ��ن
البقدونس المفروم.

ر20 :
حضي
الت
.
دقيقة خ30 :
الطب
مدة قيقة.
د

ً
• اغلي ً
ماء مالحا في قدر كبير ،ثم أضيفي إليه
الجزر األبيض والجزر العادي .اطبخي الخليط
ً
إلى أن يصبح الجزر طريا ،بين  15و 17دقيقة.
• ف��ي غضون ذل��ك ،استعملي ال�ه��اون والمدقة
ً
ً
(أو س �ك �ي �ن��ا ث �ق �ي�ل�ا) ل �ه ��رس ال� �ث ��وم م ��ع ال�م�ل��ح
والفلفل والكمون .اخلطي المقادير مع عصير
ال �ب��رت �ق��ال وال ��زي ��ت وع �ص �ي��ر ال �ل �ي �م��ون .ضعي
ً
الخليط جانبا.
ّ
• ص��ف��ي ال �خ �ض��راوات ب�ع��د طبخها .مالحظة:
ُيفترض أن يكون ل��ب ال�ج��زر األب�ي��ض الصغير
ً
ً
ط ��ري ��ا ورف� �ي� �ع ��ا .إذا ك��ان��ت ال �ح �ب��ات ع��ري �ض��ة،
ّ
ّ
قطعيها بالطول .قطعي الجزر األبيض والجزر
ال�ع��ادي بالعرض إل��ى قطع بيضاوية بسماكة
ربع إنش.
• ض �ع��ي م �ق�ل�اة ع��ري �ض��ة ع �ل��ى ن ��ار م�ت��وس�ط��ة،
ذوب��ي فيها ال��زب��دة واسكبي ن� َ
ث��م ّ
�وع��ي ال�ج��زر.
ّ
اطبخي الشرائح مدة  8دقائق وقلبيها من وقت
ّ
يتحمر معظمها.
إلى آخر إلى أن
• اسكبي خليط عصير البرتقال .خففي النار
واطبخي الطعام وحركيه لدقيقة.

ّ
• اسكبي الخليط كله في طبق ،ثم رشي عليه
البقدونس (مع كمية إضافية من الملح والفلفل
عند الحاجة) .تلذذي به على حرارة الغرفة.
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ّ
ً
ّ
وحمريها في الفرن طوال
• سخني الفرن مسبقا على حرارة  220درجة مئوية .ضعي العظام في صينية كبيرة
ّ
ساعة ونصف ساعة وقلبيها مرة في منتصف مدة الطبخ ،ثم أضيفي الجزر والبصل إلى العظام وتابعي شويها
لثالثين دقيقة إضافية.
ً
• استعملي ملعقة مثقوبة لنزع العظام والخضراوات من الصينية وانقليها إلى طنجرة كبيرة (تسع  12ليترا
ّ
على األق ��ل) .اسكبي ال��ده��ون المتراكمة ف��ي الصينية وتخلصي منها ،ث��م أضيفي ال�م��اء إل��ى الصينية واغليه
ً
ً
واستعملي مجحافا معدنيا لكشط القطع البنية من أسفل الصينية وتذويب العصائر الصلبة.
• أضيفي السائل إلى طنجرة المرق واملئيها بالماء .اغلي الخليط ببطء ،ثم خففي النار إلى أن يظهر بعض
ً ً
جدا وال يسمح بطبخ الخليط على نار خفيفةّ ،
حركي
الفقاعات على سطحه في أي وقت .إذا كان الموقد ساخنا
الطنجرة كي تبقى على جزء من الموقد .اطبخي الطعام لساعة على نار خفيفة واستعملي مصفاة أو ملعقة
إلزالة الرغوة التي تظهر على السطح.
ً
• أضيفي الطماطم والكراث والكرفس وورق الغار والزعتر والفلفل األسود .اغلي الخليط مجددا ،ثم خففي النار.
دعيه على نار خفيفة لعشر ساعات طويلة .حين يتبخر السائل ،أضيفي الماء بانتظام للحفاظ على المستوى
نفسه.
ً
• استعملي منخال لتصفية العظام والخضراوات .ضعي المرق في قدر نظيف واغليه إلى أن تتبقى لك  6أكواب
من السائل .دعيه يبرد ،ثم اسكبيه في وعاء وضعيه في البراد طوال الليل.
ّ
• أزيلي كامل الدهون عن السطح ،ثم انزعي الصلصة البنية الهالمية من الوعاء .قطعيها إلى  12شريحة (تساوي
ّ
كل شريحة نصف ك��وب) .غلفي كل شريحة بغطاء بالستيكي واسكبي الكمية كلها في كيس بالستيكي قابل
لإلغالق وضعيه في الثالجة لفترة تصل إلى سنة.

شرائح لحم منقوعة مع الخردل والفجل الحار
المقادير:

الطريقة:

• ك �ي �ل��وغ��رام ون �ص��ف ك �ي �ل��وغ��رام من
شرائح لحم البقر.
• كوب زيت زيتون.
• م �ل �ع �ق �ت��ان ك �ب �ي��رت��ان م ��ن خ ��ل روح
العنب األحمر.
• نصف كوب من صلصة الصويا.
• م �ل �ع �ق �ت��ان ص� �غ� �ي ��رت ��ان م� ��ن ال� �ث ��وم
المهروس.
• م�ل�ع�ق �ت��ان ص �غ �ي��رت��ان م ��ن ال �خ��ردل
الجاف.
• م �ل �ع �ق �ت��ان ص �غ �ي��رت��ان م ��ن صلصة
ورسترشاير.
• ملعقة صغيرة من صلصة تاباسكو.
• ملعقة ص�غ�ي��رة م��ن الفلفل األس��ود
المفتت.
• ملعقتان ك�ب�ي��رت��ان م��ن زي��ت نباتي
(للقلي).
• نصف كوب من الخردل المطحون.
• رب ��ع ك ��وب وم�ل�ع� ّق�ت��ان ك�ب�ي��رت��ان من
الفجل الحار المحضر.

• نظفي ش��رائ��ح اللحم م��ن أج��زاء الدهون
الخارجية أو الجلد .في وعاء كبير ،اخلطي
الزيت مع الخل وصلصة الصويا والثوم
وال �خ��ردل ال �ج��اف وص�ل�ص��ة ورس�ت��رش��اي��ر
وصلصة تاباسكو والفلفل األس��ود .بعد
ذل ��ك ،أض�ي�ف��ي ش��رائ��ح ال�ل�ح��م إل��ى الخليط
ّ
وغ��ط �ي �ه��ا ب��ال �ك��ام��ل (ق � ��د ت �ح �ت��اج �ي��ن إل��ى
ّ
ت��وزي �ع �ه��ا ب �ش �ك��ل م �س��ط��ح ف ��ي ص �ي �ن �ي��ة).
ّ
غطيها ب�غ�لاف بالستيكي وضعيها في
البراد لثماني ساعات أو حتى يومين.
�ررت ش��وي ال�ش��رائ��ح ،اشويها بين
• إذا ق� ِ
دق�ي�ق�ت�ي��ن و 3دق��ائ��ق ل �ك��ل َ ج �ه��ة ع �ل��ى ن��ار
ْ
ً
�رت ق��ل�ي�ه��ا ،أضيفي
ق��وي��ة ج� ��دا .وإذا اخ �ت� ِ
ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي في
ً
مقالة كبيرة على نار قوية وسخنيه جيدا
واطبخي الشرائح بين دقيقتين و 3دقائق
لكل جهة.
ً
• ض�ع��ي ش��رائ��ح ال�ل�ح��م ب �ع �ي��دا ع��ن ال�ن��ار
ّ
أثناء خلط الخردل والفجل الحار .قطعي
اللحم إل��ى ش��رائ��ح رفيعة ،ث��م ّقدميها مع
صلصة الخردل والفجل.

ً
في الحصة 463 :سعرة حرارية 29 ،غراما من الدهون 8 ،غرامات
ً
م��ن ال��ده��ون المشبعة 130 ،ملغ م��ن الكولسترول 46 ،غ��رام��ا من

البروتينات 3 ،غرامات من الكربوهيدرات ،غرامان من السكر ،غرام
من األلياف 1036 ،ملغ من الصوديوم 35 ،ملغ من الكالسيوم.
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دجاج «تيترازيني»
المقادير:

المعكرونة

الصلصة

• نصف كيلو سباغيتي.
ً
•  220غ ��رام ��ا م��ن ال�ف�ط��ر
ّ
األبيض المقطع.
• حبتا فليفلة ّخضراوان
مشويتان ومقشرتان.
•  4ح � � � �ب � � ��ات ف� �ل� �ي� �ف� �ل ��ة
ج � � ��االب� � � �ي� � � �ن � � ��و م � �ش � ��وي � ��ة
ومقشرة ومنزوعة البذور

ً
•  140غراما من الحليب.
ً
•  140غ � � ��رام � � ��ا م� � ��ن م� ��رق
الدجاج.
ّ
•  3ف �ص��وص ث ��وم م�ق��ش��رة
ومقطعة إلى النصف.
• ح �ب��ة ك � ��راث م �ق �ط �ع��ة إل��ى
شرائح رفيعة.

•  5ح� �ب ��ات ف �ل �ي �ف �ل��ة ح� ��ارة
ومنزوعة األطراف والبذور.
•  200غ � � � � ��رام م� � ��ن ج �ب �ن��ة
ّ
م� ��ون � �س � �ت� ��ر م � �ق� ��ط � �ع� ��ة إل � ��ى
مكعبات.
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الطريقة:
ومقطعة إلى مكعبات.
• نصف كيلو من الدجاج
المشوي (لحمه داكن).
• عصير حبة ليمون.
•  100غ � � ��رام م� ��ن ف �ت��ات
الخبز الطازج.
• ملح بحر وفلفل أسود
مطحون.

ّ
• في البداية حضري الصلصة.
ض �ع ��ي ال �ح �ل �ي��ب وال� � �م � ��رق ف��ي
ط �ن �ج ��رة م� ��ع ال � �ث� ��وم وال � �ك� ��راث
وف� �ل� �ي� �ف� �ل ��ة غ� ��واج � �ي � �ل� ��و .اغ� �ل ��ي
الخليط ،ثم خففي النار.
• اس �ك �ب��ي م �ح �ت��وى ال�ط�ن�ج��رة
ال��داف��ئ ف��ي ال�خ�لاط م��ع الجبنة
واخفقي الخليط كي تحصلي
ع�ل��ى ت��رك�ي�ب��ة ن��اع�م��ة .ب�ع��د ذل��ك

ّ
ً
صفي الخليط جيدا عبر منخل
ن� ��اع� ��م (ي �م �ك �ن ��ك ت� �ف ��وي ��ت ه ��ذه
الخطوة).
• اط �ب �خ��ي ال �م �ع �ك��رون��ة بشكل
�رة من
ج��زئ��ي ف��ي ط�ن�ج��رة ّك�ب�ي� ّ
والمغلي .صفيها
الماء المالح
واغ �س � ّل �ي �ه ��ا ت� �ح ��ت م� � ��اء ب � ��ارد
ً
ث ��م ص��ف �ي �ه��ا م � �ج� ��ددا .أض�ي�ف��ي
الفليفلة الخضراء والجاالبينو

وال � �ف � �ط ��ر وال� � ��دج� � ��اج وع �ص �ي��ر
الليمون وبعض الملح والفلفل.
• اس� �ك� �ب ��ي ص� �ل� �ص ��ة ال �ج �ب �ن��ة
ّ
وانقلي الطعام إلى ق��در .غطيه
ب� �ف� �ت ��ات ال� �خ� �ب ��ز وض� �ع� �ي ��ه ف��ي
ص�ي�ن�ي��ة س��اخ �ن��ة ع �ل��ى ح� ��رارة
 200درج � � ��ة م� �ئ ��وي ��ة .اخ� �ب ��زي
ّ
يتحمر الفتات
ال�ط�ع��ام إل��ى أن
ثم ّقدمي الطبق.
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الشرطة الصينية تستخدم نظارات ذكية

مساعد السيرة الذاتية من مايكروسوفت من خالل LinkedIn
مـ ـس ــاع ــد س ـ ـيـ ــرة ذاتـ ـ ـي ـ ــة ج ــدي ــد
يـعـتـمــد ع ـلــى ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
من مايكروسوفت يعمل من خالل
تطبيق  LinkedInفقط لمشتركي
 .Office 365ه ــذا الـمـســاعــد يقوم
بــالـبـحــث فــي حـســابــات LinkedIn
ل ـل ـع ـثــور ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام ــات ال ـتــي
يرغب في مشاهدتها أو متابعتها
المستخدم.
باإلضافة الى زر  ProFinderالذي
يسمح بالتحدث إلى الخبراء الذين

بدأ رجال الشرطة في الصين استخدام
ن ـظــارات ذكـيــة م ــزودة بتقنيات التعرف
على الــوجــه ،لتحديد هــويــة المسافرين
في محطات القطارات والمطارات ،للتأكد
من عدم وجود أي أوامر إيقاف بحقهم.
وق ــال ــت صـحـيـفــة مـحـلـيــة إن الـشــرطــة
تمكنت مــن إي ـقــاف سبعة أش ـخــاص من
الـمـتـهـمـيــن ب ـجــرائــم ك ـب ـيــرة ،إض ــاف ــة إلــى
 26شـخـصــا مـمــن يـسـتـخــدمــون هــويــات
شـخـصـيــة مـ ـ ــزورة .وال ـش ــرك ــة المصنعة
للنظارات هي  LLVisionالصينية ،والتي

يمكنهم تقديم المشورة المهنية،
وال ـب ـح ــث ع ــن وظ ــائ ــف ذات صـلــة
دون ال ـخــروج مــن بــرنــامــج .Word
تعمل هذه الميزة فقط لمستخدمي
 Office 365من خالل برنامج Word
بــالـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ـق ــط .وسـيـتــم
تـقــديــم دع ــم لـبــرامــج ول ـغــات أخــرى
في وقت قادم.

كانت تبيعها للعموم دون قيود ،إال أنها
بــدأت اختيار الجهات بعناية ودقــة في
الوقت الراهن.
وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة،
ف ــإن ال ـن ـظــارة نـجـحــت ف ــي ال ـت ـعــرف على
هــويــة المستخدمين أث ـنــاء االخـتـبــارات
على قــاعــدة بـيــانــات مؤلفة مــن  10آالف
ش ـخ ــص ،ف ــي أقـ ــل م ــن  100م ـلــي ثــانـيــة،
مـضـيـفــا أن ت ـلــك ال ــدق ــة ق ــد تـخـتـلــف في
الحياة العملية بسبب االزدحام ووجود
الكثير من الوجوه.

غالكسي  S9المنتظر قد يأتي بمستشعر كاميرا من «سوني»

سعر الهاتف يبدأ في أوروبا من  899يورو
بينما تستعد «سامسونغ»
لكشف النقاب عن هاتفها
 Galaxy S9تزداد التسريبات
والتحليالت المتعلقة بذلك
الهاتف ،وآخر هذه التسريبات
مستشعر كاميرا من «سوني»،
واألسعار المتوقعة في أوروبا،
كما أن الشركة ستستخدم
 Bixbyللتوجيه الصوتي أثناء
عملية إعداد الهاتف.

من المفترض أن
يحتفظ الهاتفان
Galaxy S9
و Galaxy S9+بنفس
أحجام شاشات
الهاتفين Galaxy S8
وGalaxy S8+

لن يطول االنتظار حتى تكشف
شــركــة ســام ـســونــغ ع ــن هــواتـفـهــا
الـ ــرائـ ــدة ال ـم ـن ـت ـظــرة Galaxy S9
و ،S9 Plusفنحن على بعد أسابيع
قليلة مــن ب ــدء الـمــؤتـمــر العالمي
للجوال  ،MWC 2018الذي سيقام
في نهاية فبراير الجاري بمدينة
برشلونة اإلسبانية ،حيث ستظهر
معظم الشركات المصنعة لتكشف
مــن خاللها عــن أجــدد ابتكاراتها
فــي عالم الـهــواتــف الذكية ومنها
سامسونغ.
وب ـي ـن ـمــا ت ـس ـت ـعــد ســام ـســونــغ
لكشف النقاب عن هاتفها Galaxy
 S9خـ ـ ـ ــال حـ ــد ث ـ ـهـ ــا Samsung
 Unpackedالمحدد  25الجاري ،أي
قبل يوم واحد من انطالق فعاليات
المؤتمر العالمي للجوال ،تــزداد
التسريبات والتحليالت المتعلقة
بتلك الـهــواتــف ،وأهمها خاصية
الـتـعــرف عـلــى الــوجــه بــاسـتـخــدام
الكاميرا ،تقنية الماسح الضوئي
الذكي والملصقات ثالثية األبعاد،
جنبا إلــى جنب مــع وضــع جديد
للكاميرا يدعى .Tag Shot
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف ،مــن
ال ـم ـتــوقــع أن ت ـع ـلــن ال ـش ــرك ــة كما
أعلنت في نسخة العام الماضي
م ــن ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـجــوال
الحاسب اللوحي الــرائــد Galaxy
 ،Tab S3و ق ـ ــد ت ـت ـجــه ا ل ـع ـمــا قــة
الكورية الجنوبية هذا العام إلى
إعالن نموذج جديد يعتبر بمنزلة
ترقية لذلك الحاسب ،لكن حاليا ال
يوجد الكثير من التسريبات تدعم
هذه الفرضية.

مستشعر سوني IMX345
وتـقــول تسريبات جــديــدة إن

الـمـتـطـلـعـيــن ل ـهــذه الـتـقـنـيــة منذ
أشـهــر ف ــإن تـقــاريــر جــديــدة تفيد
بأن سامسونغ لديها خطة أخرى
ستبدأ العام المقبل.
ووف ـقــا لـلـتـقــاريــر ف ــإن الشركة
الكورية ترغب في إلغاء سلسلة
غــال ـك ـســي  Sن ـهــائ ـيــا ،واالن ـت ـقــال
لسلسة غالكسي  ،Xوهــذا يعني
ان هــاتــف غــالـكـســي  S9سيكون
آخر هاتف من فئة  Sقبل االنتقال
ل ـل ـم ـس ـم ــى الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد .ول ـ ـ ــم ت ـقــم
سامسونغ بالتعليق على هذه
االش ــاع ــة ح ـتــى اآلن ،ل ـكــن يجب
على الشركة ان تقوم بدراسة هذه
ً
الخطوة جيدا.

تحديث األندرويد Oreo

ه ــا ت ــف  S9س ـيــأ تــي بمستشعر
سـ ــو نـ ــي  ،IMX345ف ـح ـس ـب ـمــا
أشارت تسريبات للجزء الخلفي
من علبة الهاتف إلى أن كال من
 S9و S9+سيأتي بفتحة عدسة
للكاميرا مختلفة عــن األ خ ــرى،
ف ـك ــا م ـي ــرا  Galaxy S9سـتــأ تــي
بـفـتـحــة عــدســة  ،f\1.5أم ــا S9+
فبفتحة عدسة .F\2.4
وادع ـ ـ ـ ـ ـ ــى أح ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـس ــربـ ـي ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــن ،ف ـ ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة
ع ـلــى «ت ــويـ ـت ــر» ،بـ ــأن مستشعر
س ــو ن ــي  IMX345س ـي ــأ ت ــي مــع
هــاتــف ســامـســونــغ ال ـق ــادم ،كما
تــم تـســريــب بـعــض الـمـعـلــومــات

على موقع سامسونغ الرسمي
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن ال ـم ـس ـت ـش ـعــرات
الجديدة ستدعم ق ــراء ات أسرع
بكثير كافية لتصوير الفيديو
بـمـعــدل  480إط ــارا فــي الثانية،
لكن الجدير بالذكر أن «سوني»
ً
لـ ـ ــم تـ ـكـ ـش ــف رس ـ ـم ـ ـيـ ــا عـ ـ ــن هـ ــذا
المستشعر حتى اآلن.
وتـ ــم الـتـلـمـيــح أي ـض ــا إلـ ــى أن

 Bixbyإلعداد الهاتف الجديد
إع ـ ــداد ال ـهــاتــف ال ـجــديــد لمعظم
األشـخــاص قد تبدو مهمة صعبة،
وح ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ف ـ ـ ـ ــإن ش ــرك ــة
س ــام ـس ــون ــغ س ـت ـج ـلــب ال ـم ـس ــاع ــدة
مـ ــن خـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــده ــا الـ ـص ــوت ــي،
ً
فــوف ـقــا لـمـنـتــدى ال ـم ـطــوريــن XDA
 ،Developerك ـش ــف ا لـ ـمـ ـط ــورون
ع ــن بـعــض األدل ـ ــة ال ـتــي تـشـيــر إلــى
أن ال ـشــركــة سـتـلـجــأ إل ــى الـمـســاعــد

ا لــر قـمــي  Bixbyللتوجيه الصوتي
أث ـن ــاء عـمـلـيــة إع ـ ــداد ال ـه ــات ــف .ومــا
يعنيه هذا هو أن سامسونغ تخطط
لجعل عملية اإلعداد أسهل من خالل
استخدام الذكاء االصطناعي.
مفهوم استخدام المساعد الرقمي
للتوجيه الصوتي ليس جديدا ،فقد
قامت شركة مايكروسوفت بشيء
مماثل مع نظام  Windows 10من

خ ــال اسـتـخــدام الـمـســاعــد الرقمي
 ،Cortanaلكن هــذه ستكون المرة
األول ـ ــى ال ـت ــي ي ـتــم فـيـهــا اس ـت ـخــدام
مساعد رقمي لعملية مماثلة على
األجهزة المحمولة ،وهذا يمكن أن
يــؤدي إلــى ظهور اتـجــاه جديد في
المستقبل ،حيث قــد نــرى شركات
أخرى تستخدم هذا األسلوب.

إقبال قوي على استبدال بطاريات
 iPhoneبعد خفض السعر
كـشـفــت ش ــرك ــة أب ــل أن ه ـن ــاك طـلـبــا ق ــوي ــا على
بــرنــامــج اسـتـبــدال الـبـطــاريــات لـهــواتــف ،iPhone
ب ـعــدمــا ق ــام ــت ال ـش ــرك ــة ب ـخ ـفــض س ـعــر اس ـت ـبــدال
البطارية من  79إلى  29دوالرا ،مما يجعل خيار
استبدال البطارية أفضل بكثير مــن خيار شــراء
 iPhoneجديد.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا ل ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة أن ب ـع ــض
المستخدمين اضطروا الى االنتظار لعدة أسابيع
قبل الحصول على فرصة تغيير بطاريات هواتفهم
القديمة ،كما أن الشركة من الممكن أن تعيد المال

ال ـك ــام ـي ــرا ال ـخ ـل ـف ـيــة لـلـهــاتـفـيــن
سـ ـتـ ـك ــون ب ــوض ـع ـي ــة عـ ـم ــودي ــة،
وس ـي ــوج ــد أس ـف ـل ـهــا مـسـتـشـعــر
بصمات األصابع .وكما توحي
ال ـ ــدع ـ ــوات الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـح ــدث،
فـ ـ ـ ــإن سـ ــام ـ ـسـ ــونـ ــغ تـ ـتـ ـج ــه إلـ ــى
تسليط ا ل ـضــوء بشكل رئيسي
على كاميرا الهواتف من حيث
ال ـع ـت ــاد وال ـب ــرم ـج ـي ــات ،بـحـيــث
تتميز الكاميرا بامتالكها
م ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــر الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـس ــريـ ـع ــة ال ـ ـم ـ ـكـ ــون مــن
ثـ ـ ـ ـ ــاث ط ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــات ،ال ـ ـ ــذي
يتيح للهواتف إمكانية
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاط ف ـ ـيـ ــديـ ــوهـ ــات

الحركة البطيئة بدقة تصل إلى
 1920×1080بيكسل.

أسعار الهاتفين في أوروبا
ووف ـ ـقـ ــا ل ـت ـق ــري ــر ج ــدي ــد ص ــدر
قريبا ،فقد تــردد أن سعر الهاتف
 Galaxy S9س ـي ـب ــدأ ف ــي أوروب ـ ــا
مــن  899ي ــورو ،فــي حين سيكلف
ال ـهــاتــف  Galaxy S9+ن ـحــو 999
يورو عندما سيتم إصدارهما في
مارس المقبل.
وف ــي حــالــة إذا كــانــت الـتـقــاريــر
السابقة صحيحة ،فمن المفترض
أن يحتفظ الـهــاتـفــان Galaxy S9
و Galaxy S9 +ب ـن ـف ــس أ حـ ـج ــام
ش ــاش ــات ال ـهــات ـف ـيــن Galaxy S8
و ،Galaxy S8+ما يعني أن الهاتف
األول سـيــأتــي م ــع شــاشــة بحجم
 5.8إنش ،في حين سيأتي الهاتف
األك ـب ــر حـجـمــا م ــع شــاشــة بحجم
 6.2إنــش ،علما أن كال الشاشتين
ستكون من نوع ،Infinity Display
كـمــا أنـهـمــا سـيــأتـيــان بمعالجين
مختلفين حسب البلد.

تسريب صور جديدة
قبل ثالثة اسابيع تقريبا من
موعد االعالن الرسمي عن هواتف
سامسونغ الجديدة نشر حساب

خاصية البث المباشر ستصل إلى تطبيق سناب شات ،بالتزامن
مع دورة األلـعــاب األولمبية الشتوية ،وفقا للشركة ،حيث ستقوم
الشبكات المغطية للدورة باختيار اللحظات المهمة في الحدث لبثها
بشكل مباشر داخل التطبيق.
وستحرص الشركة على ظهور الفيديو بشكله العمودي المعتاد،
مــن خــال توفير المقطع بـعــرض كــامــل فــي األسـفــل ،بحيث يختار
المستخدم الجزء الذي يرغب في مشاهدته بشكل يدوي.
وأض ــاف متحدث باسم الشركة أن الخاصية لــن تتوفر لجميع
المستخدمين ،ألنها ال تلقى رواجــا بين المستخدمين باستثناء
المشاهير الذين قد يرغب المستخدم في مشاهدة البث المباشر
الـخــاص بهم .كما أكــدت شركة سناب أنها دفعت للناشرين على
تطبيق سناب شات أكثر من  100مليون دوالر خالل  ،2017بفضل
عائدات اإلعالنات التي حصلت عليها.
وت ـت ـعــاون س ـنــاب ب ــاألس ــاس م ــع مـجـمــوعــة م ــن ال ــوك ــاالت لنشر
محتواها داخل تبويب اكتشف  ،Discoverالذي أصبح القسم العام
في التصميم الجديد ،وتحسنت أرقام الشركة كثيرا في  ،2017بعدما
حققت  58مليون دوالر خالل .2016

آخر الهواتف من فئة S
ل ـم ــن ال يـ ـع ــرف ف ـ ــإن  Xيـعـنــي
 10فــي االرق ــام الــرومــانـيــة ،وهو
م ـن ــاس ــب ج ـ ــدا ل ـت ـس ـم ـيــة هــاتــف
ســام ـســونــغ ال ـعــاشــر م ــن ف ـئــة .S
ورغـ ــم ارت ـب ــاط اس ــم غــالـكـســي X
بهاتف سامسونغ القابل للطي،
والـ ـ ــذي ي ـس ـت ـحــوذ ع ـلــى اهـتـمــام

ً
ميزة المكالمات الجماعية قريبا على «واتساب»

خبر سار لمستخدمي تطبيق
 WhatsAppالشهير ،وهو قدوم
ميزة المكالمات الجماعية خالل
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،وهـ ـ ــذا بـعــدمــا
رصــدت هذه الميزة في اإلصــدار
التجريبي األخير المتوفر لنظام
أندرويد فقط.
وسـتـتـيــح ه ــذه الـمـيــزة إج ــراء
م ـكــال ـمــة ج ـمــاع ـيــة مــؤل ـفــة م ــن 4
أش ـخ ــاص ك ـحــد أق ـص ــى ،ل ـكــن لم
ي ـ ـحـ ــدد بـ ـع ــد إذا كـ ــانـ ــت تـخــص
المكالمات الصوتية فقط ،أم انها
ستشمل مكالمات الفيديو .وبدأت

للعمالء الذين دفعوا  79دوالرا الستبدال البطارية،
بدال من السعر الجديد البالغ  29دوالرا.
وواجهت شركة أبل الكثير من االنتقادات ،بسبب
تعمدها إبطاء هواتف  iPhoneالقديمة ،ويجري
حــال ـيــا اس ـت ـجــواب ـهــا م ــن ق ـبــل مـخـتـلــف الـهـيـئــات
الحكومية في جميع أنحاء العالم ،فضال عن كونها
تواجه العديد من الدعاوى القضائية بسبب ذلك
في العديد من البلدان حول العالم.

«سناب شات» تدعم البث المباشر
وتدفع أكثر من  100مليون دوالر

التسريبات الشهير Evan Blass
صـ ــورا ج ــدي ــدة لـلـهــاتـفـيــن تــؤكــد
م ـع ـظــم ال ـت ـس ــري ـب ــات .وال ـج ــدي ــد
هــذه المرة هو اللون األرجواني
الـ ــذي اس ـم ـتــه ســام ـســونــغ Lilac
 ،Purpleح ـس ـب ـمــا ذ كـ ــر ح ـســاب
ً
ايفان الموثوق غالبا في مثل هذه
المعلومات.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إذا ا س ـ ـت ـ ـمـ ــرت
سامسونغ على نفس سياستها
فسيكون هناك  4الوان هي Lilac
 Purpleاالرجــوانــي وMidnight
 Blackاالسود وTitanium Gray
الرمادي ،إضافة إلى اللون األزرق
 .Coral Blueهـ ـ ــذا م ـ ــا يـخــص
االلـ ـ ـ ـ ــوان ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـه ــات ــف
وبــال ـتــأك ـيــد سـتـصــل الـكـثـيــر من
المعلومات خــال االيــام القادمة
ق ـبــل ان تـكـشــف ســام ـســونــغ عن
الهاتفين رسميا  25الجاري في
مدينة برشلونة.

بدأت شركة سامسونع إصدار
ت ـحــديــث األن ـ ــدروي ـ ــد Oreo 8.0
ا لــر سـمــي للهاتفين Galaxy S8
و ،Galaxy S8+ومن المفترض أن
يصل للمزيد من المستخدمين
في المزيد من المناطق في األيام
القادمة ،وهذا التحديث سيصدر
أوال ل ـل ـم ـطــوريــن ف ــي ال ـبــرنــامــج
الـتـجــريـبــي ال ــذي ــن ســاه ـمــوا في
اختبار التحديث للتأكد من خلوه
مــن األخ ـطــاء ،وبـعــدهــا سيصدر
التحديث لبقية المستخدمين.
ويـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب أن ـ ـ ـ ـ ـ ــدروي ـ ـ ـ ـ ـ ــد 8.0
 Oreoم ـعــه وا جـ ـه ــة Samsung
 Experience 9.0الـجــديــدة التي
تجلب معها م ـيــزات مـثــل لوحة
م ـفــات ـيــح جـ ــديـ ــدة ،وتـحـسـيـنــات
للمساعد الرقمي  ،Bixbyفضال
عن  Color Lensللشاشة ،والعديد
من األشـيــاء األخ ــرى ،كما يشمل
اإلصالحات األمنية لشهر فبراير.
وق ــد يـسـتـغــرق ب ـعــض الــوقــت
قبل أن يصل إلى جميع الهواتف،
لكن في حالة الرغبة في الحصول
على هــذا التحديث بالمستقبل
الـ ـق ــري ــب ،ف ـب ــإم ـك ــان الـمـسـتـخــدم
التحقق من توفر هــذا التحديث
ي ــدوي ــا م ــن خ ـ ــال الـ ــذهـ ــاب إل ــى
تطبيق اإلعـ ــدادات ،وبعدها إلى
خ ـ ـيـ ــار  ،About Deviceو م ــن
ث ــم ا ل ــى  .System Updatesمع
التذكير بعمل نسخة احتياطية
لمحتويات الهاتف ،لتجنب فقدان
الملفات والبيانات الخاصة في
حــال ســاء ت األمــور أثناء تثبيت
التحديث.

«تويتر» تعلن أول أرباحها بعد خساراتها المتتالية
صعد سهم شركة تويتر مباشرة نحو  20في
المئة ،بعدما نشرت أرقامها المالية في الربع
الرابع من عام  .2017األرقام الجيدة تفاعل معها
سوق األسهم رغم انخفاض اعداد المستخدمين.
وهكذا تكون الشركة أعلنت أول أرباحها منذ
فترة طويلة بصافي دخل  91مليون دوالر ،وهو
رقــم إيجابي جــدا مقارنة بخسارة  167مليون
دوالر لنفس الفترة العام الماضي ،وخسارة 21
مليونا في الربع الثالث من .2017
كما اعلنت الشركة إيــرادات وصلت إلى 732
مليون دوالر في الربع الرابع من  ،2017بزيادة
 2في المئة على أســاس سنوي ،وزيــادة  24في
المئة على الربع الثالث في .2017
وذكـ ــرت «تــوي ـتــر» أن ع ــدد الـمـسـتـخــدمـيــن لم
يتغير ،فهناك  330مليون مستخدم نشط شهريا،
مما يعني أنه يوجد مستخدمون جدد ،لكن من
ناحية ا خــرى يفقد التطبيق باستمرار الكثير
من المستخدمين ،فقد هبط عدد المستخدمين
في أميركا من  69إلــى  68مليون حساب نشط
في الربع االخير.

سعر سهم تويتر

الشركة منذ بداية  2018اختبار
الميزة على نطاق ضيق ،بعدما
رصدت داخل إصدارات سابقة من
التطبيق لنظام أندرويد.
وهذه الميزة المشوقة متوفرة
اآلن لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــد م ــي اإل ص ـ ـ ـ ـ ــدار
التجريبي الجديد رقم ،2.18.39
الــذي يمكن تحميله من المواقع
الـتــي تـقــدم تطبيقات  APKمثل
 apkmirrorوغيره.

 Cortanaيدعم
تطبيق
ً
أجهزة اآليباد كليا
قــامــت شــركــة مايكروسوفت
ب ـت ـح ــد ي ــث ت ـط ـب ـيــق Cortana
ل ـم ـن ـصــة  iOSل ــدع ــم األجـ ـه ــزة
اللوحية  iPadبالكامل .الجدير
بالذكر أنه لطالما كان المساعد
ال ـتــابــع لـشــركــة مــايـكــروســوفــت
مـتــوفــرا ألج ـهــزة  ،iOSلـكـنــه لم
ي ـكــن ي ــدع ــم األجـ ـه ــزة الـلــوحـيــة
الـ ـخ ــاص ــة ب ــأب ــل ك ـل ـي ــا ،وإن ـم ــا
يقتصر على هواتف .iPhone
وي ـش ـي ــر س ـج ــل ال ـت ـغ ـي ـيــرات
إلــى أن هــذه عـبــارة عــن واجـهــة
مـسـتـخــدم ج ــدي ــدة ،والتطبيق
نفسه يبدو أساسا نفس نسخة
 ،iPhoneلكن واجهة المستخدم
أصبحت أسهل على العين.
وقبل هذا التحديث ،أصدرت

شــركــة مــايـكــروســوفــت تحديثا
آخر في أواخر الشهر الماضي،
تدعي الشركة أنه يقوم بتسريع
عملية فتح التطبيق بنسبة 20
في المئة.
ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــد  Cortanaغـيــر
مـتـكــامــل مــع ن ـظــام  iOSبسبب
القيود التي تفرضها شركة أبل
على المطورين ،فهو قادر على
القيام ببعض المهام البسيطة
ف ـق ــط ،م ـثــل ج ــدول ــة م ــوع ــد فــي
التقويم ،وإنشاء تذكير ،والرد
على استعالمات المستخدمين،
فضال عن بعض المهام األخرى
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى األوام ـ ـ ـ ــر
الصوتية.
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

6
4 2
1 3
1

9

7
2
3

6
9

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ُ َ
تطالب بتنفيذ وعودك المالية فال تتأخر في
تـســديــدهــا .ينصحك الـفـلــك بـعــدم ات ـخــاذ أي
ً
قــرار عاطفي فــي الــوقــت الــراهــن .تتخذ قــرارا
ً
اجتماعيا وتحسم بعض العالقات.
رقم الحظ.10 :

الحلول
8
5
2
6
9
3
7
1
4

 23يوليو  22 -أغسطس
ال ت ــؤج ــل اتـ ـخ ــاذ أي قـ ـ ــرار درسـ ـت ــه ق ـب ــل أن
تتضاعف السلبيات .لديك شجاعة لمواجهة
الحبيب عندما يخطئ .استفد من الفرص
لجعل المحيطين بك سعداء.
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

sudoku

تطرح تحديات وتصارع الوقت إلنجاز أحد
المشاريع .تعترف للشريك بخطأ اقترفته.
يشير برجك إلــى مواجهة أو خصومة مع
أحد أفراد العائلة ،فتداركها بسرعة.
رقم الحظ.18 :
1
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كلمات متقاطعة

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

اعتمد الحكمة في تعاطيك مع الزمالء ليبقى
ً
مثمرا  .يدعمك الحب ويغمرك ّ
التعاون
بجو
داف ــئ رغــم البلبلة .أنــت أم ــام م ــأزق ضميري
ويصعب عليك التفكير السليم.
رقم الحظ.5 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كلمة السر

 -8رفس بالقدم – الجمع من
«روضة».
 -9إن ـ ــاء كـبـيــر – ش ــرب بال
تنفس.

( -10عالي  )...ألبوم للفنان
محمد عبده.
( -11و يـ ـ ـ ــن أ حـ ـ ــب  )....مــن
أغنيات محمد عبده.

طبلة

 -5خاطر – جود في القراءة
(م).
 -6اكتمال – أنذر (م).
 -7سوسته – كربا (م).
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9
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1
8
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11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

األسد

3
2
6
9
1
5
4
7
8

 -1أوب ــري ــت ًلـلـفـنــان محمد
عبده ترحيبا بزيارة الملك
سلمان للكويت.
 -2ألبوم أطلقه ِأبو نوارة في
عيد األضحى (م).
 -3عـ ــاد (م) – ت ـجــد هــا في
(هجر).
 -4يأتي بعد – وجع.

يــدعــوك الـفـلــك إل ــى التحفظ وال ــروي ــة وعــدم
مـحــاولــة المستحيل .ح ــاذر الـصــدامــات مع
الـشــريــك واعـتـمــد ال ـحــوار والـتـفــاهــم .تتلقى
ً
عـ ــروضـ ــا ل ـن ـش ــاط ــات اج ـت ـمــاع ـيــة وث ـقــاف ـيــة
ورياضية.
رقم الحظ.4 :

1
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6

ً
عموديا:

1

 21مارس  19 -أبريل

6 9

4

1
9
8
7
4
6
5
3
2

 ...... ( -1السالم) أغنية لفنان
العرب محمد عبده.
 -2أغ ـن ـي ـت ــه ش ـه ـي ــرة ألب ــي
نورة.
 -3ع ـن ــده – (.....ن ـ ـ ـجـ ـ ــد) من
أغنياته (م).
ً
 -4شــرب ثانية أو تباعا –
أداة تعريف.
 -5ق ـطــع ول ــم يـفـصــل (م) –
عندي.
 -6أداة نفي – من األمراض.
 -7ثلثا (ورد) – تجدها في
(كهف).
 -8متشابهان – متشابهان.
 -9عائش – (غريب  )....من
أغنياته – نصف (تيار).
 -10أغـ ـنـ ـي ــة لـ ـح ــن ال ـف ـن ــان
محمد عـبــده أداء عبد الله
الروشيد.
 -11من أغاني مطرب العرب.

الحمل
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أفقيا:
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حكمة
مدينة
هيكل
كلمة
تغريد
منصة
دولة
جهة
عازف
رسالة
حديث
حارس
لقب
إنتشار
صوت
عظام
فرقة
عن
إشارة
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كلمة السر:

من  ٤أحرف وهي اسم آلة موسيقية إيقاعية عالمية
قديمة العهد.

19

تسالي

ّ
تأسرك أفكار خلقة وتبغي تحقيقها على
أرض الواقع .راهن على حبك ألنه صامد
تعط ذريعة
وألن ثقة الحبيب بك كبيرة .ال
ِ
للحاسدين لتوجيه انتقادات لك.
رقم الحظ.12 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
تختبر أم ــورا جــديــدة على الصعيد المهني
وتخطط لسفر .تحلو لك العالقات العاطفية
وتخطط لنزهة أو لرحلة مع الشريك .يطرأ ما
ّ
تصحح بعض سلوكك.
يجعلك
رقم الحظ.11 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

إذا ك ــان ــت ل ــدي ــك م ـش ـك ـلــة ق ــان ــون ـي ــة عــالـقــة
ّ
فعاجل في حلها .يحسدكما الجميع على
ّ
تفاهمكما فواظبا على هــذه الـحــال .تسلح
ّ
بالدبلوماسية عند تعاطيك مع الغير.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
تـجـتــاز م ـعـ ّـوقــات وتـنـهــي أع ـم ــاال مــرهـقــة ال
يمكن تأجيلها  .تـبــدو عالقتكما منتعشة
ً
وت ـن ـع ـكــس إيـ ـج ــاب ــا ع ـل ــى اآلخـ ــريـ ــن .تـشـيــر
أجواؤك الفلكية إلى خصام مع صديق.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ينبغي إحداث تغييرات في قضايا مهنية
ومالية .وضعك العاطفي يسير إلى األفضل
ً
ً
وأنت مرتاح إلى عالقتكما .تؤدي دورا جيدا
في محيطك وتنفتح على الجميع.
رقم الحظ.17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
تـهـتـ ّـم بـقـضــايــا مـتــوقـفــة مـنــذ زم ــن وتــراجــع
حـســابــات وع ــاق ــات .أس ــرار وهـمــس وبــوح
بينك و بـيــن الحبيب وتعميق لعالقتكما.
ّ
تصرف بنزاهة وال تخف فالحظ إلى جانبك.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
متغيرات فــي اإلدارة أو في
تقلق بسبب
نمط الـعـمــل .يقف الـشــريــك كالسيف إلى
ج ــان ـب ــك وفـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـظـ ــروف .ح ــاذر
المزاجية والغضب بسبب أوضاع ّ
مادية.
رقم الحظ.16 :

مجتمع

20

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3682السبت  10فبراير 2018م  24 /جمادى األولى 1439هـ

culture@aljarida●com

سفارة «غايانا» تشارك في معرض الكويت
شاركت سفارة جمهورية «غايانا» التعاونية لدى
دولــة الكويت في معرض الكويت التجاري الدولي
على أرض المعارض في مشرف صالة  6الذي يستمر
إلى الغد.
وقال سفير «غايانا» البروفيسور د .شمير علي،
ً
إنه «انطالقا من العالقات المتينة ،التي تربط بالدنا
بالكويت ،اهتممنا بتطوير االستثمار والسياحة بين
ً
البلدين ،ومن خالل هذه الروابط الوثيقة نعمل جديا
على تفعيل مبادرة التصور التنموي لتحفيز النمو
االقتصادي ،من خالل تنظيم زيــارات على مستوى
وزراء الـتـجــارة واالق ـت ـصــاد ،واالس ـت ـعــداد لتجهيز
اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتطوير العالقات».
ول ـفــت إل ــى أن ب ــاده وه ــي ال ــدول ــة الــوح ـيــدة في
أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،ال ـتــي تعتبر اإلنـكـلـيــزيــة اللغة
الرسمية فيها ،غنية بالمصادر الطبيعية كالبترول
وال ـم ـعــادن الـثـمـيـنــة ،وأهـمـهــا الـبــوكـسـيــت والــذهــب
واأللماس واليورانيوم ،إلى جانب األخشاب بجميع

أنواعها النادرة ،وهي في مرحلة التنقيب والكشف
عن آبار البترول ،التي تم اكتشافها على السواحل
الشمالية لغايانا.
وذكر أن بالده متمسكة باالنفتاح والحرص على
جــذب االسـتـثـمــارات وال ـقــدرات العالمية فــي تنفيذ
ً
مشاريع البنية التحتية ،مبينا أن غايانا وسفارتها
لــدى الكويت على اسـتـعــداد تــام إلص ــدار تأشيرات
سياحية وتأشيرات العمل «االستثمار» لمواطني
دولة الكويت.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،اس ـت ـع ــرض ــت س ـ ـفـ ــارة غ ــاي ــان ــا
خــال مشاركتها فــي المعرض األمــاكــن السياحية
فــي بــادهــا ،الـتــي تقع فــي دول الـكــاريـبــي -بأميركا
الجنوبية ،وا لـكـشــف عــن أ ب ــواب مستقبلية مثمرة
ً
تـســاهــم ج ــدي ــا ف ــي تــوسـيــع ال ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار،
وتحقيق معدالت تنموية وتجارية وتحقيق النجاح
المشترك بين الكويت وغــايــانــا ،بما يحقق منافع
متبادلة ومكاسب تنموية.
الشيخ فيصل الحمود يقص شريط االفتتاح

زوار جناح السفارة مع السفير

السفير شمير علي وحرمه وسفير كينيا علي عباس وحرمه وضيفة

السفير شمير وسارة عمرو البلطيمي مديرة مكتب السفير يجيبان عن استفسارات الحضور

توابل ةديرجلا
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سعد العنزي :مشاركتنا في معرض المغرب للكتاب
تأكيد لرسالة الكويت الثقافية والحضارية
لفت سعد العنزي إلى أهمية
إصدارات المجلس الوطني ،التي
تشمل مجاالت الثقافة والفكر
واألدب والفن في ترسيخ
المكانة الثقافية لدولة الكويت
في العالم العربي.

اع ـت ـبــر م ــدي ــر إدارة م ـعــارض
ال ـك ـت ــاب ف ــي ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب ،سعد
العنزي ،أن مشاركة المجلس في
م ـعــرض الـ ــدار الـبـيـضــاء الــدولــي
لـلـكـتــاب ت ــأت ــي «ت ــأك ـي ــدا لــرســالــة
الكويت الثقافية والحضارية».
وأكـ ـ ــد الـ ـعـ ـن ــزي ،ف ــي تـصــريــح
بمناسبة مشاركة المجلس في
المعرض الذي افتتحت فعالياته
أمس األول ،حرص الكويت على
ت ـع ــزي ــز م ــوق ـع ـه ــا ع ـل ــى خــري ـطــة
الثقافة العربية.
وأوضـ ــح ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق أن
الـمـســؤولـيــن فــي األمــانــة العامة
للمجلس «واعــون بأهمية الدور
ا لـمـنــوط بالمجلس فــي ترسيخ
مـكــانــة ال ـكــويــت كـمــركــز للثقافة
العربية ومـصــدر إشـعــاع ثقافي
وحضاري يمتد إلى جميع ربوع
الدول العربية واإلسالمية».
ولـ ـف ــت فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ال ــى
أهمية إص ــدارات المجلس ،التي

تـشـمــل م ـجــاالت الـثـقــافــة والـفـكــر
واألدب وا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي ت ــر سـ ـي ــخ
المكانة الثقافية لــدولــة الكويت
فــي الـعــالــم الـعــربــي ،موضحا أن
هـ ــذه اإلص ـ ـ ـ ــدارات ت ـح ـظــى بــدعــم
الدولة ،وتوزع على نطاق واسع
فــي الـ ــدول الـعــربـيــة واإلســامـيــة
بأسعار رمزية.
وفي هذا السياق ،أكد العنزي
حــرص المجلس على مشاركته
في معرض الدار البيضاء ،معربا
ع ــن ام ـت ـنــانــه ل ــزي ــارة ولـ ــي عهد
الـمـغــرب م ــوالي الـحـســن لجناح
المجلس« ،حيث شرحت لسموه
أهـمـيــة الـ ــدور ال ــذي يـضـطـلــع به
المجلس في دعم وإثــراء الحياة
الثقافية العربية كما أطلعه على
بعض إصدارات المجلس».
وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق
فعاليات ال ــدورة ال ـ  24لمعرض
ال ــدار الـبـيـضــاء للكتاب والنشر
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة  45دول ـ ـ ـ ـ ــة ع ــربـ ـي ــة
وأجنبية ،بينها دولة الكويت.

سعد العنزي
ح ـضــر االف ـت ـت ــاح ولـ ــي الـعـهــد
مــوالي الحسن ،ووزيــر االتصال
والثقافة المغربي محمد األعرج،
وع ــدد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن ،إضــافــة
إلــى أعضاء السلك الدبلوماسي
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــد ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب ،مــن
ض ـم ـن ـهــم س ـف ـيــر دولـ ـ ــة ال ـكــويــت

عـبــدالـلـطـيــف ال ـي ـح ـيــا .وت ـش ــارك
دول ــة الـكــويــت فــي الـمـعــرض من
خ ــال وزارة اإلعـ ــام والمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
إضافة إلى عدد من دور الكتاب
والنشر والتوزيع.
(كونا)
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وعنبر

وفاء عامر ترفض استقالة
زكي من «المهن التمثيلية»
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة وفـ ـ ـ ــاء ع ــام ــر
رف ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــالـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف زكـ ـ ــي
مـ ـ ــن مـ ـنـ ـص ــب ن ـق ـيــب
ا لـمـهــن التمثيلية
عـ ـ ـب ـ ــر ص ـف ـح ـت ـه ــا
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ع ـلــى
«ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،وك ـت ـب ــت
« :أش ـ ــرف زك ــي رج ــل م ـح ـتــرم ال
لرحيله».
وكان الدكتور أشرف زكي ،نقيب
المهن التمثيلية ،قدم استقالته من
منصبه فجأة منذ نحو أسبوع ،ولم
تعلق النقابة أو أي من أعضاء مجلس
إدارتها على األمر.
وتـ ــواصـ ــل وفـ ـ ــاء ح ــال ـي ــا تـصــويــر
مـ ـش ــاه ــده ــا فـ ــي أح ـ ـ ـ ــداث مـسـلـســل
«الـ ـس ــر» ،وال ـم ـقــرر أن تـنـتـهــي منه
خالل الفترة المقبلة.
يذكر أن آخــر أعمال وفــاء عامر
كـ ــان م ـس ـل ـســل «ال ـ ـطـ ــوفـ ــان» ،ال ــذي
حـقـقــت م ــن خــالــه ن ـجــاحــا كـبـيــرا
وردود أفعال إيجابية وإشادة من
الجمهور والنقاد.

وفاء عامر

«نادي الخجل» ...عمل استعراضي ساخر ينبض بالبهجة
العرض األول في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح األكاديمي
بدأت مسرحية «نادي الخجل»،
للكاتب ماكس رينيه والمخرج
يعقوب حيات ،العروض
الرسمية لمهرجان الكويت
الدولي للمسرح األكاديمي.

سرعة اإليقاع
وإشراك الجمهور في
اللعبة المسرحية من
إيجابيات العمل

●

مشهد من «نادي الخجل»
االشتغال على كوميديا الموقف بالتوازي مع بعض
«اإلفيهات» التي القت استحسان الحضور ،ولعل
المجهود الذي بذله الممثلون على المسرح طوال
العرض يعكس استغالل المخرج ألحد أهم أدواته
بذكاء وتوظيفهم في المواقع المناسبة لكل منهم.
ومنذ الوهلة األولى أشركنا المخرج في لعبته
الـمـســرحـيــة ،السـيـمــا عـنــدمــا كـســر ال ـج ــدار الــرابــع
ووضع بعض ديكوراته في الصالة ،وجعل منها

م ـس ــرح ــا لـ ــأحـ ــداث ل ـي ـمــد جـ ـس ــور الـ ـت ــواص ــل مــع
الجمهور ،ويؤكد أن الموضوع الذي طرحه الكاتب
يالمس الواقع ،وعلى مستوى السينوغرافيا اعتمد
الـمـخــرج عـلــى قـطــع بسيطة مــن الــدي ـكــور خدمت
فكرة المسرحية ،وتعامل معها الممثلون بذكاء،
وساهم التوزيع الجيد للديكور على الخشبة في
استغالل فضاء المسرح بأريحية ،فكانت حركة
الممثلين سهلة.

أما اإلضاءة فقد عبرت عن الحالة النفسية لكل
مـشـهــد ،وأع ـط ــت ال ـ ــدالالت الـمـطـلــوبــة ،ال ــى جــانــب
الموسيقى والمؤثرات ،وأخيرا فإن االيقاع السريع
يأت من فراغ ،وإنما كان نتيجة
للعمل بشكل عام لم ِ
تضافر جميع العناصر التي كانت متناغمة ألبعد
مدى.

الجسمي يزرع «نخلة زايد» في الكويت «الشقف» التونسي يفتتح مهرجان أوال
الدولي المسرحي بالبحرين
الدورة الـ  11كرمت بوهلول وبابا ياسين وبخيت وإسماعيل

الزعابي والجسمي أثناء زراعة نخلة زايد
ف ــي زي ـ ــارة أخ ــوي ــة إن ـســان ـيــة ،اسـتـقـبــل سفير
اإلمارات بالكويت رحمة الزعابي الفنان اإلماراتي
د .حسين الجسمي «السفير فوق العادة للنوايا
الحسنة» ،وشارك في مبادرة «زراعة نخلة زايد»،
بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية
واإلداريين العاملين في السفارة.
وأطـلـقــت ال ـس ـفــارة اإلم ــارات ـي ــة بــالـكــويــت هــذه
الـمـبــادرة احـتـفــاء ب ــ»عــام زاي ــد»  ،2018نـظــرا ألن
الشيخ زايد كان يولي زراعة النخيل بشكل خاص
اهتماما بالغا لما تحمله من رموز في الشموخ
والعزة والعطاء.
وأعـ ــرب الـجـسـمــي عــن ف ـخــره بــالـمـشــاركــة في
مبادرة السفارة من أجل زراعة نخلة زايد في عام
زايد  ،2018وقال« :سعدت بمشاركة األخ والصديق
الـسـفـيــر رح ـمــة الــزعــابــي ،وفــريــق عـمــل الـسـفــارة
مــن دبلوماسيين وإداري ـيــن وعاملين ،فــي هذه
المبادرة التي أثمرت عن زراعة النخلة التي كان

يوليها األب المؤسس زايد اهتماما خاصا ،حتى
أصبحت من عالمات النهضة الحضارية للدولة».
وذكر أن «شجرة النخيل تحتل مكانة مرموقة
في تــراث اإلنسانية أوال ،وفــي تراثنا اإلسالمي
والعربي بشكل خ ــاص» .وحــول عــام زايــد 2018
قال« :ان كل ساعة وكل ثانية في حياتنا تحمل
اسم زايد ،ألنه النبض والشريان والرمز والقدوة
التي جعلتنا ننظر الى المستقبل بكل ثقة وأمان،
وبيد واحدة».
وشارك الحاضرون في حديقة مبنى السفارة
في زراعة النخلة احتفاء وعرفانا وامتنانا لدور
الوالد المؤسس الذي وضع القواعد واألسس التي
سارت عليها اإلمارات ،والتي واصل قادة اإلمارات
وشعبها السير على نهجه ،ولتبقى ذ كــرى في
أرض الكويت التي تجمعها مع اإلمــارات عالقة
عنوانها االخــوة واالحـتــرام والمحبة المتبادلة
بين الشعبين الشقيقين.

شارك عدد كبير من المسرحيين
وال ـ ـن ـ ـق ـ ــاد وال ـ ـبـ ــاح ـ ـث ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــرب
واألجـ ـ ــانـ ـ ــب فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح ال ـ ـ ــدورة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ل ـم ـهــرجــان أوال
المسرحي الدولي في البحرين.
وتبلغ قيمة جوائز المهرجان
 12ألف دوالر ،تخصص منها ستة
آالف دوالر لجائزة أفـضــل عرض
مسرحي ،والتي تحمل اسم وزير
اإلع ــام البحريني الــراحــل طــارق
ال ـمــؤيــد ،ف ــي حـيــن ت ـت ــوزع الـسـتــة
األخرى على باقي الجوائز.
ت ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى الـ ـج ــوائ ــز ه ــذا
العام سبعة عروض مسرحية من
الـبـحــريــن والـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
وت ـ ـ ــون ـ ـ ــس وإيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا وك ـ ــوري ـ ــا
الجنوبية.
وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة
المخرج والممثل المصري مازن
ال ـ ـغـ ــربـ ــاوي وعـ ـض ــوي ــة ال ـم ـخ ــرج
المسرحي السعودي نوح الجمعان
وال ـم ـخــرج الـمـســرحــي البحريني
جمال الصقر.
ويقدم المهرجان عروضه على
مـســرح الـصــالــة الثقافية ومسرح
مــركــز الـمـحــرق الـنـمــوذجــي ،تحت
شعار «في أوال نحيا ...وبالمسرح
نسمو».
وبجانب الـعــروض المسرحية
ي ـن ـظ ــم الـ ـمـ ـه ــرج ــان ن ـ ـ ــدوة ف ـكــريــة
ب ـع ـن ــوان «الـ ـمـ ـس ــرح وال ـج ـم ـه ــور»
يـ ـتـ ـح ــدث ف ـي ـه ــا مـ ـس ــرحـ ـي ــون مــن
اإلمـ ــارات ومـصــر والـبـحــريــن ،كما
يـ ـق ــام مـ ـع ــرض ل ـل ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي
يـ ـش ــارك ف ـي ــه ع ـ ــدد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن
البحرينيين والسعوديين تحت
إشراف الفنان البحريني محمود
المال.
وقال رئيس مسرح أوال ورئيس

لقطة من مسرحية «الشقف»
المهرجان عبدالله ملك ،في كلمة
م ــوج ــزة ب ــاالف ـت ـت ــاح« :شـ ـك ــرا لكل
مــن ســاهــم ودع ــم هــذا الـمـهــرجــان،
ش ـكــرا ل ـهــذا الـجـمـهــور الـجـمـيــل...
أتمنى أن يكون مهرجانا مميزا،
ب ـعــروضــه ال ـم ـن ـت ـقــاة ،بــالـثـقــافــات
المختلفة ،بالجنسيات المختلفة،
والموضوعات المختلفة».
وكعادته كل عامّ ،
كرم المهرجان
مجموعة من المسرحيين بمنحهم
العضوية الشرفية في مسرح أوال
«تقديرا لدورهم في تعزيز مسيرة
الـفــن عــامــة ،والـمـســرح البحريني
خاصة».
وكـ ــرم ال ـم ـهــرجــان ه ــذه الـ ــدورة
اإلماراتي إسماعيل عبدالله األمين
ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــرب ـيــة لـلـمـســرح

إنتاج جزء جديد
من «جومانجي»

أعلنت شركة «سوني» لإلنتاج
السينمائي عن العمل على
انتاج جزء جديد من فيلم
الكوميديا والمغامرات
«جومانجي» ،بعد النجاح
الكبير واإليرادات القياسية
التي حققها الجزء األخير
من الفيلم ،والذي يعرض
حاليا في دور العرض
العالمية (جومانجي) «ويلكم
تو ذا جنغل» ،كاشفة أنها
ستستعين بنفس طاقم العمل
من الممثلين ،وهم دواين
جونسون ،وكارين جيالن،
ولوبي كانافال ،وميس بايل،
وكيفن هارت ،وجاك بالك ،على
أن يكون موعد عرضه ديسمبر
.2019
يشار إلى أن فيلم جومانجي
«ويلكم تو ذا جنغل» ،حقق
إيرادات قياسية بلغت 824
مليون دوالر أميركي ،في شباك
التذاكر العالمي خالل األسبوع
السادس من عرضه.

غادوت تستعين بمدرب
فيكاندر في «ووندر وومان»

محمد جمعة

ضمن فعاليات مهرجان الكويت الدولي للمسرح
األكاديمي ،دشنت مساء أمس االول مسرحية «نادي
الخجل» في قاعة حمد الرجيب بالمعهد العالي
للفنون المسرحية العروض الرسمية المتنافسة
على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان الطالبي
األبــرز ،والذي يواصل من عام آلخر نجاحاته بما
يقدمه من عروض ويتضمنه من أنشطة وفعاليات.
“نادي الخجل» للكاتب ماكس رينيه ،ومن إعداد
وإخ ــراج يعقوب حـيــات ،ومــن تمثيل عبدالحميد
الحسيني وآية الغمري ومحمد األنصاري ومحمد
المنصوري وعبدالله الهويدي وإسماعيل كمال
ومشاري السعيدان ومهدي هيثم وعدنان بلعيس،
وديـ ـك ــور أس ــام ــة ال ـب ـلــوشــي وم ـك ـيــاج وأزيـ ـ ــاء لين
األطرش ومساعد مخرج موسى بارون.
وقبل الخوض في تفاصيل العمل ،أزعم أنه من
النقاط المضيئة في المهرجان األكاديمي انه يفتح
ال ـبــاب عـلــى مـصــراعـيــه أم ــام ال ـطــاب لـيـعـبــروا عن
أنفسهم بجرأة وإقدام ،ولعل عرض «نادي الخجل»
أبلغ دليل على ذلك ،إذ لم يتوقف دور الطالب عند
حدود ترجمة أحد أبرز النصوص العالمية بصريا،
وإنـمــا ب ــادر الـمـخــرج حـيــات إلــى إع ــداد الـنــص مع
الحفاظ على روح العمل األصلي.
وتدور أحداث المسرحية حول شاب خجول يجد
صعوبة في التواصل مع من حوله ،رغم وظيفته في
دليل الهاتف التي تحتم عليه التعامل مع جميع
أنماط البشر ،وتتفاقم هذه المعاناة السيما عندما
يــرتـبــط بـطــل المسرحية «بـيـيــر» مــع فـتــاة تـحــاول
بدورها أن تحطم هذا القيد عن خطيبها ،ونتابع
من خالل مجموعة مواقف ساخرة قدمها المخرج
ب ـصــورة فــانـتــازيــة مـعـتـمــدا عـلــى أدوات ـ ــه ،السيما
الممثلين الشباب الذين أضفوا البهجة بأدائهم
المتزن وتناغمهم وخفة دمهم ،حيث بدا واضحا

خبريات

والـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة س ـل ــوى
بخيت والكاتب البحريني أسامة
الماجد والممثل البحريني يوسف
بوهلول والممثل البحريني محمد
ياسين ،المعروف فنيا باسم (بابا
ياسين) ،إضافة إلى سلمان الدالل
أح ـ ــد م ــؤس ـس ــي ورواد ال ـم ـســرح
البحريني.
وعقب انتهاء مــراســم االفتتاح
تابع الحضور العرض المسرحي
التونسي (الـشـقــف) لفرقة مسرح
الحمراء ،عن فكرة للفنان الراحل
عزالدين قنون وإخــراج التونسية
سـيــريــن قـنــون والـلـبـنــانــي مجدي
بومطر.
يتناول العرض رحلة مجموعة
من المهاجرين غير الشرعيين من

دول مختلفة داخ ــل ق ــارب صغير
يـ ـش ــق الـ ـبـ ـح ــر ب ــاتـ ـج ــاه س ــواح ــل
إيطاليا.
تأسس مسرح أوال في سبتمبر
 1970تـ ـ ـح ـ ــت ا سـ ـ ـ ـ ــم (ا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح
البحريني) ليتغير اسمه بعد عام
واحد إلى (مسرح أوال) نسبة إلى
االسم القديم للبالد.
وا ن ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت أو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى دورات
مـ ـه ــرج ــان أوال الـ ـمـ ـس ــرح ــي فــي
 ،2005واسـتـمــرت بصفة سنوية
حتى  2010ليتوقف لمدة عامين
م ـت ـت ــال ـي ـي ــن ويـ ـ ـع ـ ــود ف ـ ــي .2013
وتستمر الـ ــدورة الـحــاديــة عشرة
لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان حـ ـت ــى  16فـ ـب ــراي ــر
الجاري.
(رويترز)

أكد المدرب الخاص للحركات
القتالية الخاص بالممثلة
أليسيا فيكاندر في فيلمها
المقبل «تومب رايدر» ،أنه
سوف يكون أيضا هو المدرب
الخاص للممثلة غال غادوت
في «ووندر وومان .»2
وقد كشفت مخرجة الفيلم
الشهيرة باتي جينكينز،
أن الجزء الثاني من الفيلم
سيكون مختلفا بالكامل عن
«الكومكس» الذي سيصدر في
عام .2019
وتدور قصة الجزء األول من
الفيلم حول أميرة األمازون،
التي تم تدريبها لتكون
محاربة ال تقهر ،وتربت في
جزيرة بارادايس ،واحتمت
فيها ،إلى أن هبط طيار أميركي
على الجزيرة ،وأخبرها عن
الفروقات الكبيرة في العالم
الخارجي.
ومن هنا تقرر األميرة ديانا
الرحيل عن موطنها ،وترك
جزيرتها لتتعرف إلى
حضارات وأماكن مختلفة،
ومحاربين من بالد اليونان،
وتشارك في وقف الحروب،
مختبرة قدراتها الحقيقية.

«ديدبول ُ »2يعرض
في  ١٨مايو المقبل

تنتظر صاالت السينما
العالمية فيلم األكشن
والكوميديا الشهير «ديدبول
 ،»2الذي أخرجه المخرج
الشهير ديفيد ليتش،
وسيناريو كل من بول ويرنيك
وريت ريز ،على أن يتم اإلفراج
عنه ألول مرة في  18مايو
المقبل.
تدور قصة الفيلم حول
المستشار القانوني ُ
المشوه
وايد ويلسون ،الذي يكافح
من أجل تحقيق حلمه في أن
يصبح المربي األشهر لكالب
البولدوج الفرنسية ،وذلك بعد
نجاته من حادث التواء في
الركبة ،،بينما يتعلم التعامل
مع عالقة عاطفية مفتوحة،
وعندما يسعى وايد الكتساب
شغفه بالحياة من جديد،
يصبح لزاما عليه أن يواجه
محاربي النينجا ،رجل معدن
األسيد ،وشخصيات أخرى ال
تقل خطورة ،فيكتشف خالل
معاركه معهم أهمية عائلته،
وصداقته ،ومنافع عالقته مع
محبوبته.
اشترك في بطولة الفيلم كثير
من النجوم ،منهم ريان رينولدز
وزازي بيتز وكاران سوني
وديفيد هاربر وجوش برولين.

ةديرجلا

•
العدد  / 3682السبت  10فبراير 2018م  24 /جمادى األولى 1439هـ

22

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

ً
دمشق تفتح طريقا لمقاتلي «داعش» إلى إدلب مع مدرعاتهم

ً
●ماتيس :نحتفظ بحقنا في الدفاع عن حلفائنا ●موسكو :واشنطن خربت جسرا على الفرات
● ماكرون ّ
يعبر لبوتين عن قلقه من «الكلور» ● باريس :ال تجاوز بعد للخط األحمر «الكيماوي»

سلة أخبار
العبادي :عناصر صغيرة تعرقل
السلم المجتمعي

أكد رئيس رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي أن حكومته بدأت
العمل من أجل املصالحة املجتمعية،
بعد تحرير كل أرض العراق ،مشيرا
الى أن "هنالك عناصر صغيرة
تحاول عرقلة هذا السلم املجتمعي،
والحكومة تعمل على معالجة
هذا األمر" .وأشار العبادي خالل
استقباله أمس األول في مكتبه
وفدا من املعهد األميركي للسالم
( )USIPبرئاسة رئيسة املعهد
نانسي ليندبورغ الى أن "املجتمعات
تتعايش بطريقة سليمة في العراق".

ارتفاع كبير في عدد
مشتركي «نيويورك تايمز»

روسي يقف دقيقة صمت امام نصب تذكاري للجنود الروس القتلى امام وزارة الدفاع في موسكو حيث وضعت صورة للطيار الروسي
رومان فيليبوف الذي قتل بعد إسقاط طائرته في سورية (إي بي أيه)

يشهد الوضع الميداني في
سورية عملية خلط أوراق
واسعة ،فغداة ضربة أميركية
مؤلمة للمحور الداعم للنظام في
دمشق ،سمح األخير لمقاتلين
من «داعش» بالعبور إلى إدلب،
المحافظة األخيرة التي التزال
خارج سلطة دمشق بالكامل.

فــي تـطــور جــديــد عـلــى الساحة
ال ـســوريــة ،ق ــال ال ـمــرصــد ال ـســوري
ل ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان وق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادي
بالمعارضة السورية إن مقاتلين
مـ ــن ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش» اش ـت ـب ـك ــوا
م ــع ف ـصــائــل س ــوري ــة مـسـلـحــة في
محافظة إدلب بشمال غرب البالد،
وات ـه ـمــا قـ ــوات مــوال ـيــة لـلـحـكــومــة
ب ـف ـتــح م ـم ــر ل ـل ـم ـت ـشــدديــن ل ـب ـلــوغ
المنطقة .وق ــال المرصد إن قــوات
الحكومة سمحت لمقاتلي «داعش»
بمغادرة جيب محاصر في منطقة
تـلـتـقــي عـنــدهــا ح ــدود مـحــافـظــات
حلب وإدلب وحماة ،والتوجه إلى
جنوب إدلب.
وأعـ ـل ــن اإلعـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي ال ــذي
تديره جماعة حزب الله اللبنانية،
ال ـت ــي ت ـقــاتــل ف ــي ص ــف الـحـكــومــة
السورية ،تحقيق الجيش السوري
وح ـل ـفــائــه م ـكــاســب ع ـلــى مـقــاتـلــي
تنظيم «داعــش» في الجيب ،لكنها
ل ــم ت ــذك ــر شـيـئــا ع ــن ال ـس ـمــاح لهم
بالمغادرة.

وق ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر ال ـ ـمـ ــرصـ ــد رام ـ ــي
عبدالرحمن إن قوات النظام بدأت
ش ــن ال ـع ـم ـل ـيــة ع ـل ــى ال ـج ـي ــب مـنــذ
 7أيـ ــام ،وتـمـكـنــوا عـلــى ال ـف ــور من
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى  80ق ــري ــة وب ـل ــدة،
بعد توفير ممر لمقاتلي التنظيم
للخروج.
وأكــد القيادي بجماعة «جيش
إدلـ ـ ــب ال ـ ـحـ ــر» ،ح ـس ــن ح ـ ــاج ع ـلــي،
تقرير المرصد ،وقــال إن مقاتليه
ي ـش ــارك ــون ف ــي االش ـت ـب ــاك ــات ضد
نحو  200مقاتل من تنظيم «داعش»
وصلوا إلى جنوب إدلــب في وقت
مبكر من صباح امس.
وأضــاف لـ «رويترز» أن مقاتلي
ال ـم ـع ــارض ــة ف ــوج ـئ ــوا ف ـج ــر أم ــس
بــالـخـيــانــة الـمـشـتــركــة م ــن الـنـظــام
والدولة اإلسالمية ،وأن االشتباكات
تدور في قرية لويبدة.
وت ــاب ــع ق ــائ ــا إن ب ـحــوزت ـهــم 6
آلـ ـي ــات م ــدرع ــة .وإدل ـ ــب ه ــي أكـبــر
م ـن ـط ـق ــة ب ـ ـسـ ــوريـ ــة التـ ـ ـ ـ ــزال ت ـحــت
سيطرة جماعات مناوئة للرئيس

بـ ـش ــار األسـ ـ ــد .وت ـه ـي ـم ــن ف ـصــائــل
إس ــام ـي ــة ،بـيـنـهــا ال ـف ـص ـيــل ال ــذي
كــان تابعا لتنظيم الـقــاعــدة ،على
الـمـحــافـظــة .وه ـن ــاك وج ــود تــركــي
عسكري في أربع نقاط عسكرية.

ماتيس وضربة دير الزور
في سياق آخر ،شدد وزير الدفاع
األميركي جيم ماتيس ،أمس األول،
على أن ضربات التحالف الدولي
ب ـق ـيــادة واش ـن ـطــن ف ــي دي ــر ال ــزور
بسورية ضد قوات موالية للنظام
السوري كانت «دفاعا عن التحالف
والقوات الشريكة ،وردا على العمل
الـعــدوانــي ال ــذي اسـتـهــدف شركاء
في مهمته الدولية لهزيمة داعش
الـتــي الي ــزال ملتزما ب ـهــا» ،مــؤكــدا
أن حقه في الدفاع عن النفس «غير
قــابــل ل ـل ـت ـفــاوض» .وق ــال ماتيس
ل ـص ـحــاف ـي ـيــن فـ ــي وزارة ال ــدف ــاع
األميركية (البنتاغون) إن الضربة
كانت دفاعا عن النفس ،مؤكدا أنه

الهدنة اإلنسانية لم تعبر في مجلس األمن
أخفق مجلس األمن الدولي ،الذي اجتمع أمس األول بطلب من الكويت
والسويد ،في التوصل الى نتيجة ملموسة حول إعالن هدنة إنسانية
في سورية ،حيث يزداد الوضع خطورة في مناطق عدة ،أبرزها الغوطة
الشرقية قرب دمشق.
وخــرج عــدد كبير من سفراء الــدول ال ـ  15األعـضــاء في المجلس من
االجتماع المغلق بوجوه متجهمة ،من دون أن يدلوا بأي تصريح .وكان
السفير الروسي لدى المنظمة الدولية ،فاسيلي نيبنزيا ،من أوائل الذين
غادروا اجتماع مجلس األمن ،مؤكدا أن إعالن وقف إنساني إلطالق النار

هو أمر "غير واقعي" .وأوضح أن الوضع اإلنساني على األرض لم يتغير
منذ الشهر الفائت ،مضيفا" :نرغب في رؤية وقف إلطالق النار ،انتهاء
الحرب ،لكن اإلرهابيين ال أعتقد انهم يوافقون على ذلك".
ورفض مسؤول الشؤون االنسانية في االمم المتحدة ،مارك لوفكوك،
الــرد على أسئلة الصحافيين .واف ــاد مصدر دبلوماسي بــأن لوفكوك
شرح بالتفصيل أمام أعضاء مجلس األمن ما اعتبره "الوضع األسوأ
منذ  ."2015ونقل المصدر عنه قوله "نحتاج بإلحاح الى ممر إنساني
مع تجنيب المدنيين" المعارك.

لو أرادت الواليات المتحدة تكثيف
عملياتها الـعـسـكــريــة فــي ســوريــة
لكانت بادرت الى ذلك دون انتظار
تعرضها أو حلفائها لهجوم.
وأشـ ـ ـ ـ ــار م ــاتـ ـي ــس ال ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه تــم
خ ـ ــال الـ ـض ــرب ــة ت ــدم ـي ــر مــدف ـع ـيــة
الـقــوات الموالية للنظام واثنتين
من دباباتها .وأوضــح أن القيادة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة اتـ ـصـ ـل ــت ب ـن ـظ ـيــرت ـهــا
الروسية على األرض ،تجنبا ألي
تصعيد ،مــؤكــدا أن «ال ــروس قالوا
لنا إنــه ليس لديهم أحــد» في ذلك
الموقع.
وق ـ ـ ــال م ــاتـ ـي ــس« :ن ـ ـعـ ــرف أن ـهــا
كانت قوات مؤيدة للنظام .لكن ال
أستطيع أن أقول لكم (ما اذا كانوا)
إيــرانـيـيــن ،مــوالـيــن لــأســد ،أو من
الروس ،أو مرتزقة».

تخريب جسر
في سياق متصل ،أعلنت وزارة
ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة ،أم ــس األول أن
«جسرا أقامه العسكريون الروس،
عبر نهر الفرات في شرق سورية،
دمـ ــر ب ـس ـبــب االرت ـ ـفـ ــاع الـ ـح ــاد في
م ـس ـتــوى ال ـم ـي ــاه ف ــي ال ـن ـه ــر ،بعد
االف ـت ـت ــاح الـمـتـعـمــد ل ـب ــواب ــات سد
الطبقة ،وأنه من المحتمل أن تكون
هذه محاولة من الواليات المتحدة
ب ـع ــدم ال ـس ـم ــاح ب ـت ـعــزيــز الـسـلـطــة
ال ـش ــرع ـي ــة ل ــدم ـش ــق ع ـل ــى ال ـض ـفــة
اليسرى للنهر».

الغوطة
في غضون ذلــك ،شنت طائرات

حــربـيــة ســوريــة ،أم ــس ،سلسلة
غـ ـ ـ ــارات جـ ــديـ ــدة ع ـل ــى ال ـغــوطــة
الشرقية المحاصرة قرب دمشق
لليوم الخامس على التوالي من
القصف الــذي أسفر حتى أمس
عن مقتل أكثر من  220مدنيا ،في
حين قصف معارضون العاصمة
دمشق بقذائف الهاون ،مما أدى
الى سقوط قتيل.
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف قـ ـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام
ال ـس ــوري مـنــذ االث ـن ـيــن بقصف
عنيف مناطق عــدة في الغوطة
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ،مـ ـعـ ـق ــل الـ ـفـ ـص ــائ ــل
المعارضة قــرب دمـشــق ،فخلت
الشوارع التي عمها الدمار.
وشـ ـ ـه ـ ــدت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ح ــرك ــة
خفيفة صباحا ،إذ استغل بعض
السكان الهدوء إلزالــة األنقاض
مـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ــام م ـ ـنـ ــازل ـ ـهـ ــم ولـ ـ ـش ـ ــراء
الحاجيات قبل االختباء مجددا.
وع ـ ـ ـنـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف ال ـ ـن ـ ـهـ ــار
ف ــي مــدي ـنــة دومـ ـ ــا ،ب ـ ــدأت م ــآذن
ال ـم ـس ــاج ــد ،الـ ـت ــي ألـ ـغ ــت ص ــاة
ال ـج ـم ـعــة م ـنــذ أي ـ ــام خ ـش ـيــة من
الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــف ،بـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــداء «ط ـ ـي ـ ــران
االستطالع في السماء ،الرجاء
إخالء الطرقات» .وما هو إال وقت
قصير حـتــى اسـتـهــدفــت غ ــارات
مــديـنــة عــربـيــن ،الـتــي قـتــل فيها
الخميس أكثر من  20مدنيا.
والحـقــا استهدفت الطائرات
الحربية وسط مدينة دوما ،وفق
ما أفــاد مراسل «فرانس بــرس»،
الـ ـ ــذي تـ ـح ــدث ع ــن دمـ ـ ــار كـبـيــر،
ونقل مشاهدته للدفاع المدني
أثـ ـن ــاء إخ ـ ـمـ ــاده أح ـ ــد ال ـح ــرائ ــق
ومتطوعين فــي الـهــال األحمر

لبنان :بوادر انقسام بشأن الوساطة األميركية مع إسرائيل

بيروت تؤكد أنها ستنقب عن النفط في «البلوك »9
●

بيروت  -ةديرجلا

•

بانتظار وصــول وزيــر الخارجية األميركي
ريكس تيلرسون الى بيروت ،الحت بوادر انقسام
بين القوى السياسية بشأن الوساطة االميركية
مــع إســرائ ـيــل ،فــي مــوضــوع ال ـج ــدار ال ـحــدودي
والبلوك النفطي رقم  ،9باالضافة الى مواضيع
اخرى بينها مصانع السالح اإليرانية في لبنان.
ّ
ّ
«القوات
وفــي هــذا السياق ،أكــد رئيس حــزب
ّ
اللبنانية» سمير جعجع ،بعد لقاء دام ساعة
ونـصــف الـســاعــة مــع مـســاعــد وزي ــر الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط دي ـف ـيــد
ً
ساترفيلد ،أنه «من المهم جدا في هذه المرحلة
ّ
اللبنانية بشكل جدي الحلول
أن تتداول الحكومة
المطروحة من الموفد األميركي للوصول إلى
أفضل مخرج ممكن يحافظ على جميع حقوقنا
ّ
الوطنية ويفتح لنا آفاق المستقبل».
وفي اشــارة الى ايــران ،شدد جعجع على أنه
ً
«يجب علينا جميعا العمل من أجل الحفاظ على
ّ
جميع حقوقنا الوطنية ،إن كــان على اليابسة
أو في المياه ،وذلك من دون أن نترك ألي طرف
خ ــارج ــي فــرصــة االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذه الـقـضـ ّـيــة
واستخدامها في قضايا ال عالقة للبنان بها».
وأشار الى أنه «لدى الموفد األميركي حلول،
ّ
ّ
البرية المتنازع
إن كان فيما يتعلق بالمناطق
ّ
عليها أو بالنسبة للحدود البرية ،ويقول إنه
ّ
الخارجية».
طرحها على الرؤساء الثالثة ووزير
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،رحـ ــب وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
والبلديات نهاد المشنوق بالوساطة األميركية
لـحــل أزم ــة ح ــدود لـبـنــان الـبـحــريــة وال ـبــريــة مع
إسرائيل ،خالل استقباله ساترفيلد.
وأك ـ ــد ال ـم ـش ـنــوق ت ـم ـســك ل ـب ـنــان ب ـح ـقــه في

ً
مياهه اإلقليمية و فــي نفطه ،مضيفا « :لبنان
يرفض السماح للعدو اإلسرائيلي باالستيالء
ْ
على أي مساحة من حقوقه ،إن في البر أو في
البحر» .كذلك ناقش الجانبان مضمون الوساطة
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـحــل ،ورح ـ ــب ال ـم ـش ـنــوق ب ــال ــدور
األمـيــركــي فــي الـتــوصــل إلــى حــل لـهــذا الـخــاف،
واستبعد أن ي ــؤدي هــذا الـخــاف إلــى مواجهة
ع ـس ـكــريــة .وأكـ ــد ســاتــرفـيـلــد إص ـ ــرار ال ــوالي ــات
المتحدة على نجاح مؤتمر «روما  »2لدعم قوى
األمن الداخلي والجيش اللبناني.
في المقابل ،رأى عضو المجلس المركزي في
«حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إن «لبنان ليس
في موقع أن يتنازل عن حقه مثقال ذرة ،حتى
ولو جاء وزير خارجية اميركا» ،مشددا على أن
«لبنان قادر على انتزاع كامل حقه بقوة الجيش
والمقاومة».
وأشار قاووق الى «تصاعد في وتيرة العدوان
االسرائيلي برا وجوا وبحرا ،والذي يمس الثروة
النفطية في البحر كما في األراض ــي اللبنانية
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،وف ـ ــي سـ ـم ــاء ل ـب ـن ــان وخ ـصــوصــا
الخروقات الجوية اليومية».
وأكـ ــد خ ــال اح ـت ـفــال تــأبـيـنــي ف ــي حسينية
الصرفند أن «لبنان متمسك بكامل حقه بالثروة
النفطية وبالموقف القوي الذي يستند الى قوة
الحق ،وإلى معادلة الجيش والمقاومة واإلجماع
الوطني الواسع ،الرافض ألي تفريط بأي حبة
ً
تراب ونقطة ماء» ،الفتا إلى أن «السيادة ال تتجزأ
وكل نقطة ماء من مياهنا في البحر وكل حبة
ت ــراب مــن ت ــراب الـجـنــوب ت ـســاوي كــل الـسـيــادة
واالستقالل والكرامة».
إلى ذلك ،تعهد وزير الطاقة اللبناني سيزار
أبي خليل ،أمس ،بأنه سيكون هناك تنقيب كامل

الخط األحمر
الى ذلــك ،قالت وزيــرة الجيوش
الفرنسية ،فلورنس بارلي ،أمس،
إن عــدم «تــأكـيــد» حـصــول هجمات
ك ـي ـمــاويــة م ـف ـتــرضــة ف ــي س ــوري ــة،
ي ـح ـم ــل عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــول انـ ـ ــه لـ ــم يـتــم
تـجــاوز الخط األحـمــر الــذي حــدده
الرئيس ايمانويل ماكرون للقيام
برد فرنسي.
وردا على سؤال إلذاعة «فرانس
انـ ـت ــر» حـ ــول ال ـخ ــط األحـ ـم ــر ال ــذي
حدده الرئيس ماكرون ،قالت «حتى
اآلن ،ون ـظــرا الن ـعــدام تــأكـيــد حــول
مــا حـصــل ،وع ــواق ــب مــا حـصــل ،ال
يمكننا أن نـقــول انـنــا فــي المكان
الذي تتحدثون عنه».
وتقول واشنطن إن  6هجومات
بالكلور ُسجلت منذ بداية يناير
ف ــي م ـنــاطــق م ـت ـم ــردة ،ح ـيــث أفـيــد
ع ــن ع ـش ــرات اإلص ــاب ــات م ــن ج ــراء
االختناق .وتؤكد فرنسا التي توجه
االتـهــام الــى النظام الـســوري على
غرار الواليات المتحدة ،أن األدلة لم
تتوافر بعد حول طبيعة الهجومات
ومصدرها.
وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
فالديمير بوتين ونظيره الفرنسي
إيمانويل ماكرون اتصاال هاتفيا
الجمعة ناقشا خالله الوضع في
سورية وأوكرانيا .وقالت باريس
إن ماكرون ّ
عبر لبوتين عن قلقه من
مؤشرات على استخدام غاز الكلور
في عمليات قصف بسورية.

تركيا تأمر باعتقال
زعيمة حزب مؤيد لألكراد

ذكرت وكالة أنباء األناضول التركية
الرسمية ،أمس ،أن تركيا أمرت
باعتقال  17شخصا بينهم سربيل
كمال بيه ،الزعيمة املشاركة لحزب
الشعوب الديمقراطي املؤيد لألكراد،
النتقادهم العملية العسكرية
التركية في سورية .ومن املقرر أن
يعقد حزب الشعوب الديمقراطي،
ثاني أكبر حزب معارض تمثيال في
البرملان التركي ،اجتماعه السنوي
في أنقرة غدا .والزعيم اآلخر للحزب
هو صالح الدين دمرداش ،املسجون
حاليا .التهامات بأن له صلة
بمسلحني أكراد.

مساعد نجاد يفجر فضيحة :إيران
تدفع رشا بالماليين لقادة أفارقة
طهران تشترط إنجاح «النووي» لمناقشة «قضايا أخرى»
●

محادثة بين عون وبري خالل قداس مار مارون ببيروت أمس (داالتي ونهرا)
في منطقة االمتياز البحرية رقــم ( 9البلوك )9
التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها
مع إسرائيل.
وقال لبنان ،أمس ،إنه وقع أول عقوده للتنقيب
واإلنتاج للنفط والغاز البحريين في منطقتي
ام ـت ـي ــاز .ووق ـ ــع كــون ـســورت ـيــوم ي ـضــم "ت ــوت ــال"
الفرنسية و"إيني" اإليطالية و"نوفاتك" الروسية
عقودا لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز
طرحتها لبنان في عطاء.

يـ ـخـ ـل ــون جـ ــرحـ ــى م ـ ــن ال ـن ـس ــاء
واألطفال.

سجلت صحيفة "نيويورك تايمز"
ارتفاعا جديدا في عدد املشتركني
بنسختها اإللكترونية في الربع
األخير من عام  2017نسبته 41.8
في املئة في خالل سنة ،فوصل
مجموع القراء إلى  2.64مليون.
وقال املدير العام للمجموعة،
مارك تومسون ،في بيان" ،يبدو أن
نموذجنا االقتصادي القائم أساسا
على االشتراكات هو وسيلة فعالة
لتحقيق طموحاتنا الصحافية".
وتتوقع "نيويورك تايمز" أن تزداد
العائدات املتأتية من االشتراكات
بمعدل يتراوح بني  5و 9في املئة في
الربع األول من العام الحالي.

ال ــى ذلـ ــك ،ح ـضــر أم ــس رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري،
ال ـق ــداس الــرس ـمــي ف ــي كـنـيـســة م ــار م ـ ــارو ن في
الجميزة ،بمناسبة عيد مار مارون ،بينما تغيب
رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود خارج
البالد .ولدى سؤال وزير الخارجيةجبران باسيل
 ،خالل مغادرته قداس العيد ،حول ما اذا صافح
رئيس مجلس الـنــواب أجــاب« :الـيــوم عيد ،ولن
نتحدث في السياسة«.

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف حميد رضا بقائي ،المساعد التنفيذي السابق للرئيس االيراني ،إبان حكم محمود
احمدي نجاد ،في رسالة نشرها في موقعه الخاص في شبكات التواصل االجتماعي ،أن
السلطات القضائية قامت بالحكم عليه بالسجن لمدة  15عاما ،ودفع مبلغ يصل الى ما يعادل
 10ماليين دوالر أميركي ،بسبب شكوى الستخبارات «الحرس الثوري» ضده.
وأك ــد بقائي أن اسـتـخـبــارات «ال ـحــرس ال ـثــوري» بــرئــاســة حسين طــائــب ورئـيــس السلطة
القضائية صادق عاملي الريجاني قاما بفتح ملف قضائي ضده على أساس أن «الحرس»
سلمه عدة ماليين دوالرات من العملة الصعبة بشكل نقدي كي يقوم بدفعها لزعماء أفارقة
قاموا بزيارة طهران ،لكنه لم يسلم هذه المبالغ واحتفظ بها لنفسه ألنه لم يعد ايصاالت
بتسليم هذه األموال.
ولم ينكر بقائي تسلمه هذه المبالغ ،لكنه اشتكى من أن قادة «فيلق القدس» يقومون بتسلم
ماليين الدوالرات لدفعها لشخصيات ومسؤولين في البلدان االخرى ،وال يتم اخذ ايصاالت
منهم لكن يطالبونه هو باإليصاالت.
وقال إن الذين يجب أن يتم محاكمتهم هم قادة «فيلق القدس» الذي يقول «الحرس» انهم
ً
قاموا بتسليمه هذه المبالغ ،وليس هو ،وعمليا فإن الشاكي يجب ان يكون «الفيلق» ،وليس
المدعي العام او استخبارات «الحرس».
الى ذلك ،اشترط نائب وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي على الغرب ضمان نجاح
االتفاق النووي المبرم عام  2015قبل محاولة التفاوض بشأن قضايا أخرى ،في اشارة الى
برنامج طهران الصاروخي أو أنشطتها في المنطقة ،وذلك في إشارة علنية نادرة على أنه
يمكنه للقوى العالمية مناقشة طهران في أمور بخالف برنامجها النووي.
وقال المسؤول اإليراني الكبير ،خالل مؤتمر في باريس أمس األول« :اآلن يطلبون من إيران
الدخول في مناقشات بشأن قضايا أخرى .وإجابتنا واضحة :اجعلوا من االتفاق النووي تجربة
ناجحة ثم نناقش قضايا أخرى» ،في إشارة إلى الواليات المتحدة وحلفائها األوروبيين.
وفــي وقــت سابق ،أكــد عراقجي ،في تصريحات على هامش المؤتمر ،أن نفوذ إيــران في
ً
منطقة الشرق األوسط ال عالقة له باالتفاق النووي .ورفضت إيران مرارا مناقشة برنامجها
الصاروخي ،مثلما تريد الواليات المتحدة واألوروبيون ،قائلة إن طبيعته دفاعية محضة.
في سياق منفصل ،وقبل يومين من حلول ذكرى «ثورة  ،»1979دعت وزارة الدفاع اإليرانيين
إلى «المشاركة الحماسية الواسعة في مسيرات الذكرى السنوية التاسعة والثالثين النتصار
الثورة اإلسالمية».
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مصافحة تاريخية بين رئيس الجنوب وشقيقة زعيم الشمال بأول زيارة لفرد من العائلة الحاكمة منذ 1953
انطلقت دورة األلعاب الشتوية
في كوريا الجنوبية أمس بلقاء
قمة رمزي جمع الرئيس الجنوبي
مون جاي والرئيس الفخري
للجارة الشمالية كيم يونغ
نام ،كما شهد حفل االفتتاح
مصافحة تاريخية بين األول
وشقيقة زعيم الشمال التي
حضرت ضمن وفد يقوم بزيارة
هي األولى من نوعها لسيول
منذ .1953

غ ـ ــداة عـ ــرض ع ـس ـكــري شـمــالــي
ضخم ،عقدت في كوريا الجنوبية
أم ـ ــس ق ـم ــة رمـ ــزيـ ــة ب ـي ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـج ـن ــوب ــي م ـ ــون ج ـ ــاي وال ــرئ ـي ــس
ال ـف ـخ ــري ل ـل ـج ــارة ال ـش ـمــال ـيــة كيم
يونغ نــام ،قبيل حفل افتتاح دورة
األلـعــاب الشتوية التي تحتضنها
سـيــول اعـتـبــارا مــن أمــس حتى 25
فبراير الجاري.
وأظـهــرت التغطية التلفزيونية
أن نــام كــان ضمن الموجودين في
االستقبال الــذي جرى تنظيمه في
مــديـنــة بـيــونــغ ت ـشــانــغ ،للضيوف
رفيعي المستوى ،ووجهت الدعوة
الى نائب الرئيس األميركي (لمايك)
ب ـي ـن ــس ورئ ـ ـيـ ــس وزراء ال ـي ــاب ــان
يشينزو آبي.
وكان وفد رفيع المستوى يضم
 22فردا من كوريا الشمالية ،بينهم
كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا
الـشـمــالـيــة ،وص ــل فــي وق ــت سابق
أمس إلى كوريا الجنوبية لحضور
حفل افتتاح البطولة التي تقام في
بيونغ تشانغ.
وكشفت وكــالــة األن ـبــاء الكورية
الـجـنــوبـيــة «يــون ـهــاب» عــن وصــول
الطائرة التي تقل الوفد القادم من
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ إل ــى م ـط ــار انـشـيــون
بكوريا الجنوبية .ويعد كيم يونغ
نام أبرز مسؤول من كوريا الشمالية
يزور الجارة الجنوبية.
ويشهد أولمبياد  2018الشتوي
م ـش ــارك ــة  22ري ــاض ـي ــا م ــن كــوريــا
الـشـمــالـيــة ،كـمــا حـضــر إل ــى كــوريــا
الـجـنــوبـيــة م ـئــات المشجعين من
الشمال إلى جانب فرقة أوركسترا
للمشاركة في الفعاليات االحتفالية.

مصافحة تاريخية
وشهدت انطالقة دورة األلعاب
ً
ً
أم ــس حــدث ــا تــاريـخـيــا بمصافحة
شقيقة الــزعـيــم ال ـك ــوري الشمالي
ك ـيــم ي ــو ج ــون ــغ ،الــرئ ـيــس ال ـكــوري
الجنوبي.
والتقت كـيــم ،وهــي أول فــرد من
األسرة الحاكمة في كوريا الشمالية
يــزور الجنوب منذ انتهاء الحرب
الكورية في  ،1953مون لدى وصوله
إلى حفل االفتتاح في بيونغ تشانغ.

مقاطعة أميركية
لكن األجواء اإليجابية لم تكتمل

بوش :روسيا تدخلت
باالنتخابات األميركية

فرنسا :ضربة قضائية
لرمز اليمين المتطرف

رئيس كوريا الجنوبية وزوجته أمام رئيس كوريا الشمالية
الـفـخــري وشقيقة الــزعـيــم خ ــال الـتــرحـيــب بــالــوفــد الـكــوري
(أ ف ب)
		
الموحد في افتتاح األولمبياد الشتوي
بتغيب نائب الرئيس األميركي عن
حفل عشاء جمع الرئيس الكوري
الجنوبي والرئيس الفخري لكوريا
الشمالية.
وأظـ ـه ــرت م ـشــاهــد تـلـفــزيــونـيــة
للمخطط التوضيحي للمقاعد أن
مقعد بـنــس يـقــابــل مقعد الرئيس
الكوري الشمالي في حفل االستقبال
في بيونغ تشانغ.
إال أن المتحدث باسم الرئاسة
الكورية الجنوبية أوضح أن بنس
ً
وصل متأخرا «وتبادل التحية مع
الجالسين على الطاولة الرئيسية
وغادر بدون أن يجلس إلى الطاولة».
وقـ ــال الـمـتـحــدث إن بـنــس أبـلــغ
ً
سـ ـ ـي ـ ــول سـ ــاب ـ ـقـ ــا أنـ ـ ـ ــه س ـي ـت ـن ــاول
العشاء مع الرياضيين األميركيين

رياضيونا قبول الهواتف ،وسلموا رسالة
احتجاج للجنة األولمبية ،وهــم ينتظرون
الرد الرسمي والخطي» ،حسبما ذكرت وكالة
األنباء الرسمية «إرنا».
وتنتشر في أنحاء إيران الفتات ومتاجر
للشركة الكورية الجنوبية العمالقة ،التي
رعــت أيضا العديد من الفعاليات الثقافية
على نطاق واســع ،ومنها المعرض الحالي
للفن المعاصر في متحف طهران.
وذكرت «إرنا» أن وزير االتصاالت محمد
ج ــواد ازاري جـهــرومــي ينظر فــي المسألة،
ويـ ـ ـ ـ ــدرس اح ـ ـت ـ ـمـ ــال مـ ـن ــع ت ـ ــوري ـ ــد ه ــوات ــف
سامسونغ.
ونـقـلــت الــوكــالــة ع ــن ش ــاه ــرخ شـهـنــازي،
األمين العام للجنة االولمبية اإليرانية« ،إن
شركة سامسونغ وكل من لهم يد في التقليل
من احترام الرياضيين اإليرانيين المشاركين

الـمـشــاركـيــن فــي األل ـعــاب الشتوية
بعيد ذلــك «ل ــذا فــإن مقعده لــم يكن
معدا».
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـم ـت ـح ــدث أن بـنــس
«كان سيغادر مباشرة بعد التقاط
الصورة الجماعية ،إال أن الرئيس
مون دعاه إلى رؤية أصدقاء ،لذا فقد
ً
مر سريعا على حفل االستقبال».
وأش ــار إلــى أن بنس لــم يصافح
كيم إال أن رئيس ال ــوزراء الياباني
ص ــافـ ـح ــه وتـ ـ ـب ـ ــادل مـ ـع ــه أط ـ ـ ــراف
الحديث.

ضغط نووي
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ات ـف ــق رئـيــس
الـ ـ ــوزراء الـيــابــانــي ورئ ـي ــس كــوريــا

الجنوبية أمــس على أهمية زيــادة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى كـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
إلرغامها على التخلي عن برامجها
النووية والصاروخية.
وجــاء ذلــك في تصريحات أدلى
ب ـهــا آبـ ــي ،ف ــي مــؤت ـمــر ع ـقــب لـقــائــه
الرئيس م ــون ،قبيل انـطــاق دورة
األلعاب أمس.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية
لألنباء عن آبي القول انه «يتعين أن
تدرك كوريا الشمالية أن العالقات
الـمـتـيـنــة ب ـيــن ال ـي ــاب ــان وال ــوالي ــات
المتحدة وكوريا الجنوبية ال يمكن
أن تتذبذب».
وأضاف «نحتاج أن تطبق جميع
الــدول األعـضــاء في األمــم المتحدة
ق ـ ــرارات مـجـلــس األمـ ــن ب ــدق ــة ،وأن

تعمل على زيادة الضغوط إلى أعلى
حد ممكن إلى أن تغير بيونغ يانغ
مــن سياساتها ،وتــأتــي لنا طالبة
الحوار».

طلب جنوبي
على صعيد متصل ،ذكرت وكالة
«يــون ـهــاب» ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة أن
الرئيس مون طلب دعم اليابان في
تنسيق محادثات بين الكوريتين.
وأضــافــت أن الرئيس مــون أبلغ
رئ ـي ــس وزراء ال ـي ــاب ــان أن سـيــول
تعمل من أجل خلق فرصة لتسوية
أزم ـ ــة ب ــرن ــام ــج كـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
الـنــووي ،وتأسيس ســام دائــم في
شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة م ــن خــال

ً
األلعاب األولمبية ،معربا عن تقديره
لترحيب الجانب الياباني بذلك.
ورغ ـ ــم أن ب ـيــونــغ ي ــان ــغ أوق ـفــت
عمليات إطالق الصواريخ البالستية
منذ نوفمبر الماضي فإنها نظمت
ً
ع ــرض ــا ع ـس ـك ــري ــا ض ـخ ـم ــا عـشـيــة
افتتاح االولمبياد بمناسبة الذكرى
الـسـبـعـيــن ع ـلــى تــأس ـيــس الـجـيــش
في كوريا الشمالية ،في حين رأى
بعض المراقبين أن تقديم موعد
الـعــرض العسكري «انـتـكــاســة» في
الـعــاقــات الــدافـئــة بين الكوريتين
التي صاحبت األولمبياد.
(سيول  -وكاالت)

أميرة النظام الشمالي الصاعدة

في ألعاب بيونغ تشانغ الشتوية يجب أن
يقدموا اعتذارا للفريق اإليراني ،والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية لن تتنازل في هذا األمر».
وذك ــرت «إرنـ ــا» ،أمــس األول ،ان «مـصــدرا
مـطـلـعــا» ق ــال إن وزي ــر الـخــارجـيــة االيــرانــي
محمد جواد ظريف سيتوقف عن استخدام
هاتفه ماركة سامسونغ في حال عدم توجيه
اعتذار.
ورغ ــم ع ــدم تــأكـيــد ه ــذه الـمـعـلــومــة ،أث ــار
تقرير الــوكــالــة ،على مــا يـبــدو ،سلسلة من
االحتجاجات على «تويتر» تحت شعار «ال
لسامسونغ».
وك ـت ــب أحـ ــد م ـس ـت ـخــدمــي «ت ــويـ ـت ــر»« :لــو
كـنــت شخصية م ـعــروفــة ،وردا عـلــى إهــانــة
سامسونغ الكبيرة ،لرميت هاتفي ماركة
س ــام ـس ــون ــغ أم ـ ــام الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،وط ـل ـب ــت مــن
شخصيات معروفة أخرى االنضمام إلي».

خطت كيم يــو جــونــغ ،شقيقة الزعيم الكوري
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ك ـي ــم ج ــون ــغ أون ،أول ـ ـ ــى خ ـطــوات ـهــا
الدبلوماسية الدولية نحو تولي منصب مرموق
يؤكد مراقبون أن شقيقها يعدها له.
وأمـ ــس دخ ـلــت كـيــم ي ــو جــونــغ ال ـتــاريــخ ك ــأول
عـضــوة فــي األس ــرة الـكــوريــة الشمالية الحاكمة
يــزور الجنوب منذ توقف الـحــرب الـكــوريــة التي
استمرت  3سنوات بين  1950و ،1953وأعقبتها
هدنة جعلت الكوريتين عمليا في حالة حرب ،في
غياب اتفاق سالم.
ً
ويـعـتـقــد أن كـيــم يــو جــونــغ ( 30ع ــام ــا) ،وهــي
إحــدى األبـنــاء الثالثة للزعيم الـكــوري الشمالي
ال ـس ــاب ــق ك ـيــم ج ــون ــغ إيـ ــل م ــن زوجـ ـت ــه ال ـثــال ـثــة،
الراقصة السابقة كو يونغ هوي ،أي إنها األخت
الشقيقة لكيم جونغ أون ،وقد تلقت تعليمها في
سويسرا.
وك ـي ــم ي ــو ج ــون ــغ ع ـضــو م ـن ــاوب ف ــي الـمـكـتــب

السياسي التابع للجنة المركزية للحزب الحاكم،
وهي هيئة اتخاذ القرارات الحزبية ،وتلعب دورا
أساسيا في الدعاية للحزب.
وتحظى كيم يو جونغ ،وهي من أقرب المقربين
مــن جــونــغ أون ،بنفوذ متزايد فــي بلد تحكمها
العائلة نفسها منذ منتصف القرن العشرين.
وب ـق ـيــت ك ـيــم ي ــو ج ــون ــغ ب ـع ـيــدة ع ــن األضـ ــواء
حتى جنازة والدها ،حيث شوهدت عبر شاشة
التلفزيون الرسمي تقف مباشرة خلف شقيقها،
وهي تبكي شاحبة الوجه.
وار ت ـقــت كـيــم ا لـتــي تتقن اللغتين اإلنكليزية
والـفــرنـسـيــة ســري ـعــا ،بـعــد تــولــي أخـيـهــا الـحـكــم،
لـتـصـبــح م ــن ال ـن ـســاء األوس ـ ــع ن ـف ــوذا ف ــي كــوريــا
الشمالية.
ونادرا ما تشغل نساء منصبا سياسيا رفيعا
في الشمال ،حيث المجتمع ذكوري إلى حد بعيد،
باستثناء األسرة الحاكمة.

ً
تفجير مزدوج يستهدف مسجدا في بنغازي ترامب :على الفلسطينيين واإلسرائيليين التنازل

«البنيان المرصوص» تدعو إلى النفير العام في سرت

جندي ليبي داخل المسجد المستهدف في بنغازي أمس (أ ف ب)
وق ــع أم ــس انـفـجــار م ــزدوج داخ ــل مسجد فــي مدينة
بنغازي شرق ليبيا.
وقال مسعفون إن شخصا قتل وأصيب  37في االنفجار
المزدوج داخل مسجد أبوهريرة بمنطقة الماجوري في
بنغازي .وذكــر موقع «بوابة الوسط» اإلخـبــاري الليبي
أنه وصل إلى المستشفى حتى اآلن أكثر من  40جريحا.
وق ــال سـكــان إن االنـفـجــار وقــع أثـنــاء صــاة الجمعة.
وذكر مصدر عسكري انه يبدو أن االنفجار نفذ عن بعد
باستخدام هاتف محمول.
ويأتي التفجير ،الذي وقع في منطقة الماجوري وسط
بنغازي ،بعد أسبوعين من انفجار سيارتين مفخختين
في بنغازي ،ما أسفر عن مقتل  33شخصا على األقل.
إلى ذلــك ،أعلنت قــوات عملية «البنيان المرصوص»،
الموالية لحكومة الوفاق الليبية ،المعترف بها دوليا،
حالة االستنفار في صفوفها بمدينة سرت شمال البالد،
بعد رصد تحركات قوات معادية في محيطها.
وذكــر المركز اإلعــامــي لـ«البنيان الـمــرصــوص» ،في

سلة أخبار

اتهم الرئيس األميركي األسبق
جورج دبليو بوش روسيا،
بالتدخل في انتخابات
الرئاسة في الواليات المتحدة
عام  ،2016وقال بوش ،في
مقابلة أجريت خالل مؤتمر
ً
في أبوظبي« :إن هناك دليال
ً
واضحا على أن الروس
تدخلوا ،لكن مدى تأثر النتيجة
بذلك ،فهذه مسألة أخرى».
وأضاف« :تدخلوا ،وهذا يمثل
خطورة على الديمقراطية».
وتابع« :هذه إشكالية ،بأن
تتدخل دولة أجنبية في
نظامنا االنتخابي ،وأريد
تذكيركم بأنهم قاموا بذات
األمر خالل الحرب الباردة،
وبرعوا في محاولة التالعب
في الرأي العام ،سواء هنا أو
في أوروبا».

تصعيد إيراني في «أزمة الهواتف»
رفضت بعثة إيران الرياضية ،المشاركة
في دورة األلعاب الشتوية المقامة بكوريا
الجنوبية ،أمس ،قبول هواتف ذكية مجانية
مــن «سامسونغ» خاصة باألولمبياد ،قبل
أن تـقــدم المجموعة الـعـمــاقــة اع ـت ــذارا لها
الستثنائها أساسا من الحصول على تلك
الهواتف الهدايا.
ورفــض منظمو االلـعــاب األربـعــاء إعطاء
الع ـب ــي إيـ ـ ــران وك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة هــواتــف
«غ ــاالك ـس ــي نـ ــوت  »8م ــن ال ـش ــرك ــة الــراع ـيــة
«سامسونغ» ،تتضمن معلومات لوجستية
مهمة خاصة بالمنافسات ،بسبب العقوبات
الدولية المفروضة على الدولتين.
ورغم تراجعهم عن القرار في اليوم التالي
فإن الحادثة أثارت عاصفة في إيران ،حيث
تتواجد «سامسونغ» ،وقال السفير االيراني
في كوريا الجنوبية حسن طاهريان« :رفض

دوليات

حـســابــه عـلــى «ف ـي ـس ـبــوك» أن ق ــوة تــأمـيــن س ــرت أقــامــت
حــواجــز أمنية عند مــداخــل ومـخــارج المدينة ،وسيرت
عدة دوريات شرقها.
وانتقد البيان مرة أخرى حكومة الوفاق ،محمال إياها
المسؤولية مجددا عن قلة الدعم اللوجستي «وإهمال
متابعة عالج جرحى العملية وعوائل الشهداء».
ولــم يكشف البيان هوية تلك الـقــوات المعادية ،ولم
يوضح ما إذا كانت تابعة لتنظيم «داعش» اإلرهابي أم
للجيش الوطني الليبي ،برئاسة المشير خليفة حفتر،
والموالي لمجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري
أشار مؤخرا إلى أن قوات حفتر ال ترغب في مواجهة مع
ق ــوات «البنيان الـمــرصــوص» ،مما يتيح الترجيح بأن
القوات التي تم رصدها في محيط سرت تابعة لـ«داعش».
وشنت قــوات عملية «البنيان المرصوص» في مايو
 2016هجوما تمكنت خالله من طرد مسلحي «داعش»
من سرت بعد ثمانية أشهر من انطالق العملية.

توتر بين السفير األميركي بإسرائيل و«هآرتس» بسبب االستيطان
ط ـ ــال ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ال ـ ـطـ ــرف ـ ـيـ ــن
الفلسطيني واإلسرائيلي بتقديم
تنازالت كبيرة من أجل التوصل
إلى إتفاق سالم.
وق ــال ت ــرام ــب ،فــي مـقــابـلــة مع
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،نشرت
مـقـتـطـفــات مـنـهــا أمـ ــس« :أعـتـقــد
أ نــه يتعين على الطرفين تقديم
تنازالت كبيرة من أجل التوصل
إلى اتفاق سالم».
وردا على ســؤال عن سبب ما
قاله في كلمته بمنتجع دافوس
أخـ ـي ــرا ب ـ ــأن الـ ـق ــدس أزيـ ـل ــت عــن
ط ـ ــاول ـ ــة ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات أوض ـ ــح:
«أردت أن أوض ــح أن الـقــدس هي
عاصمة إسرائيل ،أما فيما يتعلق
بالحدود المحددة ،فإنني سأمنح
الــدعــم لـمــا يتفق عليه الـطــرفــان
الفلسطيني واإلسرائيلي».
وداف ـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ع ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــراره
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف بـ ــال ـ ـقـ ــدس ع ــاص ـم ــة
إلســرائ ـيــل ق ــائ ــا ،إن «االع ـت ــراف
بالقدس عاصمة لكم كــان مهما
ج ـ ــدا ،وقـ ــد ش ـكــرنــي ال ـع ــدي ــد من
الناس ،ولــم يشكرني الكثيرون،
لكنني وعــدت ونـفــذت» ،مضيفا:
«فــي الــواقــع لقد قلت إنني أنوي
أن أفعل ذلك في سنتي الرئاسية
األولى».
وتابع ترامب« :لقد فشل جميع
الرؤساء اآلخرين في تنفيذ هذا
الوعد ،رغم أنهم وعدوا به خالل

أيدت محكمة استئناف فرنسية
قرار حزب الجبهة الوطنية
اليميني بطرد مؤسس الحزب
جان ماري لوبان ،بسبب
تصريحات معادية للسامية.
وشكل قرار المحكمة ،أمس ،في
فرساي هزيمة للرجل الذي ظل
عقودا يؤجج اليمين المتطرف
المعادي للهجرة في فرنسا.
كما أنه نصر البنته مارين
لوبان ،رئيسة الحزب والتي
خاضت اإلعادة في انتخابات
الرئاسة الفرنسية العام
الماضي.
وقاضى جان ماري لوبان
«الجبهة الوطنية» لطرده في
 ،2015لكن محكمة أدنى أكدت
قرار الحزب في .2016
وأكدت المحكمة حكما من
محكمة أدنى بأن لوبان البالغ
من العمر  89سنة يمكنه
استعادة وضعيته الرمزية
كرئيس للحزب مدى الحياة،
غير أن الحزب قد يطيح به من
المنصب مارس المقبل.

جدل في هولندا حول
قانون ّ
يجرم شتم الملك

يدور في هولندا نقاش حول
قانون قديم يعاقب بالسجن
والغرامة من يقدم على شتم
الملك ،يصفه بعض النواب بأنه
يشبه قوانين القرون الوسطى.
ومساء أمس األول ،شهد
البرلمان نقاشا حول إلغاء
القانون ،وهو موضوع يثير
ً
توترا بين أطراف ّاالئتالف
األكثري الذين تجنبوا إثارته في
مفاوضات تشكيل الحكومة.
وهولندا واحدة من الدول
القليلة في العالم التي ما زالت
قوانينها تعاقب على اإلساءة
للملك ،ويعود هذا القانون فيها
إلى عام .1930
ّ
وقلما ّ
يطبق القانون في
هولندا ،وكانت آخر مرة في عام
.2011

تدهور صحة أمير
الدنمارك

فلسطينيون يحتمون بتبة خالل اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية قرب معبر جنوب غزة أمس (رويترز)
ح ـم ــات ـه ــم االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،إال أن
الجهود لمنعهم من القيام بذلك
كانت كبيرة ً
جدا».
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ه ـ ــاج ـ ــم ال ـس ـف ـي ــر
األم ـيــركــي ل ــدى إســرائ ـيــل ديفيد
فريدمان ،أمس ،صحيفة هآرتس
اإلسرائيلية ،بعدما انتقد كاتب
بالصحيفة تـبــر عــه لمستوطنة
يـ ـه ــودي ــة فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
المحتلة.
وكـ ـت ــب جـ ـي ــدون ل ـي ـف ــي ،وه ــو
ناقد قوي لالحتالل اإلسرائيلي
ل ــأراض ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ،مـقــاال
فـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة هـ ـ ــآرتـ ـ ــس ب ـش ــأن
المستوطنة المعروفة باسم «هار
براخا» (جبل البركات بالعبرية)،

ووصفها بأنها «جبل اللعنات»،
مشيرا إلى أن أجــزاء منها كانت
مـبـنـيــة ف ــوق أراض فلسطينية
خاصة.
وانتقد ليفي السفير فريدمان
الـ ــذيـ ــن تـ ـب ــرع ع ــان ـي ــة ب ـس ـي ــارة
إسعاف للمستوطنة ،حيث قتل
م ـهــاجــم فـلـسـطـيـنــي مـسـتــوطـنــا
إسرائيليا األسبوع الجاري.
وقال فريدمان في تغريدة« :ما
الذي حدث لهآرتس؟ أربعة أطفال
صـ ـغ ــار ي ـج ـل ـس ــون حـ ـ ـ ــدادا عـلــى
وال ــده ــم الـمـقـتــول ،وه ــذا الـمـقــال
يصف مجتمعهم بجبل اللعنات،
أليس لديهم أي رحمة؟».
وي ـ ـم ـ ـت ـ ـلـ ــك ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدم ـ ـ ــان ،وهـ ــو

يـ ـه ــودي أرث ــوذكـ ـس ــي ،ع ـ ــددا من
االسـتـثـمــارات فــي إســرائـيــل وفي
ال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات الـ ـيـ ـه ــودي ــة فــي
الضفة الغربية.
ولجأ رئيس تحرير هآرتس،
آموس شوكين ،إلى «تويتر» لدعم
ليفي ،قــائــا»:سـعــادة السفير إن
ليفي مـحــق ،فطالما أن سياسة
إسرائيل التي تدعمها حكومتكم،
وأن ـ ــت شـخـصـيــا ت ـعــرقــل عملية
ال ـس ــام ،وت ـقــوم بــالـضــم العملي
لـ ـ ــأراضـ ـ ــي وال ـ ـت ـ ـفـ ــرقـ ــة األبـ ــديـ ــة
ومحاربة اإلرهاب مع الرغبة لدفع
ثمنه ،سيكون هناك المزيد ممن
هم في حالة حداد».

اختصر ولي عهد الدنمارك
األمير فريدريك ،رحلته إلى
كوريا الجنوبية لتأييد
وفد بلده في دورة األلعاب
األولمبية الشتوية ،ليعود إلى
الديار ويطمئن على صحة
والده األمير هنريك الذي
تدهور وضعه الصحي بشدة،
بحسب ما أعلن القصر الملكي،
أمس .ويعاني األمير هنريك
زوج ملكة الدنمارك مارغريت
الثانية البالغ من العمر 83
عاما والمصاب بالخرف ،من
التهاب رئوي.
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أخبار مصر

الجيش المصري يطلق «العملية الشاملة» ضد اإلرهاب

استنفار شمال سيناء وإغالق المتاجر ومحطات الوقود ومقاتالت تدك معاقل اإلرهابيين

سلة أخبار
السيسي يشهد انطالق
المنتدى اإلفريقي للتكنولوجيا

سيناء ،القاهرة  -مصطفى سنجر وأيمن
عيسى وخالد عبده ومي ياقوت

أعلن الجيش المصري أمس
"العملية الشاملة للقوات
المسلحة سيناء ،"2018
التي تستهدف تطهير شبه
الجزيرة من اإلرهابيين ،تزامنا
مع استنفار أمني غير مسبوق في
البالد ،وتحرك قوات الجيش
والشرطة لمهاجمة أماكن
تجمعات اإلرهابيين في سيناء
وعبر الحدود الليبية.

تعد عملية الجيش
والشرطة األخيرة
من أكبر العمليات
المكرسة لمواجهة
اإلرهاب في األعوام
التي تلت ثورة 25
يناير 2011

الشرطة تقتل ثالثة
عناصر إرهابية من
«حسم» في القاهرة

قـبــل نـحــو  20يــومــا مــن انتهاء
مهلة الرئيس عبدالفتاح السيسي
لقوات الجيش والشرطة بتطهير
مصر مــن اإلره ــاب ،دشــن الجيش
المصري ،في مشهد مهيب ،عملية
ع ـس ـكــريــة واس ـع ــة ال ـن ـط ــاق ،تــركــز
على مواجهة اإلره ــاب في سيناء
أسـ ــاسـ ــا ،وت ـم ـت ــد ع ـب ــر ال ـص ـح ــراء
ال ـغــرب ـيــة ال ـمــاص ـقــة ل ـل ـحــدود مع
ليبيا ،وال تستبعد البؤر اإلرهابية
فـ ــي الـ ـجـ ـب ــال ال ـم ــاص ـق ــة لـبـعــض
م ـحــاف ـظــات ال ـص ـع ـيــد ،ف ــي واح ــدة
من أكبر العمليات العسكرية ضد
الجماعات التكفيرية.
وأعلن المتحدث باسم القوات
المسلحة المصرية تامر الرفاعي،
أ م ــس ،تــد شـيــن "العملية الشاملة
للقوات المسلحة سيناء  ،"2018في
إطــار التكليف الـصــادر من رئيس
الجمهورية عبدالفتاح السيسي
للقيادة العامة للقوات المسلحة
ووزارة ا ل ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ــا ل ـم ــواج ـه ــة
ال ـش ــام ـل ــة لـ ــإرهـ ــاب وال ـع ـم ـل ـيــات
اإلجـ ــرام ـ ـيـ ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ،ب ــال ـت ـع ــاون
ال ــوثـ ـي ــق مـ ــع م ــؤسـ ـس ــات ال ــدول ــة
ك ــاف ــة ،ب ـه ــدف "إح ـ ـكـ ــام ال ـس ـي ـطــرة
عـلــى الـمـنــافــذ ال ـخــارج ـيــة لـلــدولــة
المصرية ،وتطهير المناطق التي
توجد بها العناصر اإلرهابية".
ودعـ ــت الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة ،في
البيان الذي حمل رقم واحد ،والذي
أل ـقــاه الــرفــاعــي ،الـشـعــب المصري
إل ــى "ال ـت ـع ــاون الــوث ـيــق م ــع ق ــوات
إنـفــاذ الـقــانــون لمجابهة اإلره ــاب
واقـتــاع ج ــذوره واإلب ــاغ الفوري
عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار
الـ ــوطـ ــن" .وبـ ـع ــد ال ـب ـي ــان ال ـســابــق
بــأربــع س ــاع ــات ،أص ــدر المتحدث
العسكري البيان رقم اثنين ،والذي
أكــد فيه أن ال ـقــوات الـجــويــة قامت
باستهداف "بعض البؤر واألوكار
ومخازن األسلحة والذخائر التي
تستخدمها الـعـنــاصــر اإلرهــابـيــة
ك ـقــاعــدة الس ـت ـه ــداف قـ ــوات إن ـفــاذ
القانون واألهداف المدنية بشمال
ووسـ ـ ــط سـ ـيـ ـن ــاء" ،ب ــالـ ـت ــوازي مــع
تشديد الـقــوات البحرية إجــراء ات
الـتــأمـيــن عـلــى ال ـم ـســرح الـبـحــري،
بـغــرض قـطــع خـطــوط اإلمـ ــداد عن
العناصر اإلرهابية ،وتتولى قوات
ح ــرس ال ـح ــدود تـشــديــد إجـ ــراءات
التأمين على المنافذ الـحــدوديــة،
ب ـي ـن ـمــا ت ـت ــول ــى ع ـن ــاص ــر الـجـيــش
وال ـشــرطــة تكثيف االن ـت ـشــار أمــام
األه ــداف والـمـنــاطــق الـحـيــويــة في
الداخل المصري.
وتعد عملية الجيش والشرطة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـ ــن أكـ ـ ـب ـ ــر ال ـع ـم ـل ـي ــات
الـ ـمـ ـك ــرس ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب
ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـت ــي ت ـلــت ث ـ ــورة 25
ي ـن ــا ي ــر  ،2011ك ـم ــا أن "ا ل ـع ـم ـل ـيــة
الشاملة" تأتي قبل شهر من إجراء
االنتخابات الرئاسية المقررة في
مارس ،والتي ينافس فيها رئيس
حزب الغد موسى مصطفى موسى،
الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي
يسعى لوالية رئاسية ثانية.
وكان السيسي طلب من رئيس
أركـ ـ ــان الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة محمد
فــريــد ح ـج ــازي ،ووزيـ ــر الــداخـلـيــة
مجدي عبدالغفار ،استعادة األمن
خالل ثالثة أشهر في سيناء ،خالل
احتفالية ذكرى المولد النبوي 29
نوفمبر الماضي.

كواليس العملية
وكشف مصدر رفيع المستوى

قطاعات عسكرية تتجه إلى شمال سيناء أمس

«الشاملة» تعقب «النسر» و«حق الشهيد»
منذ االنفالت األمني ،الذي أعقب ثورة  25يناير  ،2011شن الجيش
المصري سلسلة من العمليات العسكرية البارزة ،لتطهير سيناء
من البؤر اإلرهابية التي تمركزت في شمالي سيناء ووسطها ،كان
آخرها العملية المعنونة بـ"المجابهة الشاملة" ،التي تعد خليفة
لعمليتي "النسر" في  ،2011وحق الشهيد .2015
وانـطـلـقــت الـعـمـلـيــة "ن ـس ــر" ف ــي  12أغـسـطــس  ،2011عـقــب عــدة
تفجيرات استهدفت أنـبــوب تصدير الـغــاز إلــى إسرائيل واألردن،
وإعالن تنظيم أطلق على نفسه اسم "جيش تحرير اإلسالم" اعتزامه
تحويل سيناء إلــى إمــارة إسالمية ،ونشر الجيش المصري نحو
 1000جندي في سيناء إلحكام السيطرة عليها.
ودشن الجيش المصري عملية "نسر  "2في  5أغسطس  ،2012ردا
على مقتل  16جنديا ،إثر هجوم مسلح بالقرب من معبر أبوسالم،
شمال سيناء ،وقال الجيش المصري إن العملية جرت على مرحلتين،
األولى تم تنفيذها من  7إلى  30أغسطس ،أما الثانية فبدأت من 31
أغسطس .2012
ثم أطلقت القوات المسلحة المصرية حملة ضخمة في سيناء،
تحت شعار "حق الشهيد" ،في  8سبتمبر  ،2015بعد سلسلة من
لـ"الجريدة" كواليس عملية سيناء
 ،2018إذ أ ك ـ ــد أن ا ل ـع ـم ـل ـيــة تـتــم
ب ـم ـش ــارك ــة ك ــل األف ـ ـ ــرع الــرئ ـي ـس ـيــة
للقوات المسلحة ،و تــم التصديق
ع ـل ـي ـه ــا رسـ ـمـ ـي ــا مـ ـن ــذ األس ـ ـبـ ــوع
الـ ـم ــاض ــي مـ ــن ال ـس ـي ـس ــي ،ب ـهــدف
القضاء على التنظيمات اإلرهابية.
وأش ــار الـمـصــدر إل ــى أن ــه سبق
إط ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ج ـم ــع
مـعـلــومــات أمـنـيــة اسـتـغــرقــت نحو
 45ي ــوم ــا ،رص ـ ــدت أم ــاك ــن وج ــود
اإلرهــاب ـي ـيــن ،ونــوع ـيــة تسليحهم
وجنسياتهم وعددهم.
وأكــد أن العملية تشمل تشديد
اإلج ـ ــراءات األم ـن ـيــة عـلــى ال ـحــدود
مـ ــع ل ـي ـب ـي ــا ،ووضـ ـ ـ ــع قـ ـ ـ ــوات عـلــى
ال ـح ــدود بـشـكــل كــامــل ،وت ــم وضــع
قـ ــوات ان ـت ـشــار س ــري ــع وق ـ ــوات من
حـ ــرس الـ ـح ــدود ل ـتــأم ـيــن ال ـح ــدود
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ل ـم ـن ــع ت ــوغ ــل أي
عناصر إرهابية تستغل انشغال
ال ـقــوات بتطهير سـيـنــاء ،مضيفا:
"الـعـمـلـيــات تشمل أيـضــا تمشيط
المدقات الجبلية في الوادي الجديد
والواحات".

أوضاع ميدانية
ع ـ ـلـ ــى األرض ،ن ـ ـقـ ــل مـ ــرا سـ ــل
"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ف ـ ــي سـ ـيـ ـن ــاء أج ـ ـ ــواء
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،وأك ـ ــد
أن ح ــال ــة مـ ــن الـ ـ ـه ـ ــدوء والـ ـت ــرق ــب
سـ ـ ــادت ب ـي ــن أبـ ـن ــاء م ـ ــدن ش ـمــالــي
سيناء ،مع تحليق المقاتالت في

األجــواء ،وسماع دوي قصف لبؤر
اإلرهابيين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى إغـ ـ ـ ـ ـ ــاق ج ـم ـي ــع
م ــداخ ــل ش ـمــال س ـي ـنــاء الـمـشـتــركــة
م ـ ــع مـ ـح ــافـ ـظ ــات ج ـ ـنـ ــوب س ـي ـن ــاء
وإقـلـيــم الـقـنــاة ،وت ــم إغ ــاق الـطــرق
بـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــريـ ــش ورفـ ـ ـ ـ ــح والـ ـشـ ـي ــخ
زوي ـ ـ ــد ،وإغ ـ ـ ــاق م ـح ـط ــات ال ــوق ــود
فــي الـعــريــش ،ومنح طــاب جامعة
سيناء إجازة مدة أسبوع ،ورجحت
م ـصــادر إرج ــاء ال ــدراس ــة بـمــدارس
ش ـمــال سـيـنــاء ألج ــل غـيــر مسمى،
ب ــال ـت ــوازي م ــع تـعـلـيـمــات لــأهــالــي
بعدم االقـتــراب مــن كمائن الجيش
والشرطة.
وقال شهود عيان إن المقاتالت
ال ـحــرب ـيــة وج ـه ــت ض ــرب ــات جــويــة
شملت مناطق الظهير الصحراوي
ل ـم ــراك ــز ال ـع ــري ــش وال ـش ـي ــخ زوي ــد
ورفح ،مع بداية العمليات ،وتحركت
األرت ـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي اتـ ـج ــاه ــات
مـخـتـلـفــة تـحــت غ ـطــاء ج ــوي شمل
مــراق ـبــة وإغ ــاق ــا لـلـطــريــق الــدولــي

الهجمات اإلرهابية ،في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش ،شمال
سيناء ،وانتهت المرحلة الرئيسية منها في  22سبتمبر ،وأسفرت
عن مقتل  535إرهابيا ،بينهم عناصر تنظيمية شديدة الخطورة،
وضـبــط  634مــن المطلوبين أمـنـيــا ،إلــى جــانــب تدمير  613وكــرا
للجماعات المسلحة.
واستكملت المرحلة الثانية من عملية "حق الشهيد" في يناير
 ،2016لمواجهة تنظيم "بيت المقدس" في سيناء ،الذي بايع تنظيم
داعش تحت اسم "والية سيناء" ،واستمرت  4أيام ،وأسفرت عن مقتل
 98عنصرا إرهابيا،
وأعلنت المرحلة الثالثة من "حق الشهيد" في  25أكتوبر ،2016
واستمرت ثالثة أيــام ،وأسـفــرت عن قتل  48إرهابيا ،كما انطلقت
المرحلة الرابعة من "حق الشهيد" في يوليو  ،2017واستمرت  8أيام،
تمكنت قوات الجيش خاللها من قتل  40تكفيريا مسلحا.
وورثــت "العملية الشاملة" التي انطلقت أمس ،هذا الميراث من
العمليات الضخمة الناجحة ،ويتوقع أن تكون "الشاملة" األضخم،
ألنها ال تقتصر على سيناء فقط كسابقاتها ،بل تمتد إلى وسط
الدلتا والصحراء الغربية وبعض محافظات الصعيد.
الساحلي بين القنطرة والعريش.
واضــاف الشهود انه تم تشديد
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـف ـت ـيــش ع ـن ــد جـمـيــع
ال ـك ـمــائــن ع ـلــى الـ ـط ــرق الــرئـيـسـيــة
وم ـح ـي ــط ال ـ ـمـ ــدن ،م ـم ــا ق ـل ــص مــن
ت ـحــركــات األه ــال ــي ال ــذي ــن الـتــزمــوا
منازلهم ،بينما أعلنت مستشفيات
شـمــال سـيـنــاء االسـتـنـفــار تحسبا
ألي طارئ.
وف ـ ــي رف ـ ــح اس ـت ـم ــر ال ـع ـم ــل فــي
المعبر ال ـبــري لـلـيــوم الـثــالــث على
ال ـت ــوال ــي ح ـتــى س ــاع ــة م ـب ـكــرة مــن
ص ـبــاح أمـ ــس ،لـكــن س ــرع ــان م ــا تم
إغــاقــه بعد دخ ــول وفــد مــن حركة
حـمــاس ،برئاسة إسماعيل هنية،
األراضـ ـ ــي ال ـم ـصــريــة ،وال ـ ــذي يـبــدأ
زيارة رسمية لمصر لبحث عدد من
الملفات المشتركة ،وأهمها مصير
المصالحة الفلسطينية ،وتأمين
الحدود بين مصر وقطاع غزة.
في االثناء ،أعلنت وزارة الداخلية
تعزيز اإلجــراءات األمنية ،بمحيط
الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت الـ ـمـ ـهـ ـم ــة والـ ـحـ ـي ــوي ــة

والمشاريع القومية واالستثمارية،
ومرافق الدولة الحيوية ومحطات
ال ـك ـهــربــاء وال ـم ـيــاه ودور الـعـبــادة
واألماكن السياحية ،في إطار حالة
االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار الـ ـقـ ـص ــوى بـمـخـتـلــف
االتجاهات االستراتيجية بالدولة،
في إطار التنسيق الكامل مع قوات
الجيش.
وانتشرت الشرطة في القاهرة
وال ـمــدن الــرئـيـسـيــة بالمحافظات،
وق ــال م ـصــدر أم ـنــي إن ــه تــم إطــاق
حـ ـم ــات أم ـن ـي ــة ل ـت ـم ـش ـيــط ال ـج ــزر
النيلية والمناطق الجبلية والقرى
والنجوع النائية للقضاء على البؤر
التي تهدد أمن وسلم المواطنين.
وك ـش ـف ــت ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان
رسـمــي ،عــن مقتل  3إرهابيين من
حــركــة حـســم اإلرهــاب ـيــة بــالـقــاهــرة،
وضـ ـب ــط  14آخ ــري ــن ب ـم ـحــاف ـظــات
ال ـق ـل ـي ــوب ـي ــة وال ـ ـف ـ ـيـ ــوم وأس ـ ـيـ ــوط
والــدقـهـلـيــة والـبـحـيــرة والمنوفية
والشرقية.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أنـ ـه ــا فـ ــي إطـ ــار

"إجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاض مـ ـخـ ـطـ ـط ــات ج ـم ــاع ــة
اإلخــوان اإلرهابية التي تستهدف
المساس بأمن الوطن والنيل من
م ـق ــدرات ــه ،فـقــد رص ــد ق ـطــاع األم ــن
ال ــوطـ ـن ــي صـ ـ ـ ــدور ت ـك ـل ـي ـف ــات مــن
قيادات الجماعة اإلرهابية الهاربة
بــال ـخــارج لـعـنــاصــرهــا المنتمين
لما تسمى بحركة حسم ...لتنفيذ
سـلـسـلــة م ــن الـعـمـلـيــات الـعــدائـيــة
الـ ـمـ ـت ــزامـ ـن ــة خ ـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة إلح ــداث حــالــة مــن عــدم
االستقرار".
وت ــاب ـع ــت" :تـ ــم رصـ ــد ت ـحــركــات
العناصر اإلرهابية بإحدى الشقق
السكنية الكائنة بعمارات اإلسكان
االجتماعي تحت اإلنشاء بالقاهرة،
حيث تمت مداهمة الوكر ،وتبادل
إط ــاق ال ـنــار مـعـهــم ،مــا أسـفــر عن
مصرع ثالثة عناصر أمكن تحديد
هوية أحدهم ،وتبين أنه إخواني".

متابعة رئاسية
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـس ـي ـس ــي
متابعته عمليات الجيش والشرطة،
وكتب عبر صفحته الرسمية على
"فيسبوك"" :أتــابــع بفخر بطوالت
أبـ ـن ــائ ــي مـ ــن ال ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
والـ ـش ــرط ــة ل ـت ـط ـه ـيــر أرض مـصــر
الـغــالـيــة م ــن الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة
أعداء الحياة ،ودائما تحيا مصر".
وذك ــر م ـصــدر رف ـيــع الـمـسـتــوى
أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه
خط سير العمليات ،وأنــه اجتمع
مــع وزيــر الــدفــاع صدقي صبحي،
قبل إطالق العملية ،من أجل تأكيد
ضرورة تطهير مصر من اإلرهاب.
وحول تقييم العملية العسكرية،
قــال الخبير االستراتيجي جمال
أبوذكري ،لـ "الجريدة" ،إن العملية
ت ـ ــأت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات
الرئيس السيسي بتطهير سيناء
مــن اإلرهــابـيـيــن ،مــؤكــدا أن أهمية
الـعـمـلـيــة تـكـمــن ف ــي أن ـهــا أحبطت
العمليات التي كان من المتوقع أن
تقوم بها العناصر اإلرهابية خالل
فترة االنتخابات الرئاسية.

حضور عسكري الفت قرب «ظهر»
فــي ظــل الـتــوتــر ال ــذي تشهده منطقة شرق
الـبـحــر الـمـتــوســط ،الـغـنـيــة بــالـغــاز الطبيعي،
بــدا الفتا الحضور العسكري المصري حول
حقل "ظهر" المصري في المنطقة االقتصادية
المصرية بالبحر المتوسط ،في الفيديو الذي
بثته القوات المسلحة أمس ،لتدشين "العملية
ال ـشــام ـلــة س ـي ـنــاء  ،"2018لـتـطـهـيــر م ـصــر من
البؤر اإلرهابية .وظهرت قطع بحرية مصرية
حول حقل "ظهر" العمالق ،الذي بدأت القاهرة
األسبوع قبل الماضي استخراج الغاز الطبيعي
منه ،ما توقف أمامه اإلعالمي المصري عمرو
أديب ،وغرد قائال" :توقفت عند لقطات القوات
البحرية المصرية وهــي تطوف حــول منصة
ح ـقــل ظ ـهــر ل ـل ـغ ــاز ،إج ــاب ــة ع ـلــى س ـ ــؤال حــول

مــاحـظــاتــي عـلــى ب ـيــانــات ال ـق ــوات المسلحة،
الرسالة واضحة" .وتلميح أديب حول "الرسالة
الواضحة" يعيدنا إلــى التالسن الخشن بين
تركيا ومصر األسبوع الماضي ،على خلفية
تـبــايــن الـمـصــالــح ف ــي الـمـنــاطــق االقـتـصــاديــة
بمنطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز
الـطـبـيـعــي ،إذ أع ـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي
عــدم اعـتــراف أنـقــرة باتفاقية ترسيم الحدود
البحرية بين مصر وقبرص الموقعة عام ،2013
لالستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخ ــال ـص ــة ل ـل ـب ـلــديــن ف ــي ش ــرق
الـبـحــر الـمـتــوســط .وردت مـصــر بـقــوة تكشف
ع ــن اس ـت ـيــاء وغ ـضــب غـيــر م ـك ـتــوم ،إذ أعلنت
الخارجية المصرية أن االتفاقية "ال يمكن ألي

طرف أن ينازع في قانونيتها" ،محذرة من أي
محاولة للمساس أو االنتقاص من حقوق مصر
الـسـيــاديــة فــي منطقة ش ــرق الـمـتــوســط ،وأنــه
سيتم التصدي ألي محاولة في هذا اإلطار.
وي ـعــزز مـســار تـحــرك مـصــر فــي المتوسط،
عبر االتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ونـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره ال ـ ـق ـ ـبـ ــرصـ ــي ن ـي ـك ــوس
أنستاسيادس ،التعاون الثنائي بين البلدين.
وكشف مصدر حكومي مسؤول ،لـ"الجريدة"،
أن االتصال أكد التنسيق المتبادل في مواجهة
التصريحات التركية ،وأن الطرفين شددا على
اس ـت ـمــرار ال ـت ـعــاون بـيــن ال ـقــاهــرة ونيقوسيا،
م ــن أجـ ــل اس ـت ـخ ــراج الـ ـغ ــاز م ــن منطقتيهما
االقتصادية في المتوسط.

يشهد الرئيس عبدالفتاح
السيسي ،صباح اليوم ،فعاليات
املنتدى اإلفريقي الثالث للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،تحت
عنوان «استخدام أدوات البحث
العلمي والتكنولوجيا واالبتكار
لتعظيم االستفادة من املوارد
الطبيعية في القارة اإلفريقية
وانعكاسها على اقتصاد القارة»،
الذي تنظمه وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،بالتعاون مع
بنك التنمية اإلفريقي ،على مدى
 3أيام.
ويشارك في فعاليات املنتدى
رئيس البنك اإلفريقي للتنمية،
و 35وزيرا إفريقيا للتعليم العالي
والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
والبحث العلمي ،ويشارك ممثلو
القطاعني العام والخاص والعلماء
والباحثون واملبتكرون والشباب
وشركاء التنمية ،وذلك برعاية
الرئيس السيسي.

نظام تأمين جديد
للعمالة الحرة

صرح املتحدث باسم الرئاسة
املصرية ،بسام راضي ،أن الرئيس
السيسي وجه خالل افتتاحه عددا
من املشروعات أمس األول ،بإنشاء
نظام تأمني على الحياة للعمالة
الحرة بالقطاع الخاص بالدولة
للفئة العمرية من  18إلى 59
سنة ،ومن دون كشف طبي ،وأكد
املتحدث أنه سيتم إطالق التأمني
الجديد في أقرب وقت.
وأوضح راضي أنه من املقرر أن
يتضمن التأمني الجديد شهادة
تأمني على الحياة بفئات تتراوح
ُ
بني  500و 2500جنيه ،تسدد
مرة واحدة وتستحق قيمتها في
حاالت الوفاة الطبيعية أو بحادث
بمقدار يتراوح بني  50و 250ألف
جنيه ،أو بمنح معاش شهري
ملدة ما بني  5و 10سنوات ،بمقدار
يتراوح بني ألف و 3آالف جنيه.

مصر والسودان يتحمالن
ديون «وداي النيل» مناصفة

أعلن نائب رئيس هيئة وادي
النيل للمالحة النهرية ،اللواء
مصطفى عامر ،أمس ،االتفاق
على تسوية الديون املستحقة
على الهيئة للحكومة املصرية
البالغة  38مليون جنيه مناصفة
بني مصر والسودان .وقال عامر
إنه تم خالل اجتماع املجلس
بالخرطوم ،بحث تفعيل الرخصة
السياحية للهيئة ،الفتا إلى
أن وزير النقل املصري هشام
عرفات وعد بالتدخل لدى وزارة
السياحة إلنهاء هذا األمر في
أسرع قت ،ووافق وزير النقل
على أن يتقاضى جميع العمال
السودانيني بالهيئة رواتبهم
بالجنيه املصري ،بناء على
طلبهم.

السعيد إلى اإلمارات
للمشاركة في قمة الحكومات

نواب البرلمان« :سيناء  ...»2018حملة «فارقة» ضد اإلرهاب
س ــاد ال ـت ـفــاؤل بـيــن ن ــواب الـبــرلـمــان الـمـصــري
بـخـصــوص الـنـتــائــج المتوقعة لعملية الجيش
الـمـصــري ،التي أطلقها فــي سيناء أمــس ،بهدف
تـطـهـيــر شـبــه ال ـجــزيــرة الـمـصــريــة م ــن الـعـنــاصــر
اإلرهابية ،مؤكدين أن تحركات الجيش مؤيدة من
قبل الشعب المصري الــذي يــرى أن القضاء على
اإلرهــاب أولوية ،وأشــاروا إلى أن العملية بحجم
استعداداتها الضخمة تحمل عدة رسائل ،أهمها
جاهزية القوات المسلحة لرد أي عدوان.
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـش ــرف ــي الئـ ـت ــاف األغ ـل ـب ـيــة
الـبــرلـمــانـيــة "دعـ ــم م ـصــر" ال ـل ــواء سـعــد الـجـمــال،
لــ"الـجــريــدة" ،إن العمليات العسكرية فــي سيناء
تأتي ضمن "حملة متكاملة" تشترك فيها مختلف
األفرع والقوات لتطهير البالد وقطع اإلمدادات عن
اإلرهاب األسود ،وسيكتب لها النجاح بال شك في
ظل هذا االستنفار واالستعداد غير المسبوق.
وأضاف الجمال" :هناك رسائل للداخل المصري

بأن القوات المصرية في أفضل حال ،وعلى أهبة
االستعداد دوما للتصدي لكل ما يعكر أمن وصفو
البالد ،ورسالة للخارج بأن من يريد أن يتآمر على
مصر عليه أن يضع في اعتباره جيدا قدرات القوات
المسلحة المصرية".
مــن جـهـتــه ،أش ــاد عـضــو لجنة الــدفــاع واألم ــن
القومي بالبرلمان اللواء أحمد العوضي بطريقة
اإلعداد والتجهيز للعمليات الشاملة في سيناء،
مؤكدا أن العمليات الجارية حاليا سبقتها حالة
تعبئة وحشد.
وتوقع العوضي ،في تصريح لـ"الجريدة" ،مزيدا
من نجاح الدولة في حصار اإلرهــاب ،معتبرا أن
تحركات الجيش بمنزلة االستجابة الحقيقية
ألوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطهير سيناء
من اإلرهاب خالل ثالثة أشهر.
وأعـ ــرب عــن اص ـط ـفــاف ن ــواب الـبــرلـمــان خلف
الجيش فــي مــواجـهــة اإلرهـ ــاب ،مطالبا بتنظيم

زيارات ميدانية للنواب للخطوط األمامية ،للشد
من أزر جنود القوات المسلحة.
وتوقع عضو لجنة الدفاع واألمن القومي اللواء
خالد خلف الله أن تكون عمليات الجيش والشرطة
فــي سيناء "حاسمة وفــارقــة" ،مبديا تفاؤله بما
ستستفر عنه العملية العسكرية سيناء ،2018
وأنها ستشكل ضربة قاصمة للعناصر اإلرهابية،
وستكون لها الكلمة الفصل في المواجهة األمنية
بسيناء.
ودون النواب مجموعة ردود أفعال أخرى على
حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي،
فالنائب خالد يوسف وجه تحية لـ"أبطال القوات
المسلحة" ،داعيا الله ان يحفظ البالد من كل سوء،
كما توجهت النائبة أنيسة حسونة بالدعاء لنصرة
القوات ضد "إجرام اإلرهاب".

مدرعة مصرية تتقدم الحملة العسكرية الشاملة أمس

بدأت وزيرة التخطيط واملتابعة
واإلصالح اإلداري ،هالة السعيد،
زيارة إلى دولة اإلمارات ،أمس،
للمشاركة في فعاليات الدورة
السادسة من القمة العاملية
للحكومات .وقالت وزارة
التخطيط إن الوزيرة السعيد،
ستعرض ما تم إنجازه من أهداف
استراتيجية التنمية املستدامة
واألهداف األممية من خالل
رؤية مصر  ،2030كما تشهد
السعيد استعراض تجارب دولية
مشاركة في القمة حول مواجهة
املشاكل االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،وإيجاد حلول لها،
فضال عن مشاركتها في منتدى
الحوار العاملي للسعادة.

ةديرجلا
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رياضة
ً
عمدا؟
البرتقالي
أوليفيرا
أسقط
هل
ً
ولماذا ال تحرك إدارة كاظمة ساكنا؟
أحمد حامد

بات فريق كاظمة أحدً كبار
الكرة في الكويت مثيرا للشفقة،
لدرجة جعلت الجهازين الفني
واإلداري للبرتقالي يعتبران
الخسارة باألربعة من القادسية
نتيجة منطقية ،وواقع مرير
يعيشه الفريق منذ أكثر
من  8سنوات.

ما يمر به فريق نادي كاظمة
لـكــرة ال ـقــدم فــي الــوقــت الحالي
أمر محزن ،حيث باتت الخسارة
أم ــرا عــاديــا ،وال تـحــرك ساكنا
عند األجهزة الفنية واإلداريــة،
ومن قبلهم إدارة النادي.
ه ــذا مــا تهمس بــه جماهير
ك ــاظ ـم ــة ب ـع ــد خـ ـس ــارة فــريـقـهــا
برباعية نظيفة أمام القادسية
مع الرأفة ،وتتساء ل عنه حول
حقيقة تعمد المدرب المخضرم
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي أول ـي ـف ـي ــر إس ـق ــاط
ال ـبــرت ـقــالــي ف ــي ه ــذه ال ـخ ـســارة
الـ ـ ـم ـ ــذل ـ ــة ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل االن ـ ـت ـ ـقـ ــام
م ــن إدارة ال ـ ـنـ ــادي ،ع ـقــابــا لها

عـلــى فـســخ ع ـقــود المحترفين
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن جـ ـ ــول ـ ـ ـسـ ـ ــون،
وجوليانو ،ألنه هو ما جلبهما،
وكان يتمسك باستمرارهما.
واستشهدت تلك الجماهير
بالتوليفة الغريبة ا لـتــي دخل
بها أوليفيرا المباراة ،والخطة
التي لعب بها أمــام القادسية،
وكــاه ـمــا ك ـلــف كــاظ ـمــة غــالـيــا،
بــالـخـســارة بــأربـعــة أه ــداف مع
الـ ــرأفـ ــة ،ح ـيــث ك ــان ــت الـنـتـيـجــة
مــرش ـحــة لـ ـل ــزي ــادة ،لـ ــوال يقظة
الحارس حسين كنكوني ،الذي
ت ـصــدى لــركـلــة جـ ــزاء ،والـعــديــد
من الفرص المتاحة للتسجيل.
وتساءلت جماهير البرتقالي
عن سر إطــاق يد أوليفيرا في
الفريق ،من دون تحريك ساكن،
السـيـمــا أن ال ـم ــدرب ظـهــر بعد
الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي ت ـص ــري ــح مـثـيــر،
باعتبار الخسارة من القادسية
أمــرا عاديا ،في ظل فــوارق بين
الالعبين فــي الفريقين اعترف
بها ،تصب في مصلحة األصفر،
و ب ـ ــأ ن ـ ــه ال ي ـم ـك ــن أن ي ـش ـت ــري
األه ــداف مــن "السوبر مــاركــت"،
ف ــي إش ـ ــارة ال ــى إض ــاع ــة فريقه
بعد الفرص السانحة للتهديف،
وه ــو م ــا يـسـمــح بــاسـتـقـبــالـهــم
األهداف.
وبـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن اس ـت ـن ـت ــاج ــات
الـجـمــاهـيــر ،وظـنـهــا بــالـمــدرب،
وإدارة الـ ـن ــادي ال ـظ ـن ــون ،فــإن
ك ــاظ ـم ــة ظ ـه ــر أمـ ـ ــام ال ـقــادس ـيــة

الجهراء الى دفاع المنطقة ،معتمدا
ع ـل ــى ال ـه ـج ـم ــات الـ ـم ــرت ــدة ،ال ـتــي
صنعت الخطورة.
وافتتح المهاجم الكاميروني في
صفوف الجهراء رونالد الهجمات
المرتدة بانفراد صريح بالحارس
سلمان عبدالغفور ،لكنه ّ
تعرض
لمضايقة من المدافع كيتا ،ليسقط
على األرض ،وسط مطالبات بركلة
جزاء ،وواصل رونالد تهديد مرمى
األخضر ،وبتمريرات سحرية من
فيصل زايد ،لكنه سدد هذا المرمى
في أقدام الحارس عبدالغفور.
وك ـ ــاد أصـ ـح ــاب األرض فــريــق
الـعــربــي ،يـعــاقـبــون الـجـهــراء على
الفرص الضائعة ،بعد أن تهيأت
الكرة أمام حسين الموسوي داخل
منطقة الـجــزاء ،والــذي ســدد بقوة
في متناول الحارس بندر سليمان.
ويعاود ثنائي الجهراء رونالد
وفيصل زايد ،تهديد مرمى العربي،
حيث هيأ هذه المرة رونالد الكرة

لزايد الذي سدد بقوة ،لكن الحارس
عبدالغفور أبعد الكرة.

التنيب :سنفوز على القادسية
أكد مدير جهاز الكرة في نــادي كاظمة منور التنيب أن خسارة
البرتقالي أمــام القادسية ،جــاء ت بسبب قــوة األصفر وتفوقه على
نفسه في المباراة .وقال ان الخسارة يتحملها الجميع في كاظمة ،وإن
العمل سيتواصل لتصحيح األخطاء في قادم المباريات.
واعتبر التنيب أن تأثر الالعبين في كاظمة لدرجة البكاء بعد
المباراة ،يكشف مدى اخالص هؤالء الالعبين ،وان الخسارة كبوة،
سيتم تداركها.
وعن العقدة القدساوية بسبب أن البرتقالي لم يتمكن من تجاوز
األصفر ،منذ أكثر من  18مباراة في الدوري ،وعد التنيب بالفوز على
االصفر في القسم الثالث.
يذكر ان عددا من العبي كاظمة انخرطوا في البكاء بعد الخسارة
مــن الـقــادسـيــة بــربــاعـيــة ،كــانــت قــابـلــة لـلــزيــادة ل ــوال يقظة الـحــارس
حسين كنكوني.

الحسرة بادية على العبي كاظمة بعد تسجيل بدر المطوع الهدف األول
في أســوأ حــاالتــه ،وقــدم مباراة
لـ ـ ـلـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــان ،فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ت ـف ـك ــك
للخطوط ،وارتجالية في األداء.
وم ـ ــا ي ـح ـســب ع ـل ــى الـ ـم ــدرب
أولـ ـيـ ـفـ ـي ــرا ،خ ــوض ــه الـ ـمـ ـب ــاراة
بخطة جــديــدة ،على الالعبين،
بــالـضـغــط ع ـلــى ال ـقــادس ـيــة من
منتصف الملعب ،وهو ما فتح
الخط الخلفي للبرتقالي أ مــام
هجوم األصفر ،مع أي تمريرة
لسيف الحشان ،أو محمد خليل،
وعبدالله ماوي.

داليبور :المحليون أفضل من المحترفين
أرجـ ــع مـ ــدرب ف ــري ــق نـ ــادي ال ـقــادس ـيــة ال ـكــرواتــي
دال ـي ـبــور ،وج ــود ع ــدد مــن المحترفين عـلــى مقاعد
الـبــدالء ،إلــى تميز الالعبين المحليين فــي صفوف
الـفــريــق األص ـف ــر .وق ــال دال ـي ـبــور ،بـعــد ف ــوز األصـفــر
برباعية على كاظمة وتقدمه للمركز الثالث برصيد
 13نقطة ،إن فريقه قدم أداء مميزا أمــام البرتقالي،
وفرض سيطرة ميدانية على مجريات المباراة.
وأشاد مدرب القادسية بالعبي فريقه ،وما قدموه
من مردود في المباراة ،مشيرا إلى أنه كان على ثقة

في نجاح سيف الحشان ،بعد تكليفه بمهام دفاعية
الى جانب مهامه الهجومية.
واعترف بأن ظهور القادسية بعيدا عن مستواه
في مواجهة العربي بالجولة الماضية ،جاء بسبب
حالة االرهاق التي عانى منها الفريق ،جراء مباراتي
كأس ولي العهد ،أمام العربي ،والكويت.
جدير بالذكر ان صفوف القادسية شهدت عودة
أحمد الظفيري ،بعد غياب لمدة اسبوعين للعالج
في ألمانيا.

ً
ُ
رزيقي يخرج العربي سعيدا أمام الجهراء بدوري ڤيڤا
حقق فريق العربي لكرة القدم
فــوزا غاليا ،على حساب الجهراء
ب ـهــدف مــن دون رد ،فــي الـمـبــاراة
التي جمعت بينهما مساء أمس
ضمن منافسات الجولة التاسعة
من منافسات دوري ڤيڤا.
هــدف الـمـبــاراة الوحيد سجله
ل ــأخـ ـض ــر س ـع ـي ــد الـ ــرزي ـ ـقـ ــي فــي
الدقيقة  ،55عبر ركلة جزاء ،ليرفع
ال ـع ــرب ــي رصـ ـي ــده الـ ــى  10ن ـقــاط،
فيما تجمد رصيد الـجـهــراء عند
 13نقطة.
المباراة شهدت تفوقا للعربي
ع ـلــى ص ـع ـيــد االسـ ـتـ ـح ــواذ ،فيما
ت ـع ــددت ال ـف ــرص لـفــريــق الـجـهــراء
في الشوط األول ،لكنها لم تسفر
عن شيء.
واسـتـمــرت فـتــرة جــس النبض
بين الفريقين فــي شــوط المباراة
األول لربع ساعة ،استحوذ خاللها
العربي على الكرة بصورة كبيرة،
لـكــن مــن دون خ ـطــورة ،فيما لجأ

جانب من مباراة العربي والجهراء

 3مباريات في الجولة العاشرة بالدرجة األولى
منافسة بين برقان والفحيحيل والصليبيخات على الصدارة
●

عبدالرحمن فوزان

تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة العاشرة من
دوري ڤيڤا للدرجة االولى بإقامة  3مباريات دفعة
واحدة ،حيث يستضيف اليرموك في المباراة االولى
نظيره الشباب على استاد عبدالله الخليفة ،ويلتقي
فــي الـمـبــاراة الثانية الساحل مــع الفحيحيل على
استاد نادي الشباب ،واخيرا يلعب الصليبيخات مع
برقان على استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان،
وتقام المباريات في  6.05مساء.
يذكر أن خيطان يغيب عــن مباريات هذه
الجولة بحكم جدول المسابقة ،وهو متذيل
ترتيب الدوري برصيد  5نقاط.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى يـسـعــى ال ـيــرمــوك
والـ ـشـ ـب ــاب الـ ــى تـحـقـيــق ان ـت ـص ــار ج ــدي ــد،
واالقتراب أكثر من فرق الصدارة ،خصوصا
أن المنافسة على اشــدهــا ب ــال ــدوري ،في
ظــل ت ـقــارب مـسـتــويــات جميع ال ـف ــرق ،إذ
يحتل أبناء مشرف المركز الرابع برصيد
 10نـقــاط ،بينما يحتل الشباب المركز
الخامس بـ 9نقاط.
ول ـ ــم ي ـظ ـهــر الـ ـف ــريـ ـق ــان فـ ــي ال ـجــولــة
الـمــاضـيــة ،حـيــث غ ــاب الـيــرمــوك بحكم
ج ـ ــدول ال ـم ـســاب ـقــة ،بـيـنـمــا ل ــم يلعب
ال ـش ـبــاب بـسـبــب تــأجـيــل مــواجـهـتــه
مع جاره الفحيحيل لعدم حضور
رجال االمن.

مواجهة دربي

محمد دهيليس

أم ــا ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،الـتــي تجمع
الساحل والفحيحيل ،فيصعب التكهن
بنتيجتها ف ــي ظ ــل حـســاسـيـتـهــا بين
الـفــريـقـيــن ،إذ تكتسي بـطــابــع الــدربــي

لتقارب الناديين والعالقات الخاصة التي تجمع بين
العبي الفريقين ،اال ان الترشيحات قد تصب في مصلحة
أبناء الفحيحيل قياسا على نتائج الفريق في الدوري،
بينما يسعى ابناء ابوحليفة الى تعويض تعثرهم في
الجولة الماضية امام برقان بهدف مقابل هدفين.
ويحتل الفحيحيل المركز الثاني على سلم الترتيب
برصيد  14نقطة ،بينما يحتل الساحل المركز السادس
قبل االخير برصيد  6نقاط.

المحافظة على الصدارة
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
يـسـعــى بــرقــان عـنــدمــا يــواجــه
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـخـ ـ ــات الـ ـ ـ ــى
المحافظة على صدارته
ل ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري،
وإن كـ ــا نـ ــت ب ـش ـكــل
م ــؤق ــت ،إذ يـتـفــوق
عـ ـل ــى ال ـف ـح ـي ـح ـيــل
وال ـش ـبــاب فــي عــدد
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ول ـك ـنــه
يعيش حالة فنية جيدة
مع مدربه الوطني محمد
دهيليس ،وال يريد التفريط
في صدارته التي تشكل داعما
معنويا له ،ويدخل مواجهة اليوم
منتشيا ب ـفــوزه االخ ـيــر عـلــى الساحل
بهدفين لهدف.
ويتصدر بــرقــان الترتيب برصيد 15
نقطة ،بينما يحتل الصليبيخات المركز
الثالث بـ 12نقطة ،ويسعى الى التفوق على
خصمه في الميدان وعلى سلم الترتيب
بتحقيق الفوز الذي يجعله في الصدارة
في حال تعثر الفحيحيل اليوم.

الجهراء يهزم السالمية ويحافظ
على صدارة دوري الناشئين
حافظ الجهراء على صدارة ترتيب دوري الناشئين لتحت
 17سنة مع نهاية الجولة السابعة من عمر المسابقة ،التي
اقيمت منافساتها ا مــس االول ،بعد تخطيه عقبة ضيفه
السالمية وبصعوبة بهدفين مقابل هــدف وا ح ــد ،ليرفع
رصيده الى  19نقطة في المركز االول ،بينما بقي السماوي
على رصيده  7نقاط في المركز العاشر.
وواص ــل الـكــويــت م ـطــاردة المتصدر بعد تحقيقه فــوزا
صريحا على نظيره الصليبيخات بثالثية نظيفة ،ليتوقف
رصيد المهزوم عند  9نقاط في المركز الثامن ،بينما وصل
رصيد اال بـيــض ا لــى  18نقطة فــي المركز الثاني ،متفوقا
بفارق االهداف على النصر صاحب المركز الثالث ،والذي
تخطى ب ــدوره عقبة خصمه ا لـقــاد سـيــة ،و هــز مــه بهدفين
لـهــدف ،ليتجمد رصيد االصـفــر عند  14نقطة فــي المركز
الخامس.
وفي بقية المباريات تفوق خيطان على الساحل بثالثية
نظيفة ،وانتصر اليرموك على برقان بثنائية نظيفة ،وفاز
كاظمة على الشباب بهدف وحيد ،وبنفس النتيجة حسم
الفحيحيل مواجهته مع التضامن.
يذكر أن العربي غــاب عــن مـبــاريــات هــذه الجولة بحكم
جدول المسابقة.

هدف التقدم
وف ـ ــي ش ـ ــوط الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ــي،
دفــع مــدرب العربي محمد إبراهيم
بــال ـن ـي ـج ـيــري ب ــوب ــي ع ـل ــى ح ـســاب
البرازيلي باسوس ،وهو ما أعطى
نشاطا ملحوظا في هجوم األخضر،
فــي الـمـقــابــل اسـتـمــر ال ـج ـهــراء على
ح ــال ــه ،ح ـيــث أب ـق ــى م ـ ــدرب الـفــريــق
بونياك على توليفته من دون تبديل.
وشهدت الدقيقة  54ركلة جزاء،
ب ـع ــد ع ــرق ـل ــة مـ ــن ولـ ـي ــد الـ ـع ــازم ــي،
لمحمد فــريــح ،تصدى لها بنحاج
العماني سعيد الرزيقي في شباك
الحارس بندر سليمان .بعدها حاول
الجهراء العودة الى المباراة ،وسط
أجواء عصيبة ،بعد تهديد الجهراء
باالنسحاب ،لتنتهي المباراة على
حالها.

داليبور

بطولة الكويت الـ  18للهجن تنطلق اليوم
برعاية سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،تنطلق اليوم بطولة
الـكــويــت الـثــامـنــة عـشــرة لسباقات
الهجن التي يشارك فيها ذلول دول
مجلس التعاون وال ــدول العربية،
إضافة الى الكويت ،للتنافس على
ال ـس ـيــارات وال ـجــوائــز الـمـقــدمــة من
سمو أمير البالد.
وأعــرب رئيس االتحاد العربي،
رئ ـيــس ال ـن ــادي الـكــويـتــي للهجن،
الـ ـمـ ـش ــرف ال ـ ـعـ ــام ع ـل ــى ال ـب ـط ــول ــة،
حسين الدواس ،عن سعادته لتجمع
األشـقــاء مــن دول مجلس التعاون
والـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة واألصـ ــدقـ ــاء من
الدول األوروبية على أرض الصداقة
والسالم بدولة الكويت للعام الثامن
عشر على التوالي ،متمنيا لضيوف

الكويت طيب اإلقامة ونجاح العرس
الخليجي والعربي لرياضة اآلباء
واألجداد ،رياضة التراث.
وأش ــاد ال ــدواس بالجهود التي
قام بها المدير العام للهيئة العامة
للرياضة ،رئيس اللجنة المنظمة
العليا للبطولة ،د .حمود فليطح،
وك ــاف ــة ال ـل ـجــان ال ـعــام ـلــة ،مـتـقــدمــا
بــال ـن ـيــابــة ع ــن ن ـف ـســه وعـ ــن أس ــرة
الهجن بالكويت وال ــدول العربية
بالتهاني والـتـبــريـكــات ال ــى سمو
أمـيــر ال ـبــاد وحـكـيــم األم ــة الشيخ
صـ ـب ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة ب ــدء
احتفاالت الكويت الوطنية والذكري
الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد
ال ـح ـكــم ،داع ـي ــا ال ـلــه الـعـلــي الـقــديــر
أن ي ـح ـفــظ سـ ـم ــوه مـ ــن كـ ــل سـ ــوء،

ويحقق على يديه المزيد من التقدم
واالزدهار للكويت.
من جانبه ،كشف رئيس اللجنة
اإلعالمية للبطولة فهد عويضة عن
بــرنــامــج الـيــوم األول ال ــذي سيبدأ
باستقبال ضيوف الكويت من دول
مجلس الـتـعــاون وال ــدول الشقيقة
والصديقة في القرية التراثية عند
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ظ ـهــر ال ـي ــوم،
ث ــم إق ــام ــة ح ـفــل غ ـ ــداء ع ـلــى شــرف
الضيوف قبل التوجه الى المنصة
إلعـ ــان اف ـت ـتــاح ال ـب ـطــولــة الـثــامـنــة
عشرة رسميا.
وأشار عويضة إلى أن السباقات
سـتـنـطـلــق ف ــي ال ـف ـتــرة الـصـبــاحـيــة
للهجن المشاركة ،وتستمر طوال
أيام البطولة صباحا وبعد الظهر.

نخبة من المتسابقين في الجولة األولى
من بطولة «أوتو كروس»

أحمد عبدالكريم

ي ـن ـظــم ن ـ ــادي ب ــاس ــل ال ـس ــال ــم ال ـص ـب ــاح لـسـبــاق
السيارات والدراجات النارية اليوم الجولة األولى
مــن بـطــولــة «أوت ــو ك ــروس» فــي حلبة ال ـنــادي على
طريق الــدائــري السابع باتجاه الجهراء بمشاركة
نخبة من المتسابقين.
وقـ ــال أم ـي ــن س ــر الـ ـن ــادي ف ـهــد ال ـع ــاج ل ــ»كــونــا»
ان ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن مـ ـش ــارك ــة وح ـ ـضـ ــور الـ ـشـ ـب ــاب فــي
البطولة ومثيالتها هو ممارسة هوايتهم بسالمة
واحتواؤهم وتثقيفهم ،مبينا ان تجمع المتسابقين
سيكون عند الساعة الثالثة مساء على ان تنطلق
البطولة الساعة الرابعة مساء.
وأثنى على التعاون البناء بين النادي والهيئة

العامة للرياضة لتنظيم مثل هذه البطوالت التي
تستقطب ه ــواة هــذه الــريــاضــة مــن الـشـبــاب ،وذلــك
أسـهــم فــي تـطــويــر ريــاضــة الـمـحــركــات فــي الكويت
وج ـمــع الـشـبــاب تـحــت مـظـلــة ال ـن ــادي وف ــي الحلبة
تحقيقا لألمن والسالمة.
وأع ــرب عــن االمــل فــي أن يحقق الـتـعــاون الهدف
المأمول منه في دعم الشباب الممارسين لرياضة
المحركات بشتى أنــواعـهــا وإبـعــادهــم عــن مخاطر
الطرقات والممارسات الخاطئة ،متمنيا السالمة
لجميع المتسابقين المشاركين في البطولة وللنادي
في التنظيم بصورة الئقة.
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توتنهام يواجه أرسنال المتجدد في الـ «بريميرليغ»
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أوبيميانغ

فينغر

بعد تعادله المثير مع ليفربول في مباراة قمة األحــد الماضي ،يستضيف
توتنهام اليوم على ملعب "ويمبلي" الشهير جاره أرسنال المتجدد في أحد
"دربيات" لندن ،في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري االنكليزي لكرة
القدم.
ويطغى غياب الدولي الجزائري رياض محرز عن مواجهة فريقه ليستر
سيتي مع مضيفه مانشستر سيتي المتصدر ،والذي كان يأمل االنتقال الى
صفوفه حتى اللحظة االخيرة من فترة االنتقاالت الشتوية.
ويتصدر مانشستر سيتي برصيد  69نقطة ،مقابل  56ليونايتد ،و51
لليفربول ،و 50لتشلسي ،و 49لتوتنهام ،و 45ألرسنال.
وخاض توتنهام مباراة مثيرة مع مضيفه ليفربول كانت مجنونة
في دقائقها االخيرة التي شهدت  3أهداف.
وكان المهاجم الدولي المصري محمد صالح محط األنظار،
وسجل هدفي ليفربول ،وجاء الثاني في الدقيقة االولى من الوقت
الضائع إثر فاصل مهاري حين تلقى كرة داخل المنطقة فراوغ
اكثر من العب واكملها في الشباك.
لـكــن ه ــاري كـيــن فـشــل فــي تــرجـمــة رك ـلــة ج ــزاء لمنح التقدم
لتوتنهام قبل النهاية بـثــاث دقــائــق ،بعد أن نجح الـحــارس
االلـمــانــي كــاريــوس لــوريــس فــي إبـعــاد الـكــرة،
ليحصل على ركلة ثانية في الدقيقة السادسة
من الوقت الضائع ترجمها هذه المرة ليسجل
هدفه المئوي في الدوري الممتاز مدركا التعادل.
ويتصدر كين ترتيب هدافي البطولة برصيد
 21هدفا ،بفارق هدف واحد عن صالح.
ويصطدم سعي توتنهام لتسلق سلم الترتيب بأرسنال
المتجدد بعد ضم االرميني هنريك مخيتاريان من مانشستر
يونايتد في صفقة تبادلية رحل على اثرها التشيلي اليكسيس سانشيز ،والمهاجم
الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ من دورتموند االلماني.
وحقق الوافدان الجديدان بداية اكثر من رائعة في مباراتهما االولى التي سحق فيها
ارسنال ضيفه ايفرتون  1-5في المرحلة السابقة ،وافتتح اوباميانغ سريعا رصيده
بتسجيل الهدف االول ،وقام مخيتاريان بثالث تمريرات حاسمة.
ويستعيد االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام العبيه المصابين اريك
الميال والكيني فيكتور وانياما وهاري وينكس والعاجي سيرج اورييه ،وينضم اليهم
البرازيلي لوكاس مورا اآلتي من باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال بوكيتينو" :لدينا اآلن  24العبا ،وسيكون من الصعب ايجاد مكان لكل
العب في التشكيلة االساسية 24 ،العبا يحاربون ليبدأوا اساسيين في كل
مباراة" .ورغم فوز أرسنال على توتنهام في ملعب "االمارات" ذهابا 2-صفر،
فإنه فشل في الفوز عليه خارج أرضه منذ .2014
ويلتقي الجاران على ملعب ويمبلي للمرة األولــى منذ  ،1993ويعتمده
توتنهام هذا الموسم ملعبا له حتى انتهاء أعمال إعادة بناء "وايت هارت الين".
ويعتبر ملعب ويمبلي فأال حسنا بالنسبة الى ارسنال ومدربه الفرنسي
ارسين فينغر ،إذ فاز الفريق في مبارياته التسع االخيرة التي خاضها عليه،
منها التغلب على تشلسي بركالت الترجيح في مباراة درع المجتمع
في بداية الموسم.

السيتي وليستر
ويستمر غياب الجزائري رياض محرز عن ليستر سيتي
للمباراة الثالثة على التوالي ،ولــن يشارك بالتالي امام
مانشستر سيتي الذي كان قاب قوسين او ادنى من االنتقال
الى صفوفه حتى اللحظات االخيرة القفال باب االنتقاالت
الشتوية في  31يناير.
وأكد المدرب الفرنسي كلود بويل استمرار غياب محرز
( 26عاما) عن تشكيلة ليستر سيتي ،بعد ان غــاب عن
مباراتي ايفرتون ( )2-1وسوانسي سيتي (.)1-1
وقال بويل ،في مؤتمر صحافي" ،أعتقد ان رياض لن
يخوض مباراة السبت" ،معربا عن أمله "في ان يستعيد
التفكير بطريقة صحيحة وان يعود إلينا ويعمل بجد ،افضل
طريقة له هي ان يعود ويستمتع بكرة القدم".
وساهم محرز في قيادة ليستر الى لقبه األول في الدوري
االنكليزي موسم  ،2016-2015وسجل فيه  17هدفا ،واختير فيه
العب العام في انكلترا ،وهو انضم اليه من لوهافر الفرنسي عام
 2014مقابل  350الف جنيه.
اال ان الـجــزائــري طلب الرحيل عــن الـنــادي مرتين فــي االشهر
الثمانية الماضية ،لكن ليستر رفض ،بحسب تقارير صحافية ،عرضا
من مانشستر قدره  50مليون جنيه ( 71مليون دوالر) ،وتمسك بمبلغ
 80مليون جنيه ( 112مليون دوالر) للتخلي عنه.

ينتقل باريس سان جرمان ،المتصدر
بفارق  11نقطة عن أقــرب مطارديه ،الى
تولوز ،حيث يخوض مواجهة محفوفة
بالمخاطر ،في المرحلة الـ  25من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وسـتـكــون الـمــواجـهــة بمنزلة اإلع ــداد
األخ ـي ــر ل ـفــريــق ال ـعــاص ـمــة ،ق ـبــل خــوض
المباراة المنتظرة ضد مضيفه ريال مدريد
اإلسباني ،األربعاء المقبل ،في ذهاب ثمن
نهائي دوري أبطال اوروبا.
وكـ ـ ـ ــان سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ،الـ ـب ــاح ــث عــن
استعادة لقبه من موناكو بعد تتويجه به
بين  2013و ،2016حقق فوزا سهال على
أرض ليل  -3صفر األسبوع الماضي ،قبل
أن يلحقه بآخر على مضيفه سوشو 1-4
فــي ثمن نهائي الـكــأس ،بفضل هاتريك
األرجنتيني المتألق انخل دي ماريا ،وفي
غياب نيمار الذي فضل مدربه إراحته.
وبلغ سان جرمان ايضا نهائي كأس
الرابطة ،حيث يواجه موناكو في إعادة
لنهائي الموسم الماضي (.)1-4
وقـ ـ ــد ت ـع ـك ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة اح ـت ـج ــاج ــات
المزارعين المحليين ،على خطط الحكومة
لتخفيض الـمـنــاطــق الــزراع ـيــة المؤهلة

للحصول على دعــم زراع ــي مــن االتحاد
األوروبي .وصحيح أن تولوز يحتل المركز
الخامس عشر في الدوري ومهدد بالهبوط
الــى الــدرجــة الثانية ،إال أنــه فــاز فــي آخر
مباراتين على تروا ونيس.
ونفدت تذاكر المباراة ( 33200تذكرة)
التي تقام في المدينة المحاذية للحدود
االسـ ـب ــانـ ـي ــة ،م ـن ــذ م ـن ـت ـصــف دي ـس ـم ـبــر

 ...ويلتقي مرسيليا في الكأس
أوقـعــت قرعة الــدور ربــع النهائي مــن مسابقة كــأس فرنسا لكرة الـقــدم التي
سحبت امس االول ،باريس سان جرمان حامل اللقب في مواجهة قوية مع ضيفه
مرسيليا .وفي المباريات االخــرى ضمن ربع النهائي ،يلعب ليون ضد كاين،
وليزربييه من الدرجة الثالثة مع لنس (ثانية) ،وشامبلي (ثالثة) مع ستراسبورغ
الذي تغلب على غرونوبل (ثالثة) -3صفر الخميس.
وكان ليون تغلب في الدور السابق على مونبلييه  1-2وفاجأ ليزربييه من
الدرجة الثالثة مضيفه اوكسير من الثانية والمتوج باللقب اربع مرات بثالثة
اهداف نظيفة ،وفاز كاين على متز  2-3بكرات الترجيح ،ولنس على تروا 1-صفر،
وشامبلي على غرانفيل 1-صفر ،وستراسبورغ على ليل .1-2
ومن المقرر ان تقام مباريات ربع النهائي في  27فبراير و 28منه.

على أرض ــه  -2صـفــر ،عندما أكـمــل سان
جرمان الشوط الثاني بأكمله تقريبا بـ10
العـبـيــن لـطــرد ظـهـيــره الـعــاجــي السابق
سيرج اورييه.
وي ـع ــول الـ ـم ــدرب اإلس ـب ــان ــي ل ـ ـ "س ــان
جرمان" ،أوناي ايمري ،بشكل كبير على
نيمار ،العب برشلونة اإلسباني سابقا،
الــذي احتفل بعيده السادس والعشرين
األحــد الماضي بحضور  150مدعوا في
العاصمة باريس ،تكفل بنفقات  50منهم
جاؤوا من البرازيل بحسب وسائل إعالم
بــرازي ـل ـيــة .وقـ ــال إي ـم ــري ف ــي مـقــابـلــة مع
صحيفة ماركا اإلسبانية إن "نيمار قام
برهان رياضي ،خرج من منطقة الراحة
التي كان يحتلها في برشلونة ،ويجب أن
يحظى باحترام الناس هنا .هو متعطش".
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع :س ـ ـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان م ـح ـظ ــوظ
بالحصول عليه" ،ني" محظوظ باللعب مع
فريق يجمع ظروفا كثيرة لتعزيز بريقه
الشخصي وب ـلــوغ األهـ ــداف الجماعية،
ولد كي يكون العبا عبقريا ،قال لي دوما
بتواضع إنه جاء الى هنا ليساعد ،داخل
الـمـنــافـســة يتحمل مـســؤولـيــات كـبـيــرة،
وأحيانا يجب تخفيف الحمل عنه.

اختبار صعب لنابولي أمام التسيو
يخوض نابولي المتصدر اختبارا صعبا
فــي المرحلة الرابعة والعشرين مــن الــدوري
اإليـ ـط ــال ــي ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ع ـن ــدم ــا يـسـتـضـيــف
التسيو الثالث.
ويتصدر نابولي بفارق نقطة واحدة أمام
يوفنتوس بطل األعوام الستة االخيرة ،وبفارق
 14نـقـطــة أمـ ــام الت ـس ـيــو ال ـبــاحــث ع ــن وضــع
حــد لـخـســارتـيــن متتاليتين اب ـعــدتــاه كثيرا
عــن المنافسة على ا لـلـقــب ،وصعبت مهمته
ف ــي الـمـنــافـســة عـلــى الـبـطــاقـتـيــن االخـيــرتـيــن
الـمــؤهـلـتـيــن لمسابقة دوري أب ـطــال أوروب ــا
الموسم المقبل.

ويـ ـب ــدو أن ال ـم ـه ـمــة ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة فــي
المرحلة الرابعة والعشرين الن رجال المدرب
ماوريتسيو ساري سيصطدمون برغبة قوية
لممثل العاصمة في كسب النقاط الثالث.
كما ان ساري يعلم جيدا ان التسيو هو احد
فريقين تغلبا على يوفنتوس هذا الموسم،
عـنــدمــا تـفــوق عليه  1-2فــي تــوريـنــو فــي 14
اكتوبر الماضي ،ملحقا به الخسارة االولى
على ارضه منذ عامين.
في المقابل ،يدرك رجال المدرب سيموني
اينزاغي جيدا ان اي تعثر سيكلفهم المركز
الـثــالــث فــي ظــل المنافسة الـقــويــة والـشــرســة

كين وبوكيتينو

مباريات اليوم

سان جرمان لتعزيز صدارته أمام تولوز
ال ـم ــاض ــي ،إذ تـسـعــى جـمــاهـيــر األن ــدي ــة
المضيفة لحضور مباريات سان جرمان
ب ـك ـث ــاف ــة ،خ ـص ــوص ــا مـ ـش ــاه ــدة نـجـمــه
البرازيلي نيمار ،أغلى العــب فــي العالم
( 222مليون يورو).
وكان سان جرمان فاز ذهابا  2 -6بينها
ثالثية في الدقائق العشر األخيرة ،فيما
نجح تولوز بالفوز في مباراته األخيرة

sports@aljarida●com

المباريات

الوقت

الملعب

الدوري اإلنكليزي
03:30

توتنهام هوتسبير × آرسنال

beIN SPORTS HD 2

06:00

إيفرتون × كريستال باالس

beIN SPORTS HD 2

06:00

وست هام يونايتد × واتفورد

beIN SPORTS HD 9

06:00

ستوك سيتي × برايتون

beIN SPORTS HD 7

06:00

سوانزي سيتي × بيرنلي

beIN SPORTS HD 8

08:30

مانشستر سيتي × ليستر سيتي

beIN SPORTS HD 2

الدوري اإلسباني
03:00

فياريال × ديبورتيفو أالفيس

beIN SPORTS HD 3

06:15

ماالقا × أتلتيكو مدريد

beIN SPORTS HD 3

08:30

ليغانيس × إيبار

beIN SPORTS HD 3

10:45

ريال مدريد × ريال سوسييداد

beIN SPORTS HD 3

موعد المباراة

 07:00م
HD5

الدوري اإليطالي
05:00

سبال × ميالن

beIN SPORTS HD 4

08:00

كروتوني × أتالنتا

beIN SPORTS HD 4

10:45

نابولي × التسيو

beIN SPORTS HD 4

إنفانتينو «إيجابي» بشأن قرار تقنية الفيديو

النتر ميالن وروما اللذين يبحثان بدورهما
عن وقف نزيف النقاط ،وتبدو مهمتهما سهلة
امام كل من بولونيا وبينيفينتو.
وسـ ـيـ ـسـ ـع ــى التـ ـسـ ـي ــو ال ـ ـ ــى رد االعـ ـتـ ـب ــار
لخسارته المذلة على ارضه امام نابولي 4-1
فــي  20سبتمبر الـمــاضــي ،علما ان مواجهة
ال ـفــري ـق ـيــن الـ ـي ــوم س ـت ـكــون أف ـض ــل اس ـت ـعــداد
الستحقاقهما القاري حيث يلعب نابولي مع
ضيفه اليبزيغ االلماني ،ويحل التسيو ضيفا
على ستيوا بوخارست الروماني الخميس
المقبل في ذهاب دور الـ 32لمسابقة الدوري
االوروبي "يوروبا ليغ".

أكد رئيس االتحاد الدولي السويسري جاني
إنفانتينو انه "واثق وإيجابي" بخصوص تقنية
المساعدة بالفيديو في التحكيم ،والتي من المقرر
أن يتخذ ال ـقــرار بـشــأن اعـتـمــادهــا مــن عــدمــه في
مونديال روسيا  ،2018في  3مارس.
وقال إنفانتينو ،في مؤتمر صحافي بهانوي،
"في  3مارس ،سنقرر ما إذا كانت تقنية المساعدة
بالفيديو في التحكيم ستكون جزءا من قوانين
اللعبة ،وتصبح مساعدة رسمية للحكام".
وأضاف" :في عام  ،2018ال يمكن أبدا أن نسمح
لكل شخص في الملعب وجميع الناس أمام شاشة
التلفزيون ،بأن يروا في غضون دقائق إذا ارتكب

الحكم خطأ كبيرا أم ال ،وأن يكون الوحيد الذي
ال يمكنه رؤية ذلك هو الحكم .وبالتالي ،إذا كان
باستطاعتنا مساعدة الحكم فيجب ان نفعل ذلك".
وقــال إنفانتينو ،الــذي كــان دائما مدافعا عن
هذه التقنية التي تعرف اختصارا بـ "في ايه آر"،
إن ــه "واث ــق وإي ـجــابــي" مــن اعـتـمــاد ه ــذه التقنية
في مونديال روسيا .ويتوقع ان يتخذ "البورد"
الدولي لكرة القدم قــراره بشأن اعتماد التقنية،
خالل اجتماع يعقده في  3مارس بمدينة زيوريخ
السويسرية.
وفــي األشهر األخـيــرة ،ورغــم االق ــرار بــأن هذه
التقنية حــدت من عــدد أخطاء التحكيم ،اال انها

أثـ ـ ــارت جـ ــدال وانـ ـتـ ـق ــادات الس ـي ـمــا ف ــي ألـمــانـيــا
وايطاليا ،حيث يتم اختبارها في المباريات.
وت ـم ـيــزت ب ــداي ــة اس ـت ـخــدام ه ــذه الـتـقـنـيــة في
ألمانيا وايطاليا هذا الموسم ،ببعض األخطاء،
واالرتباك ،والقرارات غير المفهومة من الجمهور،
وخاصة في البداية ،مع توقفات طويلة للمباراة
مرتبطة بخبرة الفرق التحكيمية.
وبدأ الفيفا اختبار هذه التقنية للمرة األولى
في بطولة رسمية ،في كأس العالم لألندية التي
أقيمت في اليابان في نهاية  ،2016كما اعتمدها
في كأس القارات التي استضافتها روسيا صيف
.2017

ً
برشلونة يضرب موعدا مع إشبيلية في نهائي الكأس

بتكراره الفوز على منافسه
ومضيفه فالنسيا على ملعب
ميستايا -2صفر ،بات برشلونة
على بعد خطوة من لقبه الرابع
على التوالي في كأس إسبانيا
لكرة القدم ،عندما يواجه
إشبيلية في نهائي البطولة.

بات برشلونة على بعد خطوة من لقبه
الرابع على التوالي في كأس إسبانيا لكرة
القدم بتكراره الفوز على منافسه ومضيفه
فالنسيا على ملعب ميستايا  -2صـفــر،
أمس األول ،في إياب نصف النهائي.
وسجل الهدفين البرازيلي كوتينيو في
الدقيقة  ،50والكرواتي ايفان راكيتيتش
في الدقيقة .82
وك ـ ـ ــان ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ب ـط ــل ال ـ ـكـ ــأس فــي
المواسم الثالثة الماضية ،فاز ذهابا على
ملعبه -1صفر.
وهــو النهائي الخامس على التوالي
لـبــرشـلــونــة اي ـض ــا ،اذ خ ـســر ف ــي م ـبــاراة
الـقـمــة فــي  2013ام ــام غــريـمــه التقليدي
ريال مدريد.

الريال يلتقي سوسيداد اليوم
يلتقي ريال مدريد مساء اليوم مع ضيفه ريال سوسيداد صاحب
المركز الرابع عشر في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وبعد خروجه من كأس ملك إسبانيا وتضاؤل آمال الفوز بالدوري
اإلسباني لم يعد هناك أي أمل للريال هذا الموسم إال من خالل دوري
أبطال أوروبا ،ولكن الفريق سيواجه عقبة صعبة جدا األربعاء المقبل
عندما يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة
عشر للبطولة القارية.
ويخرج اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني لمالقاة ملقة اليوم
ويلعب أيضا فياريال مع ضيفه ديبورتيفو االفيس وليجانيس مع
ضيفه إيبار.

ويلتقي الفريق الكاتالوني في النهائي
الـمـقــرر فــي  21ابــريــل مــع اشبيلية الــذي
تأهل على حساب ليغانيس ،بعد ان تغلب
عليه -2صفر االربعاء في مباراة اإلياب.
وكانا تعادال ذهابا .1-1
و كــان برشلونة وفالنسيا التقيا في
الدور عينه قبل موسمين ،عندما سحق
برشلونة خصمه -7صفر ذهابا بثالثية
لكل من ميسي وسواريز ،قبل تعادلهما
ايابا .1-1
ويحارب برشلونة على اكثر من جبهة،
فـيـتـصــدر ال ـ ــدوري الـمـحـلــي بــرصـيــد 58
نقطة ،بفارق  9نقاط امام اتلتيكو مدريد،
و 18نقطة عــن فالنسيا بــالــذات صاحب
المركز الـثــالــث ،كما انــه يــواجــه تشلسي
بطل انكلترا فــي  20فـبــرايــر ذهــابــا و14
مارس ايابا في ثمن نهائي دوري ابطال
اوروبــا ،حيث يسعى الى احــراز الثالثية
هــذا الـمــوســم للمرة الثالثة فــي تاريخه
بعد  2009و.2015
في المقابل ،تراجعت نتائج فالنسيا
ب ـع ــد ب ــداي ــة ق ــوي ــة هـ ــذا ال ـم ــوس ــم نــافــس
فيها على صــدارة ال ــدوري ،فمني بثالث
خ ـســارات متتالية فــي الليغا أم ــام الس
ب ــالـ ـم ــاس ( )2-1وري ـ ـ ـ ــال مـ ــدر يـ ــد ()4-1
وأتلتيكو مدريد (صفر.)1-
دفع مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي
باالرجنتيني ليونيل ميسي منذ البداية،
بـعــد ان اراح ــه فــي م ـبــاراة الــذهــاب حتى
آخــر نصف ســاعــة .كما اشــرك فالفيردي
العب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش

والظهير الدولي جوردي البا اساسيين.
وشارك قلب دفاع الدولي جيرار بيكيه
مــع بــرشـلــونــة ،بعد ان كــان الـشــك يحول
حــول ذلــك لتعرضه الصــابــة فــي االربطة
الخارجية لركبته اليمنى.
بـ ــدأت ال ـم ـب ــاراة بـسـيـطــرة كــاتــالــونـيــة
ع ـل ــى الـ ـمـ ـج ــري ــات مـ ــع س ـع ــي م ـت ــواص ــل
الفـ ـتـ ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـي ــل ،وكـ ــانـ ــت لـ ــه اولـ ــى
ال ـفــرص الـخـطـيــرة مــن ركـلــة ح ــرة نفذها
ميسي باتجاه الزاوية اليسرى للمرمى،
لكن الحارس خاومي دومينيك طار لها
وأبعدها ببراعة في الدقيقة التاسعة.
تقدم فالنسيا تدريجيا ا لــى الهجوم
ورد بعد خمس دقائق بكرة من خوسيه
غ ــاي ــا م ــن ال ـج ـه ــة الـ ـيـ ـس ــرى ارتـ ـق ــى لـهــا
رودريـ ـغ ــو وتــاب ـع ـهــا ب ــرأس ــه بــالـعــارضــة
مباشرة.
حاول برشلونة اختراق دفاع فالنسيا
خـ ـص ــوص ــا عـ ـب ــر تـ ـح ــرك ــات م ـي ـس ــي مــن
الـجـهــة الـيـمـنــى مــن دون ج ــدوى ،ال ــى ان
وجد االوروغوياني لويس سواريز ثغرة
داخــل المنطقة قبل نهاية الـشــوط االول
بدقيقتين ،فسدد منها الكرة ،لكن الحارس
كان في المكان المناسب.
ونال برشلونة مراده في بداية الشوط
ال ـثــانــي حـيــن ت ـقــدم س ــواري ــز م ــن الـجـهــة
اليسرى ومرر كرة الى البرازيلي كوتينيو
تابعها بلمسة واحدة في الزاوية اليمنى
للمرمى في الدقيقة .50
وهـ ــو الـ ـه ــدف االول ل ـكــوت ـي ـن ـيــو مـنــذ
ان ـت ـق ــال ــه ال ـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة مـ ــن ل ـي ـفــربــول

فرحة العبي برشلونة بهدف سواريز
االنـكـلـيــزي الـشـهــر الـمــاضــي مـقــابــل 160
مليون يورو.
ضـغــط فــالـنـسـيــا فــي الـنـصــف الـثــانــي
م ــن ال ـش ــوط ل ـت ــدارك ال ــوض ــع ،وك ــان ــت له

بعض المحاوالت منها رأسية لغونسالو
غ ــوي ــدي ــس ع ـل ــت الـ ـع ــارض ــة ب ـق ـل ـيــل فــي
الدقيقة .66
وك ـ ــان س ــواري ــز وراء ال ـه ــدف الـثــانــي

لـفــريـقــه ح ـيــن اخ ـت ــرق اي ـض ــا م ــن الـجـهــة
الـيـســرى وم ــرره ــا ال ــى راكـيـتـيـتــش الــذي
اكملها في المرمى قبل النهاية بثماني
دقائق.

ةديرجلا
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رياضة

أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي
ينطلق بحفل أسطوري
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من دورة األلعاب األولمبية
الشتوية أمس ،مع حفل افتتاح الدورة التي تحتضنها كوريا الجنوبية
في بيونغ تشانغ ،اعتبارا من اليوم حتى  25الجاري.
ويعد "السالم" و"المصالحة" الشعارين الرئيسيين لألولمبياد ،الذي
يقام في أعقاب زيادة حدة التوتر بشكل كبير في شبه الجزيرة الكورية،
بسبب تجارب الصواريخ والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
واستمر حفل االفتتاح األسـطــوري ،الــذي شهد لوحات فنية جميلة،
إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة واأللعاب النارية ،مدة ساعتين،
وشهد تسليط الضوء على مزيج من السمات التقليدية والسمات الحديثة
لكوريا ،كما شهد حضور وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية ،يضم
كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وأشعلت الكورية الجنوبية كيم يونا ،البطلة األولمبية في التزلج الفني،
المرجل األولمبي باالستاد األولمبي.
وكان نائب الرئيس األميركي مايك بينس من بين الشخصيات البارزة
الحاضرة في االستاد األولمبي ببيونغ تشانغ ،والذي يسع  35ألف متفرج.
ويشهد أولمبياد بيونغ تشانغ  2018الشتوي مشاركة  22رياضيا
من كوريا الشمالية ،كما حضر إلــى كوريا الجنوبية مئات المشجعين
من جارتها الشمالية ،إلى جانب فرقة أوركسترا ،للمشاركة في الفعاليات
االحتفالية ،كما يتنافس فريق مشترك من الكوريتين في منافسات هوكي
الجليد للسيدات.
وسار رياضيو الكوريتين معا وراء علم كوريا الموحدة األزرق واالبيض،
وسط حماس كبير في الملعب االولمبي.
وت ـقــدم ال ـك ــوري الـجـنــوبــي وون يــون-جــونــغ ال ـم ـشــارك فــي منافسات
الزالجات والكورية الشمالية هوانغ تشونغ غوم ،التي ستلعب مع فريق
هوكي الجليد الموحد ،رياضيي البلدين.
كما شهد حفل االفـتـتــاح دخــول الرياضيين المشاركين مــن روسـيــا،
تحت مسمى "ريــاضــي أولمبي مــن روسـيــا" دون رفــع العلم الــروســي أو
ترديد النشيد الوطني ،حيث يشاركون بدعوات من قبل اللجنة األولمبية
الدولية ،بمعايير صارمة.
ويأتي ذلك في ظل اإليقاف المفروض من قبل اللجنة األولمبية الدولية
على اللجنة األولمبية الروسية ،في أعقاب فضيحة ادعاءات تطبيق نظام
ممنهج ومدعوم من قبل الدولة النتشار المنشطات بين الرياضيين الروس،
خاصة على هامش أولمبياد سوتشي  2014الشتوي.
وفــي كلمته خــال حـفــل االف ـت ـتــاح ،دعــا األلـمــانــي تــومــاس بــاخ رئيس
اللجنة األولمبية الدولية الرياضيين المشاركين في الدورة إلى التمسك
بنزاهتهم في المنافسة.
وقال باخ" :يمكنكم االستمتاع بعروضكم في الدورات األولمبية فقط ،من
خالل احترام القوانين ،والحفاظ على النزاهة .وعندئذ ستكون الذكريات
التي تالزمكم طوال حياتكم حقيقية وذات قيمة أولمبية".
وأثنى على دخول فريقي الكوريتين الجنوبية والشمالية معا خالل
مراسم استعراض الوفود المشاركة ،خلف "علم الــوحــدة" ،قائال إن ذلك
شكل "مثال رائعا" على "قوة التوحيد" التي تحملها األلعاب األولمبية.
(د ب أ)

ترفض ًاستئناف
«كاس» ً
 47رياضيا روسيا
رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ،أمس ،االستئناف
الــذي تقدم بــه  47رياضيا روسـيــا للمشاركة فــي دورة االلعاب
االولمبية الشتوية ،وذلك قبل ساعات من حفل االفتتاح في بيونغ
تشانغ الكورية الجنوبية.
ورح ـب ــت الـلـجـنــة االول ـم ـب ـيــة الــدول ـيــة ب ـق ــرار "ي ــدع ــم مكافحة
المنشطات ويوضح االمور لجميع الرياضيين".
ولكن المسؤول االعالمي للرياضيين الروس المشاركين بصفة
"رياضي اولمبي محايد" كونستانتين فيبورنوف اعرب "عن أسفه
ألن البعثة ليست اكبر" ،مشيرا الى ان العدد النهائي للرياضيين
الروس المشاركين في بيونغ تشانغ هو  168رياضيا.
وقال ماتيو ريب أمين عام المحكمة ،من مقرها الحالي في
بيونغ تشانغ خالل االلعاب للصحافيين ،إن "كاس رفضت
االستئناف المقدم في  6فبراير من  32رياضيا روسيا ضد
قرار اللجنة االولمبية الدولية" لعدم دعوتهم للمشاركة في
االلعاب.
كما رفضت كاس "استئنافا من  15رياضيا ومدربا روسيا
قــدم فــي  7فـبــرايــر" ،يشتبه بتورطهم بنظام منشطات ممنهج
واسع النطاق في روسيا واكتشفته الوكالة العالمية لمكافحة
المنشطات بمساعدة اشخاص ابلغوا عن المخالفات.
وتنقسم مجموعة الـ  47الى قسمين :األول يضم  15شخصا
( 13رياضيا ومدربين اثنين) ،كانت األولمبية الدولية قد فرضت
عليهم عقوبة إيقاف لمدى الحياة على خلفية فضيحة التنشط،
إال ان محكمة التحكيم الرياضي رفعت األسبوع الماضي العقوبة
عنهم (ضمن مجموعة من  28روسيا كانوا موقوفين مدى الحياة)،
ما فتح الباب أمامهم نظريا للمشاركة ،غير ان األولمبية الدولية
رفضت توجيه الدعوة لهم ،ما دفعهم لتقديم استئناف جديد
أمام "كاس".
أمـ ــا ال ـق ـس ــم ال ـث ــان ــي ف ـي ـتــألــف م ــن  32ري ــاض ـي ــا ه ــم م ــن غـيــر
الموقوفين ،لكن اللجنة األولمبية لم توجه اليهم الدعوة للمشاركة
في األولمبياد بصفة "رياضي أولمبي من روسيا".

غولدن ستايت ينهض ...وبوسطن يحتفظ بصدارة الشرقية
في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،حقق غولدن
ستايت ووريرز ،حامل اللقب،
فوزه األول ،بعد خسارتين على
حساب ضيفه داالس مافريكس
 ،103-121أمس األول.

حقق غولدن ستايت ووريرز،
حامل اللقب ،فــوزه األول ،بعد
خسارتين ،على حساب ضيفه
داالس م ــا ف ــر ي ـك ــس ،103-121
أمس االول في دوري كرة السلة
االميركي للمحترفين ،في حين
احـ ـتـ ـف ــظ ب ــوسـ ـط ــن سـلـتـيـكــس
ب ـ ـصـ ــدارة ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـشــرق ـيــة،
بـفــوزه على واشنطن وي ــزاردز
بعد التمديد.
وتألق مع ووريرز الذي خسر
 3من مبارياته األربع السابقة،
هدافه كيفن دورانت ( 24نقطة)،
والموزع ستيفن كوري (.)20
ووص ــل تخلف ووريـ ــرز الــى
 12نقطة امــام مافريكس ،لكنه
س ـي ـط ــر ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي
لـ ـي ــرف ــع رصـ ـ ـي ـ ــده ف ـ ــي ص ـ ـ ــدارة
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـ ــى  42فـ ـ ـ ــوزا و13
خسارة.
وأقيمت المباراة بعد تغريم
العــب ووريــرز درايموند غرين
 50ال ــف دوالر أمـيــركــي بسبب
مـ ـ ــاح ـ ـ ـظـ ـ ــات "غ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـن ــاسـ ـب ــة
وه ـ ـجـ ــوم ـ ـيـ ــة" لـ ـحـ ـك ــم مـ ـ ـب ـ ــاراة
اوكــاهــومــا سيتي ()125-105
الثالثاء.
وح ـ ـصـ ــل غـ ــريـ ــن عـ ـل ــى خـطــأ
تقني في المباراة ،رافعا رصيده
الــى  14هــذا الموسم ،ما يعني
أنه على بعد خطأين من ايقاف
تلقائي.
ك ـمــا ي ـح ـتــل زم ـي ـلــه دوران ـ ــت

المرتبة الثانية ومدربه ستيف
كير المركز الرابع لدى المدربين
على الئحة االخطاء التقنية ،ما
دفع االخير الى القول انها فترة
يـجــب االن ـت ـبــاه فـيـهــا؛ "ينبغي
ان نقوم جميعنا بعمل أفضل
والبقاء مستعدين".
وأض ــاف كــاي تومسون 18
نقطة وغرين  12و 10متابعات،
ف ــي ح ـي ــن كـ ــان دن ـي ــس سـمـيــث
جونيور االفضل لدى الخاسر
مع  22نقطة.
واحـتــاج بوسطن سلتيكس
متصدر المنطقة الشرقية الى
وقـ ــت م ـم ــدد لـتـخـطــي مضيفه
واشنطن ويزاردز .104-110
وسـجــل كــايــري ايــرفـيـنــغ 13
من نقاطه الـ 28في الربع األخير
والوقت الممدد ،ليعوض الفريق
األخـضــر خـســارة الثالثاء أمــام
تورونتو رابتورز.
وبعد تخلفه بين الشوطين،
ت ـقــدم بــوسـطــن ب ـفــارق  5نقاط
في الثالث و 10في الرابع ،لكنه
احتاج الى ثالث رميات حرة من
ايرفينغ ليعادل  98-98قبل 9.8
ثوان من انتهاء الوقت االصلي.
وسجل جايلين براون  5من
نقاطه الـ 18في الوقت االضافي،
حيث تفوق فريقه  6-12وحسم
المواجهة.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ ــراون الـ ـ ـ ــذي س ـجــل
ثــاث ـيــة م ــع خ ـطــوة ال ــى الـ ــوراء

جانب من لقاء غولدن ستايت واوكالهوما
قـبــل  1.43دقـيـقــة عـلــى النهاية
ومـنــح فــريــق الـتـقــدم :103-108
"كان توقيت التسديد يتراجع،
فأخذت وقتي وأطلقت تسديدة
ت ــدرب ــت ع ـل ـي ـهــا .ع ـم ـلــت كـثـيــرا
ع ـل ـي ـهــا ،وأظ ـ ـهـ ــرت نـفـسـهــا في
المباراة".
ورفـ ــع بــوسـطــن رص ـي ــده في
صـ ــدارة الـشــرقـيــة ال ــى  40فــوزا

و 16خسارة ،بفارق فوزين عن
وصيفه تورونتو رابتورز.
وحـ ـق ــق ت ــورونـ ـت ــو رابـ ـت ــورز
فــوزه الرابع على التوالي على
نيويورك نيكس  ،88-113بفضل
 18نقطة و 10متابعات لالعب
االرتـ ـ ـك ـ ــاز ال ـل ـي ـت ــوان ــي ي ــون ــاس
فــاالنـسـيــونــاس ،فــي حين غاب
نجم نيكس الالتفي كريستابس

ب ــورزي ـن ـغ ـي ــس وسـ ـج ــل بــدي ـلــه
مياكل بيزلي  21نقطة.
واحـ ـ ـت ـ ــاج ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل
بـ ـ ــايـ ـ ــزرز ال ـ ـ ــى وق ـ ـ ــت اضـ ــافـ ــي
ايـضــا للتفوق عـلــى تـشــارلــوت
ه ــور نـ ـت ــس  ،103-109را فـ ـع ــا
رصـيــده الــى تسعة انـتـصــارات
متتالية على ارضه.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
برج إيفل ال يزال مغلقا
موزاييك
شعب إيران!

د .نجم عبدالكريم

منذ ما قبل ثورة ُم ّ
صدق في أوائل خمسينيات القرن الماضي ،كان
الشعب اإليراني قد اعتاد ُالحياة الليبرالية ،وكانت فيه األحزاب المتعددة
االتجاهات ،ولكن بعد أن أخمدت الثورة وعاد الشاه للحكم ،بعد فراره
ً
متخفيا فــي مــابــس ن ـســاء ،بـمـســاعــدة الـمـخــابــرات األمـيــركـيــة ،أصبح
ً
الحكم في إيران يسوس البالد بقبضة حديدية ،وصار الشاه واحدا من
أشد الطغاة في ممارساته للحكم في إيران ،لكن ذلك لم ُ
يحل دون قيام
أحــزاب ،وفق مواصفات تتوافق مع اإلمبراطورية الشاهنشاهية ،التي
كانت تحت هيمنة طبقة اإلقطاع والرأسماليين واألرستقراط ،بل حتى
المؤسسة الدينية كان لها من يمثلها ضمن التوجهات التي تتوافق مع
سياسة الشاه!

ُ
أغ ـ ـ ِـل ـ ــق بـ ـ ــرج إيـ ـ ـف ـ ــل ،أش ـه ــر
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة ف ــي
باريس الذي يزوره  6ماليين
ً
سـ ـن ــوي ــا ،أمـ ـ ــام الـ ـ ـ ــزوار أم ــس،
ً
ً
وسيبقى مغلقا اليوم أيضا ،
بسبب الثلج والجليد اللذين
ً
ي ـغ ـط ـيــانــه ،وفـ ـق ــا ل ـمــا أعـلـنــت
الـ ـش ــرك ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ه ــذا
المعلم.
وقــالــت شــركــة تشغيل برج
إيفل "اس ايه تي ايه" في بيان
أمس ،إن "المنصات والساللم
غير قابلة لالستخدام بسبب
الـغـطــاء الـثـلـجــي ال ــذي يكسو
الـ ـب ــرج الـ ـح ــدي ــدي ،وال ـج ـل ـيــد
الناجم عن الصقيع".

***

• فكان من الطبيعي إزاء ذلك أن تتشكل حركات وتنظيمات سياسية
مناوئة لحكم الشاه ،بعضها في العلن في حدود المسموح به ،والكثير
وعلمانية وقومية
منها كان يعمل في الخفاء ،فكانت هناك أحزاب ليبرالية
ُ
وحزب تودا اليساري ،إلى جانب تحرك علماء الدين في مدينة قم ،وكان
الدكتور علي شريعتي يلقي محاضراته المحرضة ضد النظام ،فلوحق
ّ
وفر إلى لندن ،وقيل إن المخابرات اإليرانية قد دست له السم فمات في
بريطانيا ،إال أن أفكاره كان لها تأثير كبير على الشارع اإليراني ،وتعتبر
ً
حركة مجاهدي خلق امتدادا ألفكاره!

***

• ما أريــد الــوصــول إليه :أن المعارضة اإليرانية كانت منتشرة في
الداخل والخارج ،وحركة الطالب اإليرانيين في العالم كانت لها ديناميكية
فاعلة على نظام الشاه في الداخل ،رغم بطش السافاك الدموي.
المؤسسة الدينية للخميني مرتبة آية الله،
• وفي عام  1964أعطت
ُ
كي ال يقع تحت طائلة القانون ،فنفي الــى تركيا لفترة ،ثم استقر في
النجف ،وكان يناوئ نظام الشاه بتسجيل أشرطةٍ يحرض فيها الشعب
اإليراني ضد حكم الشاه ،وعلى أثر ذلك اجتمعت معظم فصائل المعارضة
تواجه بها نظام الشاه،
اإليرانية في الخارج لتشكل منظومة موحدة ّ
ً
واختاروا لها الخميني بحكم موقعه الديني وسنه؛ ليكون رمزا لقوى
المعارضة ،وتم االتفاق على ذلك في األشهر التي أمضاها في فرنسا.
ولما حطت طائرة الخميني في طهران كانت تحمل معه أغلب المعارضين
من التيارات السياسية المختلفة ،لكن الصالحيات التي استولت عليها
المؤسسة الدينية ،بقيادة الخميني ،قامت بمواجهات شديدة العنف،
مع كافة أحزاب المعارضة التي كانت حليفة لها ،مما جعل أول رئيس
للجمهورية ،بني صــدر -وهــو ليبرالي -يفر إلــى فرنسا ،بعد أن شهد
ُ ّ
ُ
ً
المحاكم تلفق تهم تكفير معظم أقطاب المعارضة ،وتصدر بحقهم أحكاما
مجحفة ،كما حدث لقطب زاده!
• وأصبحت اليد الطولى للماللي ،الذين استثمروا الحرب التي شنها
صدام بجعل الشعب اإليراني يتوحد لمواجهة العدو ،وهذا الذي أطال
في عمر حكم الماللي ،فلوال رعونة صدام وحماقاته لثار الشعب اإليراني
على ممارسات المؤسسة الدينية ،ولكان الوضع في إيران يختلف عما
ً
هو عليه اآلن تماما!

***

ً
• وما حدث أخيرا من تظاهرات واحتجاجات لن يكون نهاية المطاف،
بعد أن تم قمعها ،فطبيعة اإليرانيين منذ القدم االنفتاح على الحياة،
ومن الصعب عليهم االستسالم لحكم أحادي التوجه!

ساحل أستراليا الشرقي ...قرش
أشارت دراسة علمية استخدمت أول تحليل جيني
وإحصائي في العالم لتقدير عدد أسماك القرش في
أستراليا ،إلى أن الساحل الشرقي ألستراليا يضم
حوالي  5460من أسماك القرش األبيض.
وذكر العلماء أن هناك حوالي  750من هذا النوع
مكتملة النمو في المياه األسترالية قبالة الساحل
الجنوبي لوالية فيكتوريا ،إلى الطرف الشمالي من
والية كوينزالند حتى نيوزيلندا.
وأج ــرى هــذه الــدراســة علماء مــن هيئة البحوث
األسترالية (سي .إس .آي .آر .أو) ،وهي أكبر منظمة
بحثية فــي ال ـبــاد ،ونـشــرت فــي مجلة ساينتيفيك
ريبورتس ،أمس.
وخلص الباحثون إلــى أن إجمالي عــدد أسماك
الـقــرش على الساحل الشرقي يمكن أن يرتفع إلى
 ،12800بــإح ـصــاء ع ــدد أس ـم ــاك ال ـق ــرش الـصـغـيــرة
والمكتملة النمو.
وبالنسبة إلى المنطقة الغربية ،ال يمكن حساب
العدد اإلجمالي ،لكن العدد التقديري ألسماك القرش
مكتملة النمو يبلغ حوالي .1460
ً
وأظهر البحث أيضا أن نسبة بقاء واستمرار هذا
النوع تصل إلى حوالي  90في المئة.
(د ب أ)

ومن «السيلفي» ما قتل
ذكــرت الشرطة التايلندية أن امــرأة قضت نحبها الليلة قبل
الـمــاضـيــة ،بـعــد أن صــدمـهــا ق ـطــار ،عـنــدمــا كــانــت تلتقط صــورة
شخصية (سيلفي) مع صديقها على قضبان السكك الحديدية.
وقال محقق الشرطة المسؤول عن القضية ،أمس ،إن وااليالك
ً
سوكوما ( 28عاما) أعلنت وفاتها بمستشفى في بانكوك ،بعد
ســاعــات مــن اص ـطــدام قـطــار ق ــادم بـهــا وبـصــديـقـهــا ،بينما كانا
يلتقطان صورة سيلفي.
وبترت الساق اليمنى لوااليالك تحت عجالت القطار ،وتعرض
ً
صديقها ويدعى أمناج ناوانتيب ( 24عاما) إلصابة في الرأس
ً
وكسر في الذراع ،وفقا للمحقق.
وكان االثنان ضمن  5أصدقاء ،يحتسون الجعة بمحطة للسكك
ً
الحديدية في بانكوك .وذكر مسؤولو المحطة أن المجموعة كثيرا
ما كانت تتسكع وهي تتناول الجعة بالقرب من القضبان.
وذكــر أصدقاؤهما أنهما لم يشاهدا القطار وهو يقترب من
رصيف المحطة".
(د ب أ)

عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع
من المتوقع أن تجلب ماسة
ف ــي ح ـجــم ث ـم ــرة ف ــراول ــة كـبـيــرة
ً
ً
ً
سـ ـع ــرا ق ـي ــاس ـي ــا ع ــال ـم ـي ــا ،عـنــد
عرضها للبيع في دار سوذبيز
للمزادات في لندن خالل الشهر
الجاري.
والماسة المستديرة الالمعة
البيضاء اللون التي يزيد وزنها
ً
قليال على  102قيراط أصغر من
ال ـمــاســة الـبـيـضــاويــة ال ـتــي تــزن

ً
 118ق ـي ــراط ــا وال ـت ــي بـيـعــت في
هونغ كونغ عام  ،2013وحققت
حـ ـت ــى اآلن الـ ـسـ ـع ــر ال ـق ـي ــاس ــي
للقيراط.
وت ـتــوقــع دار ســوذب ـيــز ،التي
ً
ت ــول ــت أي ـض ــا عـمـلـيــة ال ـب ـيــع في
هــونــغ كــونــغ ،أن تجلب الماسة
ً
الصغيرة سـعــرا أعـلــى لندرتها
وجودتها العالية.
وق ــال ــت رئ ـي ـســة ق ـســم ال ـمــاس

وأوضحت أن طبيعة المعلم
ّ
تصعب عملية إزا ل ــة الثلوج،
ومـ ــن غ ـي ــر الـ ـ ـ ــوارد اس ـت ـخ ــدام
الـمـلــح ال ــذي ي ـضـ ّـر بــالـمـعــدن،
الف ـت ــة إلـ ــى أن ال ـح ــل الــوح ـيــد
المتاح هو المجرفة للتخلص
مــن الثلج .ولـتــذويــب الجليد،
يستخدم كلوريد الكالسيوم
ّ
وتسخن المنصات.
وكــان الـبــرج ،الــذي استقبل
ماليين زائــر خالل
أكثر من ُ 6
عـ ـ ــام  ،2017أغ ـ ـ ِـل ـ ــق ال ـث ــاث ــاء
الـ ـم ــاض ــي ب ـس ـب ــب ال ـت ـس ــاق ــط
الكثيف للثلوج في باريس.
(أ ف ب)

كوريا ترسل للنرويجيين شاحنة بيض!
ب ـس ـب ــب خـ ـط ــأ فـ ــي ال ـت ــرج ـم ــة،
تلقى الطهاة النرويجيون الذين
ي ــراف ـق ــون وف ــد ب ـلــدهــم إل ــى دورة
األل ـعــاب األولـمـبـيــة الـشـتــويــة في
بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية
ً
 15ألف بيضة ،بدال من .1500
وصـ ـ ـ ّـرح ك ـب ـيــر ال ـط ـه ــاة سـتــال
ي ـ ــوه ـ ــانـ ـ ـس ـ ــن لـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
ال ـن ــروي ـج ـي ــة "ان ت ــي بـ ــي" أم ــس:
"تلقينا شاحنة مليئة بالبيض"،

بـ ـ ـ ــ"س ـ ـ ــوذبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز" ،بـ ـ ــاتـ ـ ــي وون ـ ـ ــغ
لـ"رويترز" أمس" :تلك (الجوهرة
ال ـت ــي ب ـي ـعــت ف ــي ه ــون ــغ كــونــغ)
جلبت  260ألف دوالر للقيراط،
ً
وهـ ــو ح ــال ـي ــا ال ـس ـعــر الـقـيــاســي
العالمي ألي ماسة شفافة .هذه
الماسة ألنها مستديرة ومتأللئة
فـ ــإن ال ـس ـعــر س ـي ـكــون أع ـل ــى من
ذلك".
(رويترز)

ً
ً
مـضـيـفــا "فــوجـئـنــا ك ـث ـيــرا عندما
دخ ـل ــوا لتسليمها .ك ــان األم ــر ال
ً
ً
يصدق وقد استغرق وقتا طويال
ً
جدا".
وال ش ــك أن ال ــوف ــد الـنــرويـجــي
ً
المؤلف من  121شخصا ال يحتاج
إلــى مزيد مــن البروتين ،إذ ال بد
ّ
من أن يأكل كل رياضي  124بيضة
على امـتــداد ال ــدورة ،و 8بيضات
في اليوم الواحد لينفد المخزون.

وأوض ـ ــح رئ ـيــس ال ــوف ــد تــور
أوفريبو أن "الطلبية تضمنت
ً
ً
ً
ص ـفــرا إض ــاف ـي ــا" ،م ــؤك ــدا "أنـهــا
لـيـســت مـشـكـلــة ك ـب ـي ــرة ،فنحن
س ـ ـن ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــض ع ـل ــى
األرج ـ ـ ــح ،أو أن الـ ـم ــزودي ــن قد
يستعيدونه".
(أ ف ب)

وفيات

إنتاج بويضات بشرية في نيويورك

نورة عبدالرحمن فهد العمهوج أرملة خالد فهد الياقوت
ً
 75عاما ،شيعت ،الرجال :الخالدية ،ق ،2ش ،22م ،3ديوان العمهوج،
ال ـن ـســاء :ضــاحـيــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،ق ، 1ش ــارع صـنـعــاء ،م ،69ت:
22510654 ،99856123

حسين سالمة علي عياد

ً
 63عاما ،شيع ،الرجال :السالم ،ق ،2ش ،221م ،93النساء :مشرف،
ق ،4ش ،8م ،33ت99866512 ،99630198 ،55993237 :
سارة سعد المداد العدواني أرملة ،عبدالله شجاع الراجي العدواني
ً
 71عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :صباح الناصر،
ق ،5ش ،38م ،32ت98889108 :

عباس أكبر حسين عباس

ً
 73عاما ،شيع ،الرجال :سلوى ،حسينية سيد محمد ،النساء :سلوى،
ق ،4ش ،3م ،9ت97755666 ،99409900 :

عثمان خلف عبدالرحمن السعيد

ً
 76عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،القصر ،ق ،3ش ،3م ،7ت:
99711025 ،90007474

مواعيد الصالة

نجح العلماء ،للمرة األولى ،في إنتاج
ً
بــوي ـضــات ب ـشــريــة ف ــي الـمـخـتـبــر ،ب ــدءا
بأولى مراحلها في نسيج المبيض ،حتى
اكتمال نموها ،وذلــك في خطوة علمية
تحققت من قبل في الفئران.
ون ـشــر ال ـع ـل ـمــاء ،وه ــم م ــن بــريـطــانـيــا
والواليات المتحدة ،النتائج في دورية
"م ــول ـي ـك ـي ــول ــر ه ـي ــوم ــن ريـ ـب ــرودكـ ـش ــن"،

ً
أم ــس ،وقــالــوا إنـهــا قــد تساعد يــومــا ما
فــي تـطــويــر عــاجــات الـطــب الـتـجــديــدي،
وعالجات جديدة للعقم.
وكان علماء أنتجوا في دراسات سابقة
ً
بويضات فئران في المختبر ،وصوال إلى
إنتاج فئران حية ،كما أنتجوا بويضات
ً
ً
بشرية بــدء ا من مرحلة متأخرة نسبيا
من مراحل النمو.

وبــذلــك يـكــون الـعـلـمــاء البريطانيون
واألميركيون مــن مستشفيين بحثيين
في إدنبره ومركز اإلنجاب البشري في
ن ـيــويــورك ه ــم أول م ــن نـجــح ف ــي إنـتــاج
ً
بويضات بشرية خارج الجسم ،بدءا من
المراحل األولى حتى اكتمال النمو.
وقالت إيفلين تيلفر ،التي شاركت في
قيادة الــدراســة" :يمكن أن توسع القدرة

عـلــى إن ـت ــاج بــوي ـضــات بـشــريــة بـصــورة
كــامـلــة داخ ــل الـمـخـتـبــر ،نـطــاق عــاجــات
اإلنـ ـج ــاب ال ـم ـت ــاح ــة .ون ـع ـمــل اآلن على
تحسين الظروف التي تساعد على إنتاج
البويضات بهذه الطريقة ،وندرس مدى
تمتعها بالصحة".
وأشــاد خبراء مستقلون لم يشاركوا
بشكل مباشر في الــدراســة ،بما توصل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

إليه العلماء ووصفوه بأنه مهم .لكنهم
حـ ــذروا مــن أن ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن العمل
ال ــازم الـقـيــام ب ــه ،قـبــل أن يتسنى جعل
ال ـبــوي ـضــات الـمـنـتـجــة داخـ ــل المختبر،
جــاهــزة للتخصيب بـحـيــوانــات منوية،
بصورة آمنة.
(رويترز)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:11

العظمى

20

الشروق

06:32

الصغرى

09

الظهر

12:02

أعلى مد

ً
 08:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:10

 07:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:33

ً
أدنى جزر  02:44صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:51

ً
 12:59ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

التوزيع:

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

