داخل العدد

السبت

 22سبتمبر 2018م
 12املحرم 1440هـ
العدد  - 3903السنة الثانية عشرة
 ٢٤صفحة
السعر  100فلس

EXTRA
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ً
ً
َ 15داعشيا كويتيا محاصرون في إدلب
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ص ١١

ُ
تراجع األموال المضبوطة التي لم يفصح عنها المسافرون من  3ماليين دينار إلى  800ألف

• أغلب النقود التي ضبطت في المنافذ بالليرة السورية واليورو ومتجهة إلى دول محددة
حسين العبدالله

ُ
فــي وقــت أجـلــت معركة إدل ــب فــي ســوريــة ،بعد
تفاهم دولي خشية وقوع ضحايا ،كشفت مصادر
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن مــن بـيــن ق ــوات تنظيم «داع ــش»
ً
ً
المحاصر في إدلب اآلن  15مواطنا كويتيا سبق أن
غادروا الكويت في عامي  2014و ،2015وانضموا
إلى التنظيم اإلرهابي.
وقالت المصادر إن األجهزة الكويتية ستتابع
ت ـحــركــات هـ ــؤالء الـمــواط ـن ـيــن ف ــور خــروج ـهــم من
ســوريــة لضبطهم وإعــادتـهــم إلــى الـبــاد ،لتنفيذ
األحكام القضائية الصادرة بحقهم بالسجن من
ً
 10إلى  15عاما ،بعدما دانتهم المحاكم الكويتية

ً
غيابيا بجرائم القيام بعمل عدائي ،والتدرب على
حمل السالح واالنضمام إلى تنظيم محظور.
وأضافت أن هناك عشرات من المواطنين غادروا
البالد ،وكشفت معلومات عن وفاتهم في عدد من
أمــاكــن الـنــزاعــات فــي ســوريــة وال ـعــراق ،ورغــم ذلك
أصدرت األجهزة األمنية أوامرها بالقبض الدولي
عليهم لعدم وصول مستندات رسمية إلى الكويت
تفيد بوفاتهم.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ع ـل ـم ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،مــن
مـصــادرهــا ،أن األم ــوال النقدية المضبوطة التي
لم يفصح عنها المسافرون عبر المنافذ الكويتية

بورسلي للقضاة :التزموا علنية الجلسات
ومواعيدها وتريثوا في التأجيل والشطب
طالب بضرورة الحلم مع المتقاضين والمحامين
«إيداع األحكام الجنائية في أوقاتها حتى ال تتعرض للبطالن»
«عمومية» المحكمة الكلية :الصانع والمال والمقلد والعتيقي رؤساء
لـ «الجنايات» والكندري والجالي والعويرضي لـ «اإلدارية»
٠٣

«داو جونز» يتجاهل الحرب التجارية
ويحقق أعلى إغالق في تاريخه
وسـ ـ ـ ــط ت ـ ـجـ ــاهـ ــل لـ ـلـ ـت ــوت ــرات
التجارية بين الواليات المتحدة
والـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب ب ـ ـيـ ــانـ ــات
اق ـت ـصــاديــة إيـجــابـيــة وانـتـعــاش
ال ـق ـطــاع الـتـكـنــولــوجــي ،ارتـفـعــت
مؤشرات األسهم األميركية خالل
تعامالت أمس األول ،وسجل «داو
جونز» أعلى إغالق قياسي له في
تاريخه.
وارتفع «داو جونز» الصناعي
 ،%0.9أو  251نقطة إلى 26657
ن ـق ـطــة ،وص ـع ــد «نـ ــاسـ ــداك» ،%1
أو  78نقطة إلى  ،8028في حين
ارتفع « »S&P 500القياسي %0.8
أو  23نقطة إلى .2930

وف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
ارتـفــع مؤشر «ستوكس يــوروب
 %0.7 »600أو نـحــو  2.5نقطة
إلى  382نقطة ،في حين صعد
«فــوتـســي» البريطاني ()36 +
ن ـق ـطــة إلـ ــى  ،7367و«داكـ ـ ــس»
األ لـ ـم ــا ن ــي ( )107 +نـ ـق ــاط إل ــى
 ،12326وارتفع المؤشر الفرنسي
«كاك» ( )58 +نقطة إلى .5451
وف ــي آس ـي ــا ،ارت ـف ـعــت األس ـهــم
ال ـيــابــان ـيــة ف ــي ت ـع ــام ــات أم ــس،
مقتفية أ ث ــر نظيرتها فــي «وول
ستريت» التي صعدت بدعم من
ضعف الين.
وأغـلــق مــؤشــر نيكي الجلسة

محمد إيراني ...السفير
الجديد بالكويت وحامل
أسرار روحاني للعرب
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ً
مرتفعا  %0.8عند  23869نقطة،
ً
وصـعــد الـمــؤشــر األوس ــع نطاقا
«توبكس»  %0.9إلى  1804نقاط،
ليسجل أ عـلــى مستوياته فــي 4
ً
أشهر ،ومحققا مكاسب خالل هذا
األسبوع بأكثر من .%4
أما األسهم الصينية فارتفعت
خ ــال ت ـ ــداوالت أم ــس ،بــدعــم من
اإلغــاق القياسي لنظيرتها في
«وول ستريت» ،حيث صعدت كل
القطاعات ،في حين سجل القطاع
المالي أكبر مكاسب.
وأ غـ ـل ــق « س ـ ــي إس آي ،»300
وهو مؤشر لألسهم الرئيسة في
ش ـن ـغ ـه ــاي وش ـن ـت ـشــن02 ،

انخفضت هــذا الـعــام حتى سبتمبر الـجــاري إلى
 800أل ــف دي ـن ــار ،م ـقــارنــة بــال ـعــام ال ـمــاضــي الــذي
وص ــل حجمها إل ــى  3مــايـيــن دي ـنــار ،وذل ــك بعد
الـتـنـسـيــق األم ـن ــي بـيــن أج ـه ــزة الـمـنــافــذ واإلدارة
العامة للجمارك.
ولفتت المصادر إلى أن األموال المضبوطة العام
الماضي قيدت في  30قضية ،وأحيلت إلى النيابة
العامة بتهم مخالفة قانون غسل األموال وتمويل
اإلره ـ ـ ــاب ،ح ـيــث أحــال ـت ـهــا ال ـن ـيــابــة إل ــى الـمـحــاكــم
ً
الجزائية التي أصــدرت أحكاما بمصادرة مبالغ
من تلك األموال.

وقالت إن القانون يلزم بإفصاح المسافر عبر
المنافذ عما بحوزته من مبالغ نقدية إذا تجاوزت
 3آالف دينار أو  10آالف دوالر أو يورو ،موضحة
أن أغلب المسافرين التي ضبطت معهم تلك األموال
مــن جنسيات عراقية وســوريــة وهندية ،وبينهم
مواطنون وخليجون ،وكــانــوا متجهين إلــى دول
محددة ،كما أن أغلبية األمــوال المضبوطة كانت
من الليرة السورية واليورو.

رفع فوري لإليقاف عن اتحادات
السباحة والمبارزة والكراتيه والجودو
تلقت ات ـحــادات الـكــراتـيــه ،والـمـبــارزة،
ً
والسباحة ،والجودو الكويتية كتبا من
االتحادات الدولية المعنية ،برفع فوري
لإليقاف المفروض عليها منذ .2015
وأش ـ ـ ــارت ك ـتــب االتـ ـ ـح ـ ــادات ال ــدول ـي ــة،
إلــى أنــه بـنـ ً
ـاء على ات ـصــاالت مــن اللجنة
األولـمـبـيــة الــدولـيــة ،عــن وضــع نظيرتها
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وبـ ـع ــد رغـ ـب ــة أب ــدتـ ـه ــا ه ــذه
االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ،ف ـق ــد ُر ِف ـ ـ ــع اإلي ـ ـقـ ــاف بـشـكــل
ف ــوريُ ،
وعـيـنــت لـجــان مــن شأنها العمل
على تعديل الـنـظــام األســاســي ،وتنظيم
االنتخابات وفق النظام األساسي الجديد.

ً
وضمت اللجان ،في اتحاد السباحة كال
ً
مــن الشيخ خــالــد الـبــدر رئـيـســا ،وحسين
الغريب ،وحميد الغريب ،وفــي «الجودو»
ً
عبيد زاي ــد رئ ـي ـســا ،وب ــدر ال ـش ــراد ،وعيد
سـعــد ال ـع ـنــزي ،وأح ـمــد الـعـتـيـبــي ،وعــزيــز
الذايدي ،وفي «المبارزة» عبدالله الوعالن
ً
رئيسا ،والدكتور سلمان حاجي ،وثويني
الهاجري ،وأحمد علي ،ومشعل الشمالي.
واخ ـ ـت ـ ـيـ ــرت ل ـج ـن ــة ربـ ــاع ـ ـيـ ــة التـ ـح ــاد
ال ـك ــرات ـي ــه ،ض ـم ــت ،إل ــى ج ــان ــب أم ـي ــن سر
االتحاد الحالي عماد بهبهاني ،اإلماراتي
ً
نــاصــر الــرزوقــي ممثال لالتحاد 02

البيت األبيض يعلن دخول استراتيجية
ّ
الحرب اإللكترونية حيز التنفيذ
ترامب يعاقب الجيش الصيني بقانون «كاتسا» المخصص للروس
قـ ــررت ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ات ـخ ــاذ مــوقــف أكـثــر
شراسة في الحرب السيبرانية ،التي تواجه فيها
ال ـص ـيــن وروسـ ـي ــا ومـنــافـسـيــن آخ ــري ــن ،م ــع إع ــان
م ـس ـت ـشــار ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي جــون
ب ــول ـت ــون «دخ ـ ـ ــول أول اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إل ـك ـتــرون ـيــة
مفصلية بالكامل خــال السنوات ال ــ 15الماضية،
ّ
حيز التنفيذ».
وفــي أعـقــاب قــرار الرئيس دونــالــد تــرامــب إلغاء
ق ــواع ــد ح ــدده ــا س ـل ـفــه بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا لـلـعـمـلـيــات
السيبرانية ،قال بولتون« :أيدينا لم تعد ّ
مكبلة كما
ً
مضيفا« :على ّ
أي دولة تقوم
كانت أيام إدارة أوباما»،

ّ
بنشاط سيبراني ضد الواليات المتحدة ،أن تتوقع
ّ
سنرد بطريقة هجومية ودفاعية».
أننا
وشــدد على أن «الــرد على الهجمات السيبرانية لن
ً
يـتـ ّـم بــالـضــرورة فــي الـفـضــاء الـسـيـبــرانــي» ،مـشـيــرا إلى
الصين وإي ــران وكــوريــا الشمالية وروس ـيــا على أنها
مصادر رئيسية للتهديدات ،وأن األميركيين وحلفاءهم
«يتعرضون كل يوم للهجوم في الفضاء السيبراني».
ً
ّ
ووفقا لبولتون ،فإن «التدخالت العدائية تستهدف كل
شيء ،من البنية التحتية األميركية إلى البيروقراطية
ً
الحكومية ،فضال عن الشركات واالنتخابات».
ومن بين تلك التدخالت :قرصنة حواسيب 02

ُ
إصالحات العبادي تخرج «الدعوة» من الحسابات

دعوات لحماية رئيس الوزراء بعد ترك منصبه من بطش إيران وفصائلها الموالية

08
تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجع معظم المؤشرات
واالستثناء في السعودية
والكويت

اقتصاد

٠٩
الزيت الصخري يواصل
مسيرته رغم الرياح
المعاكسة

رؤى عالمية

07-06
عطش الالمركزية
في جنوب العراق

مسك وعنبر

17
الموسم الثقافي
الـ  24لدار اآلثار ينطلق
 24الجاري

دوليات

غداة إعالن الخارجية الكويتية أنها صادقت على
تعيين السفير اإليراني الجديد ،دون ذكر اسمه ،علمت
"ال ـجــريــدة" مــن م ـصــادر مطلعة فــي وزارة الخارجية
اإليرانية ،أن السفير الجديد هو محمد إيراني.
ً
وأضافت المصادر أن إيراني يشغل حاليا منصب
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـشــرق األوسـ ــط وش ـم ــال إفــريـقـيــا في
ً
الخارجية اإليرانية ،وأنه شغل سابقا منصب سفير
في األردن ولبنان.
ً
ويـ ـع ــد إيـ ــرانـ ــي ش ـخ ـص ـيــة م ـق ــرب ــة جـ ـ ــدا م ــن وزي ــر
الخارجية محمد جواد ظريف ،الذي أوكل إليه مهمة
نقل الرسائل الحساسة والخاصة من الرئيس 02

18

لبنان :االتصاالت ّالحكومية
منقطعة وعون يسلم آلية
«حوار الحضارات»

الجزائر تسحب الحراسة
عن الممثليات الفرنسية
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة مـ ـف ــاجـ ـئ ــة ،س ـح ـب ــت ال ـس ـل ـط ــات
ال ـج ــزائ ــري ــة رج ـ ــال ال ـش ــرط ــة ال ـم ـن ـت ـشــريــن أم ــام
الممثليات الدبلوماسية الفرنسية ،في جميع
ً
أنحاء البالد ،ردا على إلغاء باريس حراسة منزل
السفير الجزائري.
وأفــاد مصدر مقرب من الملف في العاصمة
الجزائرية ،أمس ،أن الخطوة شملت قنصليتين
لفرنسا في مدينتي وهران وعنابة ،إضافة إلى
السفارة الرئيسية بالعاصمة.
في المقابل ،كـ ّـرم الرئيس إيمانويل ماكرون
ع ـش ــرات ال ـحــرك ـي ـيــن ،وه ــم ج ــزائ ــري ــون ح ــارب ــوا
فــي صفوف الجيش الفرنسي ،ثــم تخلت عنهم
ً
باريس في ظــروف مأساوية ،مواصال مبادرته
المتصلة بالذاكرة التاريخية؛ لتضميد الجراح
ّ
التي ّخلفتها حرب تحرير الجزائر ُ(.)1962-1954
ورقى ماكرون ،بموجب مرسوم نشر 02

اقتصاد

رياضة
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يؤم المصلين بمسجد الكوفة أمس (رويترز)

●

بغداد -محمد البصري

ت ـش ـيــع ف ــي ال ـ ـعـ ــراق الـ ـي ــوم ع ـب ــارة
أثيرة ،هي أن سقوط الموصل ،ثاني
أكـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــدن ،ب ـي ــد ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ــش»
ً
ً
ق ـبــل  4أع ـ ـ ــوام ،كـ ــان ع ــام ــا أســاس ـيــا
فــي إطــاحــة رئـيــس الحكومة السابق
ن ــوري ال ـمــال ـكــي .وف ــي ال ــوق ــت نفسه،

فإن تظاهرات البصرة العارمة ،وهي
عاصمة االقـتـصــاد الـعــراقــي ،أطاحت
خليفته حيدر العبادي المنتمي إلى
حزب الدعوة نفسه.
ً
ورغ ـ ــم أن «ال ـ ــدع ـ ــوة» ال ي ـ ــزال ق ـ ــادرا
عـلــى الـتـمـســك بـحـكــومــة ال ـع ــراق للمرة
الخامسة على الـتــوالــي ،بحكم انهيار
الـتـحــالـفــات الـتـقـلـيــديــة وخـلــط األوراق

ّ
داخــل المكونين الـكــردي والـســنــي ،فإن
األوســاط السياسية في بغداد تتعامل
مع هذا الحزب -الذي أكمل عقده السابع
كــواحــد مــن أق ــدم التنظيمات الناشطة
ً
ً
في العراق -باعتباره تشكيال سياسيا
يتعرض ألزمــة تصل إلــى حد االنهيار
المؤلم ،ولو في الوقت الحالي.
ومـنــذ عــام  ٢٠٠٥ان ـتــزع هــذا الـحــزب

رئــاســة الـحـكــومــة مــن الــزعـيــم الشيعي
ً
العلماني أ ي ــاد ع ــاوي ،مكتسحا  ،في
الــوقــت ذات ــه ،منافسين شيعة بــارزيــن.
وعـ ـ ــام  ٢٠٠٦أجـ ـم ــع الـ ـع ــراقـ ـي ــون عـلــى
رفض التجديد لمرشح الحزب إبراهيم
ّ
الجعفري ،وتسلم القيادي اآلخر نوري
الـمــالـكــي دف ــة الـسـلـطــة لـثـمــانـيــة أع ــوام
درام ــات ـي ـك ـي ــة ،شـ ـه ــدت أع ـتــى 02

٢١
األبيض يستضيف األخضر
في دوري ڤيڤا

ةديرجلا
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الثانية

األمير يهنئ مالطا وأرمينيا وبليز
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ صباح األ حـمــد ،ببرقية تهنئة
إلـ ــى رئ ـي ـســة ج ـم ـهــوريــة مــال ـطــا م ــاري
بــري ـكــا ،عـبــر فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطنى لبالدها،
متمنيا لها مــو فــور الصحة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
ك ـم ــا ب ـع ــث سـ ـم ــوه ،ب ـبــرق ـيــة تـهـنـئــة
إلــى رئـيــس جمهورية أرمينيا أرمين
س ــاركـ ـسـ ـي ــان ،ع ـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عــن
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل ـ ـبـ ــاده ،مـتـمـنـيــا ل ــه م ــوف ــور الـصـحــة
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
وب ـعــث س ـم ــوه ،بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إلــى
حــا كــم عــام بليز السير كولفيل يونغ،
عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عــن خــالــص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ،ورئيس مجلس الــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة
مماثلة.
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الخالد يشارك في الجمعية العامة لألمم المتحدة
توجه إلى نيويورك ضمن وفد الكويت
تــوجــه نــائــب رئ ـيــس مجلس
الــوزراء وزير الخارجية الشيخ
صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد أمـ ـ ـ ـ ــس ،إلـ ــى
نيويورك للمشاركة ضمن وفد
الكويت في أعمال الــدورة الــ73
للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وي ـض ــم وف ــد ال ـكــويــت سفير
الكويت لدى الواليات المتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـش ـي ــخ
سالم الصباح ،ومساعد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـش ـي ــخ
الدكتور أحمد ناصر المحمد،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لـشــؤون مجلس التعاون لــدول
الخليج العربية السفير ناصر
المزين ،ومندوب الكويت الدائم
لدى األمم المتحدة في نيويورك
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر مـ ـنـ ـص ــور ال ـع ـت ـي ـب ــي،

الخالد متوجها إلى نيويورك
وقنصل عــام الكويت فــي لوس
أنجلس فيصل الهولي ،ومساعد
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون
المنظمات الدولية ناصر الهين.

وك ــان فــي وداع الـخــالــد على
أرض الـ ـمـ ـط ــار مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـم ــراس ــم
السفير ضاري العجران ،ونائب

مساعد وزير الخارجية لشؤون
م ـك ـت ــب نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الخارجية السفير
صالح اللوغاني.

الكويت :ال سالم وال أمن مع استمرار االحتالل اإلسرائيلي
العتيبي :القضية الفلسطينية تقع على رأس اهتمامات كل مسلم وعربي
الوضع في غزة
ال يزال على
حافة الهاوية
ونحذر من
كارثة صحية

سنفعل أقصى
ما يمكن
للضغط على
إسرائيل لتنفيذ
جميع القرارات
الدولية

أكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـكـ ــويـ ــت أن ال ـق ـض ـي ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ت ـ ـقـ ــع ع ـ ـلـ ــى رأس
اهـ ـتـ ـم ــام ــات كـ ــل م ـس ـل ــم وع ــرب ــي،
م ـش ــددة عـلــى أن ــه ل ــن ي ـكــون هـنــاك
أمن وسالم دائمان في ظل استمرار
االحتالل اإلسرائيلي.
ج ــاء ذل ــك ،خ ــال كـلـمــة الـكــويــت
ف ــي جـلـســة ع ـقــدهــا مـجـلــس األم ــن
ام ــس األول لـمـنــاقـشــة ال ـحــالــة في
الشرق األوسط بما في ذلك القضية
الفلسطينية ،والتي ألقاها مندوب
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
السفير منصور العتيبي.
وقال العتيبي ان "السالم الشامل
والعادل والدائم ال بد أن يستند الى
قرارات الشرعية الدولية وخريطة
الطريق ومبدأ األرض مقابل السالم
والمبادرة العربية للسالم" ،مشيرا
ال ــى أهـمـيــة أن يحقق ذل ــك الـســام
للشعب الفلسطيني جميع حقوقه
السياسية المشروعة وإقامة دولته
المستقلة على أرضــه وعاصمتها
القدس الشرقية.
وأك ـ ـ ـ ــد م ـ ـج ـ ــددا دع ـ ـ ــم الـ ـك ــوي ــت
ال ـك ــام ــل ل ـل ـج ـهــود ال ـح ـث ـي ـثــة الـتــي

ي ـقــوم بـهــا مـنـســق األم ــم المتحدة
الخاص لعملية السالم في الشرق
األوس ــط نـيـكــوالي مــاديـنــوف من
أجـ ــل تـحـقـيــق سـ ــام دائ ـ ــم وعـ ــادل
وشامل للقضية الفلسطينية التي
طــال أمــدهــا ،وزادت وطــأتـهــا على
ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة ل ـش ـعــب يـعــانــي
م ــرارة وقـســوة االحـتــال منذ أكثر
من خمسة عقود.
وأضاف "إذا لم يتم تسلم أموال
جـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ف ـس ـن ــواج ــه
انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــارا كـ ـ ــارث ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــم
الـمـســاعــدات االســاسـيــة للخدمات
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
والعيادات ،فضال عن معالجة مياه
الـصــرف الصحي ،فــإن الــوقــود في
المستشفيات بقطاع غزة ال يكفي
لدعم توفير الخدمات إال ألكثر من
أسبوعين إجماال فقط".

كارثة جديدة
ون ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــق ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االنسانية في األراضي الفلسطينية
المحتلة العالم ومجتمع المانحين

العتيبي يلقي كلمة الكويت
للحيلولة دون وقوع كارثة جديدة
هـ ــذه الـ ـم ــرة ص ـح ـيــة ع ـل ــى أه ــال ــي
القطاع.
وأكد العتيبي أن الوضع في غزة
"ال يزال على حافة الهاوية" خاصة
ب ـع ــد سـ ـق ــوط ع ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـه ــداء

وال ـج ــرح ــى ج ـ ــراء رص ـ ــاص وغ ــاز
قوات االحتالل االسرائيلي ،اذ قتل
مؤخرا ثالثة مواطنين فلسطينيين
من بينهم طفل يبلغ من العمر 12
عاما فقط ،الى جانب إصابة ،248
منهم  80أصيبوا بالرصاص الحي.

وتطرق الى ارتفاع عدد القتلى
منذ بداية فعاليات مسيرات العودة
ال ـك ـب ــرى الـسـلـمـيــة ف ــي  30م ــارس
ال ـمــاضــي ال ــى  180ق ـت ـيــا ،مــديـنــا
بـشــدة "تـلــك الـجــرائــم االسرائيلية
ال ـم ـم ـن ـه ـج ــة ضـ ــد أب ـ ـنـ ــاء ال ـش ـعــب

الفلسطيني المدنيين العزل والتي
ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد
االنسانية بموجب القانون الدولي
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق
االنسان".
وب ـيــن الـعـتـيـبــي أن األوام ـ ــر قد
أعـ ـطـ ـي ــت مـ ــن سـ ـلـ ـط ــات االحـ ـت ــال
لـتـحــريــك ج ــراف ــات وآلـ ـي ــات ال ـهــدم
باتجاه منطقة الخان األحمر بعد
رفض المحكمة اإلسرائيلية العليا
االلتماس الــذي تقدم به المجتمع
البدوي من أهالي المنطقة ،وهو ما
ينذر بتهجير  80عائلة فلسطينية
أي حوالي  190فــردا  53في المئة
منهم من األطفال لمصلحة انشاء
مشروع ما يسمى "القدس الكبرى".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع
تهدف الــى تفريغ المنطقة من أي
تواجد فلسطيني ،وفصل جنوب
الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ع ـ ــن وس ـط ـه ــا،
وعــزل مدينة الـقــدس المحتلة عن
الضفة الغربية ،مما يمثل انتهاكا
خطيرا لحقوق االنسان والقانون
اإلنساني الدولي ،وينسف جهود
حل الدولتين.

وج ـ ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ال ـم ـط ــال ـب ــة
بـ ـض ــرورة إلـ ـ ــزام سـلـطــة االح ـت ــال
اإلسرائيلي باحترام وتنفيذ القرار
 2334ال ـ ــذي أكـ ــد أن االس ـت ـي ـطــان
االسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا
للقانون الدولي وعقبة في طريق
السالم.
ورح ـ ـ ــب ب ـ ـ ــأول ت ـق ــري ــر م ـك ـتــوب
ص ـ ــدر عـ ــن األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة أن ـط ــون ـي ــو غــوت ـيــريــس
ح ــول تنفيذ ذل ــك ال ـقــرار فــي شهر
ي ــون ـي ــو الـ ـم ــاض ــي ،م ـت ـط ـل ـعــا ال ــى
صدور تقارير مكتوبة دورية على
صعيد تطبيق هذا القرار في شهر
ديسمبر المقبل ،وذ ل ــك استجابة
لـ ـطـ ـل ــب ع ـ ـشـ ــر دول أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء فــي
المجلس وتماشيا مع الممارسة
المتبعة .وأد ل ــى السفير العتيبي
بتصريح قبل بــدء جلسة مجلس
األمن جدد فيه دعوة إسرائيل الى
االلتزام بقرار مجلس االمن ،2334
مــؤكــدا أن الــوفــد الكويتي سيفعل
أقصى ما يمكن لضمان أن يحاول
مجلس األمن الضغط على إسرائيل
لتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة.

المنيخ :دور كبير لحفظ السالم في استقرار «أبيي» الوزان« :نووي» الكيان الصهيوني يهدد األمن
أكدت الكويت الدور الكبير لعملية حفظ السالم في
تحقيق االستقرار النسبي داخل منطقة أبيي بالسودان،
مـقــدرة ال ــدور الكبير واألســاســي لـقــوات حفظ السالم
اإلثيوبية في تحقيق االستقرار والمحافظة عليها.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب مندوب
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة ،المستشار بدر المنيخ،
فــي جلسة مجلس األم ــن أم ــس األول ح ــول ق ــوة األمــم
المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي (يونيسفا).
وقـ ــال الـمـنـيــخ إن "يــونـيـسـفــا" أصـبـحــت م ــن أفـضــل
عمليات حفظ السالم ،مشيدا بالدور اإليجابي إلثيوبيا
في هذا الصدد.
وأضاف أن أولوية الحلول السياسية يجب أن تظل
نـصــب عـيــن مجلس األمـ ــن ،وأن يـكــون تحقيقها عبر
دعــم مــن عمليات حفظ الـســام وبــاالتـســاق مــع الــدول
المستضيفة .وأعرب عن تمنياته بأن يأتي تجديد والية
البعثة بشكل يتماشى مع دورها وإنجازاتها ،بما في
ذلك استمرار عمل اآللية المشتركة لدعم الحدود التي
أدى عملها إلى رفع أداء البعثة بشكل ملحوظ.
وحول المسائل التقنية كقوام البعثة وسقف كل مكون
فيها ومواقع عملهم ،أوضح المنيخ أنه يمكن ألعضاء

المجلس مناقشتها خ ــال األســابـيــع الـقــادمــة بشكل
يتماشى مع التطورات داخل أبيي ،وفي ملف العالقات
الثنائية بين السودان وجنوب السودان ،خاصة أنهما
يمران بمرحلة من التعاون اإليجابي والمتزايد ،الذي
كان محل ترحيب دول الجوار وجامعة الدول العربية
واالتحاد اإلفريقي ومجلس األمن.
وأشار الى أنه بعد اطالع المجلس خالل العام الحالي
على االسـتـعــراض االستراتيجي للبعثة وبـعــد تبني
المجلس للقرار  2416فإن أي تعديل على والية البعثة
يجب أن يأخذ في الحسبان االتفاقات بين الجانبين
بشأن أبيي.
وأضاف المنيخ أنه بما أن موافقة األطراف تعد أحد
مبادئ حفظ السالم الثالثة ،وحيث إن قوة "يونيسفا"
قد بنيت على أساس تفاهمات ثنائية في عامي 2011
و ،2012فإن أي خطوة قادمة يجب أن تبنى بعد مشاورة
وموافقة األطــراف وليس قبلها ،مؤكدا عزمه مواصلة
التشاور مع السودان وجنوب السودان في هذا الشأن.
وكان مجلس األمن استجاب بموجب قراره رقم 1990
الصادر في  27يونيو  2011للوضع العاجل في منطقة
أبيي بتأسيس قوة "يونيسفا".

«داو جونز» يتجاهل الحرب التجارية...

ً
ً
مرتفعا  ،%3مسجال أفضل مكاسب يومية منذ مايو .2016
وقفز «شنغهاي الـمــركــب»  %2.5ليغلق عند  2797نقطة ،وارتفع
«شنتشن المركب»  %1.8إلى  1445نقطة( .أرقام)
١٠

رفع فوري لإليقاف عن اتحادات...
الدولي ،وأحمد يوسف عن االتحاد الكويتي ،والصيني فنست شين عن
االتحاد اآلسيوي.
وسيتولى فنست شين ،مهمة السكرتير العام لالتحاد وتسيير أموره
اليومية ،إلى جانب قيامه مع بقية أعضاء «الرباعية» بالعمل على تعديل
النظام األساسي ،وتنظيم االنتخابات وفق النظام األساسي الجديد.
وسيتواصل عمل اللجان ،حتى موعد أقصاه  31ديسمبر المقبل،
عـلــى أن تـتــو لــى بـعــد هــا مـجــا لــس إدارات منتخبة م ــن الجمعيات
العمومية.
وذك ــرت مـصــادر ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن رفــع اإلي ـقــاف عــن بقية االت ـحــادات
سيكون خالل األسبوعين المقبلين ،وذلك في داللة واضحة على إيجابية
الخطوة التي قام بها وفد األندية الكويتية إلى لوزان ،للعمل على رفع
اإليقاف عن كل االتحادات الكويتية ،وتحريك المياه الراكدة في االتحادات
الدولية ،تجاه الكويت.

البيت األبيض يعلن دخول استراتيجية...
الحزب ُالديمقراطي ،قبل االنتخابات الرئاسية األميركية عام  ،2016وهي
عملية نسبت إلى عمالء روس.
من جهته ،قالت «البنتاغون» ،إن جهود الواليات المتحدة على الجانب
الدفاعي ستشمل «تقوية الشبكة» ،وتحسين األمن السيبراني.
وقال وزير الخزانة األميركي ستيفن منوتشين ،إن «الوزارة استخدمت
سلطاتها لفرض كلفة على روسيا وكوريا الشمالية وإيران وغيرها ،بسبب
مجموعة واسعة من السلوكيات».
بــدورهــا ،أكــدت وزيــرة األمــن الداخلي األميركي كريستين نيلسن ،أنها
ستدفع باتجاه «تحديث قوانين المراقبة اإللكترونية وجرائم الكمبيوتر،

بدر المنيخ

ّ
التطور» ،مضيفة أن ّ «الجماعات اإلجرامية العابرة
لمواكبة البيئة السريعة
للحدود تستخدم أدوات رقمية وتقنيات معقدة بشكل متزايد».
ّ
أمــا وزارة الخارجية األميركية فــركــزت على زي ــادة الجهود لبناء أمن
إلكتروني في الدول الحليفة« ،بسبب الطبيعة المتداخلة للفضاء السيبراني»،
قائلة« :عندما ّ
يحسن شركاؤنا ممارسات األمن السيبراني ،فإن ذلك يجعل
ً
ً
دوال أخــرى ،من بينها الواليات المتحدة ،أكثر أمانا ومقاومة للتهديدات
السيبرانية».
ومع تفويضه إلى وزارة الخزانة التعاون مع «الخارجية» لفرض عقوبات
ً
على روسيا ،واصل الرئيس ترامب هجومه على الصين ،مشددا على أنه
حان الوقت التخاذ وقفة معها.
وفي تطور الفت ،فرضت إدارة ترامب عقوبات مالية على هيئة تطوير
الـمـعــدات الرئيسية فــي الـجـيــش الـصـيـنــي ،لـشــرائـهــا صــواريــخ ومـقــاتــات
روسية من طراز سوخوي «سو  ،»35وصواريخ «إس »400 -أرض جو .وهذه
ً
هي المرة األولى التي تستهدف فيها واشنطن بلدا غير روسيا بعقوبات،
بموجب قانون «كاتسا».
ب)
ف
أ
(واشنطن
١٩

الجزائر تسحب الحراسة عن الممثليات...

ِّ
ومؤسسة جمعية
في الجريدة الرسمية أمس ،ستة حركيين سابقين
لـهــم ،إلــى درج ــة جــوقــة الـشــرف برتبة ف ــارس ،وهــي أعـلــى رتـبــة تكريم
تمنحها فرنسا.
ً
وبـلــغ ع ــدد الـمــرقـيــن  37شـخـصــا ،س ــواء إل ــى رتـبــة ف ــارس أو درجــة
االستحقاق الوطني برتبة ضــا بــط ،ومعظمهم يمثلون جمعيات أو
هيئات .ويأتي التكريم قبل بضعة أيام من اليوم الوطني للحركيين
الموافق  25الجاري.
وليست هذه هي المرة األولى التي ُيكرم فيها حركيون ،فقد شهدت
فرنسا مبادرات مماثلة في  2011و ،2014لكنها األولى التي ُيكرم فيها
هذا العدد الكبير ،وفق وزارة الجيوش.
وكانت فرنسا استقبلت ،بعد حرب الجزائر ،نحو  60ألف جزائري
تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي ،بعد توقيع اتفاق سالم مع
ً
الجزائر ،لكنها تخلت عما يتراوح بين  55و 75ألفا آخرين تعرضوا
لعمليات انتقام دامية من قوميين كانوا يعتبرونهم خونة.

دعت الكويت ،أمس األول ،المجتمع الدولي ،وباألخص
الــدول الفاعلة المعنية ،إلــى االضـطــاع بمسؤولياتها
ومطالبة إسرائيل باالنضمام لمعاهدة عدم االنتشار
ال ـنــووي وإخ ـضــاع منشآتها كــافــة لـنـظــام الضمانات
الشامل.
كما طالبت الكويت ،في كلمة ألقاها السكرتير الثاني
فــي سفارتها لــدى النمسا ،علي الـ ــوزان ،على هامش
مناقشة "بـنــد ال ـق ــدرات ال ـنــوويــة اإلســرائـيـلـيــة" ،خــال
أعمال الدورة الـ  62للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بإبقاء
موضوع القدرات النووية اإلسرائيلية قيد النقاش ضمن
أجهزة صنع السياسات في الوكالة.
وأشار الى أنه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة
بمعاهدة عدم االنتشار وآخرها دولة فلسطين والتزامها
بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة ،فإن استمرار النهج
االسرائيلي المتعنت والمصر على رفض أي مبادرات
أو اتخاذ آي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من
تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق األوسط بكامله،
رغم امتالكها لبرامج نووية يهدد أمن المنطقة.
وأكد الوزان أن الكويت تولي أهمية كبرى لمعاهدة عدم
االنتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة

الدولية للطاقة الذرية على جميع األنشطة والمنشآت
النووية في منطقة الشرق األوسط.
وأض ــاف أن الوكالة هــي الجهة المختصة والـقــادرة
على التأكد من سلمية البرامج النووية ،حيث إن االلتزام
بمعاهدة عدم االنتشار والسعي إلنشاء المنطقة الخالية
من األسلحة النووية في الشرق األوسط سيكون له تأثير
مباشر على استقرار المنطقة ،ويسهم في تعزيز األمن
والسلم الدوليين .وأكد الوزان أن وفد الكويت يضم صوته
لبيان المجموعة العربية وبيان مجموعة دول حركة عدم
االنحياز تحت هذا البند.
وأشــار الى أن القرار السنوي الــذي يعتمده المؤتمر
العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط
يؤكد الحاجة الملحة ألن تقبل جميع دول الشرق األوسط
على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على
كل ما لديها من أنشطة نووية.
وأشار الى أن تقارير األمين العام للوكالة يوكيا أمانو
ذات الصلة بهذا الموضوع تشير الــى أن جميع الــدول
في منطقة الشرق األوســط ،باستثناء إسرائيل أطــراف
في معاهدة عدم االنتشار النووي ،وقد تعهدت جميعها
باستثناء إسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة.

ّ
وكانت مجموعة عمل شكلها ماكرون دعت في يوليو الماضي إلى
تشكيل «صندوق للتعويض والتضامن» بقيمة  40مليون يورو لهؤالء
المقاتلين السابقين وأبـنــائـهــم .لكن المبلغ أدن ــى بكثير مــن مطالب
جمعيات الحركيين.
(الجزائر -أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

محمد إيراني ...السفير الجديد...
حسن روحاني إلى الزعماء ووزراء الخارجية في بلدان مختلفة ،وخاصة
الدول العربية.
ً
ً
وأصبح إيراني مديرا عاما للشرق األوسط وشمال إفريقيا في الخارجية
ً
اإليــرانـيــة عــام  ،2015خلفا لحسين جــابــري أن ـصــاري ،ثــم مساعد وزيــر
الخارجية ،بعد أن استطاع ظريف التخلص من مساعده لشؤون الشرق
ً
األوســط وإفريقيا حسين أمير عبداللهيان ،الــذي كان مواليا لـ "الحرس
الثوري".
ً
ً
وعمل إيراني ملحقا دبلوماسيا لبالده في سورية ولبنان ،وأصبح
القائم باألعمال اإليراني في بيروت عام  ،2001حيث رأس البعثة اإليرانية
ً
هناك مدة قصيرة ،ثم عاد إلى طهرانُ ،
وعين سفيرا في األردن عام 2004
حتى عــام  .2009وهــو عضو فــي اللجنة السياسية للدفاع عــن الشعب
الفلسطيني في إيران.
ُ
ً
ونـ ّـحــي إيــرانــي جانبا ،مثله مثل وزيــر الخارجية الحالي وعــدد آخر
ً
من السفراء والدبلوماسيين ،عندما كــان محمود أحمدي نجاد رئيسا
للجمهورية ،حيث عمل في مركز الدراسات اإلستراتيجية لمجمع تشخيص
مصلحة النظام ،عندما كان روحاني يرأس المركز.
وكانت "الجريدة" ذكرت ،في تقرير لها ،أن إيراني حمل رسالة من طهران
ً
إلى تونس؛ طلبا لوساطتها من أجل تلطيف العالقات مع الدول العربية.

ُ
إصالحات العبادي تخرج «الدعوة» من...

النزاعات ،مما أدى إلى رفض واسع له عام  ،٢٠١٤وتقديم حيدر العبادي
من الحزب ذاته كرئيس وزراء ،بوصفه خطوة مراجعة وإصالح ،ال في إدارة
البالد فحسب ،بل في إطالق حركة تصحيح داخل الحزب العتيد نفسه.
وتـجــاوز األمــر حد التخمينات ،حين أصــدر أبــرز قياديي الحزب هذا

علي الوزان

ً
ً
األسبوع بيانا مطوال يحاول تفسير التراجع الذي لحق بـ «الدعوة» في
انتخابات مايو ،ثم مفاوضات الصيف لتشكيل الحكومة الجديدة ،وكان
مفادها تحميل رئيس الحكومة اإلصالحي حيدر العبادي ،وهو رئيس
المكتب السياسي للحزب ،تبعات ما حصل ،ألنه رفض العمل مع سلفه
المالكي ،الذي يشغل منصب األمين العام.
ً
قائال
ـوة،
ـ
ع
ـد
ـ
ل
ا
ـزب
ـ
ح
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ـ
ي
ـ
ق
على
أمــا العبادي فقد رد بكالم تفصيلي
ّ
بوضوح إنه لم يكن مرشح التنظيم ،بل كان يقود كتلة الدولة التي تمثل
ً
كل العراقيين ،متمسكا بخطوات اإلصالح التي لم يكن بإمكانه تحقيقها
لوال خروجه عن نهج المالكي.
ً
ّ
وخالفا للمالكي الذي ّ
بتعسف -برئاسة الحكومة عام ّ  ٢٠١٠ثمتمسك
عام  ،٢٠١٤قبل أن يضطر إلى االنسحاب ،فإن العبادي بقي يمثل الوجه
المرن الذي ينسجب بهدوء من المنافسة ويتمسك بالتفاهمات الداخلية
ورأي بقية األطراف ومرجعية النجف الدينية ،التي تريد تغيير الوجوه
القديمة ،استجابة لغضب متصاعد في الشارع على الطبقة السياسية.
لكن خــروج حزب الدعوة من رئاسة الحكومة ،لو تأكد خالل حــوارات
الشهر المقبل المطولة ،لن يكون بال تبعات على المشهد السياسي في
العراق ،فالحزب يمتلك آالف المسؤولين التنفيذيين الذين زرعهم كتنظيم
دقـيــق وذي خ ـبــرة ،فــي مختلف مــؤسـســات الــدولــة الـمــدنـيــة والعسكرية
والدبلوماسية ،كما أن شتات نوابه يمكن أن يجتمع ليشكل كتلة قوية
في البرلمان تعرقل أي حكومة مقبلة بشتى األساليب.
ً
وفي الوقت نفسه ،فإن أصواتا عراقية من مختلف األطراف تدعو إلى
ً
توفير حماية للعبادي ،لو خرج نهائيا من سباق المناصب ،إذ سيكون
ّ ً
معرضا لعقوبة حزبية تجعله بال غطاء أو حماية ،في وقت يحتاج إلى
ذلك ّأيما حاجة ،وهو الذي واجه ،في لحظات كثيرة ،نفوذ إيران والفصائل
المسلحة الموالية لها ،وقام بخطوات وصفت بالشجاعة في نزع التوتر،
ً
خصوصا مع المحيط العربي ،وانسحب من المنافسة بمرونة ،في إشارة
إلى أنه راغب في البقاء ضمن الجناح المؤمن بالمراجعة وعقلنة السياسة
العراقية المنفعلة ،مما يرشحه ليعمل بشكل متسق مع رئيس الحكومة
المقبل ،الذي ستحسم مرجعية النجف اختياره بين مؤيدي اإلصالحات،
حسبما تتداول األوساط السياسية.

ةديرجلا

•
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محليات

بورسلي للقضاة :التزموا علنية الجلسات وتريثوا في التأجيل والشطب
• طالبهم في عمومية المحكمة الكلية بضرورة الحلم مع المتقاضين والمحامين
• «إيداع األحكام الجنائية في أوقاتها حتى ال تتعرض للبطالن»
حسين العبدالله

الصانع والمال
والمقلد والعتيقي
رؤساء لـ«الجنايات»
والكندري والجالي
والعويرضي
لـ«اإلدارية»

طــا لــب ر ئـيــس المحكمة الكلية
ال ـم ـس ـت ـش ــار د .ع ـ ـ ــادل ب ــورس ـل ــي،
القضاة والمستشارين ،بااللتزام
بـعـقــد ال ـج ـل ـســات ف ــي مــواع ـيــدهــا،
وعــدم عقدها في قاعات المداولة،
ً
ب ــل ف ــي الـ ـق ــاع ــات ال ـع ـل ـن ـيــة ،ع ـمــا
بحكم المادة  13من قانون تنظيم
الـ ـقـ ـض ــاء ،وعـ ـ ــدم ن ـظ ــر ال ـج ـل ـســات
ب ــال ـم ــداول ــة إال إذا اق ـت ـضــى األم ــر
الحفاظ على النظام العام واآلداب.
وجاء حديث بورسلي للقضاة،
ف ــي الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة لـقـضــاة
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـك ـل ـي ــة ،الـ ـت ــي ع ـقــدت
أمــس األول الخميس ،عقب ورود
مــاح ـظــات ب ـعــدم الـ ـت ــزام ع ــدد من
الهيئات القضائية ،خالل الموسم
الماضي ،بالجلسات العلنية.
وش ـ ـ ّـدد ال ـم ـس ـت ـشــار بــورس ـلــي،
عـلــى الـقـضــاة والـمـسـتـشــاريــن في
المحكمة الكلية ،قبل بدء الموسم
القضائي الجديد ،بضرورة التحلي
بالحلم مع المتقاضين والمحامين
والمراجعين ،وأن يراعو لدى نظر
الجلسات أن يكون ترتيب القضايا

مالئما لظروف المتقاضين ،وجعل
األول ــوي ــة لـلـقـضــايــا ال ـمــوكــل فيها
مـحــامــون ،بسبب حضورهم أمــام
دوائر متعددة ،وفي محاكم متفرقة،
تـيـسـيــرا عليهم فــي أداء مهمتهم
لخدمة العدالة.
وأك ــد ض ــرورة حـضــور القضاة
والمستشارين المنوط بهم نظر
األوام ــر على العرائض أو تجديد
ح ـبــس الـمـتـهـمـيــن أو الـتــوثـيـقــات
الشرعية أو التظلم من قرار الحبس
االحتياطي ،بمقر المحكمة ،خالل
ف ـت ــرة ال ـ ـ ـ ــدوام" ،لـ ـب ـ ّـت ت ـل ــك األمـ ــور
بالسرعة الممكنة ،ويتعين على من
ً
يتم ندبه لحضور جلسات ،بدال من
أحد القضاة ،الفصل في القضايا
ال ـج ــاه ــزة وع ـ ــدم تــأج ـي ـل ـهــا بـغـيــر
مبرر ،حرصا على المصلحة العامة
ورعاية لحقوق المتقاضين".
ودع ــا إل ــى ال ـحــرص عـلــى إي ــداع
اسباب االحكام الجنائية في ظرف
سبعة أيام من يوم النطق بالحكم،
عمال بنص المادة  176من قانون
االجراءات ،تفاديا لتعرض االحكام

للبطالن ،الفتا إلــى "ض ــرورة عدم
استخدام النماذج اال في القضايا
النمطية وفي أضيق الحدود ،وفي
تـلــك ال ـح ــاالت االسـتـثـنــائـيــة يجب
مراعاة الدقة ،وأن يكون النموذج
ً
مـتـفـقــا مــع ال ــواق ــع ال ـم ـطــروح على
المحكمة".

تقارير التفتيش القضائي
وأك ـ ــد ب ــورس ـل ــي ع ـل ــى ضـ ــرورة
تفادي القضاة الوقوع في األخطاء
التي كشفت عنها تقارير التفتيش
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي ،ومـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــاة مـ ـ ــا ورد
باالرشادات القضائية الصادرة عن
إدارة التفتيش القضائي والسابق
تــوزيـعـهــا وال ـم ـتــوافــرة ف ــي معهد
ً
ال ـق ـض ــاء ،م ـطــال ـبــا ال ـق ـضــاة الــذيــن
حدث تعديل بدوائرهم ان يكملوا
الـفـصــل فــي الـقـضــايــا الـمـحـجــوزة
للحكم وعدم إعادتها الى المرافعة،
ً
تـ ـح ــت أي ظ ـ ـ ـ ــرف ،ح ـ ــرص ـ ــا ع ـلــى
مصلحة العمل.
ونبه القضاة ،في حالة قضايا
ً
التعويض المدني المرفوعة تبعا

ل ـل ــدع ــاوى ال ـج ــزائ ـي ــة ،خ ــاص ــة في
قـضــايــا ال ـســب وال ـق ــذف وال ـضــرب
الـبـسـيــط ،إل ــى ال ـت ـصــدي بالفصل
في الدعاوى الجزائية" ،عمال بنص
المادة  113من قانون اإلج ــراء ات،
ً
قـطـعــا لــدابــر ال ـنــزاع بــرمـتــه ،وعــدم
إرباك ادارة كتاب المحكمة بتوابع
اإلحالة الى الدائرة المدنية ،وطول
أمد الخصومة دون مقتضى".
ّ
ووجـ ــه ب ـض ــرورة "ال ـتــريــث قبل
اص ــدار ق ــرارات الشطب الــى نهاية
ال ـج ـل ـس ــة ،وحـ ـت ــى ق ـب ـيــل مـ ـغ ــادرة
المحكمة ،ومراعاة التحقق من عدم
وجود الدعوى بإدارة الخبراء قبل
إص ــدار ق ــرار الـشـطــب ،كـمــا يــراعــى
عند تصحيح االخطاء المادية التي
تـقــع بــاألحـكــام ض ــرورة أن يجري
ال ـت ـص ـح ـيــح ع ـل ــى ن ـس ـخــة ال ـح ـكــم
األصلية دون غيرها من االوراق"،
موضحا أنه عند قيام مانع قانوني
أو أدب ــي مــن نـظــر الــدعــوى يــراعــى
ضــرورة عــرض االمــر على المكتب
ً
الفني ،تمهيدا لعرضها على رئيس
المحكمة للنظر واتخاذ الالزم".

«الخارجية» :نأمل أن تسهم زيارة الصبيح لنيبال
في تسهيل استقدام العمالة المنزلية
•

ناصر الخمري

أع ــرب مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون
آسيا السفير علي السعيد عن امله أن تسهم
زي ــارة وزي ــرة الـشــؤون االجتماعية والعمل
وزيـ ــرة ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة هند
الصبيح لنيبال ،خالل األسابيع المقبلة ،في
تسهيل استقدام العمالة المنزلية الى البالد.
وكـ ـش ــف ال ـس ـع ـي ــد ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح ،عـقــب
مشاركته في حفل سفارة نيبال لدى الكويت
بمناسبة عيدها الوطني ،امس األول ،أن وفدا
نيباليا سيزور الكويت لبحث موضوعات
ذات اهتمام مشترك.
وأض ـ ـ ــاف "ن ــأم ــل زي ـ ـ ــادة اع ـ ـ ــداد ال ـع ـمــالــة
الـنـيـبــالـيــة لـمــا تتمتع بــه مــن ك ـفــاء ة عالية
والتزام بالقوانين المحلية" ،مشيرا الى ان
الكويت مقبلة على خطة تنمية وبناء مدن
ج ــدي ــدة تـسـتــوجــب ج ـلــب ال ـمــزيــد م ــن هــذه
العمالة.
وأشاد السعيد بالسلطات النيبالية لما

ً
البلدية :إصدار  490ترخيصا
في أغسطس الماضي
كشفت إدارة العالقات العامة
ف ــي ب ـلــديــة ال ـكــويــت ال ـن ـقــاب عن
اإلن ـج ــازات الـتــي حققتها إدارة
ال ـت ــراخ ـي ــص ال ـه ـن ــدس ـي ــة ب ـفــرع
بلدية الفروانية خالل أغسطس
الماضي ،مشيرة إلى أن إجمالي
رخـ ــص ال ـب ـن ــاء والـ ـمـ ـح ــال ال ـتــي
قــامــت اإلدارة بــإصــدارهــا خــال
تلك الفترة بلغت  490معاملة.
وفي هذا السياق ،أوضح مدير
إدارة الـتــراخـيــص الهندسية م.
ن ــاص ــر ال ـظ ـف ـيــري ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،أمس ،أن اإلدارة قامت
بإصدار  490رخصة بناء ومحال
تنوعت بين  45ترخيص بناء،
و 286ترخيصا للمحال ،فضال

عــن إص ــدار  159تــرخـيــص بناء
على النظام اإللكتروني.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،دعـ ـ ــت إدارة
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ال ـمــواط ـن ـيــن
والـمـقـيـمـيــن إل ــى االت ـص ــال على
الخط الساخن ( ،)139الذي يعمل
على مــدار الساعة ،أو التواصل
على حساب البلدية @kuwmun
عبر مواقع التواصل االجتماعي،
في حال وجود أي شكوى تتعلق
بالبلدية.

كـ ـم ــا وافـ ـ ـق ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ع ـلــى
تعيين  4رؤساء دوائر جنايات في
المحكمة الكلية ،هم المستشارون
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـصـ ــانـ ــع وحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـم ــا

•

التعدين والسياحة والزراعة ،باالضافة الى
الصناعات مثل صناعة السجاد والمالبس،
داعيا المستثمرين الكويتيين إلى اكتشاف
الفرص االستثمارية في نيبال.

محمد الجاسم

علمت "الجريدة" ،من مصادر مطلعة ،أن ديوان
الخدمة المدنية أوقــف التعيين في برنامج إعــادة
هيكلة الـقــوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة،
والهيئة العامة للقوى العاملة لحين االنتهاء من
عملية الدمج بينهما.
وذكرت المصادر أن الديوان رفض منح المعينين
الجدد في "إعادة الهيكلة" قبل بدء الميزانية الحالية
كادرا ماليا ،وطلب منهم التوجه للعمل في الهيئة
ً
العامة للقوى العاملة لسالمة اإلج ــراء ات وتجنبا
للدخول في مطالبات الكادر بأثر رجعي.
وأوضـ ـح ــت أن ب ـعــض هـ ــؤالء الـمــوظـفـيــن رفــض
التوظيف ،وطالب بإدراجه على قائمة االنتظار بدال
من التعيين في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكـ ــدت أن عملية الــدمــج وم ـنــح ال ـك ــادر الـمــالــي
لموظفي الهيئة الـعــام للقوى العاملة الــذيــن يبلغ
عددهم  2202موظف سيكلفان الميزانية  7.5ماليين
ً
دينار سنويا.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" مــن مـصــادر
عليمة أن دي ــوان المحاسبة طالب دي ــوان الخدمة
المدنية بالتدقيق ومراجعة اختصاصات اإلدارات

«الصحة» لرؤساء األقسام :تطوير العمل أو المغادرة
آخر موعد لتقديم الخطط األربعاء المقبل
•

عادل سامي

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة حددت
األربـعــاء المقبل 26 ،الـجــاري ،موعدا لتقديم
رؤســاء األقسام الطبية الجدد خطة لتطوير
العمل داخل أقسامهم ،وإال فسيتم تغيير أي
رئيس قسم ال يقدم خطة تطوير داخل قسمه،
وحتى قبل انتهائها.
وأشارت المصادر إلى أن المدة القانونية
لـ ــرؤسـ ــاء األق ـ ـسـ ــام ال ـط ـب ـي ــة ت ـن ـت ـهــي فـ ــي 26
أغـسـطــس  ،2020الفـتــة إل ــى أن خـطــة تطوير
ال ـع ـمــل ي ـجــب أن ت ـكــون مـكـتــوبــة وت ـق ــدم إلــى
مكتب وز يــر الصحة ،وتتضمن آلية تطوير
الـعـمــل بــالـقـســم وال ـبــرنــامــج الــزم ـنــي لتنفيذ
الخطة .وأكدت أن رئيس القسم الطبي سيكون
م ـســؤوال عــن تنفيذ تـلــك الـمـســؤولـيــة بشكل

كامل ،أمام وزير الصحة ووكيل الوزارة.
يــذكــر أن وزارة الـصـحــة أك ــدت أن اختيار
رؤساء األقسام الطبية الجدد يهدف إلى ضخ
بعض الدماء الجديدة ،وإتاحة الفرص وتنويع
الـ ـمـ ـه ــارات وت ــوس ـي ــع م ـج ــال الـ ـخـ ـب ــرات ،بما
يتناسب مع النهضة الطبية التي ستواجهها
الوزارة في المرحلة المقبلة.
فــي مــو ضــوع منفصل ،كشفت إحصائية
حــديـثــة صـ ــادرة عــن وزارة الـصـحــة ،أن عــدد
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـج ــراحـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أج ـ ــري ـ ــت فــي
مـسـتـشـفـيــات ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص ف ــي الـكــويــت
وال ـبــالــغ عــددهــا  12مـسـتـشـفــى ،بـلــغ 46086
عملية للرجال و 13122للنساء ،توزعت بين
عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة.
وأوض ـحــت اإلحـصــائـيــة أن المستشفيات
األه ـل ـي ــة ت ـق ــدم خ ــدم ــات ال ـ ـطـ ــوارئ وال ـن ـســاء

ود .أحمد المقلد وفهد العتيقي،
ل ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــي كـ ــان
ي ـ ـتـ ــوالهـ ــا ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارون ول ـي ــد
الـكـنــدري ومـحـمــد جعفر وسـعــود
الصانع ،الذين نقلوا الــى محكمة
االس ـت ـئ ـن ــاف ال ـع ـل ـيــا ،ك ـمــا واف ـقــت
عـلــى تعيين الـمـسـتـشــاريــن فــراس
الكندري وعايض الجالي ومحمد

العويرضي لرئاسة دوائر "اإلدارية"
ال ـتــي ك ــان ي ـتــوالهــا الـمـسـتـشــاران
نــاصــر األث ـ ــري وم ـح ـمــد التميمي
ال ـل ــذي ــن ت ــم نـقـلـهـمــا الـ ــى مـحـكـمــة
االس ـت ـئ ـن ــاف ال ـع ـل ـيــا ،ك ـمــا واف ـقــت
الجمعية على تعيين عضوين في
المكتب الفني هما القاضي سالم
محمد وأحمد عبدالرزاق المطوع.

«المحاسبة» :استرجاع األموال المصروفة للمعينين في غير اختصاصاتهم

السعيد والسفير النيبالي وحرمه يقطعون قالب الحلوى
وجهة سياحية مميزة ،الفتا الى أن عام 2020
سيكون عام السياحة في نيبال.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن بـ ـ ـ ـ ــاده غـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـف ــرص
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ف ـ ــي مـ ـج ــاالت

تعيين  4رؤساء

عادل بورسلي

«الهيكلة» والقوى
وقف التعيين في
ً
العاملة ...وال كادر ماليا للموظفين

السعيد :الكويت مقبلة على مرحلة بناء مدن جديدة ونحتاج لأليدي العاملة
توفره من تسهيالت للسائحين الكويتيين،
مما أدى الى زيادة عددهم ،مؤكدا أن "وزارة
الخارجية مستعدة للتعاون مع االصدقاء
في نيبال ليس في مجال العمالة فقط ،بل
في مجاالت أخرى مثل االستثمار في التبادل
التجاري".
من جانبه ،أعرب سفير نيبال لدى البالد
ياجيا بـهــادور هــامــال عــن سعادته لتطور
العالقات النيبالية -الكويتية ،مشيدا بجهود
سمو األمير الشيخ صباح االحمد والحكومة
الكويتية في دعم ومساندة بالده.
وأكـ ـ ــد هـ ــامـ ــال ،ف ــي ك ـل ـمــة ألـ ـق ــاه ــا خ ــال
الحفل ،ان بالده تتمتع بحالة من االستقرار
ال ـس ـيــاســي وال ـم ـن ــاخ االق ـت ـص ــادي الـسـلـيــم
وال ـص ـح ــي ،وت ـت ـم ـيــز ب ـق ــوى عــام ـلــة هــائـلــة
ومدربة ،الفتا الى ان حكومة بــاده كرست
كــل ج ـهــودهــا لتحقيق ال ــرخ ــاء والــرفــاهـيــة
والسعادة للشعب النيبالي.
وأشــار الــى التنوع الثقافي والحضاري
الغني والمناخ المعتدل مما جعل من نيبال

وأك ـ ــد ب ــورس ـل ــي ع ـل ــى ضـ ــرورة
االلـتــزام بأسباب تأجيل الدعاوى
وعــدد التأجيالت ومــداهــا ،وكذلك
حجز القضايا للحكم ومــد األجل
ً
واإلعـ ــادة لـلـمــرافـعــة ،الف ـتــا إل ــى أن
"اإلحصائيات الصادرة عن األعمال
التي ستنجزها الدوائر القضائية
س ـت ـك ــون م ـح ــل م ـت ــاب ـع ــة ب ـجــديــة،
ضمانا لحسن سير العمل وتحقيق
المصلحة العامة".
ووافقت الجمعية العمومية على
إنشاء ثماني دوائر قضائية ،منها
ث ــاث دوائ ــر ت ـجــاري كـلــي ،وثــاث
دوائر لقضايا االحوال الجعفرية،
ف ـ ــي مـ ـح ــاك ــم حـ ــولـ ــي واالحـ ـ ـم ـ ــدي
ومـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ،وإنـ ـش ــاء دوائـ ــر
مـسـتـعـجــل االحـ ـم ــدي واسـتـنـئــاف
جزئي.

والوالدة واألمراض الباطنية وأمراض القلب
وأم ــراض الـجـهــاز الهضمي وأم ــراض الغدد
وال ـس ـك ــري وأمـ ـ ــراض ال ـك ـلــى واألن ـ ــف واألذن
والـحـنـجــرة واألمـ ـ ــراض الـجـلــديــة والـمـســالــك
البولية والعالج الطبيعي واألطفال.
وأشارت إلى أن عدد األطباء العاملين في
القطاع الخاص يتجاوز الـ 2700طبيب ما بين
أطباء بشريين وأسنان ،فيما يصل عدد الكادر
التمريضي فــي القطاع الـخــاص إلــى نحو 6
آالف ممرض وممرضة.
وأكـ ـ ـ ــدت اإلح ـص ــائ ـي ــة أن وزارة ال ـص ـحــة
تـنـظــر إل ــى ال ـق ـطــاع الـطـبــي األه ـل ــي عـلــى أنــه
شريك أساسي في تقديم الخدمات والرعاية
الصحية ،حيث يساهم هذا القطاع بنحو 20
في المئ من الخدمات الصحية في البالد.

في الجهات الحكومية وإبالغهم بضرورة االلتزام
بتعيين الموظفين بإدارات تتناسب مع مؤهالتهم
ووف ــق متطلبات اإلدارات ،وإال سـيـحــرم الموظف
مــن بــدل الـكــادر المتعلق بمؤهله الــدراســي ،فضال
عن تسجيل مخالفات بحق الجهات الحكومية في
هذا الشأن.
وكشفت المصادر أن "المحاسبة" سجل مخالفات
بحق جميع الجهات الحكومية التي قامت بتعيين
موظفين في إدارات ليس من ضمن اختصاصاتها،
مؤكدة أن الديوان طالب هذه الجهات باسترجاع
األم ــوال الـمـصــروفــة للموظفين دون وجــه حــق من
تاريخ حصولهم على الكادر المالي.
وأوضـ ـح ــت أن "ال ـم ـحــاس ـبــة" اك ـت ـشــف أن هـنــاك
مجموعة كبيرة من الموظفين حصلوا على كوادر
مــا لـيــة ال يستحقونها عـبــر توظيفهم فــي إدارات
ال تشمل تخصصاتهم ،ال فـتــة إ ل ــى أن المحاسبة
خاطب تلك الجهات بضرورة حصر الموظفين الذين
يملكون مؤهالت ليس من متطلبات اإلدارة وصرفوا
بدل كادر على تلك المؤهالت.

تحتفل باليوم الوطني
«اإلعالم» ً
السعودي غدا
تقيم وزارة اإلعالم غدا احتفالية تلفزيونية شعبية بمناسبة اليوم
الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة ،والتي ستنطلق من موقع
"كشك مـبــارك" فــي أس ــواق المباركية بمشاركة فرقة "عنيزة" للتراث
الشعبي ،والتي تعتبر من أعرق الفرق الشعبية في المملكة ،وذلك من
ً
مساء إلى التاسعة ،وسيتم النقل المباشر
الساعة السابعة والنصف
لهذه االحتفالية عبر شاشة تلفزيون الكويت.
ويتخلل االحتفالية حوارات متنوعة مع ضيوف وشخصيات كويتية
وسعودية ،إضافة إلى تقارير تلفزيونية جرى تسجيلها ،بينها كلمة
من سفير السعودية في الكويت األمير سلطان بن سعد بن خالد.
وتأتي تلك االحتفالية التلفزيونية مشاركة من الكويت لألشقاء
السعوديين في يومهم الوطني ،انسجاما مع العالقات التاريخية التي
تربط الشعبين الشقيقين الكويتي والسعودي ،وبتوجيهات من وزير
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
ودعت الوزارة الجمهور من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون
الخليجي والمقيمين على أرض الكويت الى حضور هذه االحتفالية،
التي سيتخللها عدة أنشطة وفعاليات تعبر عن تلك الفرحة الوطنية
الغامرة في اليوم الوطني للمملكة.

إنجاز  %66من الجزء الغربي من «الخامس» بتقدم %10
المعراج لـ ةديرجلا  :نسبة األعمال بشارع الغوص  %51.6بتفوق %7.8
•

•

سيد القصاص

كشف مدير مشروع إنشاء وصيانة الطرق
والتقاطعات على الجزء الغربي من الدائري
الخامس ،م .عبداللطيف شمساه ،عن إنجاز
 65.63في المئة من أعمال المشروع ،بتقدم
 10في المئة عن النسبة المفترضة في تلك
المرحلة من عمر المشروع ،والمفترض أن
تكون  55.16في المئة.
وقال شمساه لـ"الجريدة"" :يقع المشروع
ع ـل ــى الـ ـج ــزء ال ـغ ــرب ــي م ــن ط ــري ــق ال ــدائ ــري
ال ـخــامــس ،ويـمـتــد مـســافــة  11ك ــم ،ب ــدءا من
طريق عوض الشنفا عند اإلشارة الضوئية

الواصلة بين منطقتي األندلس والعارضية،
وينتهي عند التقاء وصلة الدوحة السريعة
مع طريق الدائري السادس".
وأش ــار إلــى أن الـمـشــروع يـخــدم مناطق:
األندلس والعارضية والفردوس والصليبية
وال ـق ـي ــروان ،كـمــا ي ـخــدم ال ـم ــرور الـعــابــر من
مدينة الكويت إلى الجهراء.
وأوضـ ـ ـ ــح ش ـم ـس ــاه أن إجـ ـم ــال ــي أط ـ ــوال
الطريق  21كــم طــرق سريعة وطــرق فرعية
ومنحدرات والتفافات وطرق خدمية ،بعدد
 4حارات بحد أقصى لكل اتجاه ،إضافة إلى
حارات األمان والطوارئ على الجانبين.
ولفت إلى أن عدد التقاطعات بالمشروع

تبلغ  6تقاطعات سطحية تعلوها  7جسور
علوية ،بـطــول إجمالي  3.39كــم ،ويحتوي
المشروع على جسر مشاة مكيف ،ومــزود
ب ـســالــم ك ـهــربــائ ـيــة م ـت ـحــركــة ،إض ــاف ــة إلــى
موقفين للباصات ،ومحطتي باصات مكيفة.
مــن جــان ـبــه ،أش ــار مــديــر م ـشــروع إنـشــاء
وإنجاز وصيانة شــارع الغوص من طريق
ال ــدائ ــري الـخــامــس إل ــى ال ــدائ ــري ال ـســادس،
م .خــالــد الـمـعــراج ،إلــى تـقــدم األع ـمــال كذلك
عن األعمال المفترضة في الجدول الزمني
بالمشروع ،حيث بلغت نسبة األعمال حاليا
 51.6في المئة ،في حين النسبة المفترضة
وفقا للجدول الزمني  43.79في المئة ،أي أن

أعمال المشروع متقدمة على جداوله الزمنية
بنسبة  7.8في المئة.
وقــال المعراج لــ"الـجــريــدة" ،إن المشروع
يتكون من طريق بطول  7كم ،ويشمل إنشاء
جسر التفافي عكسي خرساني أعلى الدائري
الخامس بطول  122مترا.
ولفت إلى أن األعمال ستشمل استحداث
دوار جديد بمنطقة بيان ،وتطوير  3دوارات
قائمة في نفس المنطقة ،واستحداث جسر
خرساني بعرض ثالث حارات في االتجاهين
بتقاطع شــارع الغوص مع طريق خالد بن
عبدالعزيز بطول  186.9مـتــرا ،إضــافــة إلى
الرمبات والطرق الملحقة به.

جانب من أعمال تطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس
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الغانم :نطمح لمضاعفة عدد الزائرين الكويتيين ألذربيجان
«نحن وهم غير راضين عن مستوى العالقات ونسعى للمزيد»
شارك الرئيس الغانم في
احتفالية مرور  100عام على
تأسيس البرلمان األذري،
التي أقيمت في العاصمة
باكو ،بحضور الرئيس إلهام
علييف ،ورئيس البرلمان أوكتاي
أسدوف.

أك ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ــة
مـ ــرزوق الـغــانــم أن ــه بــرغــم بعض
ال ـت ـقــدم ال ــذي أح ــرز عـلــى صعيد
ت ــوطـ ـي ــد ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة بـيــن
الكويت وأذربيجان ،فإن الجانبين
غـيــر راض ـي ـيــن ع ــن مـسـتــوى تلك
العالقات ويطمحان الى المزيد.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـل ـغــانــم
أمـ ــام اح ـت ـفــال ـيــة مـ ــرور  100عــام
عـلــى تــأسـيــس الـبــرلـمــان األذري،
التي أقيمت في العاصمة باكو،
بـحـضــور الــرئـيــس األذري إلـهــام
علييف ،ورئيس البرلمان أوكتاي
أسدوف.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم« :أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان
دول ــة مهمة ذات مــوقــع جغرافي
حساس واستثنائي ،وهي ودول
أخــرى تقف على مفترق الطريق
االقتصادي والثقافي بين الشرق
والغرب ،وهي قبل كل شيء ،دولة
ت ـت ـقــدم وت ـح ــرز ن ـجــاحــات مهمة
والفتة للنظر في مجاالت عديدة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :إذا ك ــان ــت حـقـيـقــة

الغانم مع رئيس وأعضاء البرلمان األذري والوفود المشاركة
أن حــوالــي  20ألــف كويتي زاروا
أذرب ـي ـجــان ال ـعــام ال ـمــاضــي ،أمــرا
يبعث على الـسـعــادة واالرت ـيــاح،
إال أننا نطمح الــى تضاعف هذا
الرقم ،منعكسا على أرقام التبادل
الـ ـتـ ـج ــاري واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري بـيــن
الـبـلــديــن ،وال ـتــي هــي اآلن ليست
بمستوى الطموح إطالقا».
وأشار الغانم الى أن الجانبين
ي ـط ـم ـح ــان ال ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـب ــادل

والتفاعل الثقافي بين البلدين،
إضافة إلى فتح آفاق التعاون على
المستويين الشبابي والرياضي.
واس ـت ــذك ــر ال ـغ ــان ــم ف ــي كلمته
م ــواق ــف أذربـ ـيـ ـج ــان ال ـم ـنــاصــرة
للحقوق الكويتية قائال :نحن لن
ننسى مــواقــف أذرب ـي ـجــان تجاه
حـ ـق ــوق الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ـم ـح ــاف ــل
الــدولـيــة فــور استقاللها قبل 27
عــامــا ،وال نـنـســى وقــوفـهــا معنا

م ـت ــى م ــا ط ـل ـب ـنــا دعـ ـم ــا ومــوق ـفــا
مبدئيا ،ولعل آخرها تصويتها
م ـع ـنــا ل ـع ـض ــوي ــة م ـج ـلــس األم ــن
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــن فــي
البرلمان الكويتي ،ندعو بصدق
الى تعزيز التعاون البرلماني بين
أذربيجان والكويت على مختلف
المستويات ،سواء على مستوى
التنسيق والتعاون في المحافل
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ــدول ـي ــة وال ـق ــاري ــة،

أو على مستوى وفــود الصداقة
البرلمانية ،إضافة الى الرغبة في
توطيد التعاون والتواصل الدائم
على مستوى الرئاسة.
وق ــال الـغــانــم« :أق ــول للصديق
أوكتاي أسدوف ،إننا نتطلع الى
رؤيـتـكــم فــي الـكــويــت قــريـبــا ،وأن
تعتبروا كالمي هذا ،بمنزلة دعوة
رسـمـيــة لـكــم ،لــزيــارتـنــا فــي أقــرب
وقت ترونه مناسبا».

وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم وال ـ ــوف ـ ــد
ال ـب ــرل ـم ــان ــي الـ ـم ــراف ــق ل ـ ــه ،الـ ــذي
يضم النائبين د .محمد الحويلة
وناصر الــدوســري حاليا بزيارة
رس ـم ـيــة ألذرب ـي ـج ــان لـلـمـشــاركــة
في احتفالية مرور  ١٠٠عام على
تأسيس البرلمان األذربيجاني،
تلبية لــدعــوة رسمية مــن رئيس
البرلمان األذري.

«الخدمة المدنية»« :الصحة» هي التي طلبت تخفيض
ضوابط االستعانة باألطباء إلى «جيد»

لسد االحتياجات ...وال ُيستعان بـ«البدون» إال بعد استيفاء شروط «الجهاز المركزي»
●

علي الصنيدح

أكــد ديــوان الخدمة المدينة أنه
ال يصح القول إن مجلس الخدمة
المدنية يسعى للتعيين بتقديرات
عـمـلـيــة ف ــي الـتـخـصـصــات الطبية
ً
أدنى من تقدير جيد جدا.
وكشف الديوان ان وزارة الصحة

ه ــي ال ـتــي طـلـبــت تـعــديــل ضــوابــط
االس ـت ـعــانــة ب ـخ ـبــرات الـمــواظـفـيــن
غير الكويتيين لــوظــائــف األطـبــاء
والـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة ال ـم ـس ــاع ــدة،
ً
لسد حاجات «الصحة» ،نظرا لبدء
ت ـش ـغ ـيــل الـ ـمـ ـش ــروع ــات الـصـحـيــة
الجديدة.
ج ــاء ذلـ ــك ،ف ــي م ــذك ــرة ال ــدي ــوان

ال خطة لرفع المستوى الطبي
حول ما اذا كانت توجد خطة بين مجلس الخدمة
المدنية ووزارة الصحة ،أو مــع أي جهة حكومية
اخ ــرى لــرفــع الـمـسـتــوى الـطـبــي والــرعــايــة الصحية
والتمريضية في دولــة الكويت ،قــال الــديــوان إنــه ال
يــوجــد خطة بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة
الصحة في هذا الشأن ،ويرجع لوزارة الصحة للرد
عـلــى ال ـس ــؤال ف ــي حــالــة وج ــود خـطــة بـيــن الـ ــوزارة
وأي جهات حكومية أخــرى لرفع المستوى الطبي
والصحي للمواطن الكويتي.
وأش ـ ــار إل ــى ان اح ـت ـيــاجــات وزارة ال ـص ـحــة من

التخصصات الطبية المختلفة ،باإلضافة الــى أن
احـتـيــاجــات الـ ــوزراة فــي كــل التخصصات العلمية
ً
تقدم سنويا مع بداية السنة المالية للديوان ،التخاذ
االجراءات الالزمة نحو تسجيلها بنظام التوظيف
ً
المركزي وفقا للمتبع في هذا الشأن ،لتوفير هذه
االحتياجات من المسجلين بنظام التوظيف المركزي
بالتخصصات المطلوبة.
وأكد الديوان أن مجلس الخدمة المدنية ال يختص
بالتنسيق مع أي من الجهات المعنية بمخرجات
التعليم في هذا الشأن.

بعثها نــائــب رئـيــس ال ــوزراء وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
ال ـصــالــح ،ردا عـلــى س ــؤال للنائب
د .خليل عبدالله ،بشأن تخفيض
تقدير االستعانة للوظائف الطبية.

ضوابط االستعانة
وقال الديوان إن مجلس الخدمة
الـمــديـنــة ق ــرر بــاجـتـمــاعــه رق ــم ()2
ل ـس ـن ــة  2018ال ـم ـن ـع ـق ــد ب ـت ــاري ــخ
 2018/3/15وضع عدد من ضوابط
االستعانة بخبرات الموظفين غير
الـكــويـتـيـيــن ف ــي وظ ــائ ــف األط ـب ــاء
والـ ـصـ ـي ــدل ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـطـبـيــة
المساعدة والتمريض ،من ضمنها
ان ي ـكــون الـتـقــديــر ال ـع ــام للمؤهل
الدراسي الحاصل عليه المستعان
ً
ب ـخ ـب ــرات ــه وال ـم ـت ـخ ــذ اسـ ــاسـ ــا فــي
ً
االس ـت ـعــانــة بـخـبــراتــه (ج ـيــد ج ــدا)
كحد أدن ــى ،وفــي اجـتـمــاع مجلس
الخدمة المدنية رقم ( )3لسنة 2018
المنعقد بتاريخ  2018/4/23تقرر
تعديل شرط التقدير العام للمؤهل
الدراسي الحاصل عليه المستعان

الصالح وعبدالله في جلسة سابقة
ً
ب ـخ ـب ــرات ــه وال ـم ـت ـخ ــذ اسـ ــاسـ ــا فــي
االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ـخـ ـب ــرات ــه ل ـي ـص ـبــح
(جيد) كحد أدنى ،وذلك للمستعان
ب ـخ ـب ــرات ـه ــم ب ــوظ ــائ ــف ال ـخ ــدم ــات
الطبية المساعدة والتمريض فقط.

خفض التقدير
وأوض ـ ـ ــح ال ـ ــدي ـ ــوان أن ت ـعــديــل
خ ـف ــض ال ـت ـق ــدي ــر ك ـ ــان بـ ـن ــاء عـلــى
طـلــب م ــن وزارة ال ـص ـحــة ،بـغــرض
س ــد اح ـت ـيــاجــات الـ ـ ــوزارة م ــن هــذه
ً
الـ ــوظـ ــائـ ــف ،ن ـ ـظـ ــرا لـ ـب ــدء تـشـغـيــل

العدساني:
«الميزانيات» تتابع
البديل االستراتيجي

رياض العدساني

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرر لـ ـجـ ـن ــة
ال ـم ـيــزان ـيــات وال ـح ـســاب
الـ ـخـ ـت ــام ــي ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة
النائب رياض العدساني
أن ا لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة نـ ــا ق ـ ـشـ ــت
األس ـبــوع الـمــاضــي نحو
 23موضوعا.
وقـ ـ ــال الـ ـع ــدس ــان ــي إن
ال ـم ــواض ـي ــع ال ـم ـطــروحــة
لـ ـه ــا أه ـم ـي ـت ـه ــا وس ـت ـتــم
متابعتها من قبل لجنة
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات وت ـك ـل ـيــف
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـ ــاإلج ـ ــراءات
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل هـ ــذه
الـمــواضـيــع الـتــي تتعلق
بالمشاريع والميزانيات
وال ـح ـســابــات الـخـتــامـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــف وخـ ـط ــة
التنمية والقطاعين العام
والـ ـ ـخ ـ ــاص والـ ـصـ ـن ــدوق
السيادي وبيانات الدولة
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا م ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ــور
الهامة والملحة وقانون
الـ ـق ــرض الـ ـع ــام وال ـبــديــل
االس ـتــرات ـي ـجــي وق ــان ــون
الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــح وال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
الختامي.

ال ـم ـشــروعــات الـصـحـيــة ال ـجــديــدة،
ومنها مستشفى الجهراء الجديد،
وال ـم ـس ـت ـش ـفــى األمـ ـي ــري ال ـجــديــد،
وم ــرك ــز س ـلــوى ال ـص ـبــاح للخاليا
الجذعية ،وغيرها من المشروعات
الصحية قيد التنفيذ.
وب ـش ــأن األس ـب ــاب ال ـتــي جعلت
مجلس الخدمة المدنية يستثني
غـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـحـ ـ ــددى ال ـ ـج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــة م ــن
الموظفين المستعان بخدماتهم
ألول مــرة من التعيين في وظائف
األطباء والخدمات الطبية المساندة
والصيادلة والتمريض الحاصلين

على تقدير «جيد» ،أوضح الديوان
أن االستثناء الــذي تقرر لفئة غير
م ـحــددي الجنسية مــن الـضــوابــط
التي اقرها مجلس الخدمة المدنية
ب ــاج ـت ـم ــاع رق ـ ــم ( )2ل ـس ـنــة 2018
المنعقد بتاريخ  2018 /3/15كانت
بناء على مقترح من وزارة الصحة-
مــع الـعـلــم أن ه ــذه ال ـحــاالت ال يتم
االستعانة بها اال بعد اجتيازها
متطلبات التعيين من وزارة الصحة
واس ـت ـي ـفــائ ـهــم ل ـل ـش ــروط ال ـم ـقــررة
بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع
المقيمين بصورة غير قانونية.
ولـفــت إلــى انــه ال يــوجــد تحديد
لـ ـ ـ ــدول م ـع ـي ـن ــة ل ـي ـت ــم االس ـت ـع ــان ــة
بـ ـخ ــدم ــات م ــواط ـن ـي ـه ــا ب ــوظ ــائ ــف
األطـ ـب ــاء وال ـص ـي ــادل ــة وال ـخ ــدم ــات
ال ـط ـب ـي ــة ال ـم ـس ــاع ــد وال ـت ـم ــري ــض،
ً
ك ـمــا ت ــم ال ـتــوض ـيــح س ــاب ـقــا أن ــه ال
يتم االستعانة بالموظفين بهذه
الـ ــوظـ ــائـ ــف إال بـ ـع ــد اجـ ـتـ ـي ــازه ــم
لمتطلبات التعيين من جانب وزارة
الصحة ،كما تختص وزارة الصحة
بــاالطــاع على الـشـهــادات العلمية
بالتخصصات الطبية المختلفة.

سلة برلمانية
هايف للمحافظة ًعلى
«المباركية» واجهة حضارية

قال النائب محمد هايف،
إن سوق المباركية واجهة
حضارية يتوجه إليها رواد
األسواق والسياح من خارج
الكويت« ،فيجب المحافظة
عليه من االبتذال واإلزعاج
والفوضى ،وإن ُسميت
بمسميات أخرى» ،داعيا
وزارات الداخلية واإلعالم
والتجارة إلى «منع الحركات
الصبيانية والرقص المختلط،
ومعاقبة من وراء ذلك».

الفضل يطالب الصبيح بالتحقيق
في إساءة جمعية للكويت
طالب النائب أحمد الفضل
وزيرة الشؤون وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية هند
الصبيح ،بفتح تحقيق فيما
تناوله أحد أعضاء جمعية
الحرية بمؤتمر لحقوق
اإلنسان.
وقال الفضل في تصريح
صحافي« :على الوزيرة الرد
على جملة االفتراءات التي
امتأل بها بيانه المعيب،
والتي اتهم من خالله الكويت
بأنها تزج بأصحاب الرأي في
السجون».
وأضاف« :كما يجب على
الوزيرة تطبيق أشد اإلجراءات
بحق عضو الجمعية ،ليكون
عبرة لكل من يحاول أن يشتهر
على حساب سمعة بلده»،
مستدركا« :كنا نأمل أن تكون
ً
متنفسا ِّ
يعبر
جمعية الحرية
من خالله أصحاب اآلراء
المنفتحة والمدافعون عن
الحريات عن آرائهم ،ويقومون
بتنوير المجتمع ،وشحذ
األجواء النقاشية الفكرية
َّ
البناءة».

الدقباسي :السعودية ذخر
العرب والمسلمين
قال النائب علي الدقباسي ان
«المملكة العربية السعودية
الشقيقة ذخر العرب
والمسلمين تألقت وازدهرت
ورفعت شأن األمة وأسال الله
تعالى لقيادتها وشعبها
التوفيق والخير والبركة ...من
نجاح إلى نجاح ومن نصر إلى
نصر ومن إنجاز إلى إنجاز.
اللهم بارك فيها».

ةديرجلا
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شوشرة :اللفو
مبارك العبد الهادي
اللفو مصطلح واسع يطلق على البعض حسب المناسبة
أو الواقعة أو الجريمة المرتكبة بسرقة مال عام أو غيره من
أوجه التالعب المتناثر هنا وهناك .ولكن اللفو الذي «يربط
عصاعص» ،ويطلق الشائعات وينسج الكالم من مخيلته
ً
هــو ومجموعته الـمـتــرامـيــة األطـ ــراف الـتــي ال تشكل فريقا
«للعبة كوت بوسته» هذا هو المشكلة؛ ألن هذا اللفو ومن
على شاكته من الحرامية والمرتزقة أصبحوا يخططون لما
ً
يفوق مخيلتهم ،خصوصا عندما يقوم بعرض «الرشاوى»
لشراء الوالءات من أموال الناس الذين ائتمنوه على حاللهم
الــذي سرقه هو وشلة الفساد التي ال تجدها إال في أماكن
الرذيلة أو عند بعض المجارير التي اعـتــادوا عليها منذ
نعومة أظفارهم ،والمشكلة األكبر أن هؤالء يبدأون بالتعاون
مع بعض المتنفذين في قلب الحقائق وزيف االدعاءات أمام
ّ
كم الفضائح التي تكشف عن فسادهم و»العفن» الذي فاحت
روائحه من كل حدب وصــوب ،ألنهم اعتادوا تبادل إطالق
المفرقعات فيما بينهم ،بل األنكى من ذلك المطبلون لهؤالء
من المرتزقة المستفيدين الذين أمامهم يظهرون بصورة
الـمــوالـيــن لـهــم ،وم ــن خلفهم يكشفون عــن حـقــدهــم الدفين
«حرامية نبي نستفيد منهم».
إن استمرار مثل هــؤالء يكشف عن مأساة لواقع يعيشه
البعض في انتظار الفرج بنهاية «اللفو» وربعه الذي أمام كل
واحد منهم تضع عالمات استفهام تعيد إلى فتح ملفاتهم
المليئة بالتجاوزات والمخالفات التي تبدأ فصولها بكيان
ون ـمــو كــل واح ــد فـيـهــم ووالئ ـه ــم ال ــذي ات ـجــاهــاتــه مـعــروفــة
وواضحة ،ودالالته معروفة وال تخفى على أحد!
إن ـهــا بــالـفـعــل مــأســاة تـكـشــف عــن ف ـجــوة كـبـيــرة وعميقة
في بعض المجتمعات التي تضم هــذه الحفنة التي ما إن
اجتمعت حتى دمرت كل شيء من حولها.
إن الخراب الذي يسعون إليه من أجل مصالحهم ليست له
حدود معينة ،بل هي خطوة أولى تتلوها خطوات أكبر إذا
لم يتم اجتثاثهم وقطع دابر كل واحد فيهم.
ولكننا أمام تساؤالت أكبر :هل القوانين هي التي تشجع
هؤالء على تنفيذ أجنداتهم؟ أم أن هناك من يشجعهم بفضل
قدرات المتالعبين على القانون؟ أم المرتزقة المستفيدة من
هذه الحفنة؟
وف ــي ض ــوء ذل ــك ف ــإن اس ـت ـمــرار الـصـمــت أمــامـهــم سيفتح
«الحنفية» ،فمن سرق أموال بعض الناس هو على استعداد
لبيع وطن أمام ٍّ
كم من األموال ألن والءهم الوحيد للمال فقط،
وهذا خطر كبير سينقل عدوى هؤالء إلى اآلخرين بل سيمتد
إلى ما ال تحمد عقباه!

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

أشباه نظريات

محمد الرويحل

يزخر تاريخ المجتمعات بتجارب غزيرة .ويمثل الموروث الثقافي
لمجتمع ما خالصة تلك التجارب .وقد سرى الحال أن يلقى المجتمع
الكثير من موروثه عن غير ما قصد ،أو لربما عن تجريب غير مضبوط،
أو لعله عــن طــريــق الـمـصــادفــة أو االت ـصــال الـعـفــوي ،إال أن الـمــزاولــة
والتكرار يعمالن حتما على إنضاج ذخيرة التراث تلك ،وذلــك حتى
تغدو من الرسوخ والفاعلية ما يسترشد به على مر الحقب.
وموروث مجتمع ما يكشف عن نفسه على أنحاء شتى ،إما في طرائق
سلوك وألوان مظهر خارجي ،وكذلك في فنون وأساليب إنتاج وغيرها.
بل إنه طالما كان سجية للعقل الجمعي في أنه ينحو نحو اختزال تلك
ً
التجارب في كلمات قليلة فتذهب هذه مثال أو حكمة تدور على األلسن،
ً
جيال بعد جيل ،وذلك إلى أن ترتقي إلى مستوى النظريات العلمية
المفسرة لعلة ما أو الدالة على عرض ما .فهي بحسب تعريفنا أشباه
نظريات .ونعتها بأشباه النظريات هنا ال يقلل من قيمتها العلمية
أو فعاليتها ،بل إن تداولها على مر الزمن ليمنحها مصداقية تفوق
نظريات لم تختبرها التجارب والظروف بما يكفي .كال .فما يدعنا
ننعتها بشبه نظريات هو أنها لم تــأت ثمرة جهد مقصود وموجه
كما يفعل عالم في معمله ،بل مصادفة في مسيرة بناء الثقافة ،هذا
كل ما في األمر .ومع ذلك ،فلعل جانب القصد ال يخفى هنا أيضا ،أي
إذاجاء ذلك نتيجة تجريب عفوي فتشت من خالله الشعوب عما يذلل
ما يواجهها من معضالت.
من ذلك قول التراث ما معناه «إن لم يصب سنان الرمح فال يصيب
كعبه» ،فمثل هــذا القول صحيح رغــم عــدم اطــاع قائله على هندسة
إقليدس ،فالرمح يذهب كالشعاع ،وإن لم يرتطم رأسه بجسم أو هدف
فمحال أن يرتطم عقبه ،هــذا فــي ظــل بقاء الـظــروف كما هــي ،أي كما
ظــروف معملية .ومــن ذلــك أيضا وبما يسمح به المقام هنا ببعض
التفصيل مقولة «وداوها بالتي كانت هي الداء» .فهذا المثل يحمل في
جنباته تضاربا جليا ،إذ كيف يكون أمر ما ،داء ودواء معا؟ رغم ذلك
فقد برهن هذا القول الذي جاء خالصة لبعض تجارب عفوية وذهب

ً
مثال ،عن قدرة عجيبة في التفسير وحل كثير من المعضالت من مواقف
وميادين شتى ،وذلك بحسب أمثلة منتقاة من حقول علمية متباينة.
ففي علم السياسة تمثل دراس ــة الـقــوة ونــزعــات الهيمنة الحجر
األس ــاس ،وال ريــب أنــه طالما كــان التوظيف غير المعقول للقوة داء
ومبعث توتر ،سواء بين وحدات الدولية ،أو حتى بين األفراد أي على
المستوى الجزئي من العلم .ومن يتأمل أطروحة الردع كما تعبر عنه
المدرسة الواقعية في علم السياسة ال يجدها إال توظيفا للقوة أو
التهديد باستخدامها ،أي للداء ذاته ،ووصف ذلك بالعالج الناجع للحد
من قوة أو هيمنة الطرف اآلخر ،والقضاء بالتالي على مصدر التوتر
فيما يعرف في أدبيات العلم بتوازن الردع.
ومــن مـجــال الـطــب وبــاثــولــوجـيــا األم ــراض يمكننا أيـضــا أن نذكر
المثال الشهير الستخدام ذات الجراثيم المسببة للمرض في سبيل
تقوية مناعة الجسم لمواجهة الداء ذاته .واألمر ذاته في علم النفس،
حيث يستخدم المثير المسبب الضطرابات لدى بعض األفراد كعالج
في السيطرة على تلك االضطرابات وإطفائها .فهنا يصار إلى إعادة
تعريف عالقة فهم إيجابية بين المريض والمثير بحيث ال يعود هذا
األخير إلى ايقاد أية اضطرابات لدى األول .ومن ذلك عالج كثير من
حاالت الخوف أو الرهاب من الحيوانات أو من ثمة أوضاع أو مسالك.
على أن المثال األكثر طرافة هو ما تقدمه علوم الحرائق وأساليب
السيطرة عليها .قد يبدو للوهلة األولى أن ذلك مما يتجاوز المعقول.
فهل يكون سبيل إطفاء النيران بإضرام المزيد منها؟ أجل ،هذا هو في
الحقيقة عين ما يحدث ،فعند خروج النيران عن السيطرة كما يحدث
فــي حــرائــق الـغــابــات ،تعمد فــرق اإلطـفــاء فــي ظــروف تحت السيطرة،
إلى إشعال نيران في طوق حول محيط الحريق المراد إطفاؤه ،وذلك
حتى تأتي هذه النيران المصطنعة على كل ما تحتها من حشائش أو
أشجار وتخمد بذاتها ،وعندما تبلغ النيران المستهدفة ذلك الطوق
ذا القاع الصفصف ال تجد ما تغتذي عليه أو تجعل منه وقودا لمزيد
من االنتشار ،عندها تنطفئ النيران بذاتها ودون أي مزيد من عناء.

يعني بالعربي المشرمح:
حرامية الدجاج واألغنام والبقر هم أنفسهم حرامية المال العام
وأراضي الدولة والمناقصات ،وإن اختلفوا في التخصص.

د .حمود حطاب العنزي
َ
تمتع الكويتيون على م ــدار أ ع ــوام مضت بحرية التعبير في
جميع المجاالت؛ وهذا مكسب ومغنم حقيقي لم يكن يجب التفريط
ً
فيه أبــدا ،لكن «تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن» ،ففي السنوات
الماضية تراجعت حرية التعبير بشكل مخيف ،لوحق على أثرها
شباب الكويت ،فأصبح مصيرهم بين السجن والمنفى؛ وهذا ليس
ً
زعما بل ما شهدت به إحصاءات محلية ودولية ،وحسبك متابعة
عدد َمن وجهت إليهم اتهامات أو عدد من ينتظرون المالحقات
ً
القضائية على خلفية قضايا الرأي والتعبير ،وهذا حقا يثير القلق
على مستقبل البالد.
ومن وجهة نظري؛ فإن العالقة بين حرية التعبير وزيادة معدالت
الفساد في مفاصل الدولة عالقة طردية؛ وال يخفى على أحد تراجع
معدالت قضايا الفساد في الدول المتقدمة ،والتي حققت مكاسب
كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير ،وبالطبع العكس صحيح،
حيث ي ــزداد الفساد ويترعرع وتصل ج ــذوره إلــى أعـمــاق األرض
وفــروعــه إلــى عـنــان الـسـمــاء فــي أنظمة الحكم الـفــردي الـتــي تقمع
الحريات وتصادر الرأي اآلخر.
ً
لــذلــك مــن ض ــرورات اللحظة الـتــي ال تقبل تسويفا أو مماطلة
التوقف عن نهج المالحقات السياسية ،ووضــع خطة للنهوض
ُ
ضع لتكبيل حرية
بالحريات يكون أول بنودها نسف كل قانون و ً ِ
الكلمة؛ وال سيما القوانين التي صــدرت مؤخرا في هذا االتجاه؛
والحرية المنشودة ليست حرية التجريح في الشخصيات ،بل حرية
مسؤولة تنتقد األداء ال الشخوص ،حرية تهدف إلى التأثير ،مما
من شأنه تعديل المسار؛ فيتحقق التغير ويستقيم األمر ليصب في
المصلحة العامة على حساب المصلحة الشخصية.

يا باشا!
عبد الهادي شال *

* كاتب فلسطيني ـ كندا

يقال ،والعهدة على الراوي ،أنه كان هناك ثالثة حرامية في إحدى
القرى ،األول اختص بسرقة الدجاج ،والثاني بسرقة األغنام ،أما
ُ
الثالث فاختص بسرقة األبقار ،واشتهر كل منهم في تخصصه،
َ
حـتــى تـبـ ّـيــن أمــرهــم وانـكـشـفــوا أله ــل ال ـقــريــة ،وت ـمــت محاكمتهم،
ً
فأقسموا بأغلظ األيـمــان أنهم لن يـعــودوا إلــى فعلتهم ،وفعال لم
تحدث سرقات في القرية ،األمر الذي جعل أهلها يتركون حاللهم
دون حراسة.
وبعد فترة ُس ِرقت دجاجة ،فذهبوا إلى حرامي الدجاج ،فأقسم
ً
أنه لم يسرق الدجاجة وأحضر شهودا بأنه ليلة السرقة لم يخرج
من منزله ،وفي اليوم التالي ُس ِرقت نعجة فأحضروا حرامي األغنام،
وأقـســم كزميله أنــه لــم يسرقها ،وفــي الليلة الثالثة سرقت بقرة،
ً
فأحضروا حرامي األبقار ،وأيضا أقسم أنه لم يسرق البقرة كزميليه،
فاستغرب األهالي وقرروا استئجار رجل من خارج القرية لمراقبة
الحرامية ليكتشفوا أن هؤالء الحرامية الثالثة تبادلوا األدوار ،حيث
أصبح حرامي الدجاج حرامي أغنام ،وحرامي البقر حرامي دجاج،
ً
أما حرامي األغنام فأصبح مختصا بسرقة األبقار.
ه ــذه ال ــرواي ــة ال تـخـتـلــف ع ــن واق ـع ـن ــا ،فــال ـحــرام ـيــة ف ــي زمـنـنــا
متخصصون ،كــل حسب خـبــرتــه ،فمنهم مــن يـســرق الـمــال الـعــام،
ومنهم من تخصص في سرقة أراضي الدولة ،وثالث تخصص في
ً
المناقصات والمشاريع ،وأحيانا يتبادلون األدوار والتخصصات،
وأصبح الكل يعرفهم ،ومع ذلك يخرجون علينا ويقسمون بأغلظ
األيمان بأنهم شرفاء ووطنيون ومخلصون للوطن وللشعب ،وأنهم
يحاربون الفساد وسراق المال العام.

:High Light
حرية التعبير

آخر الكالم:

ً
يبدو أننا سنبقى طويال نتحدث عن «انحراف» بوصلة الفن في
زمن انحرفت فيه القيم عن الجادة!
ونحن لن نمل من القيام بواجبنا نحو مجتمعاتنا ،وهي تمر
بمنعطف غير مسبوق في القفز على القيم الرفيعة وتجلد فيه
سياط الخديعة والسذاجة العقل والمشاعر اإلنسانية الكامنة فينا.
أعترف أنني لست من المشغوفين بمتابعة المسلسالت العربية
عبر الشاشات ،ولكنني ال أتــردد في مشاهدة فيلم سينمائي أو
مسلسل قديم من تلك العالمات البارزة في تاريخ الفن السابع.
تتسابق األمم بأفالم ومسلسالت في مهرجان عالمية لتحقق
أعلى الدرجات بقصص رومانسية أو واقعية وصوال إلى القصص
الخيالية التي يعجز العقل «المتبلد» عن أن يتصورها أو يؤمن
بوجودها تحت أي ظرف أو في أي وقت مستقبال.
الفرق كبير وشاسع بين ما نشاهده عبر القنوات الفضائية
األجنبية بما فيها من حوار وتقنيات عالية في األداء والتصوير
واإلخراج ،وبين ما يتم عرضه منذ سنوات طويلة بنفس الوتيرة
التي ال تمت إلى المجتمع بصلة في أغلب
والموضوعات السطحية
ً
المسلسالت العربية التي ُ«أج ُ
ـبرت» على مشاهدة أحدها مؤخرا
في زيارة عائلية ألحد األصدقاء.
ً
أعترف أيضا أن الممثلين والممثالت أكثر رشاقة واهتماما
بمظهرهم الخارجي ،ولفت األنظار إلى الماركات العالمية لألزياء
والسيارات وغيرها من لزوم المشهد ،ولكن هل هذا ما يحتاجه
المجتمع الذي مزقته الحروب وتربصت به الشرور؟!
في مشهد واحد تكررت كلمة «يا باشا!» أكثر من ثماني مرات
على لـســان ممثلة «شــابــة» تقف أم ــام ضــابــط شــرطــة ،األم ــر الــذي
أصــابـنــي بــالـتـقــزز ،وش ـعــرت كــم هــو مـهــان اإلن ـســان عـلــى يــد هــذا
النوع من المخرجين والمسلسالت التي يجاهد القائمون عليها
كي تمتد إلى أكثر من ساعة في كل حلقة بطيئة األحــداث ،وكما
عرفت فــإن هــذا النوع من المسلسالت يستمر عرضه بأجزاء قد
تصل إلى أربعة أو خمسة!
وألنـنــي ال أمـيــل إلــى التقليل مــن قيمة الـفــرد إال فــي ح ــدود ما
يقتضيه الدور فإنني صدمت لهذه اإلهانة التي يقف فيها إنسان
أمــام آخر موقف الخادم عند أقــدام السيد في صــورة كنت أظنها
انقرضت إلــى غير رجعة يــوم تحررت البالد العربية من هيمنة
وسيطرة المستعمر وأعوانه ،ولكننا لألسف نجدها تعود بقوة
بدون مبررات ونحن ننادي برفع قيمة الفرد ليكون متوازنا مع
تسارع وتيرة الحياة وإيجابيا فيها.
نتساء ل :كيف يمكن لفرد أن ُيـبدع وهو يعيش حالة الخوف
واالض ـطــراب مــن كــل شــيء حوله تتجسد فــي أعـمــال فنية مؤثرة
تقتحم حرمات البيوت وتعبر القارات؟ كيف يمكن للفرد أن يكون
صالحا في مجتمع يتفشى فيه الفساد بمثل هــذه الصور التي
يبالغ المخرجون في تضخيمها ويجد فيها بعض المتسلطين
ما يرضي غرورهم؟!
الشاهد أننا لن نجد في وقت قريب من يقود دفة هذا الفن الراقي
نحو وجهته الصحيحة مــادام الغرض هو اللهاث وراء إغــراء ات
الـمــال والـتـســابــق نحو الـقـنــوات الـتــي تسعى إلــى اإلث ــارة ليبقى
المشاهد أسيرا لما تعرضه.
لو تحدثنا عن مستوى األغنية ألصابنا نفس السهم الجارح
في أبسط صــوره ،وهو يوجه إلى ذائقة الفرد ،ونحن نقارن بين
ما يقدم اآلن بمسميات متعددة وما كان من طرب قام على أسس
مازالت راسخة ،ولها من يطلبها.
لن نسأم من توجيه اللوم ونحن نرى ونسمع من يترصد ذائقة
الفرد وقتل روح التسامي بالمشاعر الجميلة في داخله!

بالعربي المشرمح:
تخصص الحرامية!

waethlane@gmail.com

الـشـمــس سـتـشــرق وستكشف مــا تخفيه بـعــض األقنعة
المزيفة.

كيف يمكن لفرد أن ُيـبدع وهو يعيش حالة من الخوف
واالضطراب من كل شيء حوله تتجسد في أعمال فنية مؤثرة
تقتحم حرمات البيوت وتعبر القارات؟ كيف يمكن للفرد أن يكون
صالحا في مجتمع يتفشى فيه الفساد بمثل هذه الصور التي
يبالغ المخرجون في تضخيمها ويجد فيها بعض المتسلطين ما
يرضي غرورهم؟!

٥

إضافات

عبدالرحمن الحسيني

ً
ختاما:

أصل تسمية الكويت
ً
لــو سألنا شخصا مــن عـمــوم الـنــاس عــن تسمية الـكــويــت لكرر
َ
ً
ُّ
مقولة أن هناك «كوتا» لزعيم بني خالد بن عريعر ،وبعد تهدمه
تم بناء كوت أصغر منهُ ،
فع ِرف بالـ «كويت» أي من باب التصغير،
وبهذا ُع ِرفت الكويت...
هذه الرواية تتناقل على األلسن ومشهورة بشكل واسع ،ولكن
ً
كما قيل «رب مشهور ال أصل له» .تتبعت هذه الرواية كثيرا ألعرف
ً
هذا الكوت ومكانه وذكــره وثائقيا وزمانه وأغــراضــه ،وهل جرى
توثيقه وتدوينه وألي حاكم من آل عريعر تعود ملكيته؟ والحاصل
معلومات متضاربة ُ وغير دقيقة ،ولطالما جاء على بالي الكثير
من التسميات التي ن ِسجت على أثرها روايــات ال صحة لها ،وكل
هذا من باب التفسير ،فاألوهام تنتشر فقط في محاولة للتفسير،
وسأذكر مثالين على ذلك:
 1ذكر خورشيد باشا في «سياحتنامه» قبل  200سنة أن لواءً
المنتفق سمي هكذا من «االت ـفــاق» ،وهــذه قطعا معلومة خاطئة،
فالمنتفق اسم رجل من بني عامر القيسية المضرية ،جد لقبيلة
اسمها المنتفق سكنت جنوب العراق منذ أكثر من  6قرون ،وهو
جد لبني سعيد أحد أهم أثالث لواء المنتفق.
ُ
 2نجد بعض الكتاب ذكروا أن تسمية «الظفير» ،ألن مجموعةعشائر تضافرت ،وهــذا أيضا غير صحيح ،فاسم «ظفير» يرجع
لرجل من بني الم الطائية.
كثير من التسميات تظهر فترة وتندثر ،ولكن يبقى ما هو أصلها
أو كيف برزت هذه التسمية ،وكيف استخدمت؟
ً
هنا يأتي دور المحقق التاريخي ،والبحرين مثال كان هذا اسم
إقليم واس ــع يشمل األح ـســاء ،ثــم انـحـصــرت التسمية الـيــوم فقط
على جزء من اإلقليم القديم ،وهي مملكة البحرين اليوم الجزيرة
المعروفة ،وتيماء شمال السعودية بناها الحاكم البابلي نابونيد،

ومعناها اآلرامــي األعجوبة ،يثرب من األماكن التي سميت بعهد
نابونيد ،وهي بمعنى «إيثا رب» بيت الرب وهكذا.
في خضم بحثي عما كــان من الحضارات القديمة على أرض
بــادنــا الحبيبة ال ـكــويــت ،أو مــا يمكن أن يـمــر بـهــا ،وج ــدت أنها
تمثل حلقة وصل بين شبه الجزيرة العربية والعراق ،في إحدى
الموسوعات األجنبية هناك وصف إلحدى المخطوطات يتناول
ُ
رحلة تقدر بأواسط القرن السادس الميالدي ك ِتبت بالسريانية،
ً
فيها رحلة لراهب من كنيسة نسطورية في المدائن تقريبا بالعراق،
يريد بيت قاطارا – (قطر حاليا) ،وبيت قاطارا هو اســم لكنيسة
ُب ِنيت فيها سابقا ،واشتهرت بها كما ذكر ذلك بطليموس  -والهدف
كان دعم اإلرساليات النسطورية في هذه البقعة ،هذه فترة تسبق
اإلسالم ،وفيها تتوقف رحلتهم البحرية عند ساحل اسماه «كويتا»،
ويعني بالسرياني األرض الكاوية ،أو الحارة ،ويصفها بأنها حارة،
ً
وتقريبا حسب الذي يفهم من الوصف أنه يتكلم عن ساحل بقرابة
«جون الكويت حاليا» ،يصفها بأنها حارة ال تسكن ،ومن ثم يكمل
المسيرة إلى قاطارا.
بحثت عن أماكن أخــرى سميت «الـكــويــت» ،فوجدت منطقة في
األهــواز وأخرى بالقرب من واسط بالعراق على الحدود العراقية
اإلي ــران ـي ــة ،وكـ ــان س ـبــب الـتـسـمـيــة أي ـضــا ش ــدة ال ـ ـحـ ــرارة! ك ــل هــذه
التسميات تـعــود إلــى األص ــل اآلرام ــي للكلمة ،وقــد أش ــار الباحث
األميركي غابريل سوما ،السرياني األصل ،إلى تسمية الكويت بشكل
عابر في أحد لقاءاته ...ال يمكن أن نتجاهل المعلومات ألنها بوابة
لفهم المزيد عن تاريخ هذه األرض ،والمعلومة هي أثمن من الذهب،
قيصر .كاظمة أو القرين أو إيكاروس ووارة أسماء
كما قال يوليوس ُ
ً
ألجزاء من الكويت ذ ِكرت تاريخيا ،ولكن اشتهار التسمية واندثارها
يعودان ألسباب سياسية واجتماعية ،ولكل حادث حديث.

يوسف سليمان الشعيب

باب القدوة مخلع
ب ـعــد ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ــدراس ــي ل ـهــذا الـسـنــة،
أخـبــرنــي أح ــد أول ـيــاء األم ــور عــن ه ــذا الـيــوم،
ع ـن ــدم ــا رافـ ـ ــق ابـ ـن ــه ال ـم ـن ـت ـقــل مـ ــن ال ـمــرح ـلــة
ال ـم ـتــوس ـطــة إل ــى ال ـمــرح ـلــة ال ـث ــان ــوي ــة ،حيث
حـ ــرص ك ــول ــي أمـ ــر أن ي ـل ـت ـقــي بــال ـمــدرس ـيــن
وإدارة المدرسة ويرى عن قرب ما يحدث في
المدرسة ،من حيث استقبال الطلبة والترحيب
بهم ،ومعرفة الجو العام في المدرسة.
وع ـنــد وص ــول ــه ل ـل ـمــدرســة ،دخ ــل م ــع ابـنــه
واسـتــدل على فصله ،ووقــف يشاهد الحركة
داخ ــل ال ـمــدرســة فــي ه ــذا ال ـي ــوم ،وم ــا هــي إال
ً
دقــائــق وي ــدق ج ــرس الـمــدرســة معلنا بــدايــة
طابور الصباح.
وكــال ـم ـع ـتــاد ف ــي ط ــاب ــور ال ـص ـب ــاح ،بــاشــر
الطالب ممارسة التمارين الصباحية الخفيفة،
ث ــم رف ــع ال ـع ـلــم وتـحـيـتــه وال ـن ـش ـيــد الــوط ـنــي،
وأعقب ذلك برنامج اإلذاعــة ،ثم تحدث مدير
المدرسة مرحبا بالطلبة والمدرسين ،ومهنئا
إي ــاه ــم بــال ـعــام ال ـج ــدي ــد ،وح ــث الـطـلـبــة على
ال ــدراس ــة وال ـمــذاكــرة مـنــذ ال ـبــدايــة ،كـمــا وجــه

لهم بعض التوجيهات والنصائح من الباب
الخوف عليهم وعلى مستقبلهم.
يـقــول ول ــي األم ــر فــرحــت بــذلــك ،وارتــاحــت
نفسي لما قاله مدير المدرسة ،ولكن فاجأني
ذلك المعلم ،الــذي يقف بجانب سارية العلم
ممسكا بالمايكروفون ،ويحدث الطلبة بنبرة
تهديد ووعيد ،حيث وجه كالمه إلى الطلبة
بأن إدارة المدرسة لن تسمح لطالب بدخول
الـمــدرســة وشـعــر رأس ــه طــويــل وغـيــر مـهــذب،
وسيتم إخطار ولي األمر بذلك إن حدث.
فقلت لولي األمر« :وماذا في ذلك ..فهذا أمر
حسن ،يدفع الطلبة إلى االعتناء بمظهرهم،
وحـتــى يـكــون جميع الطلبة بمظهر واح ــد»،
فــأشــار ول ــي األم ــر بــرأســه وكــأنــه يــرفــض ما
قلته ،ولم يكن لي متسع من الوقت ألسأله عن
سبب رفضه ،حتى جاوبني« :أليس من األجدر
ـدوة أن يكون المعلم
واألفـضــل ومــن بــاب الـقـ ّ
بتلك الـصـفــة؟» ،فقلت :وض ــح ،فـقــال :المعلم
الذي وجه التهديد والوعيد ،شعره قد غطى
كتفيه! فتعجبت من ذلك ،وقلت :معقول ،فقال:

ً
نعم ،مكمال :وإذا كان المعلم أو إدارة المدرسة
حريصين على المظهر ،فلم تسمح لمعلم بأن
يخالف هذا التوجه؟!
ودون استكمال القصة ،نقف هنا لنقول:
عندما تريد أن يسمع الطرف اآلخر ما تقول
ويمتثل لــه ،فعليك أن تكون مـبــادرا في فعل
ال ـش ــيء ق ـبــل اآلخ ــري ــن ،وب ـم ــا أن ــك ف ــي صــرح
تربوي وتعليمي ،وأنت الذي تبعث بالرسائل
التربوية والتعليمية والتي من خاللها ُي َّ
عدل
ويقوم السلوك ،فالبد أن تكون متطابقا مع ما
ترسله من رسائل وملتزما بها.
ً
ف ــإذا كــان مـطـلــوبــا مــن الـطــالــب أن يــراعــي
مظهره ،فعلى المعلم من باب أولى أن يكون
حسن المظهر ،وال يعني هــذا أ نـنــا نفرض
قـيــودا على أ حــد ،و لـكــن إذا أرد نــا أن ننشئ
ً
جيال له قيمه وأخالقه المبنية على الدين
وا لـعــادات والتقاليد ،فعلينا أن نكون أول
من يلتزم بذلك ،وال نكون ممن ينطبق عليه
المثل القائل «باب النجار مخلع».
وما أنا لكم إال ناصح أمين.

كفل الدستور الكويتي حرية التعبير في المادة ( )36والتي نصت
على أن «حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي مكفولة ،ولكل إنسان
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ،وذلك
ً
وفقا للشروط واألوضاع التي بينها القانون».
ووجــود هذا النص الراقي يضاعف المسؤولية التي تقع على
ً
عاتق الجميع حكومة ومجلسا؛ ألن سقوط الحريات يلحق ضرره
الجميع ،وال سيما أن الكويت كانت في صدارة الدول العربية في
مجال الحريات وال بد أن تبقي كذلك ،ونملك القوى الفاعلة القادرة
على حماية المكتسبات الدستورية والتحرك تجاه التغير لما
فيه خير الـبــاد والـعـبــاد بـشــرط أن يـكــون هـنــاك عفو عــام عــن أي
سجين رأي.
ودمتم بخير.

اإلسالم لكل زمان ومكان
بشاير الحمادي
ُ َ
َّ َ
قال الله تعالى في كتابه العظيم َ«وع َب ُاد َّ
الر ْح َم ِن ال ِذين َي ْمشون
َ ْ ً َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ُِ َ َ ُ َ َ
ً
ََ َْْ
اهلون قالوا سلما» ...هكذا
ض هونا و ِإذا خاطبهم الج ِ
على الر ِ
يجب مخاطبة الجهالء الذين ال يجدي النقاش معهم وال فائدة
منه ،السيما إذا أثاروا التشكك أو المغالطة في أحكام الله والفتن
في العقيدة ،وأحلوا ما حرم الله تعالى عز وجل ،مكابرة في علمهم
ومركزهم الذي هو من فضل الله من الله ،ومنة منه عليهم.
الــديــن َبـ ّـيــن واضــح غير قابل للنقاش أو التشكيك فــي أحكامه
ً
وأحــداثــه ،فالحالل والحرام ليسا موضعا للنقاش وتبادل الرأي
بين الناس في المجتمع ...فال يوجد إسالم حديث أو إسالم قديم
غير صالح لالعتناق ،فالدين اإلسالمي صالح لكل زمان ومكان.
هناك علماء ديــن متمكنون من مساعدة المسلمين في األمــور
الشرعية واالفتاء في األمور المستحدثة في الحياة التي ربما لم
يرد لها ذكر في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ،وكثير من
العلماء جديرون بإعطاء الرأي والفتوى الصحيحة بعلمهم الفقهي
المفيد والنافع للبشرية.
أما أن تصبح الفتوى عبر برامج «السوشيال ميديا» مستمدة
من رأي عام للجهالء والسفهاء فهذا أمر غير جائز ،فالدين ليس
سلعة للتداول ،وال نقاش في حدوده وتشريعاته.
وما يتداول في األيام السابقة عن موضوع األصنام واقتنائها
وصنعها ،يجب أال تتحكم فيه األه ــواء ،وعلينا أن نترك اإلفتاء
والتخصص ألصحابه وعلمائه الذين كرسوا حياتهم في دراسة
الـفـقــه والـعـلــم ب ــه ،وب ـلــوغ الـمــراتــب العليا فــي التحصيل العلمي
ً
والفقهي ،مع عدم جعل الدين مطية ،بحيث يجب تهميشه دائما
لألسف ،ال في تلك القضية فحسب بل في سائر القضايا األخرى
كلبس الحجاب والسفر دون محرم والربا ،والعياذ بالله.
كثير من األمــور التي يستصغرها البشر كبيرة عند خالقهم،
ومعصية تحتاج إلى استغفار من رب رحيم بخلقه وعباده ،فنحن
ولله الحمد نمتلك أعظم دين ،دين الوسط واالعتدال ،دين السماحة
والرحمة والخلق الكريم ،ونبينا محمد ،صلى الله عليه وسلم،
أشرف الخلق والمرسلين وخاتم األنبياء ودينه خاتم األديان.

ةديرجلا
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عطش الالمركزية ...في جنوب العراق
صادق علي حسن -
واشنطن انستيوت

لمحافظة البصرة أهميتها
الخاصة في العراق ،الحتوئها
ً
على ثروات طبيعية ،فضال
عن أنها مقر لعدد كبير من
الشركات المتعددة الجنسيات
التي تستثمر في مختلف
القطاعات وأهمها النفط
والغاز ،إلى جانب ما بها من
قنصليات وممثليات.

أهالي البصرة اتهموا
إيران بتلويث شط
العرب من خالل
نفايات المصانع
والمفاعالت النووية
التابعة لها جراء
مخلفاتها التي تؤثر
على المياه مما
تسبب في ارتفاع
معدالت التلوث

مع تواصل المظاهرات
وأعمال الشغب
ووفاة عدد من
المتظاهرين وجه
رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي
أصابع االتهام إلى
مجالس المحافظات
وحكوماتها المحلية
بالتقصير

فــي يــولـيــو الـمــاضــي ،اندلعت
احتجاجات واسـعــة النطاق في
ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء جـ ـن ــوب الـ ـع ــراق
نـتـيـجــة ت ـ ــردي ال ـخ ــدم ــات وع ــدم
ت ــوف ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ،وسـ ــوء نــوعـيــة
المياه ،وزيــادة معدالت البطالة.
وفــي حين أن الـتـظــاهــرات كانت
ش ــائـ ـع ــة خـ ـ ــال أشـ ـه ــر ال ـص ـيــف
الحارة في جنوب ووسط العراق،
إال أنـهــا كــانــت أوس ــع نـطــاقــا من
حيث المشاركة هذا العام ،حيث
امتدت إلــى مدينة البصرة التي
تعد عاصمة العراق االقتصادية
كــونـهــا تـمـثــل ال ـم ـصــدر الــرئـيــس
لموازنته االتحادية.
وبينما تزايد قلق المراقبين
ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن والـ ـخ ــارجـ ـيـ ـي ــن مــن
طبيعة اال حـتـجــا جــات الشعبية
في البصرة ،من الضرورة بمكان
أن نتذكر السياسات التي دفعت
المنطقة إلى التظاهر في المقام
األول ،ف ــاحـ ـت ــواء ال ـب ـص ــرة عـلــى
ثـ ـ ــروات طـبـيـعـيــة وك ــون ـه ــا مـقــرا
لعدد كبير من الشركات المتعددة
ال ـج ـن ـس ـيــات ال ـت ــي تـسـتـثـمــر في
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات وأه ـم ـه ــا
النفط والغاز فضال عن التواجد
الدولي من قنصليات وغيرها من
ممثليات ،يظهران مدى األهمية
التي تتمتع بها تلك المدينة.
وفـ ــي ح ـيــن أن االح ـت ـجــاجــات
ال ـحــال ـيــة ق ــد ع ـ ّـب ــرت ع ــن نفسها
م ــن خ ــال ال ـخ ـطــابــة الـسـيــاسـيــة
المتزايدة ،من الضروري أن نتفهم
الجذور الرئيسة لتلك المشكلة،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـفـ ـتـ ـق ــر الـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــرة ألهـ ــم
الموارد األساسية ،وقد تفاقم هذا
الوضع على الصعيدين القومي
واإلق ـل ـي ـمــي ،إذ تـعـتـمــد الـمــديـنــة
ب ـش ـكــل رئـ ـي ــس ع ـل ــى مـ ـي ــاه شــط
العرب التي تعاني منذ سنوات
ارتفاع نسبة الملوحة بعد إغالق
إيـ ــران ن ـهــري الـ ـك ــارون والـكــرخــا
وتحويلهما إلى داخل أراضيها
بشكل كامل ،إضافة إلى انخفاض
تدفقات المياه القادمة من نهري
دجـلــة وال ـف ــرات بسبب بـنــاء سد
أليسو التركي .وفــي حين بلغت
نسبة الملوحة في ناحية السيبة
ً
( )4000جــزء ا من المليون .وفي
الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه ت ـت ـع ــال ــى أص ـ ــوات
أهالي البصرة العراقية المحتجة،
والـتــي تتهم إيــران بتلويث شط
العرب من خالل نفايات المصانع
والمفاعالت النووية التابعة لها
جــراء مخلفاتها التي تؤثر على
المياه في البصرة؛ ما تسبب في
ارتفاع معدالت تلوث المياه.
وت ـ ــزام ـ ــن كـ ــل هـ ـ ــذا مـ ــع ف ــرض
العقوبات األميركية على ايــران
وانـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار عـ ـمـ ـلـ ـتـ ـه ــا ،وتـ ـع ــرض
ت ـج ــارت ـه ــا ل ـل ـخ ـطــر مـ ــع الـ ـع ــراق

جانب من االحتجاجات األخيرة في البصرة
السيما بعد قرار البنك المركزي
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي بـ ـت ــوق ــف ال ـت ـع ــام ــات
الــدوالريــة مع طهران والتي بلغ
تـبــادلـهــا ال ـت ـجــاري اك ـثــر م ــن 13
مليارا و  210ماليين دوالر العام
الماضي ،منها  6.5مليارات من
ه ــذا الـحـجــم يـتـعـلــق بالبضائع
غير النفطية ،حيث احتلت ايران
في هذا المجال المركز األول بين
سائر شركاء العراق التجاريين.
وفــي حين أن بعض الــواردات
اإليــرانـيــة للعراق قــد تساهم في
دعم اإلنتاج المحلي على المدى
الـطــويــل ،إال أن ذلــك قــد أدى إلى
ف ــرض ال ـمــزيــد م ــن الـضـغــوطــات
عـلــى الـمـسـتـهـلــك الـمـحـلــي خــال
ه ــذا ال ـص ـيــف .عـ ــاوة عـلــى ذل ــك،
فـ ــإن ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة لــديـهــا
التزامات معينة تجاه الواليات
الـمـتـحــدة ف ــي م ــا يـخــص مسألة
ف ـ ــرض الـ ـعـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى إي ـ ـ ــران،
ح ـيــث تـحـكـمـهــا ات ـفــاق ـيــة اإلط ــار
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا قــد
يتسبب فــي تقليص ا ل ـخ ـيــارات
قصيرة المدى المطلوبة لمعالجة
الــوضــع االق ـت ـصــادي فــي الـبــاد.
وقــد دفــع اإلحـبــاط مــن الضغوط

اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن إل ــى
اس ـت ـه ــداف ال ـم ـبــانــي الـحـكــومـيــة
المحلية والقنصلية اإل يــرا نـيــة.
ومــا أتــت حالة اإلحباط هــذه من
فــراغ بل كانت نتيجة للضغوط
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــارس ـ ـهـ ــا إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ع ـلــى
الـ ـبـ ـص ــرة ،والـ ـتـ ـص ــدع الـهـيـكـلــي
الــذي حل ببنية الدولة العراقية
والـ ـ ـ ــذي ع ـج ــل بـ ــانـ ــدالع األزم ـ ـ ــة،
فقد تسبب قانون رقــم  21لسنة
 2008وتعديالته الثالثة ،والذي
ً
حول منذ عامين جزءا كبيرا من
صالحيات الحكومة االتحادية
ف ـ ـ ــي  8وزارات خـ ــد م ـ ـيـ ــة إ لـ ــى
الـحـكــومــات الـمـحـلـيــة ومـجــالــس
الـمـحــافـظــات والـمـحــافـظـيــن ،في
ظهور بعض المشاكل واألخطاء
بـ ـسـ ـب ــب عـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود الـ ـخـ ـب ــرة
الكافية في إدارة ملفات مشاريع
خــدمـيــة واسـتـثـمــاريــة كـبــرى من
قـبــل الـحـكــومــات المحلية وعــدم
اتجاهها إلى مشاريع ذات أولوية
وأس ـب ـق ـيــة لـلـمــواطـنـيــن م ــع عــدم
المتابعة.
ون ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،ت ــأخ ــر ع ــدد
م ــن ال ـم ـشــاريــع الــرئـيـســة بسبب
س ـ ـ ـ ــوء اإلدارة ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أن

ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مجال البنية التحتية واالستثمار
والـ ـ ـت ـ ــي اثـ ـقـ ـلـ ـه ــا حـ ـج ــم ال ـع ـم ــل،
ب ــات ــت م ـســؤولــة ع ــن إي ـج ــاد حل
ل ـل ـق ـضــايــا ط ــوي ـل ــة الـ ـم ــدى ال ـتــي
تمر بها المنطقة .و مــع تواصل
الـ ـمـ ـظ ــاه ــرات وأعـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ـغــب
ووفـ ـ ــاة عـ ــدد م ــن ال ـم ـت ـظــاهــريــن،
وجــه رئـيــس الـ ــوزراء الـعــراقــي د.
حيدر العبادي أصابع االتهام إلى
مجالس المحافظات وحكوماتها
المحلية بالتقصير ،حـيــث قــال
خــال مؤتمره الصحافي أخيرا
«حــذرنــا المحافظات مــن أن نقل
الـ ـص ــاحـ ـي ــات إلـ ـيـ ـه ــا سـيـسـبــب
م ـش ـك ـل ــة لـ ـه ــا ألن ـ ـهـ ــا ال ت ـم ـت ـلــك
الـهـيـكـلـيــة ال ـكــام ـلــة إلدارة هــذه
الـمــؤسـســات ،لكنهم قــالــوا إنهم
يستطيعون إدارتها وهذا ما خلق
المشكلة».
ويـبــدو اآلن أن هـنــاك اعترافا
م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـم ــرك ــزي ــة
ب ـ ــأن ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن ال ـم ـح ـل ـي ـيــن
ف ــي ال ـب ـص ــرة ق ــد أص ـب ـح ــوا غير
قــادريــن عـلــى الـتـعــامــل مــع إدارة
مشاريع الخدمات الحيوية التي
يحتاجها سـكــان ال ـب ـصــرة .وقــد

تعاطت الحكومة بشكل مختلف
م ــع األزم ـ ــة وذلـ ــك بـعـقــد ل ـق ــاءات
مع ممثلي  9محافظات ،انتهت
بإصدار جملة من القرارات التي
تتابع مــن قبل الـلـجــان المحلية
وتــديــرهــا الجنة العليا لإلعمار
والخدمات والتي يرأسها رئيس
مجلس الوزراء.
وتـبـقــى المشكلة األك ـبــر هي
ص ــاح ـي ــات اإلط ــاق ــات الـمــالـيــة
ً
ً
التي تكون جزءا مهما من إطالق
الــوظــائــف فــي القطاع الحكومي
و تـســد يــد مستحقات المشاريع
الـمـتــوقـفــة .إن ع ــدم ال ـق ــدرة على
الـ ـتـ ـص ــرف تـ ـج ــاه ت ـل ــك األزم ـ ـ ــات
أصـبــح يثير الــدهـشــة خــاصــة أن
شــركــات الـنـفــط الـتــي تنشط في
ع ـم ــوم ال ـم ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة
تـعـمــل حــالـيــا عـلــى زيـ ــادة إنـتــاج
النفط بنسبة  80في المئة تقريبا.
سنوات عدم كفاية الخدمات،
والفساد المؤسساتي ،وتدهور
ال ـب ـي ـئــة ،وانـ ـع ــدام األمـ ـ ــن -سيما
مـ ــن ق ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـســاب ـقــة
وسـيــاســات الـمـحــاصـصــة تركت
ال ـق ـل ـي ــل مـ ــن الـ ـحـ ـل ــول وان ـع ـك ــس
األم ــر اسـتـيــاء مـبــررا فــي شــوارع

البصرة .وهناك ضرورة إلشراك
الحكومة المركزية في حل األزمة
إذ ال يمكن السماح لتلك اإلدارة
العامة غير المؤهلة باالستمرار،
خصوصا أن الضرر الذي ال يمكن
إصالحه قد تم حدث بالفعل.
إن اإلص ــاح الفعلي لــأزمــة -
التي قد تخف وطأتها مع اقتراب
الخريف ،والتي من المتوقع أال
تختفي بشكل كــا مــل مــن مدينة
البصرة  -سيتطلب بــذل المزيد
م ــن ال ـج ـهــود الـمـسـتـمــرة لــزيــادة
االستثمار في المنطقة ،بما في
ذل ــك اس ـت ـمــرار الـعـمــل بـمـشــاريــع
تحلية المياه في جنوب العراق،
واستكمال مشروع منظمة األمم
الـمـتـحــدة لــأغــذيــة وال ــزراع ــة في
البصرة الذي تم اقتراحه في عام
 ،2013ونصب مضخات تحلية
م ـي ــاه ال ـب ـحــر م ــن ج ـهــة الـخـلـيــج.
كـمــا يـجــب إع ــادة تــأهـيــل النظام
ال ـه ـي ـك ـل ــي والـ ـم ــؤسـ ـس ــي إلدارة
اق ـت ـص ــاد ال ـم ـحــاف ـظــات ب ــاش ــراك
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص فـ ـ ــي ق ـ ـيـ ــادة
المؤسسات االقتصادية لتعظيم
اإليرادات ،وهو ما تحتاجه كل من
المحافظة والحكومة المركزية

ال ـع ــراق ـي ــة بـ ـش ــدة .وع ــوض ــا عــن
تحويل مسؤولية البنية التحتية
إلى المحافظات ،يمكن للحكومة
ال ـم ــرك ــزي ــة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـفـعـيــل
الصالحيات الالمركزية النقدية
والمالية في المحافظات وتنفيذ
ال ـخ ـط ــط ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـخ ـم ـس ـيــة
ب ـ ـص ـ ــورة ف ـع ـل ـي ــة وف ـ ـ ــي وق ـت ـه ــا
ال ـم ـح ــدد س ـي ـمــا خ ـط ــة الـتـنـمـيــة
الوطنية (.)2022-2018
وختاما ،من الواضح أن هناك
العديد من المسارات المحتملة
التي يجب أن تتبعها الحكومة
الـعــراقـيــة وحـلـفــاؤهــا للتخفيف
مــن ح ــدة األزمـ ــة ال ـتــي تواجهها
البصرة حاليا ،ومــع ذلــك ،يكمن
ال ـت ـحــدي الـحـقـيـقــي ف ــي التنفيذ
الـمـثـمــر لـتـلــك الـخـطــط واالل ـت ــزام
بالعمل على تحسين األو ض ــاع
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدى
البعيد .وقد يؤدى استمرار الفقر
الـمـمـنـهــج واب ـت ـع ــاد الـصـنــاعــات
ال ـم ـت ـج ـه ــة ن ـح ــو ال ـن ـم ــو وال ـت ــي
ستستفيد منها األيــدي العاملة
في مدينة البصرة إلى استمرار
معاناة سكانها وبالتالي اندالع
االحتجاجات مرة أخرى.

تغير نظرة الشرق األوسط إلى الدور العالمي للمارد األصفر
●

ستيفن كوك – فورين بوليسي

قبل حوالي عقدين من الزمن ذهبت
ال ــى ال ـق ــاه ــرة لــاح ـت ـفــال بـ ــرأس الـسـنــة
الـصـيـنـيــة ف ــي مـطـعــم يــدعــى بـكـيــن في
حي الزمالك هناك .وحسب ما أذكر عن
تلك المناسبة طلب من الموجودين في
ً
ً
المطعم التزام الصمت ألن ضيفا خاصا
كــان على وشــك الـحـضــور .كــان السفير
الصيني لدى مصر الذي حضر مع امرأة
شــا بــة – مترجمته – ا لـتــي تتقن اللغة
الـعــربـيــة ،وقــد أعـجـبــت أنــا ورفــاقــي في
المطعم من خريجي الجامعة األميركيين
وال ـم ـصــري ـيــن واألم ـيــرك ـي ـيــن م ــن أصــل
مصري بمهارة هذه المترجمة ،ثم بدأنا
االحتفال بتلك المناسبة.
وأذكر اليوم كيف مثلت براعة المرأة
الصينية في اللغة العربية استثمارات
بكين الطويلة األجل في بناء دور اقليمي
لـلـصـيــن ،وق ــد فـهــم ال ـق ــادة الـصـيـنـيــون
فــي ذل ــك الــوقــت أنـهــم يـسـعــون ال ــى دور
أك ـب ــر ف ــي ت ـل ــك ال ـم ـن ـط ـقــة .وفـ ــي أواخـ ــر
التسعينيات مــن الـقــرن الـمــاضــي بدت
تلك الفكرة ممكنة ومقبولة ولكن عندما
دخلت الصين في محادثات لهذا الغرض
كــان رد المسؤولين المصريين هــو أن
ً
بكين «ليست بديال للواليات المتحدة
بعد».
والـ ـس ــؤال ال ــذي ي ـطــرح نـفـســه الـيــوم
هــو :هل وصلنا الــى تلك النقطة؟ وفي
العاشر من شهر يوليو الماضي افتتح
الرئيس الصيني شي جينبنغ المنتدى
الـ ـ ـ ـ ــوزاري ال ـث ــام ــن ل ـل ـت ـع ــاون الـصـيـنــي
الـعــربــي بخطاب مـطــول حــول التعاون
الـثـنــائــي وال ـح ـلــول الـنــاجـحــة بالنسبة
الــى بكين والـعــالــم الـعــربــي .وبـعــد عدة
أسابيع توجه جينبينغ الــى أبــو ظبي
ف ــي زيـ ـ ــارة اس ـت ـم ــرت ث ــاث ــة أيـ ــام وهــي
األولى من نوعها للقادة الصينيين في
حوالي ثالثة عقود وقام خاللها بتوقيع
مجموعة من االتفاقيات التي كانت في
معظمها اقتصادية الطابع .ويأتي هذا
المؤتمر ورحـلــة الــرئـيــس الصيني في

وقت يشهد فيه الشرق األوسط الكثيرمن
االه ـت ـمــام فــي بـكـيــن وي ـت ـجــاوز م ـبــادرة
شي جينبينغ المعروفة باسم الحزام
والطريق التي تهدف الى وضع الصين
في مركز الحوكمة العالمية في عملية
معاكسة لـتــدفــق الـبـضــائــع والـخــدمــات
واألفكار التي أفضت الى هيمنة الغرب
خالل القرون القليلة الماضية.
ومــن المؤكد أن الصينيين تحولوا
حقا الى العبين في الشرق األوسط ولكن
ليس فــي مــا هــو أبعد مــن مسرح اللغة
العربية الجميلة.

القروض الصينية
مما ال شك فيه أن الدور االقتصادي
للصين حقيقي وينطوي على امكانيات
عميقة بالنسبة الى دول الشرق األوسط.
وقد التزم الرئيس الصيني في خطابه
ف ــي ش ـه ــر ي ــول ـي ــو ال ـم ــاض ــي ف ــي بـكـيــن
بتقديم قــروض بقيمة  20مليار دوالر
الى المنطقة وبمساعدة اضافية بحوالي
 90مـلـيــون دوالر ال ــى س ــوري ــا والـيـمــن
واألردن ولبنان من أجل اعــادة االعمار
والعناية بالمهجرين والنازحين ومليار
دوالر آخــر الــى العالم العربي ألغــراض
«االس ـت ـق ــرار االج ـت ـمــاعــي» .وي ــأت ــي هــذا
اضافة الى استثمارات صينية رئيسية
فــي مصر والسعودية ودول ــة االم ــارات
العربية المتحدة حيث تتم عملية اعادة
تصدير حوالي  60في المئة من صادرات
الـصـيــن ال ــى إفــريـقـيــا وال ـشــرق األوس ــط
ً
وأوروبا .واستهدفت بكين أيضا تركيا
والسعودية على شكل مــراكــز رئيسية
في مبادرة الحزام والطريق التي سوف
توفر امكانية وصول الى البحر األبيض
المتوسط والخليج العربي.
ولكن الصين تعرضت الــى ضربات
فــي جـنــوب شــرق آسـيــا وأفــريـقـيــا حول
«االستعمار الجديد» ولكن بدرجة أقل
م ــن ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وبــال ـتــأك ـيــد ليس
مــن قبل المسؤولين هـنــاك .ويــذكــر أنه
ف ــي أوائ ـ ــل مـنـتـصــف ال ـ ـ  2000تـعــرض

الدبلوماسيون المصريون الى نظرات
غــام ـضــة ع ـنــدمــا ك ــان ــوا ي ـت ـحــدثــون عن
ال ـص ـي ــن .وفـ ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة الح ــظ
مـ ـس ــؤول رف ـي ــع م ــن دول ـ ــة خـلـيـجـيــة أن
االستقطاب السياسي لواشنطن جعلها
ً
شريكا ال يعول عليه فــي سعي العالم
العربي الى تحقيق التنمية االقتصادية
وقال« :اذا جلست حيث نجلس فسوف
ً
تبني مستقبلك االقتصادي أيضا على
الشراكة مع الصين».

الموارد
في وسع الصينيين احضار الكثير
مـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد ل ـت ـح ـق ـيــق مـ ــا ي ـص ـفــونــه
بالتعاون المربح فــي الـشــرق األوســط،
ويـ ـشـ ـم ــل ذلـ ـ ــك ال ـ ـمـ ــوانـ ــئ وال ـ ـم ـ ـطـ ــارات
وال ــوجـ ـه ــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة وال ـم ـنــاطــق
االقتصادية المخطط لها أو التي قيد
االنشاء في الكثير من الدول (ماعدا تلك
المثقلة بــالــديــون مـثــل ع ــدد مــن عمالء
بكين في إفريقيا) فيما تتمتع الصين
بفوائد البنية التحتية ومــوارد الطاقة
في المنطقة التي سوف تسهل تنميتها
المستمرة.
ويـشـيــر ع ــدد م ــن الـمـحـلـلـيــن ال ــى أن
استثمارات الصين المالية في الشرق
األوس ــط تعني أن بكين ســوف تتحول
الى العب جيواستراتيجي في المنطقة.
ً
وه ـن ــاك ط ـب ـعــا ســاب ـقــة تــاري ـخ ـيــة لـهــذا
ال ـت ـطــور :االح ـت ــال الـبــريـطــانــي لمصر
حـ ــدث ،بـشـكــل ج ــزئ ــي ،بـغـيــة اس ـت ـعــادة
ديــون الـخــديــوي اسماعيل الــى البنوك
األوروبية.
وعلى الرغم من ذلك ،يبدو أن الصين
مـهـتـمــة ب ــال ـف ــرص ال ـت ـج ــاري ــة أك ـث ــر من
اهتمامها بأن تصبح الدولة التي تحل
مـشـكـلــة وت ــوف ــر ال ـم ـص ــدر الـ ـ ــازم ألمــن
اقـلـيـمــي .ون ـظ ــرة ع ــن كـثــب ال ــى خـطــاب
الــرئـيــس الـصـيـنــي فــي شـهــر يــولـيــو أو
بـيــان الـسـيــاســة لبكين فــي سـنــة 2016
ح ــول ال ـش ــرق األوس ـ ــط يـظـهــر مناقشة
مفصلة للجوانب االقتصادية مع قدر

الرئيس الصيني وولي عهد أبوظبي
طـفـيــف يـتـعـلــق بــال ـجــوانــب الـسـيــاسـيــة
والــدب ـلــومــاس ـيــة واألم ـ ــن ف ــي الـمـنـطـقــة.
وكانت حملة الصين في هذه المناطق
فــاتــرة فــي أحـســن األح ــوال ،وقــد أعلنت
بكين دعمها لحل الدولتين في النزاع
الـفـلـسـطـيـنــي االس ــرائ ـي ـل ــي وع ــارض ــت
ال ـج ـهــود األم ـيــرك ـيــة الــرام ـيــة ال ــى وقــف
ت ـصــديــر ال ـن ـفــط االيـ ــرانـ ــي ك ـمــا يتبين
مــن حجم مـسـتــوردات الصين مــن نفط
طهران اضافة الى معارضتها ألنشطة
المتطرفين واالرهابيين .وثمة منطق
معين يشير الــى أن اعتماد بكين على
الـهـيــدروكــربــونــات مــن الـشــرق األوســط
يعني أنها سوف تنخرط في الجوانب
األمنية والسياسية في المنطقة.
وبـ ـع ــد قـ ـ ــول ذلـ ـ ــك كـ ـل ــه ،مـ ـ ـ ــاذا حـقــق
الـصـيـنـيــون ع ـلــى صـعـيــد ال ــواق ــع؟ لقد
ً
اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــوا بـ ـشـ ـك ــل نـ ـسـ ـب ــي وف ـ ـ ـ ــودا
مـتــدنـيــة الـمـسـتــوى مــن الفلسطينيين

واالسرائيليين في بكين العام الماضي
وك ـ ــرروا دع ـم ـهــم ل ـحــل الــدول ـت ـيــن على
أس ـ ــاس ح ـ ــدود عـ ــام  1967م ــع ال ـقــدس
الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية
– وهــي نقطة بــدايــة محكومة بالفشل.
وأقامت بكين قاعدة بحرية في جيبوتي
تقع عند باب المندب حيث يلتقي البحر
األحمر مع خليج عدن – وقامت السفن
الحربية الصينية بــزيــارات الــى موانئ
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وق ــد تـبـشــر هــذه
األن ـش ـطــة ب ــدور أوس ــع فــي المستقبل،
ولكن ليس من الواضح في الوقت الراهن
ما اذا كان لدى الصين الموارد العسكرية
مــن أج ــل وج ــود مـسـتــدام فــي المنطقة.
ويبدو رد بكين على محاربة المتطرفين
قد اقتصر على تطويق طائفة االيغور
واحتجازها في معسكرات اعادة تعليم
وهــي قضية الـتــزمــت حـكــومــات الشرق
الوسط الصمت حيالها.

م ــن جـهــة اخـ ــرى ،ال يـتــوقــع أح ــد في
ال ـشــرق األوسـ ــط ق ـيــام الـصـيــن بتوفير
األمن الذي توفره الواليات المتحدة وهو
مــا يشعر بكين بــاالرتـيــاح لالستفادة
منه ،ومع اظهار واشنطن لقدر أقل من
ً
الشهية لالنخراط عسكريا في المنطقة
تطلعت دول الشرق األوسط الى روسيا
أو تكفلت بنفسها في ضمان مصالحها
ً
في سورية واليمن أيضا.

صعود القوة الصينية
وبـعـكــس التعليقات الــواسـعــة حــول
ك ــون ال ـص ـيــن ق ــوة ص ــاع ــدة ف ــي الـعــالــم
العربي فــإن أسـلــوب بكين ازاء الــدرامــا
وال ـم ـحــن ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط لـصــالــح
القضايا االقتصادية هو موقف ينم عن
ذكــاء وبــراعــة بالنسبة الــى طموحاتها
األوســع .وعلى سبيل المثال ،بعد يوم

واح ـ ــد م ــن اط ـ ــاق الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ً
 59صـ ـ ــاروخـ ـ ــا مـ ــن ط ـ ـ ــراز ك ـ ـ ــروز عـلــى
أه ــداف ســوريــة – فيما ك ــان الرئيسان
ت ــرام ــب وشـ ــي جـيـنـبـيـنــغ يـسـتـمـتـعــان
بـتـنــاول الـحـلــوى فــي م ــار أالرغ ــو قمت
ً
أنــا بــاالتـصــال هاتفيا بصديق لــي في
بـكـيــن لـمـعــرفــة ردة ف ـعــل ال ـص ـيــن على
تلك العملية .و قــد ضحك وأبلغني أن
ً
أح ــدا فــي العاصمة الصينية لــم يتأثر
باظهار الواليات المتحدة لتقنية عصر
الثمانينيات من القرن الماضي .وأضاف:
«أي شـ ــيء ي ـب ـقــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
غــارقــة فــي أزمــة الـشــرق األوس ــط يعتبر
ً
جيدا بالنسبة الى بكين ألن ذلك يجعل
واشنطن أقل قدرة على انفاق مواردها
فــي بحر الصين الـجـنــوبــي» ،وذلــك أمر
معقول ،وقد حان الوقت كي تدرك بقية
دول العالم ذلك.
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رؤى عالمية

ُ
ضربات إيران الصاروخية األخيرة تظهر استراتيجيتها

عناصر من الحرس الثوري

سيث فرانتزمان وزاك
هاف  -ناشونال إنترست

تريد طهران أن تؤكد أنها
ُ
حكم قبضتها على العراق
ت
ِ
ّ
الذي يشكل جوارها األدنى،
وأن أي محاولة أميركية لتشكيل
حكومة موالية لواشنطن في
بغداد يجب أن تأخذ هذا الواقع
في االعتبار.

أطلق حرس الثورة اإلسالمية
اإليـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـعـ ــة صـ ـ ــواريـ ـ ــخ
أرض -أرض عـلــى قــواعــد تابعة
لمجموعات كردية معارضة في
العراقُ ،
ويظهر هذا الهجوم ،الذي
ص ــورت ــه ط ــائ ــرة م ــن دون طـيــار
تــابـعــة لـحــرس ال ـث ــورة ،أن إي ــران
تستطيع تنفيذ ضربات دقيقة،
كما يؤكد للمجموعات الكردية
ال ـم ـع ــارض ــة وداعـ ـم ــي واش ـن ـطــن
ف ــي بـ ـغ ــداد أن إيـ ـ ــران سـتــواصــل
عملياتها في العراق ضمن إطار
سياستها لممارسة نفوذها في
المنطقة .في الوقت عينه ،نفذت
م ـج ـمــوعــات ك ــردي ــة أخ ـ ــرى ،مثل
حزب الحياة الحرة الكردستاني،
هجمات عالية المستوى ودعت
إلـ ــى تــأل ـيــف ج ـب ـهــة م ــوح ــدة في
وجه إيران.
يـتــرافــق ب ــروز الـتـمــرد الـكــردي
في إيران مع العقوبات األميركية
وانسحاب واشنطن من الصفقة
الـ ـن ــووي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ك ــذل ــك زار
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي
الكردستاني اإليــرانــي مصطفى
هجري واشنطن وأعلن أنه يأمل
أن تساعدهم الواليات المتحدة
وق ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم «ف ـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
النظام».
تستعرض إيران قوتها بشمال

العراق في وقت يواجه هذا األخير
فــوضــى سـيــاسـيــة مـسـتـمــرة في
ب ـ ـغـ ــداد مـ ــع ع ـج ــز األحـ ـ ـ ـ ــزاب عــن
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ائ ـت ــاف ــي
رغـ ـ ــم مـ ـ ـ ــرور ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر عـلــى
االنتخابات .قبل يوم من الهجوم
الصاروخي ،استهدف متظاهرون
ع ــراقـ ـي ــون فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـب ـصــرة
القنصلية اإليرانية وأحرقوها.
صحيح أن الـمـتـظــاهــريــن كــانــوا
مستاءين بسبب نقص الخدمات،
إال أن ـهــم وج ـه ــوا غـضـبـهــم نحو
األه ـ ـ ــداف واألحـ ـ ـ ــزاب الـمــرتـبـطــة
ً
بـ ــإيـ ــران .وال ش ــك ف ــي أن راب ـط ــا
ً
واضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــا ي ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـ ـي ـ ــن ه ـ ــذه
التظاهرات ضد النفوذ اإليراني
فـ ــي جـ ـن ــوب الـ ـ ـع ـ ــراق والـ ـ ـغ ـ ــارات
التي شنتها إيــران عبر الحدود.
تـعـتـبــر إي ـ ــران الـ ـع ــراق «ج ــواره ــا
األدنى» أي منطقة مصالح أمنية
وط ـن ـي ــة إي ــرانـ ـي ــة ح ـي ــث تـسـعــى
طهران إلى نشر نفوذها وقوتها
ّ
ك ــي ت ــول ــد ح ــاج ــز ص ــد ف ــي وجــه
المخاطر فيما تعمل على تعزيز
المجموعات الموالية لها.
ولكن لـ َـم اختار حــرس الثورة
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ــوقـ ــت لـتـنـفـيــذ
ض ــربـ ـت ــه؟ ت ـم ـل ــك ال ـم ـج ـم ــوع ــات
الـ ـك ــردي ــة الـ ـت ــي تـ ـع ــارض ح ــرس
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ق ـ ــواع ـ ــد فــي

ش ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـقـ ــود،
ل ـك ــن م ـع ـظــم هـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــات
أوق ـ ـفـ ــت ع ـم ـل ـيــات ـهــا ال ـه ـجــوم ـيــة
فــي تسعينيات ا ل ـقــرن الماضي
بـعــدمــا نـفــذت إي ــران سلسلة من
الهجمات ضدها شملت عمليات
اغ ـت ـي ــال وض ــرب ــات بــالـمــدفـعـيــة.
أعلن حــرس الـثــورة عبر وسائل
اإلع ــام الحكومية اإليــرانـيــة أنه
ن ـف ــذ الـ ـهـ ـج ــوم األخ ـ ـيـ ــر «ب ـع ــدم ــا
تجاهل قادة مجموعات إرهابية
ً
عــددا من التحذيرات الجدية من
مسؤولي إقليم كردستان العراق،
ً
فـضــا عــن تصميم الجمهورية
اإلسالمية على تفكيك قواعد هذه
المجموعات» .تشير هذه الكلمات
إل ــى أن ه ــدف إي ــران ك ــان توجيه
رسالة إلى إقليم كرستان ،الذي
يتمتع باستقالل ذاتي في العراق،
مفادها أن السماح للمجموعات
المعارضة بالعمل قد يزعزع هذه
ً
المنطقة الكردية المستقرة نسبيا
ً
والمزدهرة اقتصاديا.
تفاخر حرس الثورة اإليراني
بـقــدراتــه عقب هجوم كــويــة ،فقد
ً
نشر صــورا التقطتها طائرة من
دون طيار لصواريخ «فاتح»110-
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة ال ـق ـص ـي ــرة الـ ـم ــدى،
وهــي تضرب أحــد األه ــداف ،مقر
الحزب الديمقراطي الكردستاني

جيل جديد من الصواريخ اإليرانية
(حـ ــدك) ،ال ــذي انـشــق عــن الـحــزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي
اإلي ــران ــي .كــذلــك أع ـلــن أن قــواتــه
ال ـج ــوي ــة ال ـف ـضــائ ـيــة ن ـف ــذت هــذا
ال ـه ـجــوم «ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وح ــدة
الطائرات من دون طيار في سالح
البر في حرس الثورة اإليراني».

جيل صاروخي جديد
وأش ــار بـيــان أص ــدره الـحــرس
إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـه ـج ــوم ُي ـظ ـهــر أن
حــرس الـثــورة فــي إي ــران مستعد
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن حـ ـ ــدود ب ـ ـلـ ــده ،لـكــن
ت ــوج ـي ــه ض ــرب ــة ع ـل ــى ب ـع ــد مـئــة
ً
كيلومتر تـقــريـبــا داخ ــل ال ـعــراق،
ً
ان ـطــاقــا مــن مــواقــع ق ــرب مدينة
تـ ـب ــري ــز ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــق اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي،
يتخطى بأشواط ما حققته إيران
في الماضيُ ،
فيظهر استخدامها
صواريخ فاتح ،110-وفق أشرطة
الفيديو التي نشرتها ،وأسلحتها
الـمـمـيـتــة ال ــدق ـي ـق ــة .وقـ ــد كشفت
ط ـه ــران ع ــن ال ـج ـيــل ال ـجــديــد من
فـ ـ ــاتـ ـ ــح 110-ونـ ـف ــذت اخ ـت ـب ــاره ــا
األول ق ـب ــل أكـ ـث ــر م ــن سـ ـن ــة ،أم ــا
الـ ـي ــوم ،ف ـقــد صـ ـ ّـور مــدن ـيــون في
ُ
تـبــريــز ال ـصــواريــخ وه ــي تـطـلــق،
وسـقـطــت ه ــذه ال ـص ــواري ــخ على
الباحة والغرفة التي كــان ُيعقد

فيها اجتماع رفيع المستوى في
مبنى أشبه بحصن تابع للحزب
الديمقراطي الكردستاني (حدك)
ّ
ف ــي ك ــوي ــه .وت ـشــكــل ال ـق ــدرة على
ضرب تلك الغرفة بالتحديد من
ّ
المجمع أول
بين مئات الغرف في
مــرة تترجم فيها إيــران قدراتها
التي لطالما استعرضتها «على
ال ـ ـ ــورق» وت ـحــول ـهــا إلـ ــى فــاعـلـيــة
ملموسة.
ت ـع ـت ـب ــر اإلدارة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة بـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
ً
الـبــالـسـتـيــة ه ــذه ت ـه ــدي ــدا ،لــذلــك
فرضت وزارة الخزانة األميركية
عـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى أع ـ ـضـ ــاء ح ــرس
ال ـ ـثـ ــورة ال ـمــرت ـب ـط ـيــن ب ـبــرنــامــج
الصواريخ وفيلق القدس .ولكن
ً
بـقـتـلـهــا  17ش ـخ ـصــا ف ــي شـمــال
العراق ،تعلن إيران عن سياستها.
ُ
حكم قبضتها
تريد أن تؤكد أنها ت ّ ِ
على العراق الذي يشكل «جوارها
األدنى» وأن أي محاولة أميركية
لتشكيل حكومة موالية لواشنطن
ف ــي بـ ـغ ــداد ي ـجــب أن ت ــأخ ــذ هــذا
الواقع في االعتبار .في األسابيع
األخـيــرة ،نــدد قــادة الميليشيات
الشيعية العراقية بدور الواليات
المتحدة في العراق .فقد ّ
حمل أبو
مهدي المهندس من كتائب حزب
الله الواليات المتحدة مسؤولية

أع ـ ـم ـ ــال الـ ـعـ ـن ــف ف ـ ــي الـ ـبـ ـص ــرة.
باإلضافة إلى ذلــك ،انتقد هادي
الـ ـع ــام ــري ،ق ــائ ــد الـ ـح ــزب األك ـبــر
الموالي إليــران الــذي يسعى إلى
تــألـيــف الـحـكــومــة الـتــالـيــة ،نفوذ
الــواليــات المتحدة .كذلك حذرت
تقارير المفتش العام في وزارة
الدفاع األميركية هذه السنة من
أن الـمـيـلـيـشـيــات ال ـمــدعــومــة من
إيـ ــران تـهــدد ال ــوالي ــات المتحدة
فــي ال ـعــراق .إذنُ ،يظهر الهجوم
على المنطقة الكردية لصانعي
ال ـس ـيــاســات األم ـيــرك ـي ـيــن أن أي
دعــم لهذه المجموعات الكردية
َ
سيواجه بالقوة ،حتى مع تطبيق
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة سـلـسـلــة من
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
ال ـت ـص ــدي إلي ـ ـ ــران ف ــي الـمـنـطـقــة
والحد من نفوذها في العراق.
ي ـ ـ ــرى الـ ـ ـح ـ ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي
الكردستاني اإليراني وغيره من
المجموعات الكردية المعارضة
فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ضــد ط ـهــران فــرصــة للسعي إلــى
الـتـغـيـيــر ف ــي إيـ ـ ــران .صـحـيــح أن
طهران تصف هــذه المجموعات
ب ــ»االن ـف ـص ــال ـي ــة» و»اإلره ــابـ ـي ــة»،
إال أن ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــزب ا ل ــد يـ ـمـ ـق ــرا ط ــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي اإلي ـ ــران ـ ــي يــؤكــد
أنـ ـ ــه يـ ــرغـ ــب فـ ــي دولـ ـ ـ ــة إي ــرانـ ـي ــة

ديـمـقــراطـيــة ف ــدرال ـي ــة ،ويـتــوافــق
هــذا مع تأكيد إدارة ترامب أنها
ال تسعى وراء تغيير النظام بل
تغيير سلوك طهران.
لكن استخدام إيران صواريخ
ّ
دقيقة يشكل نقيض ذلك التغيير
في السلوك ،على العكس ،يمثل
ً
ج ــزء ا مــن إستراتيجية إقليمية
ُ
تشمل الـصــواريــخ الـتــي يطلقها
الحوثيون المدعمون مــن إيــران
على المملكة العربية السعودية
والصواريخ التي تطورها إيران
ُ َ
في سورة وتطلق على إسرائيل.
كذلك يرتبط استعمال الطائرات
مــن دون طـيــار فــي هـجــوم كويه
بــاسـتـخــدام إي ــران ال ـطــائــرات من
دون ط ـ ـي ــار الخـ ـ ـت ـ ــراق ال ـم ـج ــال
الـ ـج ــوي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ف ــي شـهــر
م ــاي ــو ،ول ـك ــن ب ـخ ــاف إســرائ ـيــل
حيث تصدت الــدفــاعــات الجوية
ل ــاع ـت ــداء ات اإلي ــران ـي ــة ،ال تملك
ك ــوي ــه ف ــي ال ـ ـعـ ــراق أي دف ــاع ــات
صاروخية .وال بد من أن تشعر
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــالـقـلــق ألن
ً
ّ
الهجوم على كويه يشكل عرضا
ً
مذهال لقدرات إيران واستعدادها
الس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـصـ ـ ــواريـ ـ ــخ ضــد
مجموعات ودول مجاورة.

نفوذ الصين يطلق الحملة الدفاعية بين أميركا والهند
●

راثنا موراليدهارنا – ريال كلير

ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت األسـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــع الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة
ً
ً
الماضية تقدما الفتا في العالقات
الــدفــاعـيــة بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
وال ـ ـه ـ ـنـ ــد ،وت ـ ــوج ـ ــه وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
األمـيــركــي جيمس ماتيس ووزيــر
الخارجية مايك بومبيو يرافقهما
رئ ـي ــس ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ــان الـمـشـتــركــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال جـ ــوزيـ ــف دنـ ـ ـف ـ ــورد ال ــى
ال ـه ـنــد لــاج ـت ـمــاع م ــع نـظـيــريـهـمــا
وزيــر الخارجية سوشما ســواراج
والدفاع نيرماال سيثارامان في ما
أطلق عليها قمة « ،»2 + 2وتم خالل
هذه الزيارة توقيع اتفاقيات بارزة
هــدفــت ال ــى تـعـمـيــق ال ـت ـعــاون بين
البلدين في جهودهما الرامية الى
تحسين االستقرار االقليمي.
وتبرز العالقة األمنية األميركية
– الـهـنــديــة مــن خ ــال أس ــاس قــوي
يمثل المصالح والعقائد المشتركة،
وق ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــرت الـ ـ ــدول ـ ـ ـتـ ـ ــان فــي
استقرار اقليم الهند – وهما تريدان
السيطرة على باكستان واستقرار
أفـغــانـسـتــان ووض ــع حــد النـتـشــار
نفوذ الصين.
وعلى أي حال ،قد تعمل عالقات
الهند مع خصوم الواليات المتحدة
على شكل عقبة أمام تحقيق مزيد
مــن ال ـت ـعــاون بـيــن الـبـلــديــن ،وعلى
سـبـيــل ال ـم ـثــال ف ــإن ال ـت ـحــدي الــذي
ي ــواج ــه ادارة ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب يـتـمـثــل ف ــي كيفية
ت ـح ــدي ــد الـ ـ ـت ـ ــوازن ب ـي ــن شــراك ـت ـهــا
م ــع ال ـه ـنــد وم ــع ال ـس ـيــاســات الـتــي
تستهدف خصوم واشنطن.
ولحسن الحظ فإن سياسة الهند
الخارجية قد تكون مفيدة بالنسبة
الى الواليات المتحدة في سعيها
الى تحقيق أهداف اقليمية اخرى،
كما يمكن أن تعتبر وسيلة لخدمة
مصالح الدولتين.
وم ــن ال ــواض ــح أن ادارة تــرامــب

ت ـث ـمــن دور ال ـه ـن ــد ع ـل ــى ال ـم ـســرح
العالمي وا لـتــزا مـهــا بتنمية نفوذ
شريكتها ،وأوضح وزير الخارجية
األميركي بومبيو ذلك بقوله« :نحن
نــدعــم بـشـكــل ت ــام ص ـعــود الـهـنــد»،
ب ـي ـن ـمــا قـ ــال الـ ـجـ ـن ــرال دن ـ ـفـ ــورد إن
«ال ـه ـنــد واح ـ ــدة م ــن أه ــم شــركــائـنــا
األمنيين ولها دورها المتميز على
الصعيد الدولي».
وي ـت ـم ـث ــل الـ ـج ــان ــب الـ ـ ــذي يــدفــع
الى التفاؤل في أن الرئيس ترامب
لــم يتجاهل مــا قــامــت بــه اإلدارات
األميركية السابقة ازاء الهند .وقد
جعل الرئيسان جورج بوش وباراك
أوبـ ــامـ ــا الـ ـع ــاق ــات م ــع ن ـيــودل ـهــي
أول ــوي ــة ق ـصــوى ووق ـعــا اتـفــاقـيــات
مهمة على الصعيد األ مـنــي معها
ك ــان ــت ذات تــأث ـيــر الفـ ــت ف ــي بـنــاء
الشراكة التي تحققت بين البلدين
فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،ونتيجة لذلك
أصبحت الــواليــات المتحدة ثاني
أكبر مزود أسلحة للهند ،كما بلغ
اجمالي مبيعات السالح اليها 15
مليار دوالر خالل السنوات العشر
الماضية.

زمن الحرب الباردة
َ
وك ــان ح ــذر الـهـنــد مــن الــواليــات
المتحدة قــد بــدأ يتراجع فــي فترة
الحرب الباردة ،مما مكن من إقامة
تعاون أعمق في الشراكة األمنية.
وخ ـ ــال ال ـق ـمــة ال ـ ــوزاري ـ ــة األخ ـي ــرة
ال ـم ـش ــار ال ـي ـهــا وقـ ــع ال ـم ـســؤولــون
اتفاقية أمنية كانت تعثرت لعدة
سنوات بسبب مخاوف نيودلهي
من االنكشاف على القوات المسلحة
األميركية.
وت ـ ـجـ ــدر االش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن ه ــذه
االت ـف ــاق ـي ــة ت ـم ـنــح ال ـه ـن ــد ام ـكــان ـيــة
الــوصــول ال ــى شـبـكــات االت ـصــاالت
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ت ـس ـم ــح
ب ـت ـح ـس ـيــن الـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي بـيــن

ا لــوال يــات المتحدة عبر عالقاتها
م ــع ال ـه ـن ــد م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .ويـمـكــن
لهذا الميناء أن يــزود أفغانستان
ً
أي ـض ــا بـمـمــر ت ـج ــاري ب ــدي ــل بغية
خـفــض اعـتـمــادهــا عـلــى باكستان،
وربما يكون من مصلحة الواليات
المتحدة في نهاية المطاف السماح
للهند بإنهاء بناء الميناء االيراني
من أجل معالجة المخاوف األمنية
االخرى.

العالقات المتصاعدة
جيمس ماتيس

مايك بومبيو

جورج دبليو بوش

باراك أوباما

الـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــن ،كـ ـ ـم ـ ــا وافـ ـ ـ ـ ـ ــق ك ـ ـبـ ــار
ً
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن أي ـ ـضـ ــا ع ـل ــى اج ـ ــراء
ت ــدريـ ـب ــات م ـش ـتــركــة ب ـي ــن الـ ـق ــوات
الجوية والبحرية بين البلدين في
الـســاحــل الـشــرقــي للهند فــي العام
المقبل.

األسبوع الماضي ألن الهند لم تفرغ
بشكل نهائي من هذه الصفقة كما
أن واشـنـطــن لــم تمنحها استثناء
من تلك العقوبات بحيث تتمكن من
ً
المضي قدما في الخطوات النهائية
لهذا الغرض .وعلى أي حال ،توجد
طــر يـقــة تعمل لمصلحة ا لــوال يــات
المتحدة وذلك اذا فكرت الهند في
ش ــراء بــدائــل أمـيــركـيــة لـلـصــواريــخ
الروسية.
وتجدر االشارة الى أن استبدال
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـ ـه ـ ـنـ ــد ع ـ ـلـ ــى األسـ ـلـ ـح ــة
ا لــرو سـيــة بأنظمة أميركية سوف
ً
يـمـثــل عـمـلـيــة ان ـت ـقــال سـهـلــة نـظــرا
لقيام نيودلهي في اآلونة األخيرة
بشراء تقنيات دفاعية من الواليات
ً
المتحدة .وقــد أتـمــت الهند أخـيــرا
شـ ـ ـ ـ ـ ــراء  24مـ ـ ــروح ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة
االستعماالت من طــراز ام اتش 60
روم ـيــو مــن شــركــة سـيـكــورسـكــي –
لوكهيد مارتن المخصصة لكشف
وم ـتــاب ـعــة واص ـط ـي ــاد ال ـغــواصــات
ال ـم ـعــاديــة .واض ــاف ــة ال ــى ذل ــك فقد
ً
وافقت نيودلهي أيضا على شراء
نظام صواريخ  -2دفاعي متقدم من
شركة رايثيون بقيمة مليار دوالر

وك ــان ــت ال ـه ـنــد أول دول ـ ــة تـشـتــري
طائرة بي –  8بوسيدون البحرية
ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـع ـم ـل ـي ــات ال ــرص ــد
والمتابعة.
ً
وتسعى الهند أيضا الى شراكة
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة مـ ــع شـ ــركـ ــات ال ــدف ــاع
األمـيــركـيــة لـتــزويــدهــا بمروحيات
ب ـ ـحـ ــريـ ــة الس ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــدال أسـ ـط ــولـ ـه ــا
ال ـ ـع ـ ـت ـ ـيـ ــق م ـ ـ ــن طـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرات أل ـ ــوي ـ ــت
وتشيتا وتشيتاك ،وحرص بعض
المنافسين على تضمين صفقات
الـ ـ ـش ـ ــراء أنـ ـظـ ـم ــة تـ ــاتـ ــا ال ـم ـت ـقــدمــة
وم ــروحـ ـي ــات ب ـيــل  429وط ــائ ــرات
ل ــو كـ ـهـ ـي ــد م ـ ــار ت ـ ــن اس –  76دي.
ويـتـعـيــن عـلــى ال ــوالي ــات المتحدة
االستفادة من مبيعات السالح إلى
الهند على شكل وسيلة لتعميق
ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك وم ـنــع روسـيــا
من تحقيق نفوذ على شريك يتسم
بقيمة عالية.

اعـتـمــاد الـبـلــديــن عـلــى الـعــاقــة في
ام ـ ـ ــدادات ال ـن ـفــط .وتـعـتـبــر ط ـهــران
ثالث أكبر مــزود للنفط الــى الهند
التي تعتبر ثاني أكبر دولة مشترية
ل ـل ـن ـف ــط مـ ــن اي ـ ـ ـ ــران بـ ـع ــد ال ـص ـي ــن.
ول ــم تـ ــردع الـ ـج ــوالت ال ـســاب ـقــة من
العقوبات األميركية العالقات بين
ال ـب ـل ــدي ــن .وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الـخــارجـيــة الـهـنــديــة« :نحن
ال نتشاطر عــاقــات جـيــدة وقــويــة
ونحن على اتصال مع إيــران حول
عدة قضايا ،بما في ذلك تداعيات
ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة من
االتفاق النووي مع طهران».
وعـلــى أي ح ــال ،يمكن لعالقات
ن ـيــودل ـهــي م ــع ط ـه ــران أن تـســاعــد
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى تحقيق
أغ ـ ـ ـ ـ ــراض اخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وال ـ ـه ـ ـنـ ــد دولـ ـ ــة
مـسـتـثـمــرة كـبـيــرة ف ــي ب ـنــاء ميناء
تشاباهار فــي اي ــران ال ــذي تخطط
لتشغيله في العام المقبل ،وسوف
يعطي هــذا الميناء الهندامكانية
وص ـ ـ ــول أفـ ـض ــل ال ـ ــى أف ـغــان ـس ـتــان
وإقامة ممر لنيودلهي كي تصبح
ً
أكـثــر ان ـخــراطــا فــي أم ــن واسـتـقــرار
كـ ـ ــابـ ـ ــل ،وهـ ـ ـ ــو هـ ـ ـ ــدف س ـ ـعـ ــت الـ ـي ــه

العالقات الشائكة
وعـ ـل ــى أي ح ـ ـ ــال ،ك ـ ــان ال ـب ـعــض
مــن الـعــاقــات الـتــاريـخـيــة الهندية
يتعارض مع المصالح األميركية
وقد برز ذلك بشكل جلي في روابط
نيودلهي مع روسيا وايران .وكانت
ً
ً
روس ـي ــا شــري ـكــا م ـقــربــا م ــن الـهـنــد
طوال عقود من الزمن على الرغم من
أن تلك العالقات أصبحت متوترة
ب ـق ــدر أك ـب ــر ف ــي ال ـس ـن ــوات القليلة
الماضية مع ازديــاد قوة العالقات
بين الهند والواليات المتحدة .وفي
حقيقة األمــر ،تخطط الهند لشراء
أنظمة دفاع جوي روسية من طراز
اس –  400وه ــي خ ـطــوة يمكن أن
تنتهك الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
مشتريات السالح من موسكو .ولم
ي ـتــم ح ــل ه ــذه الـقـضـيــة خ ــال قمة

عقبات التطبيق
قد تثبت شراكة الهند مع ايران
ً
أن ـه ــا أك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدا بــالـنـسـبــة الــى
الواليات المتحدة ،وذلك في ضوء

العالقات األمنية بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـه ـنــد تـسـيــر ف ــي خط
تصاعدي ثابت ،ومع تراجع القلق
ف ــي ال ـه ـن ــد م ــن ش ــراك ــة أعـ ـم ــق مــع
واشنطن سوف تتمثل العقبة األكبر
ف ــي ع ــاق ــة ن ـيــودل ـهــي م ــع خـصــوم
الواليات المتحدة .وعلى أي حال،
ً
يمكن لهذه الروابط أن توفر فرصا
أك ـثــر لــواش ـن ـطــن م ــن أج ــل تعميق
ش ــراكـ ـتـ ـه ــا م ـ ــع الـ ـهـ ـن ــد وت ـش ـج ـيــع
نـ ـي ــودلـ ـه ــي عـ ـل ــى لـ ـع ــب دور أك ـثــر
ً
نشاطا في تعزيز األمــن االقليمي.
وس ــوف يتعين عـلــى ادارة تــرامــب
اع ـ ــادة تـقـيـيــم أولــويــات ـهــا الــدولـيــة
وكـيـفـيــة تـنــافـسـهــا ع ـلــى الـصـعـيــد
العملي .وفي نهاية المطاف تشكل
ال ـت ــزام ــات االدارة األم ـيــرك ـيــة ازاء
ال ـه ـن ــد اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات راسـ ـخ ــة كـمــا
أن الـشــراكــة األمـنـيــة بين الــواليــات
المتحدة والهند قــد تنطوي على
ت ــأث ـي ــر م ـس ـت ـمــر ع ـل ــى ال ـت ـحــال ـفــات
العالمية.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.١٤٧

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٧٥٦

٥.٣٦٢

2.٥٠٣ 2.٨٠٦ 3.٣٠٢

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجع معظم المؤشرات واالستثناء في السعودية والكويت
تداوالت قياسية في جلسة تاريخية ببورصة الكويت بعد الترقية ومكاسب أسبوعية لـ«تاسي» بلغت %2.4
علي العنزي

بعد أربع جلسات سارت ثقيلة
في بورصة الكويت ،وكانت
تسجل مؤشراتها أداء يميل
الى االستقرار باللون األحمر،
وعلى خسائر محدودة ،كانت
المفاجأة المدوية تداوالت
جلسة المراجعة األخيرة أمس
األول ،حيث بدأ النشاط يدب
بأرجاء البورصة ،وبشكل لم
يسبق له مثيل ،منذ نحو عشر
سنوات.

تراجع كبير في
مؤشرات قطر ودبي
ومسقط وأبوظبي
ومحدود في
المنامة

مــالــت معظم مــؤشــرات أس ــواق
دول مجلس التعاون الخليجي إلى
الخسائر ،خالل تعامالت األسبوع
الماضي ،وكان االستثناء تداوالت
بسيولة قوية فــي مؤشر بورصة
الـكــويــت ،رفـعـتــه بنسبة مـحــدودة
لــم تـتـجــاوز ُعـشــرى نقطة مئوية،
وارت ـ ـ ـ ــداد ك ـب ـيــر ل ـم ــؤش ــر "ت ــاس ــي"
الـسـعــوي بنسبة  2.4فــي الـمــائــة،
فــي حين خسر مؤشر ســوق قطر
بنسبة  2.6في المئة ،وكان االكثر
خـ ـس ــارة تـ ــاه م ــؤش ــر سـ ــوق دبــي
حــاذفــا  1.6فــي ال ـم ـئــة ،ثــم مسقط
بنسبة  1.4في المئة ،ورابعا جاء
سوق أبوظبي خاسرا  1في المئة،
وسجل سوق المنامة اقل خسارة
كانت بنسبة  0.4في المئة فقط.

ارتداد مؤشر «تاسي»
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر "تـ ـ ــاسـ ـ ــي"
الرئيسي لسوق االسهم السعودية
تعويض خسارة االسبوع السابق،
ً
وج ــزءا مــن خـســارة مــا قبله خالل
تعامالت االسبوع الماضي ،التي
انتهت جميع جلساته على اللون
االخـ ـض ــر ،ل ـيــربــح ن ـس ـبــة  2.4فــي
المئة تعادل  181.34نقطة ،وسط
اسـ ـتـ ـق ــرار ك ـب ـي ــر الس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
حـ ــول اع ـل ــى م ـس ـتــويــات ـهــا ،خ ــال
ثالثة اشهر ،وبعد ان المس برنت
مستوى  79دوالرا للبرميل ،كما
زادت مـكــاســب سـعــر نـفــط "أوب ــك"
وأصبح ال يفصله عن سعر برنت
س ــوى دوالري ـ ــن ف ـقــط ،وق ــد تـكــون
ال ـم ـكــاســب مــرت ـب ـطــة ك ــذل ــك بـ ــأداء
االسواق العالمية ،سواء في الدول
المتقدمة او الناشئة ،خصوصا أن
عمالقي االقتصاد العالمي احدهما
فــي االول ،وبـلــغ اعـلــى مستوياته
قبيل نهاية االسـبــوع ،على الرغم
مــن اسـتـمــرار الـتــراشــق الضريبي
بينه وبين الصين العمالق الثاني
والمدرجة مؤشراته ضمن االسواق
ال ـنــاش ـئــة ،وال ـت ــي تـحـسـنــت كــذلــك
االس ـب ــوع الـمــاضــي ورب ـحــت اكثر

من  2في المئة ،وقلصت خسارته
لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام مـ ــن  19ال ـ ــى  17فــي
المئة .وينتظر السوق السعودي
ً
أخبارا مهمة ،سواء على مستوى
الـ ـم ــراجـ ـع ــة ال ـ ــدوري ـ ــة ل ـم ــؤش ــرات
االس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ف ــي "فــوت ـســي
راسل" و"مورجان ستانلي" و"داو
جونز" ،او نتائج الربع الثالث التي
ستعلن مطلع الشهر القادم ،والتي
س ـت ـكــون م ــؤش ــرا م ـه ـمــا ل ــأرب ــاح
السنوية والعوائد لعام  2018قبيل
انقضائه.

البورصة الكويتية وجلسة بعام
بعد أربع جلسات سارت ثقيلة
في بورصة الكويت ،وكانت تسجل
مؤشراتها أداء يميل الى االستقرار
ب ــال ـل ــون االحـ ـم ــر ،وع ـل ــى خـســائــر

محدودة ،كانت المفاجأة المدوية
تداوالت جلسة المراجعة االخيرة
يوم الخميس ،إذ بدأ النشاط يدب
بأرجاء البورصة ،وبشكل لم يسبق
لــه مثيل منذ نحو عشر سنوات،
حـ ـي ــث عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ش ـ ـ ـ ــراء واسـ ـع ــة
ومدروسة بأسعار السوق تركزت
خ ــال ف ـت ــرة الـ ـم ــزاد ال ـت ــي تــدقـفــت
خاللها سيولة مزاد قياسية قاربت
 95مليون ديـنــار ،لترفع الجلسة
االخيرة الى سيولة قياسية بلغت
 167مليون دينار لم يتداول مثلها
السوق اال بجلستين تاريخيتين،
قبل االزمة المالية العالمية ،كانت
أوالهما عمليات شراء على اسهم
زي ــن "اس ـهــم خــزي ـنــة" ،وثانيتهما
شـ ـ ــراء ش ــرك ــة ال ـص ـن ــاع ــات أس ـهــم
خزينة البنك الوطني كانت نسبة
 5في المئة بسعر دينارين و200

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2018/09/20
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

2018/٠٩/١٣

5.139.56

7.586.97

10.021.96

4.558.51

1.345.04

4.934.44

2.809.87

2018/09/20

5.147.66

7.768.31

9.766.33

4.495.31

1.340.06

4.883.42

2.764.38

الفـرق

8.1

181.34

255.63-

63.2-

4.98-

51.02-

45.49-

التغير ()%

%0.2

%2.4

%2.6-

%1.4-

%0.4-

%1-

%1.6-

فائض الكويت التجاري مع اليابان
يقفز أكثر من الضعف في أغسطس
أظ ـه ــرت ب ـيــانــات رس ـم ـيــة صـ ــدرت أم ــس،
أن الـفــائــض ال ـت ـجــاري لـلـكــويــت مــع الـيــابــان
سجل قفزة أكثر من الضعف ،خالل أغسطس
الماضي ،على أساس سنوي بفعل استمرار
صادراتها القوية.
وذ كـ ـ ــرت وزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة ا ل ـي ــا ب ــا ن ـي ــة فــي
تـقــريــر ،ان الـفــائــض الـتـجــاري لـلـكــويــت مع
اليابان سجل صعودا كبيرا بنسبة 101.2
في المئة خالل أغسطس الماضي مقارنة
بالشهر نفسه مــن عــام  ،2017ليبلغ 71.8
مليار ين ( 637مليون دوالر) ،مسجال بذلك
ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي.
وأوضحت ا لــوزارة أن اجمالي صــادرات
الـكــويــت ال ــى ال ـيــابــان سـجــل زي ــادة بنسبة
 88.2في المئة على أساس سنوي ،ليصل
ا ل ــى  85.9مـلـيــار يــن ( 761مـلـيــون دوالر)،
لينمو بذلك للشهر الثالث على التوالي.
وأضافت أن واردات الكويت من اليابان
ارتفعت في المقابل بنسبة  41.4في المئة،
لتصل الى  14مليار ين ( 124مليون دوالر)،
مسجلة أ يـضــا ز ي ــادة للشهر ا لـثــا لــث على
التوالي.
وأ شـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى ان ال ـع ـج ــز فـ ــي ال ـم ـي ــزان
الـ ـتـ ـج ــاري الـ ـي ــاب ــان ــي مـ ــع م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ـ ــط ب ـش ـكــل ع ــام ق ـفــز خ ــال أغـسـطــس
الماضي بنسبة  75.3في المئة الى 850.7
مليار ين ( 7.5مليارات دوالر) ،اثر ارتفاع
صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 56.4
في المئة مقارنة بالشهر نفسه من .2017
و ق ــا ل ــت إن ا ل ـن ـف ــط ا لـ ـخ ــام وا ل ـم ـن ـت ـجــات
النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال
ا لـ ـت ــي ت ـش ـك ــل ن ـس ـب ــة  96.7فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
اج ـمــالــي صـ ـ ــادرات الـمـنـطـقــة ال ــى ال ـيــابــان
ار تـ ـفـ ـع ــت ب ـن ـس ـب ــة  59.2فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة خ ــال
أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من
العام السابق.
ول ـف ـتــت ال ــى أن إج ـمــالــي واردات منطقة
الشرق األوسط من اليابان ارتفع في المقابل
بنسبة  3.9في المئة بفعل عودة الطلب القوي
على المركبات واآلالت المصدرة اليها.

فلس عام  ،2007وعادت الذكريات،
ولـ ـك ــن ب ــأي ــدي اج ـن ـب ـي ــة ،إذ إن ـهــا
ج ـل ـســة ت ــرق ـي ــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت
لمؤشر االسواق الناشئة "فوتسي
راس ـ ــل" ،واس ـت ـطــاعــت الـجـلـســة ان
تمحو سلبية تعامالت االسبوع،
ل ـي ـن ـت ـهــى م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق الـ ـع ــام
بمكاسب اسبوعية ُ
بعشرى نقطة
مئوية تعادل  8.1نقاط ،ليقفل على
مـسـتــوى  5147.66نـقـطــة ،وكــذلــك
رب ــح مــؤشــر ال ـس ــوق االول نسبة
 0.3في المئة هي نحو  14نقطة،
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 5362.75
نقطة ،بينما تراجع مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة ُعشر نقطة مئوية
فقط تعادل  2.61نقطة ،ليقفل على
مستوى  4756.68نقطة.
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـجـ ـلـ ـس ــة االخـ ـ ـي ـ ــرة
ارتفعت معدالت النشاط والسيولة

بنسبة كبيرة ،مقارنة مع معدالت
االسبق ،والــذي كــان اقــل من حيث
عدد الجلسات أيضا ،بسبب عطلة
رأس ال ـس ـنــة ال ـه ـجــريــة ،وسـجـلــت
الـسـيــولــة ارت ـفــاعــا بنسبة قــاربــت
الـ ـضـ ـعـ ـفـ ـي ــن ،كـ ـم ــا نـ ـم ــا ال ـن ـش ــاط
بـنـسـبــة  85.8ف ــي ال ـم ـئــة ،وارت ـف ــع
ع ــدد الـصـفـقــات بـنـسـبــة  34.5في
المئة ،وكــان التركيز على االسهم
القيادية الكبرى كالوطني وبيتك
وزيـ ـ ــن وأج ـل ـي ـت ــي وب ـع ــض اس ـهــم
السوق الرئيسي كهيومن سوفت
واالمـتـيــاز والـسـفــن ،وســط تراجع
ت ـعــامــات اس ـهــم صـغـيــرة نشطت
خالل الفترة السابقة.

خسائر كبيرة في قطر ودبي
جـ ــاءت ت ـ ــداوالت م ــؤش ــر ســوق

مسقط وأبوظبي وجني أرباح
تـ ـم ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات جـ ـن ــي ارب ـ ـ ــاح
واض ـح ــة وصــري ـحــة ع ـلــى ســوقــي
مـسـقــط واب ــوظ ـب ــي ،وب ـعــد تـصــدر
سوق مسقط المالي ألداء االسواق
الخليجية ،خالل االسبوع الثاني
مــن شهر سبتمبر ،للمرة االولــى،
وبنمو فــاق  2.5فــي المئة تجاوز
خــا لــه مستوى  4500نقطة ،عاد
خالل االسبوع الماضي وخسر 1.4
في المئة تعادل  63.1نقطة ،ليقفل
تحت مستوى  4500نقطة بنحو 5
نقاط ،منتظرا عودة جديدة لنشاط
جديد خالل االسبوع الحالي.
وكما أن هناك سقفا لسوق قطر،
وهو  10آالف نقطة ،يبدو ان سقف
سـ ــوق اب ــوظ ـب ــي م ـس ـتــوى  5آالف
نـقـطــة ،ولـكـنــه لــم يستطع االقـفــال
فوقه ،كما هو الحال في الدوحة،
واكتفى فقط باالقفال قريبا منه،
ثـ ــم عـ ـ ــاد س ــريـ ـع ــا وخ ـ ـسـ ــر نـسـبــة
واضحة ،خالل االسبوع الماضي،
بلغت  1فــي المئة تـســاوى 51.02
نقطة ،ليقفل على مستوى 4883.42
نقطة ،متخليا عن طموحه بتخطى
مستوى  5آالف نقطة ،خــال هذه
الفترة ،واالنتظار وقتا آخر قبيل
نهاية هــذا الـعــام ،إذا مــا ساعدته
العوامل االقتصادية والسياسية
في االقليم.
وسـجــل مــؤشــر ســوق البحرين
أداء سـلـبـيــا ،حـيــث خـســر  0.4في
الـمـئــة ت ـعــادل نـحــو  5ن ـقــاط ،بعد
اداء مستقر خالل الفترة الماضية،
وبسيولة جيدة نسبيا ،قياسا على
معدالت سيولته هذا العام ،وأقفل
على مستوى  1340.06نقطة.

مـلـخـص تـداوالت السـوق الكويتي خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2018/09/20
إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر
الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
عـدد الصـفـقـات
األسـبـوع
الـرئيـسـي
األول
العــام
(ديـنـار)
(سهـم)
4.759.29
5.348.79
5.139.56
18.056
69.078.020
345.835.615
2018/09/13
4.756.68
5.362.75
5.147.66
30.348
255.938.671 803,114,010
2018/09/20
4.756.68
5.362.75
5.147.66
24.278
204.750.937 642,491,208
2018/09/20
2.6113.96
8.1
6.222
135.672.917 296.655.593
الفـرق
%0.1%0.3
%0.2
%34.5
%196.4
%85.8
التغير ()%

النفط يرتفع بفعل مخاوف اإلمدادات لكن
دعوة ترامب لخفض األسعار تضغط على الخام

ً
حاسمة لتحالف «أوبك» ًغدا
• الجزائر تحتضن مفاوضات ً
• البرميل الكويتي يرتفع  34سنتا ليبلغ  76.78دوالرا
ارتفعت عقود النفط اآلجلة أمــس وسط
مخاوف بشأن اإلم ــدادات مع اقـتــراب فرض
عقوبات على صادرات إيران من الخام ،رغم
ضغوط دع ــوات الرئيس األمـيــركــي دونالد
ترامب إلى خفض األسعار.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت
للتسليم في نوفمبر  26سنتا ،أو ما يعادل
 0.33في المئة ،إلــى  78.96دوالرا للبرميل
بحلول الساعة  0647بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط األميركي
للتسليم في أكتوبر سبعة سنتات ،أو 0.10
في المئة ،إلى  70.39دوالرا للبرميل.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ارتـ ـف ــع س ـعــر بــرم ـيــل الـنـفــط
الكويتي  34سنتا في ت ــداوالت أمــس األول
لـيـبـلــغ  76.78دوالرا مـقــا بــل  76.44دوالرا
للبرميل في تداوالت األربعاء ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ودعــا ترامب أمــس األول منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض أسعار
ال ـن ـف ــط ،ق ــائ ــا ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى "ت ــوي ـت ــر":
"بدوننا لن يكونوا آمنين في األمد الطويل،
ومــع ذلــك هــم يــواصـلــون دفــع أسـعــار النفط
لالرتفاع".
وتـسـتـعــد "أوبـ ـ ــك" ومـنـتـجــون رئـيـسـيــون
آخرون غير أعضاء بالمنظمة ،في مقدمتهم
روسيا ،لعقد اجتماع غدا في الجزائر لحسم
ملف إعادة االستقرار للسوق ،من خالل ضخ
كـمـيــات إضــاف ـيــة م ــن ال ـن ـفــط ،وج ـعــل نسبة
ام ـت ـثــال الـ ــدول  100فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي
الكمية التي تم االتفاق عليها منذ بداية عام
ً
 2017وهي  1.8مليون برميل يوميا.
وم ــن غـيــر الـمــرجــح أن يــوافــق االجـتـمــاع

قـ ـط ــر خـ ـ ــال االسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
مخيبة لآلمال ،وبعد أن استطاع
اخ ـت ــراق مـسـتــوى  10آالف نقطة
ل ـل ـمــرة االول ـ ــى م ـنــذ اك ـثــر م ــن عــام
ونـصــف ال ـعــام ع ــاد وخـســر نسبة
كبيرة خالل خمس جلسات حمراء
ت ـن ـت ـهــى ب ــه ب ـف ـقــد ن ـس ـبــة  2.6فــي
المئة ،هي االكبر خليجيا ،تعادل
 255.63نقطة ،ليقفل على مستوى
 9766.33ن ـق ـطــة ،وبـ ـ ــأداء مـغــايــر
ألداء االسـ ــواق العالمية وأسـعــار
ال ـن ـفــط ،الـ ــذي تـحــدثـنــا ع ـنــه آن ـفــا،
إذ كــانــا ايـجــابـيـيــن ،ول ـكــن بعض
ال ـح ــواج ــز ف ــي مـعـظــم ال ـمــؤشــرات
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة يـ ـب ــدو أن ت ـج ــاوزه ــا
يحتاج الــى تغيير أســس السوق،
سواء سياسيا أو اقتصاديا ،وقد
ظ ـهــرت ه ــذه ال ـحــواجــز فــي معظم
االسـ ــواق الخليجية ،وم ــن بينها
مؤشر ســوق قطر االكـثــر تذبذبا،
بــالــرغــم مــن االداء االيـجــابــي لهذا
الـ ـع ــام ،وال ـ ــذي يـعـتـبــر م ــن أفـضــل
االسواق الخليجية ،وبنمو وصل
الى  13في المئة ،بعد ان فقد خالل
العام الماضي نسبة  19في المئة،
على وقع آثار االزمة السياسية بين
قطر وأربع دول عربية.
وك ــان مــؤشــر س ــوق دب ــي ثاني
اكبر االســواق من حيث الخسارة،
وبأداء سلبي ،منذ بداية العام ،عدا
بعض االرتــدادات الخجولة ،حيث
ع ــاد وف ـق ــد م ـس ـتــوى  2800نقطة
بسهولة ،خالل جلسات االسبوع،
وقــد يكون تحول مــن مستثمرين
اجــانــب ال ــى اس ــواق اكـثــر نضجا،
خصوصا بعد نموها بشكل كبير
خالل األسبوع الماضي ،على الرغم
من تجدد الحرب التجارية وفرض
ت ـ ــرام ـ ــب ض ـ ــرائ ـ ــب عـ ـل ــى ش ــرك ــات
صينية بنحو  200مليار دوالر،
ورد ال ـص ـيــن -بـ ــدورهـ ــا -لـتـفــرض
ض ــرائ ــب ع ـل ــى ب ـض ــائ ــع أم ـيــرك ـيــة
بـنـحــو  60مـلـيــار دوالر ،لتستمر
ال ـ ـحـ ــرب وي ـ ـخـ ــف ت ــاثـ ـي ــره ــا عـلــى
االســواق المالية العالمية ،بشكل
واضح ،واستقر مؤشر سوق دبي

على مستوى  2764.38نقطة ،فاقدا
نسبة  1.6في المئة تعادل 45.49
نقطة ،مستمرا في االتجاه الهابط.

على زيادة رسمية في إنتاج الخام ،بالرغم
من ضغوط متنامية لمنع زيــادة حــادة في
األسعار.
ووجــه تــرامــب سهام انتقاده إلــى "أوبــك"
ً
مجددا لدفعهم لضبط ارتفاع األسعار.
وكــانــت "أوب ــك" وروسـيــا وحلفاء آخــرون
ق ــد ات ـف ـقــوا ف ــي يــونـيــو عـلــى زيـ ــادة اإلن ـتــاج
بمقدار مليون برميل يوميا بعد أن شاركوا
فــي ات ـفــاق لـخـفــض اإلمـ ـ ــدادات ب ــدأ ســريــانــه
في .2017
ورغم هذا االتفاق فإن متعاملين ومحللين
كثيرين يتوقعون أن يتخطى برنت قريبا
ً
مستوى  80دوالرا.
ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك" غدا
في الجزائر لبحث كيفية إدراج تلك الزيادة
ً
الـبــالـغــة مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا ضـمــن إطــار
حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف.
وت ــري ــد واش ـن ـطــن وق ــف صـ ـ ــادرات ال ـخــام
ً
اإليــرانــي تـمــامــا بحلول نوفمبر ،وتضغط
على السعودية وبقية أعضاء "أوبك" وروسيا
لضخ المزيد من الخام لتعويض النقص.
ونـقـلــت وكــالــة "روي ـت ــرز" عــن م ـصــادر في
"أوبك" ،أنه من المستبعد أن تتفق المنظمة
وح ـل ـفــاؤهــا عـلــى زيـ ــادة رسـمـيــة فــي إنـتــاج
الخام عندما يجتمعون في الجزائر مطلع
األس ـبــوع الـمـقـبــل ،لـكــن الـضـغــوط تتصاعد
على كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث
طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أميركية
جديدة على إيران.
وأضــافــت الـمـصــادر أن الـسـعــوديــة ،أكبر
منتج فــي "أوبـ ــك" ،تخشى أن أي طـفــرة في
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ب ـف ـعــل ال ـع ـق ــوب ــات ق ــد تــوقــد

شرارة انتقادات جديدة من الرئيس األميركي
ً
ت ــرام ــب ،لكنها قـلـقــة أي ـضــا مــن ع ــدم كفاية
الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة الـفــائـضــة لـتـعــويــض أي
نقص.
والـمـمـلـكــة بـيــن شـقــي ال ــرح ــى؛ إذ تسعى
ً
لمنع األسـعــار مــن االرتـفــاع فــوق  80دوالرا
للبرميل قبل انتخابات الكونغرس األميركي،
وفي الوقت نفسه درء الشكوك بشأن قدرتها
على تعويض انخفاض اإلنتاج اإليراني.
وتدخل عقوبات أميركية على صــادرات
النفط اإليراني حيز النفاذ في نوفمبر ،مع
انخفاض إنتاج البالد بالفعل ألدنى مستوى
فـ ــي ع ــامـ ـي ــن .وس ـ ـيـ ــؤدي انـ ـخـ ـف ــاض إن ـت ــاج
فنزويال والتوقف غير المخطط له لإلمدادات
ً
فــي أمــاكــن أخ ــرى أي ـضــا إل ــى اسـتـمــرار شح
المعروض بالسوق.
ودعمت المخاوف بشأن نقص اإلمدادات
أسعار الخام في األسابيع األخيرة ،مع تداول
ً
خام القياس العالمي برنت فوق  79دوالرا
للبرميل أمس األول.
وأبلغت مصادر لدى "أوبك" وفي القطاع
"رويترز" ،أن شركات تكرير صينية وهندية
وأخ ــرى آسيوية تطلب مــن منتجي الشرق
األوسط ،مثل السعودية والعراق واإلمارات
ً
والكويت ،مزيدا من الشحنات.

عـدد جـلـسـات
الـتــداول
4
5
4
-

الدوالر يتجه إلى أكبر انخفاض
أسبوعي في  7أشهر
انخفض الدوالر ،أمس ،مقابل معظم
العمالت المنافسة ،باستثناء العملة
الـبــريـطــانـيــة ،حـيــث عـ ــززت زيـ ــادة قــوة
سـ ــوق األسـ ـه ــم وارت ـ ـفـ ــاع ال ـع ــائ ــد على
السندات اإلقبال على شراء األصول التي
تنطوي على مخاطر أكبر.
وم ـ ـ ــع ان ـ ـح ـ ـسـ ــار م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف الـ ـح ــرب
ال ـت ـجــاريــة ،وات ـخ ــاذ ال ـب ـنــوك الـمــركــزيــة
ف ــي ال ـس ــوق ال ـنــاش ـئــة ،ب ـق ـيــادة تــركـيــا،
إجـ ــراء ات لتحقيق اسـتـقــرار عمالتها،
دفع المستثمرون اليورو إلى مستوى
 1.18دوالر للمرة األول ــى فــي أكـثــر من
ثالثة أشهر.

وف ــي الـتـعــامــات الـمـبـكــرة ،انخفض
مؤشر الدوالر  0.1في المئة إلى ،93.82
وهـ ـ ــو أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه فـ ــي ح ــوال ــي
ثالثة أشهر ،واتجه إلى أكبر انخفاض
أسبوعي منذ أوائل فبراير.
وقـفــزت العملة األوروب ـيــة الموحدة
 0.2فــي المئة إلــى  1.18دوالر ،لتصل
مكاسبها هــذا األسـبــوع إلــى نحو 1.5
في المئة.
وقـفــز الـ ــدوالر األس ـتــرالــي إل ــى أعلى
مستوى في ثالثة أسابيع عند 0.7297
دوالر أميركي.

الذهب يتجه ألول مكسب أسبوعي
في  4أسابيع
ارتـفـعــت أس ـعــار ال ــذه ــب ،أم ــس ،إلــى
أعـلــى مستوى فــي أس ـبــوع ،مــع تراجع
الــدوالر ،في ظل انحسار المخاوف من
حرب تجارية صينية  -أميركية شاملة،
مــا أبقى "الـمـعــدن األصـفــر" على مسار
تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة
أسابيع.
وزاد الذهب  0.3في المئة بالمعامالت
الفورية إلى  1210.68دوالرات لألوقية
(األونصة) بحلول الساعة  7:12بتوقيت
غرينتش ،بعدما المس أعلى مستوى
منذ  13سبتمبر عند  1211.02دوالرا
لألوقية .وارتفع المعدن  1.3في المئة
منذ بداية األسبوع .وزادت عقود الذهب
اآلج ـل ــة  0.3ف ــي ال ـم ـئــة ،مـسـجـلــة 1215
دوالرا لألوقية.
وت ـح ــددت ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة التي
فرضتها الصين والواليات المتحدة ،كل

منهما على سلع اآلخر ،عند مستويات
أقل مما كان متوقعا من قبل ،وهو ما
عــزز اآلمــال في انحسار الـعــداء ات بين
أكبر اقتصادين في العالم.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى،
ارتفعت الفضة  0.6في المئة إلى 14.35
دوالرا لــأوق ـيــة ،بـعــد أن ص ـعــدت إلــى
أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41
دوالرا لألوقية.
والمس البالديوم أعلى مستوى منذ
 19أبريل عند  1054.97دوالرا لألوقية،
وس ـج ــل ف ــي أحـ ـ ــدث ق ـ ـ ــراءة ان ـخ ـفــاضــا
بنسبة  0.3في المئة إلى  1053.22دوالرا
لألوقية.
وبلغ البالتين أعلى مستوى منذ 9
أغسطس عند  837.80دوالرا لألوقية.

ةديرجلا
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اقتصاد

الزيت الصخري يواصل مسيرته رغم الرياح المعاكسة

ً
الشركات تبتعد هربا من اختناقات «بيرميان» وضخامة تكاليفه
نيك كنيننغهام  -أويل برايس

توجد عدة استراتيجيات
بدأت شركات الزيت الصخري
اتباعها ،مثل االنتقال إلى
حقول زيت صخري أخرى،
وتقليص أنشطة الحفر ،أو
حفر آبار مع تأجيل إتمامها.
ووفق جيف ميلر ،فإن هذه
االستراتيجيات تخفف
ً
قدرا من الضغط عن حوض
بيرميان ،وتضخم التكلفة
الناجم عن التركيز على الحفر
واالختناقات المرتبطة به.

ت ـ ـع ـ ــرض ـ ــت ص ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـ ــزي ـ ــت
الـ ـصـ ـخ ــري ل ـب ـع ــض ال ـم ـص ــاع ــب،
وأس ـ ـه ـ ـمـ ــت اخ ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــات خ ـط ــوط
األنابيب وتضخم التكلفة وازدحام
الحقول في تباطؤ الحفر واإلنتاج.
لكن الكثيرين فــي هــذه الصناعة
يشعرون بثقة فــي أن هــذا الفتور
ً
ســوف يكون مؤقتا .وتــوجــد عدة
استراتيجيات بدأت شركات الزيت
الصخري باتباعها ،مثل :االنتقال
إل ــى ح ـقــول زي ــت ص ـخــري أخ ــرى،
وتقليص أنشطة الحفر ،أو حفر
آبار مع تأجيل إتمامها.
ووفـ ـ ـ ـ ــق الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـشــركــة هــالـيـبــرتــون ،جـيــف ميلر،
وك ـم ــا ق ــال ــت آرغـ ـ ــس م ـي ــدي ــا ،ف ــإن
هذه االستراتيجيات تخفف قدرا
من الضغط عن حــوض بيرميان،
وتـ ـضـ ـخ ــم ال ـت ـك ـل ـف ــة الـ ـن ــاج ــم عــن
التركيز على الحفر واالختناقات
المرتبطة به.
وم ــع تـعــرض ح ــوض بيرميان
لـمـتــاعــب ،شــرعــت شــركــات الــزيــت
ال ـص ـخــري بــاالن ـت ـقــال إل ــى حـقــول
إي ـغ ــل ف ـ ــورد وب ــاك ــن ونـ ـي ــوب ــرارا،
وحتى إلى حوض باودر ريفر في
وايــومـنــغ ،وفــق تعليقات صــدرت
عن تنفيذيين في مؤتمر استضافه
ً
أخيرا بنك باركليز.
َّ
وفـ ـ ـ ــي حـ ـقـ ـيـ ـق ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أيـ ـ ـ ــدت
مجموعة من تقارير البحوث من
أكـبــر بـنــوك االسـتـثـمــار فــي اآلونــة
األخيرة الفكرة القائلة إن صناعة
ال ــزي ــت ال ـص ـخــري س ــوف تستمر
ً
ف ــي ال ـم ـضــي ق ــدم ــا ،رغـ ــم ال ــري ــاح
الـمـعــاكـســة الـ ـب ــارزة .وف ــي يونيو
الماضي ،وهو آخر شهر توافرت

فيه معلومات راسخة عن اإلنتاج،
قــالــت إدارة مـعـلــومــات الـطــاقــة إن
إنتاج الــواليــات المتحدة ارتفع بـ
 230ألــف برميل يوميا ،وإن 165
أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل م ــن ذل ـ ــك اإلج ـم ــال ــي
ج ــاءت مــن تـكـســاس ،مــا يثبت أن
ح ــوض بـيــرمـيــان ل ــم يـكــن يعاني
تباطؤا منذ يونيو على األقل.
وذكـ ــر بـنــك غــولــدمــان ســاكــس،
أن الـنـمــو س ــوف يـسـتـمــر ،وأش ــار
إل ـ ــى ح ـق ـي ـقــة أن ص ـن ــاع ــة ال ــزي ــت
الـ ـصـ ـخ ــري زادت اإلن ـ ـفـ ــاق خ ــال
هذه السنة فوق التوجيه األصلي.
وكتب محللو "غولدمان ساكس"
فــي مــذكــرة بــوقــت ســابــق مــن هــذا
الـشـهــر" :نـحــافــظ عـلــى توقعاتنا،
لتحقيق  1.3مليون برميل يوميا
من نمو اإلنتاج النفطي األميركي
عام  ،2018رغم أن زيادة المنتجين
لـمـيــزانـيــات الـسـنــة الـمــالـيــة 2018
بنسبة  7في المئة بشكل إجمالي
توفر إمكانية رفع تقديراتنا للنمو
عند  1.1مليون برميل يوميا في
ال ـعــام الـمـقـبــل ،مــع تــرجـمــة إنـفــاق
رأس المال في النصف الثاني من
هذه السنة إلى نمو أعلى في عام
 ،2019وتأثيرات هذه الزيادات في
الــرسـمـلــة ،إضــافــة إل ــى اختناقات
حوض بيرميان في  2019يحتمل
أن تكون رئيسة".
مــن جهته ،قــال ذراع بنك أوف
أميركا  -ميريل لينش ،إنه بعيدا
عن زيــادات اإلنـفــاق ،فــإن التحسن
فــي عمليات الحفر يعني أنــه في
وسـ ــع ش ــرك ــات ال ــزي ــت ال ـص ـخــري
االس ـت ـمــرار ب ــزي ــادة اإلن ـت ــاج فيما
تقلص من اإلنفاق.

وأضاف األسبوع الماضي" :لقد
هبط وقــت الحفر منذ عــام 2014
ب ـن ـحــو  2-3ف ــي م ـع ـظــم أح ـ ــواض
اإلنتاج النفطي الرئيسة ،وأفضى
ذلـ ــك ل ـل ـحــاجــة إلـ ــى عـ ــدد أقـ ــل مــن
الـمـنـصــات لـلـقـيــام بــالـعـمــل ذات ــه،
وغ ــدت األش ـي ــاء الـجــانـبـيــة أط ــول،
ومراحل التكسير زادت ،وكذا الحال
بالنسبة للرمال".
ً
وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ون ـ ـظـ ــرا
لوجود اختناقات حول أشياء مثل
تصريف الـمـيــاه ورم ــال التكسير
(الـ ـت ــي ش ـح ـنــت م ــن ويـسـكــونـســن
ومـيـيـنـيـســوتــا) ،ت ــم فـتــح خــدمــات
جــديــدة لمعالجة المياه ومناجم
تكسير الرمال في تكساس ،وهي
طريقة أخرى تمكنت هذه الصناعة
مـ ــن خ ــال ـه ــا مـ ــن إب ـ ـقـ ــاء ال ـت ـك ـل ـفــة
متدنية.
وق ــال بنك أوف أمـيــركــا ميريل
لينش ،إن "هذه العوامل ،مجتمعة،
حـ َّـس ـنــت بـشـكــل الف ــت م ــن فاعلية
رأس الـمــال ،وسمحت للمنتجين
بنمو اإلن ـتــاج فــي وت ـيــرة مماثلة
لتلك التي شهدها عام  ،2014فيما
كــان اإلنـفــاق بشكل تقريبي أقــل بـ
 30في المئة".

سعر النفط
وفيما كانت مكاسب الفاعلية
مهمة ،فــإن تلك الـعــوامــل تضعف
مقارنة بالزيادة في سعر النفط.
وذكرت شركة رايستاد إنرجي في
ً
تقرير صدر أخيرا" :من دون اإلقالل
من أهمية مكاسب الفاعلية ،نشدد
على أن بيئة األسعار األعلى تحفز

بعد  10سنوات مؤلمة من األزمة المالية :صقور
المال يتجاهلون عودة الديون إلى التضخم
●

راول اليزالد  -مجلة فوربس

لم تكن األزمة المالية في -2008
 2009من النوع العادي ،فقد هزت
ال ـن ـظــام ال ـم ـصــرفــي ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،وق ـض ــت ع ـلــى مــايـيــن
الـ ــوظـ ــائـ ــف ،وك ـ ـ ـ ــادت أن تـتـسـبــب
ب ـت ـمــزيــق م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـي ـ ــورو .وه ــذا
غيض من فيض من األضــرار التي
ً
أحدثتها تلك األزمــة .ونظرا لمدى
ما كانت عليه من ســوء ،ربما كان
مــن المعقول أن نتوقع أن نتمتع
اآلن ب ـن ـظــام يـمـنــع ح ـ ــدوث كــارثــة
جــديــدة .ولـكــن عشر سـنــوات مرت
ون ـح ــن نـشـهــد أن الـ ـ ـ ــدروس الـتــي
تعلمناها منها تـبــدو غريبة في
أحسن األح ــوال ،ومثيرة للضحك
في الصورة األسوأ.
وأحد الدروس األكثر أهمية الذي
لم نتعلمه هو أن التجميع الضخم
ل ـلــديــون يـفـضــي إل ــى أزم ـ ــة مالية

خطيرة .وحتى مجرد حدوث أزمة
سيولة صغيرة في طريق تخطي
ال ـك ـم ـيــات ال ـم ـت ــزاي ــدة م ــن ال ــدي ــون
يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار
الصرح برمته.
وهذا ليس مجرد إلهام ،وحتى
"التوليب مانيا" ،التي حدثت في
ثالثينيات ال ـقــرن ال ـس ــادس عشر
وانتهت إلى تحطم ،قد تغذت بزيادة
ضخمة في تأثير التوليب "اآلجلة"،
كما أن االنهيارات األخيرة مثل أزمة
ديون أميركا الالتينية في عام 1982
وأزمة التوفير والقروض في 1990
واالنهيار الذي عصف باليابان في
 1990واألزمــة اآلسيوية في ،1997
يمكن ارجاعها الــى نمو االئتمان
ً
الخارج عن السيطرة .وطبعا حفلت
أزم ــة  2008فــي أســاسـهــا بسلسلة
أسـ ـي ــة م ــن ال ـن ـف ــوذ ال ـم ـب ـنــي على
مشتقات الرهن العقاري.
وفي أعقاب أزمة سنة  2008كثرت

األح ــادي ــث والـتـعـلـيـقــات ،للتنديد
بتصاعد الديون التي أفضت اليها.
ومــن المفارقة الالفتة أنـنــا ونحن
ن ـخ ــرج م ــن ع ـشــر سـ ـن ــوات مــؤلـمــة
من الكفاح والتعافي يبدو أن أكثر
صـقــور ال ـمــال فــي ذل ــك الــوقــت غير
آب ـه ـيــن اآلن ب ـك ــون ال ــدي ــون تنمو
بسرعة من جديد.
ً
وهـ ــذا ،لــأســف ،لـيــس مـفــاجـئــا.

وكـمــا أورد الـبــروفـســور ريـتـشــارد
كندلبرغر ،من معهد ماساشوستس
للتقنية ،في كتابه الكالسيكي لعام
" 1987الـهــوس والــذعــر والتحطم"،
ي ـجــب أن ي ـمــر ب ـعــض ال ــوق ــت بعد
حـ ـ ـ ــدوث أزمـ ـ ـ ـ ــة ،قـ ـب ــل أن ي ـت ـعــافــى
الـمـسـتـثـمــرون ب ـص ــورة كــافـيــة من
خـســائــرهــم ،وم ــن زوال الــوهــم كي
يرغبوا بمعاودة نشاطهم.

ً
دائ ـمــا أنشطة إضــافـيــة فــي مراكز
تجارية أقــل .وفــي الطريقة ذاتها
يفضي انهيار في سعر النفط إلى
أنشطة غير مستدامة في مساحات
ذات جودة أدنى" .وتابعت" :جادلت
ه ــذه الـشــركــة االسـتـشــاريــة فــي أن
مـعـظــم ش ــرك ــات ال ــزي ــت الـصـخــري
اعـتـمــدت فــي ميزانياتها وخطط
الرسملة على سعر نفط محافظ
بين  55-60دوالرا للبرميل ،وهكذا
فإن مكاسب هذه السنة أفضت إلى
مراكز نقدية أفضل من المتوقع".
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاخ ـت ـن ــاق ــات
خطوط األنابيب ،تتوقع صناعة
الزيت الصخري تخطي العاصفة،

وأن تأتي خطوط أنابيب جديدة
ً
خالل أكثر قليال من سنة.
وبعد كل شيء ،يرى كثيرون أن
ً
االختناقات تشكل قلقا يمكن أن
يفضي إلــى تباطؤ نمو اإلنـتــاج،
لـ ـك ــن ت ـن ـف ـي ــذي ــي شـ ــركـ ــات ال ــزي ــت
الـ ـصـ ـخ ــري ي ـث ـق ــون ب ـ ــأن خ ـطــوط
األنــابـيــب الـجــديــدة ســوف تخفف
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف م ــن األع ـب ــاء
بـحـلــول أواخـ ــر ال ـع ــام الـمـقـبــل ،أو
أوائــل سنة  .2020ويظن كثيرون
أي ـض ــا أن تـكـلـفــة ال ـت ـض ـخــم الـتــي
لحقت بحوض بيرميان محتملة
بشكل ما.
وق ــال بـنــك بــاركـلـيــز فــي مــذكــرة

ت ـ ــوج ـ ــز حـ ـصـ ـيـ ـل ــة م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــره عــن
ً
ال ـص ـن ــاع ــة أخـ ـ ـي ـ ــرا ،إن "م ـكــاســب
الفاعلية واإلنتاجية ساعدت على
تعويض ارتفاع خدمات التضخم
مــع البعض مــن االسـتـثـنــاءات في
حوض بيرميان .وفي حقيقة األمر،
يتوقع المنتجون وشركات الخدمة
أن تخف التكلفة في النصف الثاني
من هذا العام".
وال يتفق الكل على هــذا الــرأي.
وقد كتب بنك ستاندرد تشارترد
في مذكرة يقول إن إدارة معلومات
الطاقة تتوقع أن يستقر اإلنـتــاج
خالل الربعين الثاني والثالث من
ال ـع ــام الـمـقـبــل ،لـيـغـلــق عـنــد نحو

 11.45مـلـيــون بــرمـيــل ف ــي ال ـيــوم،
قبل أن يتحسن بالربع األخير ،مع
دخ ــول خ ـطــوط أنــابـيــب بيرميان
الجديدة مرحلة التشغيل.
وأض ـ ـ ــاف" :ع ـل ــى أي حـ ــال ،فــإن
التنبؤات الحالية لديسمبر 2019
أدنى من التنبؤات السابقة ألبريل
من تلك السنة .ونحن نتوقع نموا
ف ــي عـ ــام  2019ب ـن ـحــو  860أل ــف
بــرم ـيــل ف ــي الـ ـي ــوم ،وهـ ــذا أق ــل من
تنبؤات إدارة معلومات الطاقة عند
 1.25مليون برميل يوميا".

ً
العراق األغنى نفطا في العالم عاجز
عن تحسين اإلنتاج
●

إيرينا سالف  -أويل برايس

سـ ــوف ي ـن ـمــو إنـ ـت ــاج ال ـن ـفــط ف ــي الـ ـع ــراق ب ـصــورة
هــامـشـيــة فـقــط خ ــال األعـ ــوام الـعـشــرة الـمـقـبـلــة ،رغــم
الطاقة اإلنتاجية المحتملة ،التي تبلغ نحو  7ماليين
برميل في اليوم ،وفق تنبؤات محلل في "آي اتش اس
ماركيت".
ووفق كريستوفر السنر ،فإن ثاني أكبر منتج للنفط
فــي منظمة أوبــك ســوف يتمكن مــن رفــع إنتاجه إلى
خمسة ماليين برميل يوميا فقط خالل العقد المقبل،
وسيرتفع إنتاجه إلى ستة ماليين برميل يوميا فقط
بحلول سنة  ،2036وفقا لتقرير صدر عن أراب نيوز.
ويرجع السبب وراء عدم قدرة العراق على تحسين
اإلنـ ـت ــاج بـ ـص ــورة ك ـب ـيــرة إلـ ــى األوض ـ ـ ــاع الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية فيه ،وهو ال يزال يعالج في الوقت الراهن
موجة احتجاجات في جنوب البالد نجمت عن مشاكل
مختلفة من عدم القدرة على الوصول إلى مياه شرب
نظيفة وكهرباء إلى انتشار معدالت بطالة عالية.
لكن بالنسبة إلى السنر توجد أيضا مشاكل تتعلق
بالصناعة بشكل مـحــدد ،ومعظمها يتعلق بالمال.
وأوضــح السنر ،أن أرقــام اإلنتاج المقدرة "محافظة"،
ويوجد الكثير من االستثمارات من أجل تحسين إنتاج

ثقافة اقتصادية
البطالة الدورية
يقصد بها البطالة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن م ــع
مـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاد
ف ـ ـ ــي دورة ا ل ـ ـن ـ ـشـ ــاط
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،والـ ـت ــي
تـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــر بـ ـ ـه ـ ــا ج ـم ـي ــع
حـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاط
ً
تـ ـق ــريـ ـب ــا ،وذل ـ ـ ــك عـلــى
ا لـ ــر غـ ــم مـ ــن أن بـعــض
األنشطة مثل صناعات
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـسـ ـل ــع الـ ـض ــروري ــة
ت ـ ـتـ ــأثـ ــر ب ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة أقـ ــل
مـ ـ ــن ت ـ ــأث ـ ــر صـ ـن ــاع ــات
أخ ـ ـ ــرى ،م ـث ــل ص ـنــاعــة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
والسلع المعمرة مثل
األج ـهــزة اإللـكـتــرونـيــة
والسيارات واألثاث.
ويـ ـع ــد ه ـ ــذا ال ـن ــوع
م ــن ال ـب ـطــالــة م ــن أشــد
أنواع البطالة ضررا.

آبــار النفط .كما تــوجــد اسـتـثـمــارات كثيرة ضــروريــة
لتصدير ذلــك النفط .لكن الــروابــط بين حقول النفط
ومــزارع التخزين في جنوب البالد ونقاط التصدير
ً
كــانــت السبب الــذي أفـضــى حـقــا إلــى االخـتـنــاقــات في
العراق.
ُيــذكــر أن نـقــص خ ـطــوط األنــاب ـيــب وال ـك ـهــربــاء في
البعض من الحقول كان أيضا ضمن التحديات التي
يتعين على ا لـعــراق التغلب عليها إذا أراد تحسين
إنتاجه بشكل أكبر وأسرع.
ويملك العراق احتياطيات نفطية تبلغ  153مليار
برميل منذ السنة الماضية ،لكن وزير النفط العراقي
جبار اللوعيبي ،قال في وقت سابق من هذه السنة،
إن االحـتـيــاطـيــات الـفـعـلـيــة يـمـكــن أن تـبـلــغ الـضـعــف.
وإذا صدقت التقديرات األعـلــى ،فإنها ســوف تجعل
الـعــراق أكـبــر دول ــة غنية بالنفط فــي الـعــالــم ،متقدما
على فنزويال ،التي تقول إن احتياطياتها أكثر من
 300مليار برميل ،وأيضا على السعودية ،التي تملك
 260.8مليار برميل.
وحـ ـ ـت ـ ــى فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ــال ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن ت ـ ـطـ ــويـ ــر هـ ــذه
االحتياطيات سيتطلب الكثير من رأس المال ،وتطوير
البنية التحتية ،حيث يجد ال ـعــراق بــالــوقــت الــراهــن
صعوبة في توفيرهما.

لوال «انهيار ليمان» براذرز لما تطورت صناعة «الكاتش أب»
«نورتون» و«رمضان» يهزان عرش «هاينز» العالمية من مقاعد الدراسة
●

أنتوان غارا  -مجلة فوربس

عندما تقدم بنك االستثمار
ل ـي ـمــان ب ـ ـ ــراذرز ب ـط ـلــب إش ـهــار
إفالسه ،قبل عشر سنوات ،كان
أح ــد أح ـ ــدث مــوظ ـفــي ال ـشــركــة،
وهو سكوت نورتون 32 ،سنة
اآلن ،يجلس خلف مكتب تداول
إل ـك ـت ــرون ــي ف ــي ط ــوك ـي ــو ،وهــو
يفكر فــي كيفية الـتـصــرف إزاء
مــا ح ــدث .وك ــان نــورتــون ،وهو
من سكان كاليفورنيا ،قد التحق
بعمليات ليمان التجارية في
الـيــابــان فــي صـيــف ع ــام ،2008
وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد وقـ ـ ــت ق ـص ـي ــر مــن
تخرجه من جامعة براون ،وكان
يسعى الى المغامرة بتمضية
أوائـ ــل الـعـشــريـنـيــات مــن عمره
فــي آسـيــا ،فــي حين كــان ينتقل
من جامعته المرموقة الى العمل
المصرفي.
ف ــي يـ ــوم االث ـن ـي ــن ال ـخــامــس
ع ـ ـ ـشـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـهـ ـ ــر س ـب ـت ـم ـب ــر
ت ــوج ــه ال ـ ــى ال ـم ـك ـتــب ق ـب ــل ب ــدء
عـمــل ال ـســوق اآلس ـيــويــة ،وكــان
ً
ً
يتوقع يــومــا حــافــا بــالـتــداول.
وكـ ـ ـ ــان سـ ـه ــم لـ ـيـ ـم ــان ي ـت ــراج ــع
ط ـ ـ ـ ـ ــوال أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،وك ـ ـ ـ ـ ــان األم ـ ـ ــل
األخـ ـ ـي ـ ــر ل ـل ـش ــرك ــة ي ـت ـم ـث ــل فــي
عملية إ ن ـقــاذ فــي عطلة نهاية
األسـبــوع .لكن ذلــك لــم يتحقق.
وي ـس ـت ــذك ــر نـ ــورتـ ــون أن ""أول
م ـ ـب ـ ــادالت ل ـع ـم ـل ـن ــا كـ ــانـ ــت فــي
نيوزيلندا وأستراليا ،والتفت
أح ــد األش ـخ ــاص ن ـحــوي وق ــال

تداوالتنا تهوي في نيوزيلندا،
وتم الغاء تراخيص تداولنا".

طلب إشهار اإلفالس
أصـ ـ ـ ــاب طـ ـل ــب إش ـ ـهـ ــار إفـ ــاس
لـ ـيـ ـم ــان ،مـ ـس ــاء يـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ــد ،فــي
ن ـيــويــورك ،وقـبــل ب ــدء ال ـت ــداول في
آس ـ ـيـ ــا -أصـ ـ ـ ــاب ن ـ ــورت ـ ــون وب ـق ـيــة
ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي الـ ـش ــرك ــة ب ــذه ــول
ت ــام ،فـقــد ك ــان ذل ــك يعني تعرض
كـبــار موظفي الشركة والعاملين
الـعــاديـيــن فـيـهــا ،عـلــى حــد س ــواء،
لخسارة بمليارات الـ ــدوالرات في
أس ـه ــم ال ـب ـنــك ،وم ــن الـمـحـتـمــل أن
يعقب ذلك خسارتهم لوظائفهم.
وف ــي ن ـي ــوي ــورك ،أع ـيــد ترتيب
وضع وول ستريت خالل ساعات،
وخــال أسابيع حــدث انهيار غير
مـسـبــوق ف ــي االئ ـت ـم ــان ،ووضـعــت
حتى أكثر شركات العالم قوة أمام
خطر نفاد النقد .ثم فقد أكثر من
مـلـيــون أم ـيــركــي مـنــازلـهــم بسبب
الحجز ،وتحول الماليين غيرهم
الى عاطلين عن العمل.
ول ـكــن بــالـنـسـبــة ال ــى أشـخــاص
مثل نورتون الذي كان مجرد شاب
متفرج على األزمة المالية ،فقد كان
ذلك فرصة للراحة .ويقول نورتون:
"لم أكن مثل البعض الذين أمضوا
 20سنة في الخدمة مع ليمان ،وكان
ً
ذلك مدمرا لهم .وقد حصلت على
ً
فرصة حقيقية ألن أصبح مراقبا،
وأن أقول لنفسي" :كل شيء يحدث
لسبب .وتـلــك حياتي فــي القصة،

وهي نقطة محورية وسوف أتعلم
من هــذه التجربة .والتغيير شيء
جيد".
وقبل توجهه الــى طوكيو ،كان
نورتون ورفيق غرفته في الجامعة
مــارك رمضان يدرسان فكرة عمل
ت ـ ـجـ ــاري ص ـغ ـي ــر ،خ ـ ــال األش ـه ــر
األخيرة في جامعة ب ــراون ،بعيدا
عن عالم المال والتداول .لقد أرادا
صنع نوعية أفضل من الكاتش أب.
وي ـق ــول ن ــورت ــون" :كـ ــان نصف
السنة الدراسية الثاني لسنتنا في
الجامعة ،وكنا نتحدث عن وجود
الكثير مــن أن ــواع ال ـخ ــردل ،بينما
هناك نوع واحــد فقط من الكاتش
أب .وأدركنا أن الطعام في أميركا
كان يتغير نحو األفضل ،وكل فئة
طعام في األسواق المركزية ،سواء
ك ــان ــت ال ـخ ـبــز ال ـك ــام ــل أو األل ـب ــان
العضوية ،أو في المطاعم مع شعار
مــن ال ـمــزرعــة ال ــى ال ـطــاولــة ،كانت
تتحسن .ولـكــن الـتــوابــل ،وخاصة
الـكــاتــش أب لــم تـتـطــور عـلــى مــدى
ً
 70عاما".
ث ـ ــم ب ـ ــدأ نـ ـ ــورتـ ـ ــون ورم ـ ـضـ ــان
مـ ــع اث ـن ـي ــن آخـ ــريـ ــن مـ ــن أص ــدق ــاء
جامعة بــراون تجارب منزلية في
بروفيدنس في رود آيالند ،وجربوا
عشرات الوصفات وأقاموا حفالت
تذوق للكاتش أب لزمالء الدراسة.
وفي نهاية المطاف ،قــرروا وجود
فــرصــة ســوق ـيــة .وي ـقــول نــورتــون:
"كانت صناعة الكاتش أب تخضع
ً
لهيمنة احتكار بدا جاهزا للتغيير".
ولكن مع اقتراب التخرج لم يفكر

نورتون (يمين الصورة) ورمضان يهزان عرش هاينز
ن ــورت ــون ورمـ ـض ــان ف ــي امـكــانـيــة
تـحــويــل الـفـكــرة ال ــى عـمــل تـجــاري
حقيقي .ويقول نورتون إنها كانت
ً
"نوعا من البدع" .وبمجرد وصوله
الى طوكيو أمضى عطالت نهاية
األسبوع في التحدث مع رمضان،
الـ ـ ــذي كـ ـ ــان ح ـص ــل ع ـل ــى وظ ـي ـفــة
بضائع مستهلكين في ماكينزي
بنيويورك ،وعمل على صياغة فكرة
الـعـمــل بـمــا فــي ذل ــك استراتيجية
التوجه الى السوق وخطة تمويل.
ثــم ح ــدث إف ــاس لـيـمــان ال ــذي هز
صعود نورتون.
وي ـقــول ن ــورت ــون" :ل ــم أك ــن على
مـســار ســريــع للتحول ال ــى عضو
منتدب في هذا البنك االستثماري
العالمي .وبحكم وجوده في آسيا

قرر أن األزمة كانت فرصة لالختبار
والمجازفة ،وأجــرى اتـصــاالت مع
ً
وسطاء في آسيا ،وأوجــد مسكنا
لكل شخص فــي شركة ميزيوهو
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة .وانـ ـض ــم
نـ ــورتـ ــون ل ـس ـن ــة ،ث ــم ه ـج ــر ال ـم ــال
ً
لـيـبــدأ ع ـمــا ال ي ـهــدف ال ــى الــربــح
يــدعــى "آس ـيــا وي ـل ـنــغ" ،ق ــام خالله
مــع صــديــق لــه بــالـسـفــر ال ــى شتى
أنحاء القارة ،على دراجات هوائية
واستكشف نحو دستين من الدول،
ً
وأقاما أعماال اعالمية مزدهرة عبر
عملهما .وبحلول عــام  2010عاد
نورتون الى نيويورك ،وانضم الى
رمضان واثنين من رفــاق الصف،
وانطلقوا نحو فكرة الكاتش أب.
ثم أطلقوا "السير كنسنغتون"،

ً
وهــي شركة توابل سميت تيمنا
ب ــال ـت ــاج ــر االن ـك ـل ـي ــزي ف ــي ال ـق ــرن
الثامن عشر ،الــذي قــدم المشورة
ال ـ ـ ـ ــى شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـه ـ ـنـ ــد الـ ـش ــرقـ ـي ــة
البريطانية حول تجارة التوابل،
ً
وكان عضوا في الجمعية الوطنية
الجغرافية و"نقابة الفلفل" .وعندما
عاد السير كنسنغتون الى انكلترا
ّ
أل ــف مــا دع ــاه نــورتــون ورمـضــان
أط ــروح ــة دكـ ـت ــوراة "م ــزل ــزل ــة" في
جامعة كامبريدج ،بعنوان "اتحاد
أكثر مالء مة :فن األكــل البيزنطي
وال ـتــزاوج المبهج بين النفوذين
اليوناني والروماني."330-453 ،
وبـهــذا االســم المميز ،اضــافــة الى
و صـفــة كــا تــش أب طبيعية غنية
بــال ـتــوابــل قـ ــررا مــواج ـهــة هــايـنــز،

وه ــي واحـ ــدة مــن أكـثــر الـمــاركــات
ربحية في أميركا.
ومـ ـ ــن م ـ ـجـ ــرد بـ ــدايـ ــة ص ـغ ـيــرة
فـ ـ ــي س ـ ـنـ ــة  2010تـ ـ ـط ـ ــور " سـ ـي ــر
كنسنغتون" الى واحد من أفضل
ال ـم ــارك ــات ال ـجــديــدة ف ــي صـنــاعــة
الـغــذاء .وجمع نــورتــون ورمضان
ً
مبلغا اجماليا وصل الى عشرين
م ـل ـي ــون دوالر م ــن مـسـتـثـمــريــن،
بـمــن فـيـهــم الـمـسـتـثـمــر الـمـشـهــور
فيرلينفست .وتمت تسميتهما في
قائمة فوربس لسنة  2012ألشهر
الشخصيات في صناعة الطعام،
تحت  30سنة .وبعد وقت قصير
انتشرت منتجات كنسغتون من
ال ـك ــات ــش أب والـ ـت ــواب ــل االخ ـ ــرى
م ـثــل الـ ـخ ــردل وال ـم ــاي ــون ـي ــز على
صعيد البالد ،واقتحمت المطاعم
واألسواق المركزية.
وبـحـلــول عــام  ،2017أصبحت
هــذه الشركة على الشكل الناجح
ً
ال ـ ــذي تـ ـص ــوره نـ ــورتـ ــون ت ـم ــام ــا.
ث ــم اس ـت ـح ــوذت يــونـيـلـيـفــر ،وهــي
منافسة ماركة السير كنسنغتون
غــواليــث فــي كــرافــت هــايـنــز ،على
ال ـشــركــة ،ف ــي مـقــابــل  140مليون
دوالر.
وي ـع ـم ــل نـ ــورتـ ــون ورمـ ـض ــان
اآلن على تحويل فكرتهما ،التي
انطلقت في مهاجع الدراسة ،الى
ظاهرة عالمية بدعم من  160مليار
دوالر من شركة أم احتضنت نمو
مــاركــات الطعام الــرائــدة ،مثل بن
آند جيري.
قصة نجاح نورتون الصاخبة

فــي الكاتش أب مــا كانت لتحدث
ل ـ ـ ــو ل ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـعـ ــرض ب ـ ـنـ ــك لـ ـيـ ـم ــان
بــراذرز لالنهيار .ويقول نورتون
ع ــن األزمـ ـ ــة" :ك ـنــت أع ـلــم أن ـنــي ما
ك ـنــت ألح ـص ــل ع ـلــى ق ــدر أق ــل من
المسؤوليات القانونية مما نلته
عندما كنت في الثالثة والعشرين
من العمر .وكان الخطر األكبر هو
أال أتحمل احدى تلك المسؤوليات،
وكـنــت ســوف أعـيــش حياتي كما
رسمها آخ ــرون وليس كما أردت
أنا".
وبالنسبة الــى نــورتــون كانت
رؤية أكبر عملية افالس في تاريخ
ً
الواليات المتحدة وعواقبها جزءا
من السبب الذي دفعه مع رمضان،
الــى اتـخــاذ ق ــرار بيع الـشــركــة الى
يونيليفر .ويقول نورتون" :قصة
التمويل تدور حول عرض وطلب
االئـ ـتـ ـم ــان ،وهـ ــو ب ـش ـكــل تـقــريـبــي
عرض وطلب المخاطرة ،وأظن أن
تجربتي عند بداية عملي المهني
ً
فــي بنك ليمان أعطتني منظورا
يـقـيــم االب ـ ــداع واالس ـت ـق ــرار ،بـقــدر
يفوق تجميع الثروة".
ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ثـ ـ ـم ـ ــة شـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي أن
األشخاص الذين كانوا يتخذون
قــرارات االستثمار في بنك ليمان
بـ ـ ـ ــراذرز ك ــان ــوا م ــن ال ـم ـت ـهــوريــن،
ً
والشركات جمعيات مهمة جدا في
المجتمع بالنسبة الى المساهمين
والـمــوظـفـيــن وال ـع ـمــاء .وتـعــرض
ً
ذلك االستقرار للخطر يمثل تخليا
عن مسؤوليتك ازاء المجتمع.
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اقتصاد
«داو جونز» يحقق أعلى إغالق قياسي في تاريخه رغم التوترات التجارية
ةديرجلا
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األسهم الصينية تسجل أفضل أداء يومي منذ  ...2016و«اليابانية» ترتفع بدعم مكاسب «وول ستريت»
ارتفع «داو جونز» الصناعي
بنسبة  %0.9أو  251نقطة
إلى  26657نقطة ،وصعد
«ناسداك» بنسبة  %1أو 78
نقطة إلى  8028نقطة ،في
حين ارتفع «»S&P 500
القياسي بنسبة  %0.8أو 23
نقطة إلى  2930نقطة.

وس ـ ـ ـ ـ ــط تـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــل ل ـ ـل ـ ـتـ ــوتـ ــرات
الـتـجــاريــة بين الــواليــات المتحدة
والصين ،ارتفعت مؤشرات األسهم
األميركية خالل تعامالت الخميس
عقب بـيــانــات اقتصادية إيجابية
وان ـت ـعــاش الـقـطــاع الـتـكـنــولــوجــي،
وس ـجــل "داو جــونــز" أع ـلــى إغــاق
ق ـيــاســي ع ـلــى اإلط ـ ــاق ه ــو األول
منذ يناير.
وارت ـفــع "داو جــونــز" الصناعي
بنسبة  0.9في المئة ،أو  251نقطة
إلى  26657نقطة ،وصعد "ناسداك"
بنسبة  1في المئة ،أو  78نقطة إلى
 8028نقطة ،في حين ارتفع "S&P
 "500القياسي بنسبة  0.8في المئة
أو  23نقطة إلى  2930نقطة.

وفي األســواق األوروبـيــة ،ارتفع
م ــؤش ــر "س ـت ــوك ــس ي ـ ـ ــوروب "600
بنسبة  0.7في المئة أو حوالي 2.5
نقطة إلى  382نقطة.
وصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر "ف ـ ــوت ـ ـس ـ ــي"
البريطاني ( )36 +نقطة إلى 7367
ن ـق ـط ــة ،وارتـ ـ ـف ـ ــع م ــؤش ــر "داك ـ ـ ــس"
األلماني ( )107 +نقاط إلى 12326
نـقـطــة ،وصـعــد الـمــؤشــر الفرنسي
"كاك" ( )58 +نقطة إلى  5451نقطة.
وف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا ،ارتـ ـفـ ـع ــت األس ـه ــم
اليابانية في تعامالت أمس ،مقتفية
أث ــر نـظـيــرتـهــا ف ــي "وول سـتــريــت"
ال ـت ــي ص ـع ــدت أمـ ـ ــس ،وب ــدع ــم مــن
ضعف الين.
وأغـ ـل ــق م ــؤش ــر نـيـكــي الـجـلـســة

مرتفعا  0.8في المئة عند 23869
نقطة ،كما صعد المؤشر األوســع
ن ـط ــاق ــا "ت ــوبـ ـك ــس"  0.9ف ــي الـمـئــة
إلـ ــى  1804نـ ـق ــاط ،لـيـسـجــل أعـلــى
مستوياته فــي  4أش ـهــر ،ومحققا
مكاسب خالل هذا األسبوع بأكثر
من  4في المئة.
وتــراجــع الـيــن بنسبة  0.33في
المئة إلــى  112.86مقابل ال ــدوالر،
عند الساعة  09:47صباحا بتوقيت
مكة المكرمة ،وهو ما ساعد في دعم
أسهم الشركات المصدرة.
وارتـفـعــت أسـعــار المستهلكين
ف ــي ال ـيــابــان ب ــأس ــرع وت ـي ــرة ف ــي 6
أشهر خالل أغسطس ،حيث سجل
التضخم الرئيس أعلى مستوى في

نصف عــام مرتفعا  0.4فــي المئة،
مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 1.3
في المئة.
وأظهرت القراءة األولية لمؤشر
"نيكي-ماركيت" لمديري المشتريات
الصناعي في اليابان وصوله إلى
أعلى مستوى في  3أشهر عند 52.9
نقطة خالل سبتمبر ،من  52.5نقطة
في أغسطس.
ك ـمــا س ــاع ــد ق ـ ــرار ب ـنــك ال ـيــابــان
تـقـلـيــل مـشـتــريــات ال ــدي ــون طويلة
األجل التي تستحق في أكثر من 25
ً
عاما في عمليات أمس ،في تعزيز
عائد السندات الحكومية استحقاق
عشرين وثالثين ً
عاما.
أيضا ،ارتفعت األسهم الصينية

خ ـ ــال ت ـ ـ ـ ــداوالت أمـ ـ ــس ،ب ــدع ــم مــن
اإلغ ـ ــاق الـقـيــاســي لـنـظـيــرتـهــا في
"وول ستريت" ،حيث ارتفعت كافة
القطاعات ،لكن القطاع المالي سجل
أكبر مكاسب.
وأغلق مؤشر "سي إس آي "300
وهــو مؤشر لألسهم الرئيسة في
شنغهاي وشنتشن ،مرتفعا  3في
المئة ،مسجال أفضل مكاسب يومية
منذ مايو .2016
وقفز مؤشر "شنغهاي المركب"
 2.5ف ــي ال ـم ـئــة لـيـغـلــق ع ـنــد 2797
نقطة ،كما ارتفع "شنتشن المركب"
 1.8في المئة إلى  1445نقطة.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـي ـن ـيــة
"ال ـ ـيـ ــوان" هــامـشـيــا  0.1ف ــي الـمـئــة

إل ــى  6.8402مـقــابــل ال ـ ــدوالر ،عند
ال ـســاعــة  11:10صـبــاحــا بتوقيت
مكة المكرمة.
ومع تصاعد التوترات بين أكبر
اقـتـصــاديــن فــي ال ـعــالــم ،ق ــال وزيــر
التجارة الصيني ،أمس األول ،إنه
يأمل أن تتخذ الــواليــات المتحدة
خطوات لتغيير سلوكها.
وقالت المديرة اإلداريــة ونائبة
رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة ف ــي آسـيــا
والـمـحـيــط ال ـه ــادئ ل ــدى "جـيــه بي
مــورغــان تشيس" جينج أولــريــش:
"نحن بحاجة حاليا إلى التفكير ما
إذا كانت الحرب التجارية الحالية
س ـت ـت ـحــول إلـ ــى حـ ــرب اق ـت ـصــاديــة
باردة ،نحن نأمل أال تكون كذلك".

وص ـ ــرح ـ ــت أم ـ ــس األول خ ــال
م ــؤتـ ـم ــر ل ـل ـم ـن ـت ــدى االقـ ـتـ ـص ــادي
ال ـع ــال ـم ــي ق ــائـ ـل ــة" :ال ت ـ ــزال ه ـنــاك
ف ــرص ــة لـلـجــانـبـيــن ل ـل ــوص ــول إلــى
ط ــاول ــة ال ـم ـف ــاوض ــات"" ،ومـ ــا زال ــت
هناك فرصة للتوصل إلى نوع من
المصالحة  -وكلنا نـعــرف أنــه إذا
استمرت الحرب التجارية ،فسيكون
وضع خسارة للجميع ،لن يستفيد
أي شخص في العالم".
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت أولـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــش خ ـ ــال
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـتــي نـقـلـتـهــا "ســي
إن بــي س ــي" "أن الـصـيــن لــن تغير
سـ ـي ــاسـ ـتـ ـه ــا ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ب ـس ـبــب
الضغوط الخارجية".
(أرقام)

«بيتك» :جهاز  XTMإلكتروني بخدمات متطورة «الوطني» يعلن فائزي «الجوهرة» األسبوعية
يشهد جهاز إكس تي إم ( )XTMالتفاعلي
ذاتي الخدمة الذي بدأ بيت التمويل الكويتي
(بيتك) تشغيله في مجمع األفنيوز وفي فرع
الفيحاء ،إقباال كبيرا ومتزايدا من العمالء،
لالستفادة من الخدمات الجديدة والفريدة
ال ـت ــي ي ــوف ــره ــا ،وت ـش ـكــل ط ـف ــرة م ـت ـقــدمــة في
الخدمات اإللكترونية المبتكرة القائمة على
الخدمة الذاتية للعميل ،وتمكينه من إجراء
حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي
الـخــدمــة ،لتحقيق ظ ــروف جـيــدة ومناسبة،
والحصول على الخدمة مباشرة على مــدار
الساعة وبأعلى مستويات الجودة.
ويقدم جهاز ( )XTMاألول من نوعه على
مستوى الكويت والمنطقة ،خدماته حصريا
لعمالء "بيتك" ،وأبرزها السحب واإليداع من
دون بطاقة ،وخدمة تحديث بيانات العميل
مباشرة ،وفتح حسابات "التوفير– الودائع
االسـتـثـمــاريــة" وغـيــرهــا ،وبــذلــك يعتبر فرعا
إلكترونيا صغيرا ،يوفر خدمة فائقة الجودة

للعمالء من غير تأخير وبكفاء ة عالية ،مما
يؤكد الجهود االبتكارية ،ويظهر سعي "بيتك"
لتبني آخر التطورات التكنولوجية في العمل
ً
الـمـصــرفــي ،وتــوفـيــر خــدمــات مـتـطــورة وفـقــا
لمفهوم التنوع والشمولية ،بما يتوافق مع
أعلى معايير الجودة.
ويـعـتـبــر ال ـج ـهــاز تــأك ـيــدا ج ــدي ــدا لـحــرص
"بيتك" على توفير معظم الخدمات المصرفية
ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا الـ ـف ــرع ال ـم ـص ــرف ــي ،م ــن خــال
وسائل التقنية الحديثة التي تتجاوز عوائق
الوقت والمكان ،كما أن الجهاز يتيح إمكان
التطوير واإلضافة الدائمة لمنظومة الخدمات،
ويتيح إجراء المعامالت المصرفية بأسلوب
عصري وأدوات تقنية متطورة.
وي ـم ـكــن لـلـعـمـيــل ف ـتــح ح ـســابــات الـتــوفـيــر
وودائع استثمارية بشكل ذاتي ،دون الحاجة
إلى مراجعة الفرع ،إضافة إلى إمكان اإليداع
والسحب النقدي من دون بطاقة سحب آلي،
وتحديث البيانات ،واالستعالم عن الرصيد،

وط ـلــب ك ـشــف ح ـســاب ف ــي أي وق ــت وبـشـكــل
ف ـ ــوري ،وال ـت ـحــويــل ب ـيــن ال ـح ـس ــاب ــات ،ودف ــع
األقساط ،وغيرها من الخدمات المميزة.

ي ـقــدم ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي م ــن خ ــال حـســاب
الجوهرة مكافآت للعمالء عبر السحب األسبوعي،
الـشـهــري ورب ــع الـسـنــوي ،وق ــد أعـلــن الـبـنــك أسـمــاء
الفائزين فــي السحب األ سـبــو عــي لشهر سبتمبر،
حيث فاز كل من أمل صالح محمد ،وعبدالله حسين
الشيخ ،وقمرية حسين ششتري ،بجائزة قيمتها 5
آالف دينار لكل منهم.
ويوفر "الوطني" لعمالء حساب الجوهرة الدخول
تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة  5آالف دينار
أسبوعيا ،و 125ألف دينار شهريا ،والجائزة الكبرى
بقيمة  250ألف دينار بشكل ربع سنوي ،حيث إن
كل  50دينارا يودعها العميل في حساب الجوهرة
تمنحه فرصة لدخول السحب.
علما بــأن الـحــد األدن ــى لفتح الحساب هــو 400
دينار ،والحد األقصى للمبلغ الذي يمكن االحتفاظ
به في الحساب هو  500ألــف .وفــي حــال عــدم قيام
العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب
الجوهرة خالل الفترة المطلوبة ،تتضاعف فرص
الفوز مقابل كل  50دينارا في الحساب.

ويــوفــر "الــوطـنــي" منذ عام
 2012م ـكــافــآت لـعـمــائــه من
خالل السحوبات األسبوعية
وال ـش ـهــريــة وربـ ــع الـسـنــويــة
لحساب الـجــوهــرة ،بجوائز
ت ـص ــل ق ـي ـم ـت ـهــا اإلج ـمــال ـيــة
إ لـ ـ ـ ــى  2.200.000د ي ـ ـنـ ــار
س ـنــوي .وبــإم ـكــان الـعـمــاء
فتح حساب الجوهرة بكل
س ـهــولــة وي ـس ــر م ــن خــال
خ ــدم ـت ــي "ال ــوطـ ـن ــي" عـبــر
اإلنترنت و"الوطني" عبر
الـمــوبــايــل ،أو زي ــارة أحد
أفرع البنك.
ويقدم "الوطني" مجموعة
متنوعة من الخدمات والحلول المصرفية ،إضافة
إلى العروض والمكافآت والمزايا العديدة ،في إطار
حرصه الدائم على بناء أواصر عالقات قوية ودائمة
مع العمالء.

«زين» الشريك االستراتيجي للمنتخب الوطني للدراجات المائية
أعـلـنــت "زي ــن" شــراكـتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة لمنتخب الكويت
لـلــدراجــات المائية للعام الثامن على الـتــوالــي ،والـتــي تشمل
مشاركته في بطولة العالم للدراجات المائية لعام  ،2018التي
ستقام في أكتوبر المقبل بوالية أريزونا في الواليات المتحدة
األميركية.
وبينت الشركة ،خالل المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمقر النادي
البحري الكويتي ،أن رعايتها ألبطال المنتخب جاءت تماشيا مع
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة ،حيث أعربت
عن تمنياتها ألبطال المنتخب بالتوفيق في مشاركتهم ببطولة
العالم والمعسكر التدريبي الذي سيقام بأميركا.
وأوضحت أن رعايتها ألبطال منتخب الكويت خالل السنوات
الثماني الماضية ج ــاء ت لتؤكد ثقتها الكبيرة فــي كـفــاء ات
الشباب الكويتي الذي يحمل اسم الكويت في المحافل اإلقليمية
والعالمية ،على حد سواء.
وأشارت "زين" إلى أن منتخب الكويت للدراجات المائية تم
تشكيله واعتماده رسميا من النادي البحري الرياضي الكويتي،
لتمثيل الكويت في جميع البطوالت اإلقليمية والعالمية ،حيث

أحرز أبطال المنتخب العديد من اإلنجازات خالل مشاركاتهم
السابقة فــي عــدد مــن أكـبــر الـبـطــوالت الخليجية واآلسـيــويــة
والعالمية ،أبرزها مجموعة من المراكز األولى في بطولة العالم
للدراجات المائية بالمواسم األخيرة وألقاب الفئات في بطولة
اإلمارات الدولية وكأس ملك تايلند.
وأعــربــت الشركة عــن فخرها بجميع الـفــرق الوطنية التي
تحمل العلم الكويتي ،وتحقق باسمه اإلنجازات الكبيرة في
شتى أنحاء العالم ،مؤكدة أنها حريصة على تشجيع أبطال
ً
هــذا المنتخب ،والــذي ُيعد واحــدا من الفرق الوطنية المهمة
التي تسعى إلى المساهمة في االرتقاء بالمستوى الرياضي
بالكويت محليا ودوليا.
ولـ ـفـ ـت ــت "زيـ ـ ـ ـ ــن" إل ـ ــى أن رع ــايـ ـتـ ـه ــا جـ ـ ـ ــاءت ت ـم ــاش ـي ــا مــع
اسـتــراتـيـجـيـتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي تـنـتـهـجـهــا ت ـج ــاه قـطــاع
الرياضة والشباب ،منها رياضة الدراجات المائية ،التي تعد
من الرياضات المائية المحببة والشهيرة بين فئة الشباب في
ً
الكويت ،حيث "لن تألو الشركة جهدا في مواصلة مساهماتها
إلبراز الطاقات الوطنية وإنجازاتهم أينما كانوا".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

تراجع اإلسترليني
عقب رفض خطة ماي
تراجع الجنيه اإلسترليني
أثـ ـن ــاء ت ـ ـ ــداوالت أم ـ ــس ،عقب
ســاعــات مــن رفــض مفاوضي
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـطــة
"تشيكرز" ،المقدمة من رئيسة
الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة تـيــريــزا
ماي بشأن "بريكسيت".
وانـ ـخـ ـف ــض اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي
بنسبة  0.56فــي الـمـئــة أمــام
الــدوالر إلى مستوى 1.3191
من  ،1.3297الذي يمثل أعلى
مـ ـسـ ـت ــوي ــات ــه فـ ـ ــي شـ ـه ــري ــن،
الساعة  1:06مـسـ ً
ـاء بتوقيت
مـ ـك ــة الـ ـمـ ـك ــرم ــة ،وت ــراجـ ـع ــت
ال ـع ـم ـل ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أم ـ ــام
اليورو بنسبة  0.6في المئة
إلى .0.8930
وعـ ـ ـ ـك ـ ـ ــس اإلس ـ ـتـ ــرل ـ ـي ـ ـنـ ــي
مـكــاسـبــه ال ـتــي حـقـقـهــا أمــس
األول ،بدعم من بيانات أسعار
المستهلكين.

ارتفاع دوالر
هونغ كونغ بأكبر
وتيرة منذ عام 2003
أسعار المعادن الثمينة والنفط

ارت ـفــع دوالر هــونــغ كونغ
بأكبر وتـيــرة فــي حــوالــي 15
ع ــام ــا .وأرجـ ــع مـحـلـلــون ذلــك
إلى احتمالية رفع الفائدة في
المدينة ،وقبيل عطلة رسمية
سـ ـتـ ـشـ ـه ــده ــا ه ـ ــون ـ ــغ ك ــون ــغ
األسبوع المقبل.
وصعد دوالر هونغ كونغ
أمام الدوالر األميركي بنسبة
 0.41فــي المئة إلــى مستوى
 7.8101في تمام الساعة 9:40
ً
صباحا بتوقيت مكة المكرمة،
بعد أن ارتفع في وقت سابق
 0.6فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وهـ ـ ــو أك ـبــر
ارتفاع له منذ عام  2003-إلى
.7.7930

مسؤولو «زين» مع المنتخب الوطني للدراجات المائية
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مسك وعنبر

مزاج
«آخر أمراض الكوكب»
لحميد يونس و{صدى
األرواح» لعبد الخالق
كالليب ...روايتان
للقراءة.
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مسك وعنبر

تفتتح دار اآلثار اإلسالمية بعد نجاحه الالفت في الدورة
عن دور الفنان أحمد
األولى أقام مهرجان الجونة
سالمة في {عش الدبابير} موسمها الثقافي الـ ،42
السينمائي حفال مبهرا
بعد غد ،بمحاضرة عن
وعرضه المسرحي
بحضور عشرات النجوم في
متحف الراحل طارق
«فرحانة» لقاء معه.
افتتاح دورته الثانية.
رجب.

سيلين ديون تبدأ تسجيل
أغنياتها الجديدة باالستديو
حققت المرتبة األولى في جولتها العالمية بإيرادات  56مليون دوالر
دخلت المغنية العالميةسيلين ديو ن أخيرا إلى االستديو
لتسجيل بـعــض األغ ـن ـيــات ال ـجــديــدة ،وش ــارك ــت الجمهور
حماسها لنشاطها الحالي هذا ،حيث نشرت عبر صفحتها
الخاصة على موقع التواصل االجتماعي "إنستغرام" العديد
من الصور من داخــل االستديو ،حيث إنها تسجل أغنيات
ج ــدي ــدة ،وعـلـقــت عليها قــائـلــة "م ــرة أخ ــرى فــى االسـتــديــو،
متحمسة لتسجيل بعض األعمال الجديدة الرائعة".
ويأتي ذلك بعد انتهاء ديون من جولتها الغنائية العالمية
التي شملت عــددا مــن ال ــدول واحتلت مــن خاللها المرتبة
األولى بين زميالتها من حيث إجمالي اإليرادات التي بلغت
حوالي  56مليون دوالر ،إثر احيائها  22حفلة ،في دول آسيا
ومناطق من أستراليا ونيوزيلندا.
كــان موقع " "Billboard BoxScoreقــد كشف أن إجمالى
إيــرادات الجولة الغنائية العالمية الصيفية األخيرة التى
قــامــت ب ـهــا ديـ ــون وض ـمــت  22ح ـفــا ب ـلــغ ن ـحــو  56مـلـيــون
دوالر ،حيث بيعت أكثر  250ألف تذكرة في آسيا وأستراليا
ونيوزيلندا.
يشار إلى أن النجمة العالمية تتعامل بعفوية شديدة ،وهو
ما يلفت األنظار إليها بشكل ملحوظ ،حيث نشرت النجمة
( 50عاما) على صفحتها بـ "إنستغرام" صورة تقوم خاللها
بخياطة أحد الجوارب الخاصة بها ،وعلقت عليها قائلة،
"شكرا أمي ،فأنت علمتيني جيدا".
وحصدت صورة ديون ،التي تقدر ثروتها بـ  400مليون
دوالر وف ــق مجلة فــوربــس األمـيــركـيــة ،الكثير مــن عـبــارات
اإلشادة بتواضعها وتعاملها بعفوية شديدة أمام محبيها

ومعجبيها ،وحصدت الصور أكثر من  14.4ألف  likesخالل
 14دقيقة فقط.
وعلى مدار مشوار سيلين ديون الفني ،أصدرت العديد من
األغاني الناجحة التي حققت نجاحا كبيرا وشعبية رائعة،
وخــال مـشــوارهــا حــازت العديد مــن الـجــوائــز الموسيقية،
وأبرزها جائزة "غرامي" التي فازت عدة مرات ،وجائزة ""MTV
التي ترشحت لها أكثر من مرة ،وجائزة جونو.
يذكر أن ديون ولدت في  30مارس  ،1968بمدينة كوبيك
بكندا ،وهي مغنية بوب كندية من أصل فرنسي .بدأت الغناء
عالميا في  ،1990أصدرت
عام  1980في فرنسا ،واشتهرت
ً
أول ألبوم لها عام  1981باللغة الفرنسية ،وهو La Voix du
 ،Bon Dieuوبـعــد عــام شــاركــت فــي مسابقة موسيقية في
طوكيو باليابان وحصلت على الجائزة األولى.
وف ــي ع ــام  1987أنـتـجــت ألـبــومــا آخ ــر بــاســم ،Incognito
الذي حقق نجاحا كبيرا .في عام  ،1988بعد أن عاشت في
ســويـســرا فـتــرة ،شــاركــت فــي مسابقة يــوروفـيـغــن لألغاني
( )EurovisionSong Contestالتي أقيمت هناك ،واستطاعت
ال ـفــوز فـيـهــا ممثلة ســوي ـســرا .وأطـلـقــت أول أل ـبــوم باللغة
اإلنـكـلـيــزيــة ع ــام  1990وه ــو  Unisonال ــذي أكسبها شهرة
عالمية.
بعد عودتها إلــى أميركا الشمالية ،عملت فــي الــواليــات
المتحدة األميركية وقامت بعدة أعمال موسيقية منها أغنية
لفيلم ديزني "الحسناء والــوحــش" .ومما زاد من شهرتها
عالميا أغنية  My Heart Will Go Onالتي سجلتها لفيلم
تايتانيك عام .1997

الجزء الثاني من «»Suicide Squad
تدور أحداثه بالشرق األوسط
انتشرت منذ أيام بعض األخبار ،من خالل
مــوقــع " ،"Super Bro Moviesب ــأن أح ــداث
الـجــزء الثاني مــن فيلم اإلث ــارة والتشويق
الشهير ( ،)Suicide Squadستدور في الشرق
ينف أي شخص من
األوسط ،لكن لم يؤكد أو ِ
فريق العمل تلك األخبار حتى اآلن.
وكان كاتب الفيلم َّ
صرح قبل أيام قليلة،
بأنه انتهى من كتابة نصف الجزء الثاني
م ــن ال ـف ـي ـلــم ،وأن نـصـفــه س ـيــزيــد م ــن عمق
الشخصيات ،لكن ال توجد أخـبــار رسمية
عن موعد تصوير الفيلم أو تاريخ عرضه.
وكــان الجزء األول من ""Suicide Squad
حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه عام ،2016
متخطيا حاجز الـ 750مليون دوالر في دور
العرض.

لقطة من الجزء األول

وت ــدور أح ــداث الـجــزء األول حــول مهمة
تجمع معظم الشخصيات الشريرة التي تم
تقديمها على مدى تاريخ السينما العالمية،
وحققت شهرة كبيرة على مستوى العالم،
منها شخصية "الجوكر" ،التي تم تقديمها
للمرة األولى سينمائيا في فيلم "باتمان"،
وشخصية "ديــد شــوت" ،التي تم تقديمها
ألول مرة في فيلم "،"Batman: Arkham City
وشـخـصـيــة " "Enchantressأو الـســاحــرة،
وش ـخ ـص ـيــة ال ـح ـف ــار ال ـم ـع ــروف ــة ب ــ"كــاب ـتــن
بوميرانغ".
فيلم " "Suicide Squadتأليف وإخ ــراج
ديـفـيــد آي ــر ،وبـطــولــة :وي ــل سميث وغــاريــد
ليتو ومارغوت روبغ وجويل كينمان وجاي
كورتني وكارا ديليفين وفيوال ديفيس.

سيلين ديون

ديزي جونسون أصغر روائية تصل
إلى القائمة القصيرة لـ «مان بوكر»

ديزي جونسون
أصبحت الكاتبة البريطانية ديــزي جونسون27 ،
عاما ،أصغر روائية تصل إلى القائمة القصيرة لجائزة
مان بوكر الشهيرة ،من خالل روايتها "كل شيء أسفل".
واختارت لجنة تحكيم الجائزة البريطانية الشهيرة،
أرب ــع س ـيــدات ورجـلـيــن فــي الـقــائـمــة الـقـصـيــرة للفوز
بالجائزة األدبية المهمة عالميا.
وهــذه الجائزة مخصصة لألعمال األدبـيــة باللغة
ُ
اإلنكليزية ،وتمنح ألفـضــل رواي ــة كتبها مــواطــن من
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،أو م ــن دول ال ـكــوم ـنــولــث أو من
جمهورية أيرلندا.
والـ ـم ــرشـ ـح ــون اآلخـ ـ ـ ـ ــرون هـ ــم آن ـ ــا بـ ـي ــرن ــز ،إي ـســي
إيــدوجـيــان ،راشـيــل كوشنر ،ريتشارد ب ــاورز ،وروبــن
روبرتسون .وقال رئيس لجنة التحكيم كوامي أنتوني
أبياه ،إن الكتب التي تم اختيارها كانت "معجزة من
األسـلــوب االبـتـكــاري" ،مضيفا أن "اللغة تحتل مركز
الصدارة" فيما يتعلق باالختيار.

القائمة الكاملة

ديمي لوفاتو

والدة ديمي لوفاتو:
صحة ابنتي تتحسن
كشفت والدة المغنية ديمي لوفاتو في لقاء تلفزيوني،
ّ
أن ـه ــا ت ـلــقــت خ ـبــر تـ ـن ــاول اب ـن ـت ـهــا الـ ـمـ ـخ ــدرات ودخــول ـهــا
المستشفى من مساعدي ديمي ،مشيرة إلى أن "حالتها
ً
الصحية حاليا جيدة وفــي تحسن ،وتخضع للعالجات
النفسية الالزمة".

جواكين فينيكس

أريانا غراندي

جواكين فينيكس بدأ أريانا غراندي تظهر
ّ
تصوير فيلم « »Jokerبعد رحيل ميلر
يصور حاليا النجم جواكين فينيكس مشاهد دوره في
فيلمه الجديد " ،"Jokerبنيويورك بأميركا.
وظ ـه ــر بـصـحـبــة فـيـنـيـكــس ف ــي م ــوق ــع ال ـت ـصــويــر كل
مــن غلين فليشلر وبــرايــان كالين ،وقــد جمعهم عــدد من
المشاهد معا.

ظهرت المغنيةأريانا غراندي خالل استمتاعها بوقتها
مع صديقيها دوغ ميدلبروك وأليكسا لوريا تحت المطر
في مدينة نيويورك.
ويعد هذا الظهور األول لها بعد إعالن وفاة صديقها
ّ
السابق النجم ماك ميلر.

دي ـ ــزي ج ــون ـس ــون م ــن إن ـك ـل ـتــرا (كـ ــل شـ ــيء أس ـفــل)
" :"Everything Underتدور أحداث الرواية في الريف
اإلنكليزي ،وتصور العالقة المعقدة بين فتاة (غريتل)
ووالدتها ،التي تخلت عن طفلتها وتركتها لتبدأ عالقة
غرامية جديدة.
وقال عنها المحكمون :حاكت الكاتبة هذه الرواية
وجدلتها مــع قصص أخ ــرى مــن الحكايات الشعبية
األوروبية إلنشاء نهر من السرد القوي الذي يحملنا
إلــى استنتاج مليء بافتراضات محيرة ،وهــي قصة
تشبه الممرات المائية ،وعليك أن تواصل الرحلة حتى
النهاية لفهم ما تحتها.
آن ــا بـيــرنــز مــن أيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة (بــائــع الـحـلـيــب)
" :"Milkmanتتناول الرواية قصة عالقة فتاة صغيرة
مــع رجــل كبير مـتــزوج ،تعيش فــي مجتمع قريب من
مرحلة االضطرابات التي شهدتها بلفاست.
قال المحكمون :إنها رائعة ببساطة ،البداية بصوت
مميز ومتماسك باستمرار مــن البطل و هــو شخص
مضحك ومرن وماهر وبليغ.

غالف الرواية
إيـ ـس ــي إيـ ــدوج ـ ـيـ ــان مـ ــن كـ ـن ــدا (أسـ ـ ـ ــود واش ـن ـط ــن)
" :"Washington Blackتــدور الــروايــة عــن عالقة بين
صـبــي أس ــود فــي أمـيــركــا 11 ،عــامــا ،وشـخــص يـنــادي
بــإلـغــاء الـعـبــوديــة ،ي ـحــاوالن معا ال ـهــروب مــن جزيرة
باربادوس طلبا للحرية.
قــال المحكمون :ص ــورت الــروايــة لحظات القسوة
المرعبة والعنف بجانب حلقات من الحنان والتواصل
العميق بينهما .وتم إبراز نبل عظيم بلمسة رقيقة.
راش ـيــل كــوشـنــر مــن أمـيــركــا (غــرفــة م ــارس) "Mars
 :"Roomغرفة مارس أو "مارس روم" هو اسم يشير إلى
نادي ليلي ،حيث تعمل فيه البطلة رومي هول ،والتي
أدينت بعقوبتي سجن مدى الحياة في سجن للنساء،
وتواجه حياة جديدة أكثر انتظاما مقارنة بحياتها
الفوضوية السابقة خارج السجن.
قال المحكمون :إنها تمثل استكشافا مثيرا للشفقة
ألشـكــال مختلفة مــن الـحـيــاة عـلــى هــامــش المجتمع،
مــع حـشــد شـخـصـيــات مـبـتـكــرة تظهر حـيــاتـهــا غالبا
وكأنها مدانة.
ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد ب ـ ـ ـ ــاورز مـ ــن أمـ ـي ــرك ــا (أوف ـ ـ ـ ــر سـ ـت ــوري)
" :"Overstoryتتنازل الرواية المحاولة األخيرة لتسعة
أشـ ـخ ــاص م ـت ـم ـيــزيــن إلنـ ـق ــاذ ال ـم ـس ــاح ــات الـصـغـيــرة
المتبقية من الغابات في قارات العالم ،وهم ال يعرف
بعضهم بعضا ،وقد استدعتهم األشجار لهذه المهمة.
ق ــال ال ـم ـح ـك ـمــون :ال ــرواي ــة تـضـمـنــت ت ـســع قصص
مـتــرابـطــة بـشـكــل ق ــوي .وه ـنــاك دائ ـمــا إثـ ــارة وأش ـعــار
غنائية عن الحب وصور وإبراز ثقافة الصين القديمة
ومعلومات علمية ،وربما كان أكثر ما يثير اإلعجاب
اإليمان دون تقديس أو إساءة.
روبـيــن روبــرتـســون مــن أمريكا (لــونــغ تــاك) "Long
 :"Takeمــزج روبــرتـســون الشعر مــع الـســرد الخيالي
ليروي قصة عن احد المحاربين القدماء ومعاناته من
اضطرابات ما بعد الصدمة ،والذي يحاول استجماع
شتات حياته في أمة منقسمة بسبب العرق والطبقة
االجتماعية.
وقال المحكمون :إنها بمثابة تحية وتقدير غنائي
لقوة الكتابة والصورة التي تنقل لنا بطريقة معاناة
تاريخية وظالمة ومستمرة.

حبر وورق

12

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3903السبت  22سبتمبر 2018م  12 /املحرم 1440هـ

culture@aljarida●com

آخر أمراض الكوكب
بغداد/العراق  18فبراير 2016
()1

 جيكا أودي إينايو. جيكا أودي إينايو. جيكا أودي إينايووو.اس ـ ـت ـ ـي ـ ـق ـ ـظـ ــت ه ـ ـ ــال ـ ـ ــة وط ـ ـفـ ــاهـ ــا
الـصـغـيــران عـلــى أث ــر ص ــراخ زوجـهــا
عـ ـل ــي مـ ـع ــن ف ـي ـم ــا يـ ـ ـق ـ ــارب ال ـث ــال ـث ــة
والنصف بعد منتصف الليل ،وجدته
ً
مستيقظا متحفز األ ع ـص ــاب ،و هــو
يصرخ ويصرخ بينما يتفحص ما
حوله باستغراب ،وكأنه يتطلع إلى
أرجاء الغرفة أول ّ
مرة في حياته:
 جـيـكــا أودي إي ـن ــاي ــو ،أك ـمــونــك،جيكا أودي إينايو.
ك ــان ي ـصــرخ بــوجــه زوج ـتــه بتلك
ً
ً
الكلمات الهستيرية م ــرارا وتـكــرارا،
ً
وكأنه ينتظر منها عن ذلــك جوابا.
كــان لصوته النبرة نفسها ،ويمكن
م ــاحـ ـظ ــة ذلـ ـ ــك بـ ـك ــل بـ ـس ــاط ــة ،لـكــن
طريقته في لفظ الكلمات ،ومخارج
الحروف ولكنته ،تكاد توهم المقابل
ً
أنــه يستعمل حباال صوتية جديدة
ً
عوضا عن حبال حنجرته السابقة.
ّ
وبالرغم من أن مالمح هالة لم تدل
على استيعاب مــا ينطق بــه إال إنه
استمر بالصراخ:
 جيكا أودي إينايو ،جيكا أوديإينايو.
ً
ارتعبت من عيني زوجها كثيرا؛
ك ــانـ ـت ــا ج ــاح ـظ ـت ـي ــن ن ــاف ــرتـ ـي ــن مــن
م ـح ـج ــري ـه ـم ــا .ت ـم ـع ـن ــت فـ ــي وج ـه ــه
ً
ت ـس ـت ـجــدي ت ـف ـس ـيــرا ف ـلــم تـفـهــم منه
الكثير ،لــم تكن نظراته ذات دالالت
م ـع ـي ـنــة ل ـت ـش ـيــر إلـ ــى شـ ــيء مـنـطـقــي
وم ـ ـف ـ ـهـ ــوم .وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن أنـ ـ ــه بـقــي
يتفحص ما حوله بتوجس وارتياب،
فــإن عينيه لــم تكونا تــريــان زوجته
ً
تحديدا أو الغرفة أو محيط األشياء،
بــل خـ ّـيــل لـهــا أن ــه لــم يـكــن يـنـظــر في
ً
الفراغ ،وقد يكون تصورها صائبا،
ذلـ ــك ألنـ ــه أخـ ــذ ال ـغ ــرف ــة بــالـتـفــاتــاتــه
ً
ً
دورانا وطوافا.
لم تكن غرفة النوم هناك ،رغم كل
شيء ،مميزة بأثاث أو لوحة أو ساعة
جدار أو عالمة فارقة ،كل شيء فيها
ً
اعـتـيــادي ج ــدا؛ أرب ـعــة ُج ـ ُـدر وسقف

واط ـ ــئ االرت ـ ـفـ ــاع .ي ـتــوســط مـســاحــة
المكان سرير م ــزدوج ،وعــن اليمين
واليسار سريرا الطفلين والــدوالب.
أم ــا الـ ـج ــدار ال ـم ـقــابــل ف ـقــد تــوسـطــت
فــوقــه ص ــورة زوجـيــة واح ــدة ،وعلى
األرض ثالجة وتسريحة ومرآة .ولم
يضف إلــى ذلــك شــيء مميز آخــر ،ما
م ــن أث ـ ــاث إض ــاف ــي وال كـهــربــائـيــات
وال ديـكــورات ،سوى ُجـ ُـدر مصبوغة
باللون الحليبـي ،وستارة فضفاضة
مسدلة خلفهما غامقة اللون ومخرمة
من الداخل.
كانت الغرفة فوضوية ومزدحمة،
وتبدو مكتظة بالرغم من اتساعها
باألشخاص الذين فيها ،وربما يعود
السبب إلى أنه ليس فيها شيء يمكن
اعتباره فــي مكانه الصحيح ،وكــأن
المكان قــد شهد  -فــي وقــت سابق -
ً
ً
كــرنـفــاال صــاخـبــا؛ فهنا لعب أطفال
تمأل األرضية ،وهناك مالبس مرمية
ومـبـعـثــرة ،وف ــي زاوي ــة أخ ــرى هناك
أكياس ،وحفاضات ،وقناني حليب
ً
ً
فارغة مركونة تبعث شعورا سريعا
بــأن صاحبة هــذه الغرفة قد عجزت
م ــن ال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا ب ــأدن ــى درج ــات
اللياقة والترتيب.
ً
ك ــان جــو الـغــرفــة يبعث إحـســاســا
ً
م ــربـ ـك ــا ،وكـ ـ ــأن ال ـ ـهـ ــواء ان ـس ـح ــب أو
اختفى منها.
ازدح ـ ـمـ ــت م ـش ــاع ــر عـ ـ ـ ّـدة ف ــي تـلــك
اللحظات؛ خ ــوف ،رع ــب ،غـيــظ ،قلق،
غضب ،وانـبـهــار .فــاألحــداث سريعة
ّ
يشك في
ومشحونة ،ما يجعل المرء
أن يـكــون هـنــاك ّ
ود قــديــم يــربــط بين
هذين الزوجين.
ً
كالهما كان خائفا ،فقد كان علي
يرتعش بال هوادة ،ولو أنه لم يلحظ
االرت ـعــاش ب ــادئ األم ــر لـكــون عينيه
انـشـغـلـتــا بــأش ـيــاء أخ ـ ــرى ،ث ــم أمـعــن
ال ـن ـظــر إلـ ــى ي ــدي ــه وه ـم ــا تــرت ـج ـفــان،
ّقلبهما غير ّ
مرة ،وأخذ يصرخ بهما،
وكأنه يتعامل مع كائنين غريبين لم
يتعرف إليهما قبل هذه الليلة.
أما هالة فقد ارتبكت عندما فطنت
الرتعاش زوجها ،واغرورقت عيناها
من دون دراية بالدموع:
 اس ــم الـلــه يــا ع ـمــري ..اس ــم الـلــه..ال تـ ـ ـف ـ ــزع ،ج ــاث ــوم قـ ـ ــد نـ ـ ـ ــزل ع ـ ُلــى
ْ
ـدرك .قـ ــل
َص ـ ـ ـ ـ ُ
أ ُعـ َـ ـ ـ ــوذ ِب ـ ـ ـ َـر ِّب
ْ َ
ْ
ـق * َ ِم ـ َـن
ال ــف ــل ـ
َ ِّ َ ِ َ
خــلــق
ش ــر مـ ْـا َ
َ * َو ِمـ ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ َـ ِّـر
ـق ِإَ ذ ا
غ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ
َ َ َ ِ َ ٍْ
شـ ِّـر
ـن
ـ
م
َ َّوق ـَـب * و ِ ْ َ
ـات ِ َفــي الـ ُـعــقـ ِـد
ْ َ الــنــفــاثـ ِ
َ
َ
اس ٍد ِإذا َح َس َد.
* و ِمن ش ِّر ح ِ
لم تنتبه ،وهي تلهج بآيات
القرآن بصوتها الخافت ،أنها
نسيت إحدى آيات سورة الفلق،
بل إنها لم تفطن أن لسانها قد
تــا هــذه اآلي ــات أســاسـ ًـا .أمــا ّ
رد
فعل علي فكان أكثر منها غرابة،
فما أن سمعها تنطق اآلي ــات ،حتى
ً
جفل مفزوعا وقفز من مكانه ،وأخذ
ً
ركنا في طرف السرير ،وحينما دنت
ّ
ّ ً
منه ،ودلكت فخذيه صــرخ محتجا،
ّ
سام.
وابتعد عنها كمن لدغه عقرب

صدى األرواح

كانت لحظة فارقة في حياتي عندما عثرت
على تلك الحقيبة الجلد القديمة والمهترئة.
كانت انعطافة ّ
حادة ومفاجئة في طريق حياة
ً
كانت تعاني أصال من وحشةٍ باردة .سأدرك
فــي مــا بعد أن تلك الدفاتر القديمة فــي تلك
ّ
ستغير نمط حياتي .تلك الحياة التي
الحقيبة
تحفل كما غيرها من الحيوات بالمنعطفات
ً
التي قد تكون غير متوقعة وخطيرة أحيانا.
ّ
فكرت بهذا ،أدركت وبشيء من الخوف صحته
عندما كنت أقرأ ،ببعض االستعجال ،في تلك
ا لــد فــا ئــر .كانت ليلة استثنائية ،ليلة لقائي
األول بذلك الشاب التعس ،حامد ابراهيم.
تباشير الفجر نهضت وذ هـبــت إلى
عند
ّ
المطبخ ألحضر القهوة ،كانت الركوة الكبيرة
الخامسة منذ مغيب ا لـيــوم السابق .حملت
الــركــوة والفنجان وجلست وراء مكتبي في
عيادتي حيث أمضيت الليل .الحقيبة مفتوحة
ومرمية على األرض إ لــى جانبي ،والدفائر
مبعثرة أمامي على سطح المكتب الواسع.
ما زال مصباح القراءة الموضوع إلى يساري
ً
مضاء ،كنت قد أطفأت بقية
على زاوية المكتب
أضواء العيادة قبل أن أجلس .رشفت رشفة من
القهوة الساخنة وأشعلت سيجارة .ما زلت
أشـعــر ببعض ال ــدوار ففي تلك الليلة عشت
فــي زمنين يفصل بينهما أكثر مــن عشرين
ً
ً
عاما .أجلس في عيادتي التي تحتل جزءا من
منزلي في األيام األولى من عام  ،1984وأمامي
األوراق التي ج ـع ـل ـت ـنــي أعـ ـي ــش فـ ــي أواخ ـ ــر

تعالى بكاء الطفلين وارتفعت حدة
نـشـيـجـهـمــا بــالـتـنــاســب م ــع هـيـجــان
أب ـي ـه ـم ــا الـ ـهـ ـسـ ـتـ ـي ــري .كـ ـ ــان ي ـص ــرخ
ويـصــرخ ،وكذلك يصرخ عبودي ذو
الخمس سنوات ونونة ذات التسعة
ش ـه ــور .ارت ـب ـكــت ه ــال ــة ،ب ــل ارتـعـبــت،
و مـ ــا كـ ــان أ م ــا م ـه ــا إال أن تتلقفهما
ّ
وتهدئ من روعيهما بتدارك غريزي،
ف ـم ــن الـ ــواضـ ــح مـ ــن أس ـل ــوب ـه ــا أن ـهــا
أوجست من زوجها خيفة ،وارتعبت
م ــن ت ـصــرفــاتــه ال ـغــري ـبــة ،وتـحـطـمــت
أعصابها ،وبــدت مرهقة ومكسورة.
ّ
ّ
وتوسلت
وترجته من جديد،
فعادت
إليه أن يهدأ لكن دون جدوى ،وربما
كانت تفترض وتقنع نفسها أن األمر
ال ي ـت ـعــدى أن ي ـك ــون م ــزح ــة سمجة
ابتكرها زوجها ،وأن يكون باختالقه
هـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارات يـ ـح ــاول أن يـخـتـبــر
ً
صـبــرهــا ودرج ـ ــة تـحـمـلـهــا أو شيئا
من هذا القبيل ،إال أن االفتراض بات
ً
مستبعدا عندما شاهدت الجدية التي
م ــأت خـطــوط وجـهــه والــرهـبــة التي
ّ
محياه.
ارتسمت على
و فــي النهاية انتصب علي وسط
ً
ال ـغــرفــة ،فــاحــظ أن هـنــاك أح ــدا آخــر
ً
يقف بجانبه ،فتمعن فيه جيدا فلم
ً
ً
يـجــد شـخـصــا غــري ـبــا ،ول ــم تـكــن من
صــورة أمامه ســوى انعكاس جسمه
فــي ال ـمــرآة .تــوجــه إلــى ال ـمــرآة ،فنظر
إليها ،فانكمش على نفسه كما كان
ً
يفعل حينما يكون مرعوبا  ،وكذلك
انـكـمــش االن ـع ـكــاس ف ــي ال ـم ــرآة على
ً
نفسه أي ـضــا ،ثــم تلمس وجـهــه كأنه
يستكشفه ،ففعل اال نـعـكــاس الشيء
نفسه .نعم ،لقد كان االنعكاس يحاكي
علي معن في ما يفعله ،فما الغريب
ف ــي ذل ـ ــك؟ ومـ ــا ال ــداع ــي ألن يـتـسـ ّـمــر
أمام المرآة ،ويمتحن انعكاسه فيها
باإلشارة والتلويح؟
جـفـلــت هــالــة م ــن ت ـصــرفــاتــه ه ــذه،
واستفهمت:
 ماذا حدث معك يا عمري؟ أرجوكتحدث معي ،ماذا حدث؟
ً
ولكن عليا استدار ،واندفع من دون
ســابــق إنـ ــذار نـحــوهــا ،وق ـفــز فــوقـهــا.
حاولت الفرار منه ،وارتدت ،وانزلقت
من الحافة وكادت تقع ،لكنه تداركها
ً
ّ
وجرها إليه مجددا .أحكم جسده على
ّ
مفاصلها فــوق الـســريــر ،وك ــور يديه
حول رقبتها ،وأخذ يرفعها ويقذفها
ً
مراراّ ،
ولما يزل يردد بلغطه المبهم:
 إي كـيـتــي كــومـيــن ك ــاي ــو ..جيكاأودي إينايو
ً ّ
ً
لم يكن خنقها شيئا عسيرا البتة،
ً
فقد كانت صامتة تماما ،بل جامدة،
ّ
وكــأنـهــا ق ــررت أال تتابع ال ـفــرار ،ولم
تـ ـع ــد تـ ـع ــرف أي جـ ـن ــون هـ ـ ــذا الـ ــذي
ّ
وحمله على جناحيه
تلبس زوجها ّ
ًّ
كليا.
المبسوطين؟ تصنمت بين يديه
لم تقاوم ،ولم تهرب ،ولم تصارع ،بل
فضلت االستسالم ،وكأنها ارتضت أن
تكون فريسة جمود وتسجل نهايتها
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـي ـل ــة ،وب ـ ـهـ ــذه ال ـطــري ـقــة
البائسة؛ مخنوقة بين ّ
يدي زوجها.
تالشت بعد ذلك من حولها أصوات
صــراخ الــزوج الهائج والطفلين بعد
أن فقدت وعيها وأغمضت عينيها،
ً
ً
وأصبح كل شيء بعيدا جدا ،لم يعد

الخمسينات وبــدايــة الـسـتـيـنــات .لــم أك ــن قد
ّ
أصب الفنجان
أكملت قراءة الدفاتر كلها وأنا
الـثــانــي وأش ـعــل سـيـجــارة جــديــدة ،لـكــن كنت
ً
ً
م ـن ـجــذبــا إل ــى ح ــد أن ـن ــي ســأع ـيــش مـشـغــوال
ً
ً
بين هذين الزمنين وقتا طويال ال أعلم متى
سينتهي.
مــددت يدي وأطفات مصباح القراء ة .كان
ضــوء الفجر الشاحب ينير األشـيــاء بخجل.
فــي تلك العتمة الضئيلة بــدت الستائر ذات
اللون البرتقالي وكأنها بلون أمغر ،والجدران
ً
بلون الكريما الفاتحة بــدت داكنة أيضا .ما
ّ
متشبثة بهواء
زال ــت رائـحــة الـطــاء الـجــديــد
الـمـنــزل وال ـع ـيــادة رغ ــم الــوقــت الـطــويــل الــذي
مضى على الطالء.
شعرت بالبرد ،فقد كنت أطفأت المدفأة بعد
منتصف الليل بقليل عندما عدت من المطبخ
ً
حامال ركوة القهوة الثالثة ،ووجدت أن غرفة
ً
الـعـيــادة أصبحت دافـئــة ج ــدا .ولكنه كانون
الثاني ببرده القارس .كان صوت المطر الذي
ّ
أخذ ينهمر بقوة في تلك اللحظات يذكرني
بأننا في عز الشتاء .ومضت في ذهني ذكرى
قديمة نائمة مثل برق مفاجئ أنار وللحظة
ّ
المكدسة
خاطفة غرفة معتمة مليئة باألشياء
والـظــال المتراكمة .مــات حامد ابراهيم في
ّ
ّ
عز الشتاء في شهر كانون الثاني ،وتذكرت
أنني سمعت بهذا االسم ألول مرة منذ اثنتين
وعشرين سنة! وتذكرت فريد ابن ّ
عمي ...زمن
طويل ،ولكن الدماغ له أساليبه وألعابه بعد
كــل ش ــيء .الــدمــاغ الـبـشـ ّ
ـري الـمــذهــل ال ــذي ما
زال يدهشني كلما ّ
تعمقت في دراسته وفي
محاولة سبر أغواره.
عـنــدمــا قـلــت ل ــوال ــدي خ ــال جـلـســة هــادئــة
ً
جمعتني معه منذ اثني عشر عاما ،وبعد أيام
قليلة من ّ
تخرجي في كلية الطب ،إنني أرغب
ّ
للتخصص بالطب
بــالـسـفــر إل ــى أوروب ـ ــا
النفسي عارضني في البداية ،ثم اقتنع
برأيي وقناعاتي ورغبتي .ولكن والدتي
ّ
ً
ظلت غير مقتنعة بما اخترته مسارا
لحياتي ،حتى بعد عودتي من فرنسا
وافـتـتــاحــي لعيادتي الـجــديــدة مكان
العيادة القديمة لوالدي الــذي اعتزل
ممارسة الـطــب .بــل بقيت بين الحين
واآلخر ّ
تعبر عن أمنياتها المجهضة.
{ك ـنــت أح ـلــم ب ــأن أرى اس ـمــك ع ـلــى الفـتــة
ً
جراح قلب أو ّ
متبوعا بصفة ّ
جراح
العيادة
أعصاب ،ولكن ماشي الحال ،اختصاصك
ً
هذا ّ
جيد أيضا} .تقول الجملة األخيرة كي
ال تزعجني؛ فأبتسم لها وأق ــول{ :مــامــا...
أنــا سعيد بما اخترته عن قناعة ورغبة}.

ه ـن ــاك شـ ـ ــيء ،ومـ ــا ه ــي إال لـحـظــات
تـفـصـلـهــا ع ــن االن ـت ـق ــال إلـ ــى ال ـعــالــم
اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،وم ـ ـ ــن حـ ـس ــن ح ـ ــظ األس ـ ـ ــرة
وتاريخها ،فقد دخل مازن على حين
ّ
غرة إلى الغرفة وكسر بابها ،وأبعد
هالة بالقوة وأنـقــذهــا مــن بين يدي
أخيه المرتجفتين.

()2

كانت ليلة استثنائية فــي تاريخ
هذه األســرة ،ليلة ثقيلة وتعيسة ،ال
ّ
سيما الساعات الوئيدة التي قضتها
هالة وأخو زوجها مازن في طوارئ
المستشفى وردهــات ـهــا ،فـقــد دخلت
الـمـسـتـشـفــى ك ـل ـهــا ف ــي ح ــال ــة إنـ ــذار
حقيقي إثر هيجان علي ولغته غريبة
األطـ ـ ــوار ،ول ــم تـكــن لتفلح العقاقير
ً
القوية جــدا بإخماد صخبه إال بعد
ساعة كاملة سقط إثرها في سبات
عميق.
ولـ ــم ت ـف ـلــح الـ ـح ـ ّ
ـاج ــة أم ع ـل ــي وال
وســن بإقناع مــازن بمرافقتهما إلى
الـمـسـتـشـفــى ،ف ـقــد رف ــض مـ ــازن ذلــك
ً
ّ
بشدة متحججا بمن سيبقى برفقة
األطفال إن رحل الجميع ،وربما كان
ً
ً
شـ ـع ــورا ج ــدي ــدا م ــا أحـ ـ ّـس ب ــه م ــازن
عندما أصدر لهم األوامر ،وكانت تلك
ً
الـمـ ّـرة األول ــى لــه باعتباره مـســؤوال،
ول ــو أن ــه لــم يــأخــذ مـســؤولـيــاتــه على
ً
ّ
الجد قطعا ،فقد نــام بجانب
محمل
ً
ّ
أخيه ،وكأن شيئا لم يكن .فما دامت
األمور على ما يرام يمكنه النوم ،وما
أن ّ
يجد ما ينذر بالقلق ،سيستيقظ
ً
م ـ ـتـ ــأه ـ ـبـ ــا وهـ ـ ـ ــو فـ ـ ــي ك ـ ــام ـ ــل وع ـ ـيـ ــه.
ّ
يمت
وبالتأكيد فــإن هــذا االدع ــاء ال
للحقيقة بـشــيء ،فـمــازن يتشابه مع
أخيه بكونهما يتمتعان بقدرة غير
محدودة على النوم ساعة يشاء ان،
ك ـي ـف ـمــا ي ـ ـشـ ــاءان ،وأي ـن ـم ــا يـ ـش ــاءان،
قـيـلــولـتـهـمــا ال ـق ـص ـي ــرة تـحـســدهـمــا
عليها حيوانات القطب الجنوبـي ذات
ّ
يمتد أقصرها
السبات الطويل ،فقد
وفي أسوأ الحاالت إلى أربع ساعات
ويزيد.
ولكن نقاط االختالف بين األخوين
تـفــوق نـقــاط تشابههما ،ف ـمــازن من
جهته و سـيــم الطلعة ،خفيف الظل،
لطيف المعشر .ربما ُيعاب عليه أنه
ل ــم يـتـحـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة ف ــي حـيــاتــه
ً
ً
كلها ،إذ كــان يعمل رسـمـيــا {عــاطــا
ّ
عــن الـعـمــل} ،أو {ســائــق م ـخــدة} كما
يحب أن ُيشار إليه .متعدد المواهب
مـ ـ ــازن ،ف ـقــد س ـبــق ل ــه وق ـ ــام بجميع
ّ ً
صباغا
أنواع األعمال والحرف؛ عمل
ً
ً
وبــائـعــا لمالبس أطـفــال وعــامــا في
ً
م ـحــل م ـث ـل ـجــات ون ـ ـ ــادال ف ــي مـطـعــم،
ً
وعمل حماال في مخازن الشورجة،
ً
ً
وســائ ـقــا عـلــى س ـي ــارة أخ ـي ــه ،فـضــا
عــن م ـقــدرتــه عـلــى تصليح األج ـهــزة
الكهربائية والحاسبات والهواتف
ّ
النقالة وتنصيبها .إال أن حبله مع
ً
ً
الـمـســؤولـيــة ك ــان ق ـص ـيــرا جـ ــدا ،فما
إن يـسـتـقـ ّـر ف ــي صـنـعــة لـيـكـســب من
ً
ورائها ماال يكفيه لتغطية احتياجاته
ونفقاته حتى يترك العمل ويعود إلى
ً
ّ
للمخدة ،ولم يكن
سابق عهده ،سائقا
مــن الـهـ ّـيــن التحكم والـسـيـطــرة على
أفـعــالــه .لــذلــك ك ــان يـتــوقــع أن يصدر

تـبـتـســم بـمـحـبــة وت ـق ــول{ :تـقـبــرنــي ي ــا ع ــادل،
ّ
وراض} .لــم تعد تـقــول لي
المهم إنــك سعيد
ٍ
ذلك اآلن .ماتت منذ سنتين ،وسبقها والدي
قبلها بسنتين .مات والدي في السنة نفسها
التي عدت فيها من أوروبا ،مات بعد عودتي
ببضعة أش ـهــر ،ولـكــن بـعــد أن أسـعـفــه الحظ
وال ـع ـمــر بـ ــأن يـ ــرى وال ـس ـع ــادة ت ـغ ـمــره الفـتــة
ال ـع ـيــادة ال ـجــديــدة الب ـنــه الــوح ـيــد{ :الــدك ـتــور
عادل فاروق شكري  -اختصاصي باألمراض
ّ
النفسية والطب النفسي} .رآهــا وهي معلقة
ف ــي ال ـم ـكــان ذاتـ ــه ال ـم ـنــزوي ف ــي أح ــد ش ــوارع
ّ
ّ
الضيقة حيث كانت الفتته هو،
الشياح
جورة
ّ
الدكتور فاروق شكري ،معلقة طوال أكثر من
ً
ً
ً
أربعين عاما ،عمل فيها طبييا ممارسا غير
ً
متخصص ،ولكنه بارع وحاذق ومشهور .تلك
ّ
العيادة ،التي وبتصرف غاضب كمن يقطع
ّ
مع ماضيه ،أغلقتها وبعتها كما بعت الفيال
الـتــي عـشــت فيها عـمــري كـلــه واشـتــريــت هــذا
ّ
المنزل القديم الذي ّ
وحولته إلى منزل
رممته
ً
ّ
آن معا ...وقد كانت لدي أسبابي
وعيادة في ٍ
ألفعل ذلك.
ً
ما زال الضوء شحيحا في الغرفة .الغيوم
السوداء تمأل سماء مدينة حمص ،والمطر ال
يزال ينهمر .لم أشعل ّ
أي ضوء .رشفت الرشفة
األخ ـيــرة مــن الـفـنـجــان الــرابــع وأج ـهــزت على
الركوة الخامسة .كانت علبة التبغ قد فرغت
ً
ً
ً
أيضا .نهضت متثاقال ومتعبا وفتحت النافذة
ً
المطلة على الحديقة .دخلت نسائم باردة جدا،
ً
وازداد صوت هطول المطر ارتفاعا.
يجب أن أن ــام .هــذا مــا فـكــرت فيه ولكنني
لم أكــن أنــوي أن أفعل .كنت أنتظر أن تصير
ً
أستطيع التحدث
الساعة الثامنة صباحا كي
ّ
ً
هــاتـفـيــا م ــع اب ــن عـ ّـمــي ف ــري ــد .أت ــوق ــع أن أجــد
بعض اإلجابات عنده ،ولكنني ال أريد إزعاجه
ً
ً
مبكرا جداّ .
ّ
فريد العشي ،ليس ابن عمي المباشر في
الحقيقة ،بــل هــو أحــد أبـنــاء عمومة والــدتــي،
ً
وي ـك ـبــرنــي بـسـتــة ع ـشــر ع ــام ــا ،ول ـك ـنــه ومـنــذ
ّ
العم.
صغري يناديني بابن
ً
جاء صوته الهادر مفعما بالنشاط{ :آلو...
من معي؟}.
{ صباح الخير فريد ،أريد أن أراك}.
اكتسى صوت فريد ّ
بجدية واضحة{ :خير
ّ
العم؟!}.
يابن
ق ـلــت ب ـس ــرع ــة{ :ف ـق ــط أري ـ ــد أن أس ــأل ــك عن
ً
موضوع ّ
مهم ،ولكن ال شيء خطيرا}.
ّ
تنهد فريد بارتياح وقال{ :تعال إلى المكتب
قـبــل الـتــاسـعــة بـقـلـيــل ،أراك قـبــل ذهــابــي إلــى
السرايا}.

الـصـخــب والـهـيـجــان مــن م ــازن ال من
أخيه علي البسيط.
منذ  2006وحتى هــذه الليلة ّ
يعد
عـلــي مـعــن هــو الـمـعـيــل الــرسـمــي لكل
أف ــراد األسـ ــرة ،ونقصد أف ــراد األســرة
زوجـ ـت ــه واألط ـ ـفـ ــال ،وك ــذل ــك ال ـحـ ّ
ـاجــة
وأخ ــاه م ــازن وأخـتــه الـصـغــرى وســن.
أمــا أبــو علي فقد تــوفـ ّـي بــأزمــة قلبية
م ـت ـكــررة ق ـبــل ع ـشــرة أعـ ـ ــوام .ل ــم يكن
أبوه من النوع الذي يكترث بحالته
الصحية على اإلطالق ،بل كان ّ
يعد
أيقونة ّ
بحد ذاته فيما يتعلق بهوس
التدخين ،وال أحد يستذكر هيئته إال
ويتخيل السيجارة موضوعة بجانب
ّ
ف ـم ــه ،ل ــم ي ـت ـخــل ع ــن ال ـس ـي ـج ــارة ولــم
َّ
تـتـخــل عـنــه حـتــى وفــاتــه ،وي ـشــاع أنــه
تــوفـ ّـي والـسـيـجــارة مــا زال ــت مشتعلة
ً
ً
جدا ،خاصة في
في فمه .كان مريضا ّ
أيــامــه األخ ـي ــرة ،لكنه فــضــل أن يبقى
ً
عنيدا بما يتعلق باألدوية حتى آخر
أي ــا ّم ــه .وك ـل ـمــا ازدادت أدويـ ـت ــه فــوق
ال ــرف وازدادت دواع ــي استخدامها،
ازداد تـنــاسـيــه لـمــواعـيــدهــا وت ـ ّ
ـذرع ــه
ب ـع ــذر ج ــدي ــد ب ـع ــدم ج ــدواه ــا .تــوفــيّ
وكانت تركته مئة متر مساحة منزل
ً
في حي «أبو أقالم» في ّ
الكرادة ،وراتبا
ً
ً
ً
تقاعديا عسكريا متواضعا بالكاد
يكفي لمصاريف وسن واحتياجاتها
الدراسية.
وعلى الرغم من أن العلم الحديث
ّلما يثبت  -حتى اآلن على األقل  -دور
الــوراثــة بهذا الخصوص ،فقد ورث
علي صفة عدم االكتراث بصحته من
والده بحذافيرها ،وربما زاد عليها،
ألن شراهته للتدخين فاقت شراهة
وال ـ ــده وإدمـ ــانـ ــه ،وم ــن ال ـمــاحــظ أن
ُ
خـ ّ
ـدي عـلــي قــد امــتـ ّـصــا إل ــى الــداخــل
فأصبحا مـجـ ّـوفـيــن ،وأخ ــذ اإلهـمــال
ً
وعـ ــدم ال ـم ـبــاالة م ــن أس ـنــانــه مــأخــذا
واضح المعالم ،فكانت أسنانه تجمع
بين لوني األســود واألصـفــر بمزيج
يدعو إلى اإلزعــاج ،وكلما طلب منه
أ حـ ّـد االهتمام بأسنانه وتنظيفها،
تعذر عن ذلك وتحجج بخطأ طبيب
ً
األسـ ـن ــان ال ـ ــذي زاره م ــؤخ ــرا وأزال
ال ـم ـي ـنــا بــال ـخ ـطــأ ،م ــا ج ـعــل أسـنــانــه
معيبة منذ ذلك الحين.

ً
ق ـلــت لـ ــه :ح ـس ـن ــا ،وأغ ـل ـق ــت ال ـس ـ ّـم ــاع ــة .في
حمص يطلقون على القصر العدلي الذي يضمّ
ّ
مجمع المحاكم اسم السرايا ،وهو مبنى قديم
وكبير من طابقين بناه الفرنسيون في مركز
المدينة ،ويضم المحاكم كلها والكاتب بالعدل
ّ
والنيابة العامة ،ويوجد في قسمه المطل على
ساحة الساعة الجديدة ّ
مقر المحافظ ومبنى
المحاماة الخاص بابن
المحافظة .كان مكتب ّ
عمي المحامي فريد العشي يقع في أحد األزقة
ّ
المتفرعة من شارع الدبالن القريب من المكان.
من الطبيعي أن ينشغل بال فريد عندما
ً
ً
أتـصــل بــه مـبـكــرا فــي الـثــامـنــة صـبــاحــا ،في
هذا اليوم البارد والممطر ،وأقــول له إنني
أريد مقابلته ،بلهجة أدركت بعد أن أغلقت
السماعة أنها كانت ّ
جدية أكثر من الــازم،
فقد مــرت الـبــاد بسنوات صعبة .صحيح
أن األزمة قد انتهت والبالد بدأت تعود إلى
ً
الحياة الطبيعية تدريجيا ،ولكن النفوس
ما زالت قلقة.
أمضيت الساعة التالية في االستحمام
واالسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـخ ــروج .اسـتـحـمـمــت بـمــاء
فــاتــر أق ــرب إل ــى ال ـب ــرودة ،فـقــد اع ـتــدت على
ً
ً
وشتاء أثناء
االستحمام بالماء البارد صيفا
ّ
أتخصص
عندما كنت
إقامتي في باريس ّ
هناك .الماء البارد ينشط الجسم والدماغ
ً
أيضا.

توابل ةديرجلا
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أحمد سالمة :دوري في «عش الدبابير» مفاجأة
• يرى أن المسرح في مصر يعيش انتعاشة

١٣

مزاج

أخبار النجوم

نقابة السينمائيين نعت
جميل راتب

بين السينما والمسرح يعيش أحمد سالمة حالة من االنتعاشة الفنية ويقدم أدواره الجديدة .في دردشته مع
«الجريدة» يتحدث الفنان المصري عن فيلمه المنتظر «عش الدبابير» ،كذلك يتطرق إلى مسرحيته الجديدة «فرحانة».
القاهرة – هيثم عسران

ح ــدث ـن ــا ع ــن ف ـي ـل ـمــك الـ ـج ــدي ــد «ع ــش
الدبابير».
أواص ــل التصوير مــع مجموعة من
الفنانين المتميزين بـقـيــادة المخرج
الـكـبـيــر ع ــادل األع ـص ــر .ينتمي الفيلم
إل ــى ال ــدرام ــا االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـتــي تـضـ ّـم
ال ـت ـشــويــق وال ـح ــرك ــة ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه،
ً
ً
وأقـ ـ ـ ِّـدم م ــن خــالــه دورا ج ــدي ــدا ع ـلـ ّـي.
أكـتـفــي ب ـهــذه الـتـفــاصـيــل لــإبـقــاء على
عنصر المفاجأة للجمهور مع مشاهدة
الفيلم في الصاالت.

دوري في
«سلسال
الدم» أقلقني

ً
ما الذي جذبك إلى الفيلم ،خصوصا
أن ـ ــك غ ــائ ــب عـ ــن ال ـس ـي ـن ـمــا م ـن ــذ ف ـتــرة
طويلة؟
ار تـبــط غيابي عــن السينما ببحثي
عن الدور الذي يضيف ّ
إلي ،لذا لم أكن
ً
حــزي ـنــا جـ ــراء ذل ــك ألن ـنــي ك ـنــت أتـلـقــى
ترشيحات ألدوار في أعمال سينمائية
ول ـك ـن ـهــا لـيـســت م ـنــاس ـبــة لـ ــي .م ــن ثــم،
كـنــت اع ـتــذر عـنـهــا إل ــى أن ع ـثــرت على
السيناريو المميز في «عش الدبابير».
هل لديك معايير محددة في اختيار
اعمالك؟
ثمة معايير ع ــدة .بغض النظر عن
م ـســاحــة ال ـ ــدور ف ــي األح ـ ـ ــداث ،يهمني
ً
تأثيره فيها ،فضال عن ضــرورة توافر
فريق عمل وجهة إنتاج بإمكانهما
تحويل السيناريو إلى مشروع
ناجح سواء في السينما أو
ً
الـتـلـفــزيــون .أحـيــانــا يكون
ً
«ال ـ ــورق» ج ـيــدا ول ـكــن عند
التنفيذ يفاجأ الممثل
ُ
بــأمــور آخ ــرى تـخــرج
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة
غـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة.
ً
لـ ــذا أك ـ ــون حــري ـصــا
ع ـل ــى ال ـت ــدق ـي ــق فــي
التفاصيل.

«فرحانة»
ً
ع ــدت إل ــى الـمـســرح أخ ـيــرا بعرض
«فرحانة» ،حدثنا عنه.
افـ ـتـ ـت ــح عـ ـ ــرض «فـ ــرحـ ــانـ ــة»
مسرح محمد عبد الوهاب
ً
بـ ــاإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة أخـ ـ ـي ـ ــرا.
هــو عـمــل اسـتـعــراضــي
م ـ ـسـ ــرحـ ــي مـ ـكـ ـت ــوب
بطريقة جيدة ،من
إنـتــاج فرقة «رضــا
للفنون الشعبية»،

كتبه محمد الصواف ويخرجه حسام
ال ــدي ــن .أج ـســد خــالــه شـخـصـيــة رجــل
يـضـطــر إل ــى بـيــع فـ ــدان أرض م ــن أجــل
السفر إلى الخارج .يعمل لمدة خمس
سـنــوات خــارج مصر ،ويــرســل األمــوال
التي يحتفظ بها إلــى أحــد أقــاربــه كي
يـحـفـظـهــا م ـعــه ول ـك ــن األخـ ـي ــر ينفقها
على أسرته .عند عودة المغترب يطارد
قريبه ويشعر بأنه أصيب بلعنة نتيجة
بيع األرض ،فيقرر ش ــراء قطعة أرض
ً
جديدة والعمل في الزراعة مجددا.

جميل راتب
نعت نقابة السينمائيين النجم الراحل جميل راتب ،في
بيان رسمي جــاء فيه{ :تنعى نقابة المهن السينمائية
برئاسة المخرج مسعد فــودة ،رئيس اتحاد الفنانيين
العرب ،بمزيد من الحزن واألسى الفنان جميل راتب الذي
وافته المنية .ونحن إذ نؤكد افتقادنا إلى نجم كبير َّ
قدم
إسهامات ال تنسى في إثراء السينما المصرية والعربية
بــل والـعــالـمـيــة عـبــر أع ـمــال متميزة وجــديــرة بالتقدير،
ً
كــذلــك إسـهــامــاتــه الــدرام ـيــة الـتــي كــانــت دائ ـم ــا مــا تطرح
القيم عبر موهبته الفذة في فنون أداء الممثل وهو ما
ً
يجعل كل ما قدمه من أعمال فنية محفورا في الذاكرة
والوجدان .آملين من المولى بأن يتغمد الفقيد برحمته
ويلهم عائلته خالص الصبر والسلوان}.

كيف تــرى انتعاشة مـســارح الــدولــة
خالل الفترة الراهنة؟
االنـ ـتـ ـع ــاش ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة جـ ـ ــزء مــن
االنتعاشة التي تعيشها الحالة الثقافية
ً
ف ــي م ـصــر راهـ ـن ــا .ع ــاد ال ـج ـم ـهــور إلــى
ً
المسرح ألن ثمة عروضا تناقش قضايا
م ـت ـنــوعــة وت ـن ــاس ــب مـخـتـلــف األذواق
واألعمار كافة ،ذلك لوجود جيل جيد
من الممثلين والمخرجين المسرحيين
القادرين على تقديم أعمال متميزة.

جيني أسبر شكرت المعزين
بوفاة والدتها

لكن هذه االنتعاشة ليست مرتبطة
بالمسرح الخاص.
ل ـل ـم ـســرح الـ ـخ ــاص ظـ ـ ــروف خــاصــة
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـط ـب ـي ـع ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـلــزم
مـيــزانـيــات كـبـيــرة ل ـل ـعــروض .ك ــان هــذا
ال ـم ـســرح يعتمد عـلــى ال ـن ـجــوم الـكـبــار
وحركة االنتعاشة السياحية ،ولكن في
الوقت الحالي االنتعاشة موجودة في
مسرح الدولة في عروضه المختلفة.

«سلسال الدم»
حدثنا عن ردود الفعل عن دورك في
«سلسال الدم».
ً
ال أنكر أنني كنت خائفا في البداية
ً
ألنني سأقدم دورا (حمدان) أداه قبلي
زم ـي ـلــي أح ـمــد سـعـيــد ع ـبــد ال ـغ ـنــي في
ثالثة أجزاء متتالية .ولكن بعد جلسات
ع ـم ــل مـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج م ـص ـط ـفــى ال ـش ــال
تـنــاقـشـنــا ف ــي أم ـ ــور عـ ــدة واسـتـقــريـنــا
على مالمح الشخصية .لذا وافقت على
ً
ال ـع ـم ــل ،خ ـص ــوص ــا أن ـن ــي أحـ ــد عـشــاق
ً
الدراما الصعيدية التي أجد فيها سحرا
وجذابية ،وأتقنت اللهجة الصعيدية
بسبب كثرة األعمال التي جسدت فيها
الشخصية الصعيدية.
هل كان القلق من استكمال دور بدأه
فنان آخر؟

أحمد سالمة

يرتبط بالفنان عندما يجسد شخصية
فــي عمل درام ــي نــاجــح ،وه ــذا مــا كنت
ً
أخـشــاه ،خصوصا مع النجاح الكبير
الـ ــذي حـقـقــه الـمـسـلـســل .ول ـكــن الـحـمــد
لله ،جــاء ت النتيجة إيجابية وسعدت
بردود الفعل.
هـ ــل ت ـف ـض ــل الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي الـ ــدرامـ ــا
الطويلة أم الرمضانية؟
يعتمد األمــر على السيناريو والــدور
ول ـي ــس عـ ــدد ال ـح ـل ـق ــات .ح ـق ـقــت ال ــدرام ــا

الـطــويـلــة الـنـجــاح فــي الـسـنــوات األخـيــرة
وثمة أعـمــال نجحت فــي فــرض مكانتها
عـلــى الـشــاشــة وتـحـقـيــق نسبة مشاهدة
خــارج السباق الرمضاني ،وارتـبــط هذا
األمـ ــر بــال ـس ـي ـنــاريــوهــات ال ـج ـي ــدة ،كــذلــك
ثمة أعمال في رمضان نجحت بقوة مع
الجمهور.
أحب تقديم الدراما الطويلة غير القائمة
على المط والتطويل في األحــداث ،وأرى
ً
ً
فيها ثراء دراميا ،خصوصا أن الجمهور
بحاجة إلى مشاهدة أعمال جديدة طوال
العام وليس خالل شهر رمضان فحسب.

شهادة مجروحة
قال أحمد سالمة إن شهادته في ابنته سارة سالمة مجروحة ألنه والدها،
ً
مشيرا إ لــى أ نــه يراها تتميز بموهبة فنية تؤهلها لتكون في المستقبل
القريب إحدى أهم نجمات مصر.
ً
وأضاف سالمة أن سارة تبحث عن األدوار التي تناسبها راهنا وال تتعجل
ً
البطولة أو المكسب المادي ،مشيرا إلى أنه ساعدها في بداية مشوارها
الفني ولكنها اآلن تملك من الخبرة ما يؤهلها لتحدد اختياراتها الفنية.

ً
الممثل اللبناني يورغو شلهوب الذي انتهى أخيرا ًمن تصوير مسلسل جديد يعشق مهنته ،والممثلة السورية
وثائرة ...موقفان صدرا أخيرا عن النجمين األول في لقاء تلفزيوني بعد ًغياب طويل عن
شكران مرتجى ناقمة ً
البرامج ،والثاني احتجاجا على نتائج {مهرجان الفضائيات العربية} الذي نظم في القاهرة أخيرا.
بيروت  -ةديرجلا

•

شلهوب يرى
أن اإلنتاج هو
المعوق الوحيد
إزاء تحليق
الدراما اللبنانية
ً
عربيا

يبقى المعوق الوحيد إزاء تحليقها
ً
عربيا ،وأضاف{ :العمل الجيد بحاجة
إل ــى إن ـتــاج ضـخــم وتــوفـيــر العناصر
المطلوبة كافة كي يصل إلى الجمهور
ويحبه}.
ً
وكشف شلهوب أ نــه انتهى أخيرا
مــن تصوير {حبيبي ال ـل ــدود} ،وقــال
حــولــه{ :واف ـق ــت عـلــى الـ ّمـسـلـســل بعد
قــراء ة الحلقة األولــى ،ألنه أحد أجمل
النصوص التي قرأتها ،أتقنت منى
العمل بشكل رائع}.
طايع كتابة هذا
ّ
أما بشأن {قلبي دق} (كتابة كارين
رزق ال ـ ـلـ ــه وبـ ـط ــولـ ـتـ ـه ــا م ـ ــع ي ــورغ ــو
ّ
شلهوب) ،فأكد أنه شكل نقلة نوعية
للدراما اللبنانية من ناحية االنتشار،
وقال{ :رغم المشاكل التي ّواجهها في
ً
ّ
اإلنـتــاج فــإن المسلسل حقق نجاحا
ً
باهرا فاق التوقعات وانتشر في الدول
العربية ،ووصلتنا رسائل من الجزائر
واألردن وفلسطين والمغرب ومصر
وغيرها من الدول}.
ّ
وأكد أنه ال يمانع في عودة ثنائيته
مع الممثلة والكاتبة كارين رزق الله،
ً
خـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه أح ـ ــب ال ـع ـم ــل مـعـهــا
ككاتبة وممثلة.

ثورة مرتجى

شكران مرتجى

وج ـهــت جـيـنــي أس ـبــر عـبــر حـســابـهــا عـلــى {إن ـس ـت ـغــرام}،
رسالة شكر إلى كل من واسوها بوفاة والدتها .ونشرت
ص ــورة كـتــب عليها{ :مـغـلــق حـتــى أستعيد نـفـســي} ،ثم
ً
علقت{ :شـكــرا لكل مــن وقـفــوا إلــى جانبي وعــزونــي ،في
ه ــذه ال ـمــرح ـلــة الـصـعـبــة م ــن ح ـيــاتــي ،وي ـم ـكــن األص ـعــب
ً
على اإلط ــاق ،شـكــرا لمحبتكم كــل مــن زمــائــي الفنانين
وأصدقائي المقربين وأصدقائي على مواقع التواصل.
ً
شـكــرا لكل الـنــاس الــذيــن دعـمــونــي وش ـعــروا بــي فــي هذا
الوقت الصعب}.
ً
وتابعت{ :شـكــرا للكادر الطبي والتمريضي في مشفى
ً
تشرين ،كنتم عائلتي ،شكرا ألقربائي الذين الزموني كل
ً
الوقت ،أحبكم كثيرا ...الفراق صعب ولكن الحياة ال بد
من أن تستمر}.

فضل شاكر ُيطلق {بديت أطيب}
ً
الخليجية قريبا

ل ـي ــس ب ــال ـض ـب ــط ،ولـ ـك ــن ال ـج ـم ـهــور

يورغو شلهوب يعود إلى الشاشة في مسلسل «حبيبي اللدود»
وشكران مرتجى ناقمة على {مهرجان الفضائيات العربية}
{اخـ ـ ـت ـ ــار أعـ ـم ــال ــي ب ـع ـن ــاي ــة ودقـ ـ ــة،
واح ــرص على أال أقــدم على خطوات
نــاقـصــة فــي مسيرتي الـفـنـيــة} ،بهذه
ّ
العبارة استهل الممثل يورغو شلهوب
كالمه في برنامج {سهرة عمر} على
شــاشــة تـلـفــزيــون {ل ـب ـنــان} مــع شــادي
ً
ح ـنــا ،م ــؤك ــدا أن ــه يـشـعــر بـمـســؤولـيــة
تقديم األفضل في
كبيرة ويرغب في
ّ
ّ
ك ــل م ــرة ،وقـ ــال{ :رغ ـ ّـم أن ـنــي ال أقتنع
بأمور في المهنة ،فإنني ال أستطيع
ً
أن أخ ــوض عـمــا آخ ــر ،ألنـنــي أعشق
مهنتي}.
ي ــورغ ــو ش ـل ـهــوب الـ ــذي ي ـعــود إلــى
اللقاءات التلفزيونية بعد طول غياب،
ّ
أن ال ــدرام ــا فــي لـبـنــان ّ
تقدمت
اعـتـبــر
ً
ً
ّ
كثيرا عن السابق ،الفتا إلى أن اإلنتاج

جيني أسبر

ش ـنــت الـمـمـثـلــة ال ـس ــوري ــة ش ـكــران
ً
م ــرتـ ـج ــى هـ ـج ــوم ــا عـ ـل ــى {مـ ـه ــرج ــان
ال ـف ـض ــائ ـي ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة} فـ ــي دورت ـ ــه
الـ ـت ــاسـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت ف ـ ــي ق ــاع ــة
{كــان ـيــون} فــي فـنــدق هيلتون كــايــرو
هليوبوليس بعد تجاهل أو إقصاء
النجوم السوريين واألعمال السورية،
بحسب قولها.
بعنوان {رسالة من مواطنة وليس
ألنـ ــي م ـم ـث ـلــة} ،ك ـت ـبــت مــرت ـجــى على

فضل شاكر
ّ
بـعـ ّـد غ ـيــاب ع ــن الـســاحـتـيــن االف ـتــراض ـيــة وال ـفــنـ ّـيــة ،غ ـ ّـرد
الفنان اللبناني فضل شاكر عبر حسابه على {تويتر}
بكلمتين{ :بديت أطيب}.
هــذه التغريدة المقتضبة أث ــارت تـســاؤالت المتابعين،
ُ
عط أية تفاصيل عن التغريدة.
خصوصأ أن شاكر لم ي ِ
فــي الـمـقــابــل ،كـشــف الـمـلـحــن الـكــويـتــي مـشـعــل ال ـعــروج،
في تغريدة على حسابه الرسمي على {تويتر} ومقطع
فيديو نشره على تطبيق {إنستغرام} ،أن {بديت أطيب}
هو اسم أغنية خليجية جديدة لفضل شاكر ،من المرتقب
ً
اطالقها قريبا.

ناصيف زيتون كشف
عن وصية والده
يورغو شلهوب
ح ـســابــات ـهــا ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل:
{قــرأت بالمصادفة وشــاهــدت أن ثمة
ً
مهرجانا للفضائيات العربية وزع
ً
جوائز وكــرم نجوما .نبارك للجميع
ولكن هذه الرسالة إلى القيمين على
كل المهرجانات العربية التي تقصي
وتتجاهل النجوم السوريين واألعمال
السورية}.
أضافت{ :أيها األحبة هل تتذكرون

سورية؟ مهرجان دمشق السينمائي؟
جلوسكم فــي الـصـفــوف األولـ ــى؟ هل
تذكرون كل مظاهر االحتفاء بكم؟ هل
تذكرون الدراما السورية التي جعلتكم
تستيقظون؟ على كل إذا نسيتم نحن
ما زلنا نتذكر}.

جواب تيم حسن

ً
تعليقا على رسالة شكران مرتجى وتساؤالتها حــول سبب غياب
ّ
النجوم السوريين عن التكريم في القاهرة ،غــرد الممثل الـســوري تيم
ً
حسن داعيا إلى عدم االنجرار وراء االنفعاالت وكتب« :يا ريت نخفف
ً
قليال من جلد الذات ..هذا المهرجان مؤكد حريص على وجود منوع من
كل البالد ،كحال كل مهرجان عربي ،والقيمون عليه تواصلوا معي هذه
ً
السنة والسنة السابقة ،وطبعا تواصلوا مع غيري ولكن لكل شخص
ظروف لم تمكنه من الحضور فاعتذر ...لنكن منصفين».
جاءت تغريدة تيم حسن إشارة واضحة إلى أن المهرجان لم ّ
يقصر في
حق النجوم السوريين واألعمال السورية ،وأنه في دوراته كافة يحرص
على أن يشمل اإلنتاجات العربية المختلفة والنجوم العرب.

ناصيف زيتون
كـشــف نــاصـيــف زي ـتــون عــن وصـيــة والـ ــده ال ــراح ــل ،وأكــد
أنه طالبه بأن تبقى العائلة مترابطة .وشدد النجم أنه
ً
وعائلته قلب واحد ومترابطون جدا.
نــاصـيــف أش ــار عـبــر {إن ـســايــدر بــالـعــربــي} أن ــه بـعــد وفــاة
ً
ً
ّ
يهتم أكثر بصحته ويتبع نظاما غذائيا
والــده أصبح
ً
ً
ص ـح ـيــا ويـ ـم ــارس ال ـت ـمــاريــن الــريــاض ـيــة ،خ ـصــوصــا أن
ً
الراحل لم يهتم بصحته أبدا وكان يدخن بشكل كثيف.
ً
وتمنى ناصيف أن يصل يــومــا وي ــروي ضمن مشروع
هادف عن تجربته الشخصية حول التدخين وما حصل
ً
مــع والـ ــده ،كــي يـقــول إن الـتــدخـيــن سـيــئ ج ــدا وأخ ــذ أعــز
شخص على قلبه وهو والده.
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ً
اعتقال العب لتهديده طفال بلعبة Fortnite

«سوني» تطلق «»PlayStation Classic
على غرار ما تقوم به «نينتندو» ،أعلنت «سوني» إطالق جهاز «»PlayStation Classic
ً
ً
معيدة بذلك ذكرى أول جهاز باليستيشن أنتجته قبل  25عاما تقريبا ،وباع أكثر من
 100مليون نسخة .الجهاز يحافظ على الهوية نفسها ،لكنه أصغر بكثير من الجهاز
األصلي ،ويأتي مع يدين للتحكم ،وحرصت «سوني» على منحك الشعور نفسه القديم
للعبة ،لذا فهما سلكيتان ،ويجب توصيلهما بالجهاز لتبدأ في اللعب ،كما يقدم الجهاز
ً
 20لعبة محملة سابقا مثل  Final Fantasy VIIو Jumping FlashوRidge Racer Type
 4و Tekken 3إضافة إلى .Wild Arms
وال يمكن اللعب عن طريق األقراص ،ألن مكان القرص مجرد شكل ،لكن ربما ستكشف
«سوني» عن طريقة إلضافة المزيد من األلعاب ،ويوجد كذلك منفذ  HDMIلتتمكن من
إيصال الجهاز مع أجهزة التلفاز الحديثة ،أما بخصوص البيع فسيبدأ يوم  3ديسمبر
ً ً
ً
المقبل بسعر  99.99دوالرا إذ يعتبر هذا التاريخ خاصا جدا بالنسبة لـ«سوني» ألنه
يوافق يوم إصدار الجهاز في اليابان للمرة األولى في  3ديسمبر .1994

ي ـبــدو أح ـيــانــا أن أل ـع ــاب الـفـيــديــو عـلــى اإلن ـتــرنــت ت ـبــرز أسـ ــوأ م ــا في
األشخاص ،ففي بعض األحيان ينتهي األمــر بالالعبين إلى قول بعض
األشياء لبعضهم البعض ،والتي ال يمكن أن يقولوها في حالة إذا كانوا
في المزاج الصحيح أو في الحياة الواقعية.
لسوء حظ  Michael Alipertiالبالغ  45عاما ربما كان قد أخذ األمور
بعيدا جدا ،عندما هدد بقتل طفل في الـ  11من عمره أثناء اللعب على لعبة
 .Fortniteووفقا لبيان من السلطات القانونية ،فقد تم اعتقال Michael
 Alipertiعند الساعة الواحدة صباحا ،عندما تلقت الشرطة تقريرا يفيد
بأنه أرسل رسائل صوتية وأخرى تهديدية إلى الصبي الذي فاز عليه في
نزال على لعبة  .Fortniteوكشف تقرير من  NBCأيضا عن الرسالة التي
أرسلها  Michaelإلى الطفل ،والتي قال فيها« :سأجدك مع مسدس ،أنت
ميت ،سوف آتي إلى منزلك الليلة ،وتبا لعالمك».

ميزات جديدة في  iOS 12وتحسينات لآلداء
• النظام متوافق مع مجموعة كبيرة من أجهزة أبل المحمولة • استخدم خرائط غوغل في CarPlay
أبرز األسباب التي دفعت شركة
أبل إلى تقديم هذا التطبيق
هي أن بعض تطبيقات قياس
المساحات التي تعمل بتقنية
الواقع المعزز التابعة لجهات
خارجية تفتقر إلى األداء
والموثوقية.

أصدرت شركة أبل اإلصدار النهائي
من نظام تشغيلها ألجهزة المحمولة
 ،IOSالــذي يحمل رقم  ،12حيث أصبح
م ـتــاحــا ل ـه ــوات ــف آيـ ـف ــون واآلي ـ ـبـ ــاد في
جميع أنحاء العالم ،ويجلب اإلصدار
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات ال ـج ــدي ــدة
وتحسينات األداء ،مقارنة مع اإلصدار
الـســابــق  iOS 11وال ــذي كــان لــه تــاريــخ
طويل من المشكالت والثغرات على غير
العادة يتوافق نظام مع عدد كبير من
أجهزة أبل المحمولة.
فبالنسبة إل ــى هــواتــف آي ـف ــون ،فــإن
النظام يتوافق مع هاتف آيفون  5Cأو
أي إصدار أحدث منه ،أما بالنسبة إلى
حــواس ـيــب آي ـب ــاد فـيـتــوافــق ال ـن ـظــام مع
جهاز  ،iPad 2013أو أي إصــدار أحدث
منه ،وأي إصدار يمكن أن يعمل بنظام
التشغيل  iOS 11بشكل أســاســي ،مثل
حواسيب  iPad mini 2و ،iPad Airالتي
تعتبر أقدم أجهزة آيباد المتوافقة مع
نظام التشغيل  ،iOS 11وبناء على ذلك
ستجد أن النظام متوافق مع مجموعة
كبيرة من أجهزة أبل المحمولة ،إضافة
إلى عدد كبير من الميزات الجديدة كليا:

 -1تسجيل دخول ذكي وآمن
يتضمن النظام بعض التحسينات
إلدارة كلمات المرور ،حيث يمكنه أن
يـقـتــرح عليك كلمة م ــرور قــويــة عند
التسجيل للحصول على شيء جديد،

ويمكن أن يساعدك أيضا في تحديد
ك ـل ـمــات الـ ـم ــرور ال ـت ــي اسـتـخــدمـتـهــا
كثيرا.
يمكنك الحصول على هذه الميزة من
خالل الخطوات التالية:
انـتـقــل إل ــى اإلع ـ ــدادات  < Settingsثم
اضغط على خيارPasswords & Accounts
 and Website & App Passwordsلتفعيل
م ــا تــريــد م ــن خـصــائــص كـلـمــات ال ـمــرور
الجديدة.

 -2التعامل مع مشكلة إدمان استخدام
الهاتف
ال ـجــديــد ف ــي ن ـظــام الـتـشـغـيــل iOS 12
هــو مـيــزة وق ــت الـشــاشــة ،Screen Time
التي ستجدها كخيار إضافي في قائمة
اإلع ـ ـ ـ ــدادات :يـمـكـنــك م ـعــرفــة الـتـطـبـيـقــات
ال ـتــي تـسـتـخــدمـهــا ك ـث ـيــرا ،وع ــرض وقــت
استخدامك اليها ،إضافة إلى معرفة أي
التطبيقات ترسل لك معظم اإلشعارات،
ووضــع حــدود على استخدام تطبيقات
معينة ،وأوقات جدولة ميزة عدم اإلزعاج
 Do Not Disturbل ـج ـهــازك ،وغ ـيــر ذلــك
الكثير.

 -3إضافة ملصقات ونصوص على
مقاطع الفيديو
إذا كنت ترسل فيديو أو تلتقط مقاطع
فيديو داخــل تطبيق الرسائل أو الفيس

تايم ،يمكنك اآلن عرض مجموعة كبيرة
من الفالتر والملصقات ومؤثرات النص
في األعلى ،إضافة إلــى أقنعة أنيموجي
وميموجي.
لـ ـل ــوص ــول إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ـم ـم ـي ــزات،
اض ـغ ــط فـ ــوق زر ت ــأث ـي ــرات Effects
عـ ـن ــد ت ـش ـغ ـي ــل الـ ـك ــامـ ـي ــرا مـ ــن خ ــال
تطبيق الرسائل  Messagesأو فيس
ت ــا ي ــم  « FaceTimeسـ ـتـ ـحـ ـت ــاج إ ل ــى
الضغط فوق العرض مرة واحدة في
 FaceTimeلرؤيتها».

 -4اإلشعارات مجمعة والوصول إليها
أسرع
أخيرا ميزة اإلشـعــارات المجمعة،
ح ـي ــث ي ـم ـك ـنــك م ـس ـح ـهــا مـ ــن شــاشــة
القفل على دفعات باستخدام تمرير
س ــري ــع إلـ ــى ال ـي ـس ــار وال ـض ـغ ــط على
«مسح الكل» .يمكنك أيضا الحصول
على ميزة مسح مجموعة كاملة من
الـتـنـبـيـهــات ب ـت ـمــريــرة واحـ ـ ــدة ،حيث
ي ـت ــم تـسـلـيـمـهــا م ـب ــاش ــرة إل ـ ــى مــركــز
اإلشعارات ،مع تخطي شاشة التأمين
م ــن خ ــال الـ ـم ــرور إل ــى ال ـي ـســار على
مجموعة من التنبيهات ،اضغط على
إدارة  Manageثم اضغط على خيار
Delivery Quietly.

 -5تطبيق الصور أصبح أكثر ذكاء
لمشاركة الصور بسهولة أكبر
أصبحت مشاركة الـصــور أكثر ذكــاء،
حيث ستوفر لــك صــور «أب ــل» المحسنة
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى تـ ـقـ ـنـ ـي ــات الـ ــذكـ ــاء
االصطناعي في التقاطها إمكان التعرف
على األشخاص الذين يظهرون باستمرار
في صورك ،وستوصي بمشاركة الصور
المنشورة منها من خالل تطبيق الصور،
م ـم ــا ي ـت ـيــح ل ــك ال ـم ـش ــارك ــة ب ــدق ــة كــامـلــة
ويـقـتــرح لــك األش ـخــاص الــذيــن يمكن أن
ت ـشــارك ه ــذه ال ـصــور مـعـهــم ،كـمــا حصل
عـلــى عــامــة تـبــويــب جــديــدة «»For you
مليئة باقتراحات مخصصة حول كيفية
تحسين ال ـصــور ومـشــاركـتـهــا ،وسـتــرى
أفـ ـض ــل ص ـ ــورك الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مجموعات الذكريات الحالية كلها على
الشاشة نفسها.

 -6البحث عن الصور أصبح أكثر سهولة
عمدت «أبل» إلى ترقية إمكانات البحث
داخل الصور أيضا باالعتماد قليال على
تـقـنـيــات ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،لتصبح
عمليات الـبـحــث أكـثــر دق ــة ،وب ــدء تقديم

االق ـت ــراح ــات أث ـنــاء الـكـتــابــة ،إضــافــة إلــى
توفير أشياء أكثر تحديدا للبحث عنها،
مثل اسم أحد المقاهي التي زرتها على
سبيل المثال.

 -7تصفح الكتب اإللكترونية بسهولة أكبر
غـيــرت «أب ــل» اســم تطبيق iBooks
إلـ ـ ــى االس ـ ـ ــم الـ ـج ــدي ــد ،وهـ ـ ــو Apple
 ،Booksوإض ــاف ــة إل ــى تغيير االس ــم،
تــم إدخـ ــال تـغـيـيــرات كـبـيــرة مــن أجــل
تسهيل التنقل والسماح لك باستكمال
ع ـم ـل ـيــة الـ ـ ـق ـ ــراءة مـ ــن ح ـي ــث تــوق ـفــت،
وهناك أيضا جــزء جديد يحمل اسم
القراءة اآلن  Reading Nowيجمع بين
القراءات الحالية مع بعض التوصيات
الذكية مــن متجر «أب ــل» ،بما فــي ذلك
ال ـك ـت ــب اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـش ــائ ـع ــة ل ــدى
المستخدمين اآلخرين.

 -8استخدام تطبيقات المالحة
بـ ـمـ ـج ــرد ت ــرقـ ـي ــة اآلي ـ ـ ـفـ ـ ــون ي ـم ـك ـنــك
اس ـت ـخــدام تطبيقات الـمــاحــة التابعة
لـجـهــات خــارجـيــة مــع منصة CarPlay
الخاصة بك ،بما في ذلك خرائط غوغل،
إذا كنت ترغب في االنتقال من مكان إلى
آخ ــر بــاسـتـخــدام خــرائــط غــوغــل ،وعند
تـحــديــد تـطـبـيــق الـتـنـقــل ال ـتــابــع لجهة
خ ــارج ـي ــة ف ــي  ،CarPlayف ــإن ــه يـعــرض

 GoProتعلن عن  3كاميرات جديدة تحت اسم HERO7
في خطوة منها لتعزيز وجودها في
سوق الكاميرات ،أزاحت شركة GoPro
الستار رسميا عن ثالث كاميرات أكشن
جــديــدة بثالثة أل ــوان مختلفة تنطوي
كـلـهــا تـحــت ال ـعــامــة الـتـجــاريــة GoPro
.Hero7

GoPro Black Hero7
وتعد هي األرقى من بين هذه الكاميرات
ال ـ ـثـ ــاث ،ب ـف ـضــل ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى تـصــويــر
الفيديوهات بدقة  4Kوبسرعة  60إطارا

في الثانية .وعــاوة على ذلــك فهي تأتي
مع تقنية  Hyper Smouthلتعزيز استقرار
الفيديو أثناء التصوير ،وتمتاز بمعدل
نقل للبيانات يصل إلى  78MBفي الثانية
في حالة فيديوهات  4Kالمصورة بمعدل
.60fps
من ناحية أخرى ،تعد الوحيدة من بين

هذه الكاميرات الثالث التي تأتي مع منفذ
لميكروفون خارجي وتضم بطارية قابلة
لإلزالة وميزه البث المباشر.

المضببة الخلفية العمودية التي ستكون
مثالية للنشر على خاصية القصص في
انستغرام على سبيل المثال.

GoPro Hero7 Silver

GoPro Hero7 White

وتضم مستشعرا بدقة  10ميغابكسل،
علما بأنها تستطيع التسجيل بدقة 4K
وبسرعة  30إطارا في الثانية ،كما أنها
تــأتــي مــع مـيــزة دع ــم اس ـت ـقــرار الفيديو
وواحـ ــدة مــن ال ـم ـيــزات ال ـمــوجــودة على
ه ـ ــذه الـ ـك ــامـ ـي ــرات الـ ـث ــاث ه ــي ال ـص ــور

وبالنسبة إلى الكاميرا الثالثة واألخيرة،
فهي تضم نفس المستشعر الذي تبلغ دقته
 10ميغابكسل ،لكنها تستطيع كحد أقصى
التسجيل بدقة  FullHDوبسرعة  60إطارا
في الثانية.

 A7أول هاتف من سامسونغ بثالث عدسات للكاميرا
تحدث رئيس سامسونغ عن نية الشركة طرح بعض المزايا في
الهواتف المتوسطة ،قبل الهواتف الرائدة ،لكن هذا األمر يبدو أسرع
مما توقع غالبية المتابعين ،إذ إن هاتف  A7سيأتي مع كاميرا
خلفية بثالث عدسات ومستشعر بصمة على جانب الهاتف.
وي ــأت ــي ال ـهــاتــف بــأرب ـعــة ألـ ــوان ه ــي الــذه ـبــي واألزرق واألسـ ــود
والــوردي ،ويحمل كاميرا بثالثة عدسات في الخلف على الطرف،
وبشكل عمودي ،ويوجد فالش في أسفلها ،لكن الغريب هذه المرة
هو مكان مستشعر البصمة في الهاتف ،فبينما تعودنا رؤيته في
خلف الهاتف أو زر الشاشة الرئيسي ،أو حتى مدمجا بالشاشة مع
هواتف أخرى ،تم وضعه على جانب الهاتف أسفل أزرار الصوت،
وهو ما يعني الوصول له بطريقة سهلة جدا ،مثلما الحال مع زر
التشغيل ،عند الرغبة في قفل الهاتف أو فتحه بسرعة .وبالطبع فإن
الهاتف سيأتي بشاشة كاملة بدون زر الشاشة الرئيسي ،وكذلك مع
كاميرا أمامية وفالش.
مواصفات الهاتف الشاشة سوبر أموليد بحجم  6إنشات بدقة
 ،+FHDالمعالج ثماني الـنــواة من فئة  ،Exynosالــرام  4GBو،6GB
الذاكرة الداخلية  64GBو ،128GBمع دعم للذاكرة الخارجية ،الكاميرا
الخلفية تأتي بثالث كاميرات ومدعمة بالذكاء االصطناعي ،بدقة
 24MPو 8MPو ،5MPواألماميه بدقة  ،24MPوالبطارية  3300مللي
أمبير.

خرائط غوغل مع عناصر تحكم CarPlay
في األعلى.

 -9استخدام اإليماءات على اآليباد
ي ـم ـكــن ألجـ ـه ــزة اآلي ـ ـبـ ــاد الـ ـت ــي تـعـمــل
بنظام  iOS 12االسـتـفــادة مــن إيماء تين
تم إدخالهما مع جهاز  ،iPhone Xوهما
التمرير ألعلى من أسفل الشاشة للعودة
إلى الشاشة الرئيسة ،والتمرير السريع
أسفل من الزاوية العلوية اليمنى إلظهار
مركز التحكم.

 -10مكالمات فيديو جماعية في فيس تايم
وأخيرا هناك ميزة أخرى هي مكالمات
الفيديو الجماعية Group FaceTime
ستمكنك م ــن االس ـت ـم ـتــاع بــالــدردشــات
الـمــرئـيــة مــع مــا يـصــل إل ــى  32شخصا
ف ــي آن واح ـ ـ ــد ،م ــع اسـ ـتـ ـخ ــدام أق ـن ـعــة
 Animojiو Memojiوغيرها الكثير .ووفقا
للمعلومات المقدمة حتى اآلن ،فــإن هذه
الميزة قد تم تأخير إطالقها في وقت الحق.

 -11تطبيق قياس المساحات Measure
ع ـ ــرض م ـ ـطـ ــورو الـ ـب ــرام ــج ال ـتــاب ـع ـيــن
لـ ـجـ ـه ــات خ ــارجـ ـي ــة ت ـط ـب ـي ـق ــات ج ــدي ــدة
لقياس المساحات والكائنات في الحياة
الـحـقـيـقـيــة بــاس ـت ـخــدام  ،iPhoneعندما

وصل نظام تشغيل  iOS 11وحزمة ARKit
في العام الماضي ،ولكن هذا العام قامت
«أب ــل» بجلب ه ــذه الــوظـيـفــة إل ــى تطبيق
جديد خاص بها يسمى .Measure
ولعل أبرز األسباب التي دفعت شركة
أبل إلى تقديم هذا التطبيق هي أن بعض
تطبيقات قياس المساحات التي تعمل
بتقنية الــواقــع الـمـعــزز الـتــابـعــة لجهات
خــارجـيــة تفتقر إل ــى األداء والموثوقية
وك ـي ـف ـيــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـط ـب ـيــق Measure
افـتــح التطبيق وات ـبــع الـتـعـلـيـمــات التي
تظهر على الشاشة لتحريك هاتفك للبدء
بمجرد رؤية الدائرة البيضاء ذات النقطة
البيضاء بداخلها ،انقلها إلــى أي مكان
تــريــد ب ــدء قـيــاســه واض ـغ ــط عـلــى عــامــة
 ،+وحـ ّـرك هاتفك في اتجاه المكان الذي
ترغب في قياسه ستظهر قيمة القياس
عند تحريك هاتفك.
وفــي حين أن استخدام هــذا التطبيق
قــد ال ي ـكــون ال ـحــل الـمـثــالــي لـلـقـيــاس في
جميع الحاالت ،إال أنه مفيد بالفعل في
األوقات التي ال تمتلك فيها شريط قياس
أو لمناطق يصعب الوصول إليها.
بعد إ كـمــال القياسات يمكنك التقاط
صورة للنتائج من خالل الضغط على زر
التصوير في الركن السفلي األيسر.
يمكنك محو النتائج عن طريق الضغط
عـلــى مـســح  Clearف ــي ال ـجــانــب الـعـلــوي
األيسر من التطبيق.
(البوابة العربية لألخبار التقنية)

culture@aljarida●com

sudoku

من  11حرفا وهي اسم مؤلف مسرحي وروائي وشاعر أنغلو  -إيرلندي.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.
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 -1درع الدولة في السلم
والحرب – يحجب (م).
 -2ج ــو ه ــر – ح ـش ــرات
تتهافت نحو الضوء.
 -3يــزيــف – ح ـيــوان من
القوارض.
 -4الدغ – ينافس.
 -5لذيذ الطعم – مهارة
في فهم اآلخرين.
 -6أصلح – ترتدي لبس
اإلحرام.
 -7لمس – ثلثا (طــرب)
– حب (م).
 -8عبر (م) – يحرمه من
شيء.
 -9الطلق اللسان (م) –
تجدها في (ملبن).
 -١٠روح – ن ـش ــر ه ــا
وأذاعها.
هجري (م).
 -2ح ـ ــرف ع ـط ــف (م) –
ً
عموديا:
الحكومية الموثقة.
 -3يذيق الهوان – جير
 -1الزم للطعام – شهر (م).
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كلمات متقاطعة
أوسكار وايلد

كلمة السر

 -4يرتعب – فكاهة .
 -5إحدى قراءات القرآن
(م) – سكن.
 -6ح ــراي ــر (م ـب ـع ـثــرة) –
نصف (شهريار).

 -7نثر – مقام اإلمام من
المسجد (م).
 -8الجمع من «مسافة «
(م) – خوف (م).
 - 9تـ ـ ـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـل ـ ــى

الشبابيك – سانده.
 -١٠نغمة موسيقية –
الغرام (م).

 10م هـ ج هـ

10

ر

9

و

ج هـ

8

ا

٧

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا  :تبدو مفعما بالثقة بنفسك مهنيا :يـســود جـ ّـو مــن الـتـعــاون على
ً
صعيد العمل ما يريحك.
ومدركا تأثيرك في اآلخرين.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تتسلح أمام الحبيب بصبر عاطفيا :تبوح بما في صدرك للحبيب
ً
ّ
بعد انتظاره طويال.
الفت فتولد لديه حيرة.
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـه ـتـ ّـم ب ــأح ــد الـمـقـ ّـربـيــن اجـتـمــاعـيــا :ينقل إلـيــك أحــدهــم خـبــرا
ً
ً
سارا أو دعوة إلى احتفال.
لضعف حالته المادية.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا  :تدعمك الكواكب وتساعدك
على وفاء استحقاقاتك المالية.
ً
عاطفيا :عالقتكما على ما يرام ولكن
حذار الروتين.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـعــالــج ق ـضـ ّـيــة شــائـكــة
وتطلب من معارف مساعدتك.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تعاكسك األقــدار أو تتعرقل
مساع مع إدارات رسمية.
ٍ ً
عــاطـفـيــا :ت ـصــادف مــن يعجبك من
الطرف اآلخر أثناء ّ
مهمة.
ً
اجتماعيا  :مناسبة جميلة لتقوية
أواصر الصداقة مع أحد معارفك.
رقم الحظ.6 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
ّ
مهنيا :كــن متفهما مــع اآلخــريــن ألن
سقف المنافسة ارتفع.
ً
عاطفيا :توحي بمشاعرك أمام الشريك
لكنك ال تعترف بها.
ً
اجتماعيا :جاذبيتك كبيرة وتمارسها
على من تصادفهم.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :راقب ما يجري حولك واستفد
من خبرة الزمالء.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـش ـعــرك الـحـبـيــب ب ــال ــدفء
ّ
ويهتم بالتفاصيل.
واألمان
ً
اجتماعيا :يحمل أحد األشخاص إليك
ً ًّ
سارا يفرحك.
خبرا
رقم الحظ.14 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يــوم مالئم لالجتماعات أو
للمباشرة بمشروع مهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـخ ــرج ال ـش ــري ــك أسـلـحـتــه
اإلغوائية للفت انتباهك.
ّ
ً
اجتماعيا  :تتمتع بـقــدرات جسدية
ومعنوية لمواجهة المشاكل.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ينصحك الفلك باالستعجال
ً
ً
إذا بدأت عمال جديدا.
ً
ً
عاطفيا :ال تترك أحدا يشعل غيرتك
من أجل إشاعات وهمية.
ً
اجتماعيا :تسافر في رحلة استجمام
لترتاح من عناء العمل.
رقم الحظ.11 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :فترة مثمرة تصادف الربح بعد
طول انتظار.
ً
ـال لكي
ـ
ب
ـ
م
ـر
ـ
ي
ـ
غ
ـك
ـ
ن
أ
تظهر
عــاطـفـيــا:
ٍ
تلفت من يعجبك.
ً
اجتماعيا :تقدم على بيع عقارات أو
أدوات ورثتها عن أهلك.
رقم الحظ.5 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :تــرت ـبــك ف ــي م ــواج ـه ــة قضية
طارئة وتخشى نتائجها.
َ
ً
تخش المجازفة ّ
وعبر عما
عاطفيا :ال
يختلج في صدرك.
اج ـت ـمــاع ـيـ ًـا :ت ـ ّ
ـوس ــع دائ ـ ــرة اهـتـمــامــك
لتشمل األقارب واألصدقاء.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تتخذ قرارات صائبة وتنال
نتائج تصبو إلى تحقيقها.
ً
عــاطـفـيــا :تـكـســب الـمـعــركــة قـبــل أن
يدرك الطرف اآلخر مشاعرك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـل ـت ـقــي ف ــي مـنــاسـبــة
ً
ثقافية صديقا غاب عنك طويال.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ثمة عرقلة لكنك تتجاوزها
بخبرتك ومهارتك.
ً
عاطفيا :تمارس جاذبيتك في كسب
ّ
فؤاد الحبيب وتحقق ما تريد.
ً
اجتماعيا :حاذر حوادث سير تافهة
أو مواجهات عقيمة.
رقم الحظ.17 :

مجتمع
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«لولو هايبرماركت» يطلق «بينوي فييستا »2018
أطلق مجمع "لولو هايبرماركت"  -من سلسلة متاجر "هايبر
ماركت" الرائدة في المنطقة  -عرضه السنوي الترويجي "بينوي
فييستا" في  19سبتمبر الجاري في متجره بالسالمية لمدة 11
ً
يوما ،من خالل نائب القنصل في سفارة الفلبين لدى الكويت
شــارلـســون ســي .هـيــرمــوســورا ،رفقته الملحق العمالي في
السفارة ،وبحضور اإلدارة العليا لمتاجر "لولو هايبرماركت"
في الكويت ،في تجمع كبير من العمالء واإلعالميين والمهتمين.
وتتوافر عروض "بينوي فييستا  ،"2018المقرر أن تنتهي في
 29سبتمبر الجاري ،في جميع أســواق "لولو هايبرماركت"
فــي ال ـب ــاد ،لتوفير خـصــومــات وعـ ــروض قيمة كـبـيــرة على
منتجات حصرية .وتشتمل العروض على مجموعة واسعة
من منتجات تحمل عالمات تجارية شهيرة من الفلبين؛ مثل
 ،C2و ،Centuryو ،Datu Putiو ،Delmonteو ،DoleوGolden

 ،Mieو ،Hermanoو ،Jufranو ،Ladies Choiceو،Mama Sita's
و ،Newtonو ،STARو Superو ،UFCمتوفرة بخصومات خاصة.
ومن الجوانب الجاذبة في العرض الترويجي "بيوني فييستا
 "2018الحسومات الهائلة على المنتجات الجذابة التقليدية
من مختلف أرجاء الفلبين ،التي يتم عرضها بشكل بارز في
كل فروع "لولو هايبرماركت".
ولطالما كان التفاعل الوثيق مع العمالء من خالل العروض
الترويجية والمشاركة النشيطة في االحتفاالت المحلية أولوية
بالنسبة إلى "لولو هايبرماركت" .ويعزز عرض "بينوي فييستا
ً
مجددا ،واستمرار التزام
 "2018نهجه المرتكز على العميل
"لولو هايبرماركت" بخلق تجربة جذابة وممتعة للمتسوقين،
وتزويدهم في الوقت ذاته بأكبر مجموعة من المنتجات العالية
الجودة بأفضل األسعار التنافسية.
قص شريط االفتتاح

جولة في قسم األسماك والخصومات الخاصة المعروضة
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مسك
وعنبر

الموسم الثقافي الـ  24لدار اآلثار ينطلق  24الجاري
يتضمن أمسيات فنية وموسيقية ومحاضرات متخصصة ودورات تثقيفية
فادي عبدالله

تفتتح دار اآلثار اإلسالمية
موسمها الثقافي الـ  ،24بعد
غد ،بمحاضرة عن متحف الراحل
طارق رجب.

زيمان والعماري
وبن حسين والحجي
والديكان والكنكوني
في أمسيات األربعاء

تـسـتـهــل دار اآلث ـ ـ ــار اإلســام ـيــة
موسمها الثقافي الـ ـ  ،24بعد غد،
كعادتها السنوية باستذكار الراحل
ط ـ ــارق رجـ ــب -أول م ــدي ــر لمتحف
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي -م ــع م ـحــاضــرة
ح ــول "ال ـخــط اإلس ــام ــي الصيني،
فـ ــي م ـت ـح ــف طـ ـ ـ ــارق رجـ ـ ــب لـلـخــط
اإلسالمي" يلقيها د .زياد رجب ،في
مركز اليرموك الثقافي ،وستتناول
المحاضرة تاريخ مختصر لحضارة
ال ـع ــرب ف ــي ال ـص ـيــن ،تليها مقدمة
لتطور الـخــط الصيني اإلســامــي،
وال ـ ـ ــذي ت ــم تـسـلـيــط الـ ـض ــوء عليه
مــن مقتنيات متحف ط ــارق رجــب
للخطوط اإلسالمية.
ويمتد الموسم الثقافي مــن 24
سبتمبر الجاري إلــى أبريل ،2019
وأس ـ ــاس ـ ــه واح ـ ـ ـ ــد ،وهـ ـ ــو ال ـت ـنــويــر
وال ـت ـع ـلــم وال ـم ـت ـع ــة ،ل ـكــن بــرام ـجــه
تختلف وتتنوع ما بين محاضرات،
وموسيقى ،ورحالت ثقافية ،وبرامج
لألطفال ،ودورات للكبار؛ وكــل من
ه ــذه األن ـش ـطــة يستحق االهـتـمــام
بحد ذاته ،ولكن إذا ما تم النظر إليها
مجتمعة ،فهي بال شك تنطوي على
قيمة معرفية أكبر.
إذ يـشـمــل ال ـعــديــد م ــن األنـشـطــة
الـفـنـيــة والـثـقــافـيــة وال ـم ـحــاضــرات
المتخصصة ،إضافة إلى فعاليات
كثيرة للطفل ،فثمة دعــوة لألطفال
حتى  12عاما ،للمشاركة في برامج
كتابة القصص ،وال ــورش الهادفة
لـتـنـمـيــة ق ـ ـ ــدرات ال ـنــاش ـئــة وصـقــل
مواهبهم.
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ج ـ ـ ـ ــدول م ـح ــاض ــرة
االثـ ـنـ ـي ــن ،مـ ـح ــاض ــرات 8 :أك ـتــوبــر
"ال ـل ـه ـجــة الـكــويـتـيــة ف ــي ال ـم ـصــادر
األجـنـبـيــة" للباحث يــوســف الـبــدر،
 12ن ــوفـ ـمـ ـب ــر "تـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــات ف ـ ــي فــن
ال ـخ ــط ال ـع ــرب ــي" لـسـمـيــر ال ـصــايــغ،
 28يـنــايــر "خـ ــارج إط ــار التقديس:
ال ـب ــراغ ـم ــات ـي ــون فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن األول
الهجري" لعبد الهادي العجمي4 ،
فبراير "االنثروبولوجيا والدراسات
الـ ـحـ ـض ــاري ــة :حـ ــوافـ ــز نـ ـش ــوء عـلــم
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارة ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـحـ ــادي
والـعـشــريــن" لخزعل الـمــاجــدي11 ،
فبراير "أث ــر األزم ــات وال ـكــوارث في
الحياة العامة بالمشرق :قــراءة في

سلمان العماري

سلمان زيمان

ولـيـلــة الـبـيــانــو وال ـجــاز اإليـطــالـيــة،
وكالسيكيات الموسيقى البرازيلية،
وأمسية متنوعة من النمسا ،وأمسية
سويسرية.

رح ـل ـتــي اب ــن ي ــون ــة وابـ ــن بـطــوطــة"
لنواف الجحمة 18 ،فبراير "العامة
َ
في تاريخ َم ْسكويه وفكره الفلسفي"
ل ــوداد القاضي 18 ،م ــارس "تمثيل
ق ــرام ـط ــة ال ـب ـحــريــن ف ــي ال ـم ـصــادر
اإلس ــامـ ـي ــة" لـفـيـصــل الـ ـ ـ ـ ــوزان25 ،
مارس "مسجد قرطبة في إسبانيا"
د .ابتهال الخطيب 22 ،أبريل "أسرار
مدافن الصبية الركامية في شمال
الكويت" لسلطان الدويش.

الدورات

أمسيات األربعاء
ستكون أمسيات األربعاء ،وبعض
ً
أي ــام األح ــد لـهــذا الـمــوســم ســاحــرة،
كعادتها ،إذ سيعتلي الموسيقيون
خشبة المسرح الستعراض مختلف
أط ـيــاف الـمــوسـيـقــى مــن كــل أنـحــاء
العالم ،حيث تدشن هذه األمسيات
األربعاء  26سبتمبر فرقة بن حسين
الشعبية مع الفنون البحرية ،و24
اكتوبر أمسية األغـنـيــات الشعبية
الكويتية يقدمها د .أحمد الصالحي
واألص ـ ــدق ـ ــاء 31 ،أك ـت ــوب ــر مــواهــب
واعـ ــدة :أحـمــد الـسـنــي واألص ــدق ــاء،
 14نوفمبر أمسية البيانو للعازفة
لولوة الشمالن 28 ،نوفمبر إيقاعات
كــويـتـيــة لـلـفـنــان فـتـحــي ال ـص ـقــر5 ،
ديسمبر موسيقى الهبان للفنان
فاضل الكنكوني 12 ،ديسمبر أمسية
بحرينية مع الفنان الكبير سلمان

زياد رجب

سليمان الديكان

زيمان 19 ،ديسمبر ليلة في األوبرا
م ــع ال ـس ــوب ــران ــو الـكــوي ـت ـيــة أمــانــي
ال ـح ـجــي 26 ،ديـسـمـبــر ســامــريــات
مــع سـمــاح ال ـع ـتــال 9 ،يـنــايــر 2019
موسيقى الثمانينيات للفنانة نادية
مصطفى وفرقتها الموسيقية23 ،
يناير الكمان يغني الكويت للعازف
م ـبــارك أبــوع ـيــد 30 ،يـنــايــر أمسية
القانون للعازف د .بسام البلوشي،
 3فبراير موسيقى كالسيكية مع
المايسترو د .سليمان الديكان6 ،
فـبــرايــر موسيقى مــن الـحـجــاز مع
الفنان محمد المطيري 10 ،فبراير
الموسيقى الكويتية المعاصرة مع
د .عامر جعفر 13 ،فبراير موسيقى
العود في الجزيرة العربية للفنان

إبراهيم طامي 27 ،فبراير أغنيات
كويتية مع الفنان والملحن محمد
الـبـعـجـيــان 6 ،مـ ــارس أمـسـيــة عــود
ُعمانية للفنان يــوســف اللويحي،
 27مارس من التراث البدوي لماجد
ال ـه ــاج ــري واألص ـ ــدق ـ ــاء 10 ،أبــريــل
موسيقى من النوبة للفنان ألفريد
جـمـيــل 17 ،أبــريــل أمـسـيــة البيانو
للعازف فيصل البحيري ،ويختتمها
الفنان سلمان العماري في  24أبريل
مع الموسيقى الشعبية الكويتية.
كـمــا يشتمل جـ ــدول األمـسـيــات
الـمــوسـيـقـيــة عـلــى ل ـيــال بــالـتـعــاون
مع السفارات األجنبية في الكويت،
مــن بينها أمسية جـنــوب إفريقيا،
وأمـ ـسـ ـي ــة "مـ ـ ــواسـ ـ ــم" ال ـبـل ـج ـيـك ـيــة،

المتعة والمرح ليست من نصيب
األط ـف ــال فـحـســب ،فللكبار نصيب
ً
مـنـهــا أيـ ـض ــا ،إذ ت ـق ــدم دار اآلثـ ــار
اإلسالمية في هذا الموسم العديد
مــن الـ ــدورات التثقيفية ،وتتضمن
مواضيع مختلفة ومتنوعة ما بين
الـفـلـسـفــة ،وال ـت ــاري ــخ ،وف ـن ــون بــاد
المسلمين ،مرورا ببرنامج للقراءة
السريعة ،منها 6 :أكتوبر "الصالة...
عبادة وروحانية" د .سمير محمود،
 14 - 18أكتوبر "دورة تاريخ الكويت"
د .هشام العوضي،
 15 - 11ن ــوف ـم ـب ــر "فـ ـ ــن ال ـخــط
العربي" د .سمير الصايغ22 - 20 ،
يناير " 2019تاريخ البريد" د .زينب
اإلب ــراه ـي ــم 7 - 3 ،فـبــرايــر "تحفيظ
ال ـقــرآن فــي أي ــام" د .علي اليعقوب،
 7 - 3مارس "مقدمة في فن التذهيب
اإلسالمي" د .هناء بــارون14 - 10 ،
مـ ــارس "ال ـ ـقـ ــراءة ال ـســري ـعــة" مــاريــا
شكري.
تلبية لرغبة الجمهور ،ستعود
سلسلة أفالم مهرجان األفالم الدولية
ً
مساء) وأفالم
(تعرض كل خميس 8

ً
العائلة (كل سبت  4عصرا) ،تقدمها
دار اآلثار اإلسالمية والتي تتضمن
أفالما رائعة تجمع ما بين المتعة
والمعرفة .فالفيلم الهادف ال يحقق
المتعة فحسب ،وإنما يتميز بقدرته
على إحياء ثقافة ما وتغيير األفكار
والمشاعر.
وثمة ما ال يقل عن ثالث فعاليات
خــاصــة ت ــم الـتــأكـيــد عـلــى إقامتها
فــي الـمــوســم الـثـقــافــي الـ ـ  24لـلــدار،
فبالتعاون بين سـفــارة جمهورية
بيرو ووزارة الخارجية البيروفية،
يقام معرض رائع لصور فوتوغرافية
التقطت في بيرو في الفترة ما بين
 1890و ،1950توثق خصوصية هذا
البلد الجميل جغرافيا وثقافيا .أما
مهرجان الخريف الــذي تقيمه دار
اآلثار اإلسالمية في مركز اليرموك
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،فـ ـيـ ـق ــدم ف ــرص ــة ألفـ ـ ــراد
المجتمع للمشاركة واالستمتاع،
يـتـضـمــن ه ــذا ال ـم ـهــرجــان ع ــروض
موسيقية ومسرحية ،ومحاضرات،
وحكايا تتخللها فنون من وحيها،
وورش لألعمال الـيــدويــة ،وبعض
التجارب العلمية البسيطة.
ثــم أخ ـي ــرا ،سـتـشــارك دار اآلث ــار
اإلس ــامـ ـي ــة فـ ــي ن ـه ــاي ــة مــوسـمـهــا
ال ـث ـقــافــي ،ال ـم ـتــاحــف والـمـنـظـمــات
الـثـقــافـيــة حـ ــول ال ـع ــال ــم لــاحـتـفــال
باليوم العالمي للمتحف.

غسان مسعو د ملك ملوك فارس في «توميريس» محمد نور« :مسا مسا» تحية وسعادة وتفاؤل
يعود من خالله إلى السينما العالمية
بعد أعمال سينمائية عالمية
ع ــدي ــدة قــدم ـهــا ال ـن ـجــم ال ـس ــوري
الـعــالـمــي غـســان مـسـعــود والقــت
نـجــاحــا ،يـعــود إلــى حجز مكانه
ف ــي األف ـ ــام الـعــالـمـيــة عـبــر فيلم
"تــومـيــريــس" مــن إنـتــاج "ســاتــاي
فيلم" و"كــازاخ فيلم" ،إضافة إلى
وزارة الـثـقــافــة الـكــازاخـسـتــانـيــة
وإخراج آخاي ساتاييف.
يؤدي مسعود في الفيلم الذي
ان ـط ـلــق ت ـص ــوي ــره ق ـبــل أي ـ ــام في
كازاخستان ،دور ملك ملوك فارس
"كوروش".
وتـ ـ ـ ـ ــدور قـ ـص ــة ال ـف ـي ـل ــم ح ــول
األسطورة اإلغريقية "هيرودوت"
فــي عــام  600قبل الميالد ،حيث
كان ملك ملوك فــارس (كــوروش)
يسيطر على نصف العالم القديم،

إلى أن تمردت عليه ملكة السهوب
في آسيا الوسطى (توميريس)،
فيقتل كوروش زوجها وابنها.
وتدور بينهما معركة ترفض
فيها تــومـيــريــس االس ـت ـســام أو
ّ
أن ت ـخ ـضــع ل ــه و ت ـس ــل ــم شعبها
وأراضـ ـيـ ـه ــا ل ـ ــه ،فـ ـت ــدور مـعــركــة
بين الطرفين ويخسر كــوروش
ويـ ـعـ ـت ــرف ب ـش ـج ــاع ـت ـه ــا وشـ ــدة
بــأ س ـهــا ،لينتهي ا لـفـيـلــم بمقتل
ملك الملوك وانتصار توميريس.
من جانب آخــر ،وعلى صعيد
الدراما التلفزيونية يشارك الفنان
غـ ـس ــان م ـس ـع ــود فـ ــي خ ـمــاس ـيــة
"ل ـح ـظ ــات" ض ـمــن مـسـلـســل "عــن
الهوى والجوى" مع الفنانة منى
واصـ ــف ف ــي إطـ ــار الـتـحـضـيــرات
للموسم الدرامي المقبل.

غسان مسعود

ك ـ ـشـ ــف الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
محمد نــو ر أن تسمية ألبومه
الجديد ب ـ "مسا مـســا"" ،ترجع
إ ل ــى س ـب ـب ـيــن؛ األول أن األغـنـيــة
تحمل حالة من السعادة والتفاؤل،
وال ـث ــان ــي أن ـه ــا رس ــال ــة م ـنــي الــى
جـ ـمـ ـه ــوري وه ـ ــي إلـ ـق ــاء الـتـحـيــة
عليهم خاصة أنني اشتقت إليهم".
وقال نور "أردت في هذا األلبوم
أن أعـ ـ ـ ــود ب ـط ــري ـق ــة جـ ــديـ ــدة مــن
ناحية نوعية األغاني والعناوين
والمضمون الخاص بها ،فأنا من
الفنانين الذين يطمحون لألفضل،
وأسعى ألكون عند حسن ظنكم".
وت ـض ـم ــن أل ـ ـبـ ــوم م ـح ـم ــد ن ــور
ع ــددا مــن األغــانــي أبــرزهــا أغنية
"م ـس ــا م ـس ــا" ك ـل ـمــات أح ـم ــدعــاء
الدين ،وألحانمحمد غريب ،ومن
تــوزيــع مـحـمــد شـفـيــق ،ومـكـســاج
أم ـي ــر مـ ـح ــروس" ،ح ـب ـيــت م ـعــاك"
كلمات أحمد عالء وألحانمحمد

محمد نور

ي وت ــوزي ــع مـحـمــد شـفـيــق،
ال ـن ــاد 
كلمات

"إن ـســانــي وخـلـيــك بـعـيــد"
ف وأل ـ ـحـ ــانمـحـمــد
م ـح ـمــد ع ــاطـ ـ 
ى وتـ ــوزيـ ــع م ـح ـمــد شـفـيــق
ي ـح ـي ـ 
ومكساج محمود عــزت وماستر
أم ـيــر م ـح ــروس وج ـي ـتــار شــريــف

ف ـه ـم ــي وإخـ ـ ـ ـ ــراجم ـح ـم ــد جـمـعـة
ومصطفى عامر.
كـ ـم ــا ت ـض ـم ــن أغـ ــانـ ــي "مـ ـ ــدرس
ج ـغــراف ـيــا" كـلـمــات مـحـمــد جمعة،
وألـ ـح ــانم ـح ـمــد رحـ ـي ــم ،وت ــوزي ــع
أس ــام ــة عـ ـب ــدالـ ـه ــادي" ،غ ــاي ــب عــن
عـ ـيـ ـن ــي" كـ ـلـ ـم ــات م ـح ـم ــد ع ــاط ــف،
وألحانرامي جمال وتوزيع تميم،
"موحشتنيش إزاي" كلماتأيمن
عز وألحان محمود أنــور وتوزيع
مـحـمــد شـفـيــق" ،م ـت ـعــودتــش على
االيــام" كلمات عمرو والي وألحان
م ــودي سعيد وتــوزيــع زووم" ،لــو
على الفراق" كلمات محمد مصطفى
وأل ـح ــان مـحـمــد ال ـن ــادب ،وتــوزيــع
مــوسـيـقــينـ ــادر ح ـم ــدي" ،ات ــأث ــرت
بيك" كلماتهشام صادق وألحان
محمود أنور وتوزيع محمد شفيق،
"عليا" الذي غنيت خصوصا البنته
عليا ،ألـحــان محمد نــور وكلمات
جمال الخوي وتوزيع زووم.

«سنة أولى» الفرنسي يفتتح «الجونة السينمائي» بدورته الثانية
المهرجان منح «اإلنجاز اإلبداعي» للمخرج عبدالسيد والمنتجة بوشوشة
بعد نجاحه الالفت في الدورة األولى،
أقام مهرجان الجونة السينمائي حفال
م ـب ـهــرا ب ـح ـضــور عـ ـش ــرات ال ـن ـج ــوم في
افتتاح دورتــه الثانية مساء أمس األول
بالمنتجع السياحي المطل على البحر
األحمر بشرق مصر.
حضر الحفل نحو  450من الفنانين
وصناع السينما والشخصيات العامة
مـنـهــم الـتــونـسـيــة درة والـلـبـنــانـيــة نــور
والسوري جمال سليمان واألردنية صبا
مبارك ،إضافة إلى يسرا وإلهام شاهين
ولبلبة وعــادل إمام وليلى علوي ومنى
زكي ونادية الجندي ونيللي كريم وآسر
ياسين من مصر.
وكــان مــن بين الحضور أيضا وزراء
السياحة والثقافة والتضامن االجتماعي
وع ـ ــدد م ــن رج ـ ــال األعـ ـم ــال الـمـصــريـيــن
والعرب.
وانطلق الحفل الذي أذيع على الهواء
مباشرة على التلفزيون بأغنية مصورة
بعنوان (العالم جونة) من تأليف تامر
حبيب وإخــراج هــادي الباجوري شارك
في تأديتها العديد من الممثلين.
وعلى غرار المهرجانات الكبرى أسند
ال ـم ـهــرجــان ت ـقــديــم ح ـفــل االف ـت ـت ــاح إلــى
اإلعالمية الشهيرة اللبنانية ريا أبي نادر
التي أضفت الكثير من البهجة على جو
الحفل مــن خــال مـحــاورة كبار النجوم
وإشراك الحضور في الحدث.
وكرم المهرجان في االفتتاح الذي أقيم
بـمـســرح الـمــاريـنــا فــي الـجــونــة المخرج
الـمـصــري داود عـبــد الـسـيــد والمنتجة

التونسية درة بوشوشة بجائزة (اإلنجاز
اإلبداعي) عن مجمل أعمالهما.
واسـ ـتـ ـح ــدث ال ـم ـه ــرج ــان ف ــي دورتـ ــه
ال ـثــان ـيــة ج ــائ ــزة خ ــاص ــة ب ــاس ــم الـفـنــان
ال ــراح ــل ع ـمــر ال ـش ــري ــف ،وكـ ــان أول من
يحصل عليها الممثل البريطاني كاليف
أوين.
ويـقــام المهرجان
منذ انطالقه تحت
شعار (سينما من
أجــل اإلنسانية)
تـ ـ ـض ـ ــامـ ـ ـن ـ ــا م ــع
األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة

يسرا

الـتــي تعيشها بعض ال ــدول مــن حــروب
وصراعات مسلحة.
وقــال رجل األعمال نجيب ساويرس
مــؤســس المهرجان فــي كلمة االفتتاح:
"عندما فكرنا في إقامة هذا المهرجان،
فكرنا في فكرة رئيسية وهي السينما من
أجل اإلنسانية ،والسبب األساسي أنني
أرى العالم كله يعاني
انعدام اإلنسانية".
وأضـ ـ ــاف" :مــا

ليلى علوي

يحدث في سورية انعدام إنسانية ،وما
ي ـحــدث فــي فلسطين ان ـع ــدام إنـســانـيــة،
ومــا يحدث في ميانمار مع الروهينغا
انعدام إنسانية ،ومن نراهم يموتون في
البحر طلبا للقمة العيش أو هربا من
الدمار والحرب انعدام إنسانية .أتمنى أن
يكون هذا المهرجان دعوة
لصحوة الضمير".
ويـ ـق ــدم ال ـم ـهــرجــان
على مــدى تسعة أيام

درة زروق

خبريات
«ديزني» تنتج مسلسلين
لـ «لوكي» و«سكارليت ويتش»

تعتزم شركة "ديزني" في
عام  2019إطالق خدمتها
الجديدة ،التي ستنافس
فيها شبكتي نتفليكس
وأمازون ،باستعراض
محتويات الشركة من أفالم
ديزني ،مارفيل ،ستار وورز
وغيرها مما تمتلكه الشركة
من إنتاجات.
ولكن المفاجأة الكبيرة
هي إعالن بعض المصادر
أن الشبكة ستقوم بعمل
مسلسالت لشخصيات
"مارفل" السينمائية،
والتي لم تحظ بأفالم
مستقلة ،منها مسلسل
لشخصية "لوكي" وآخر
لشخصية "سكارليت
ويتش" ،وانتشرت بعض
الشائعات بأن الممثلين
توم هيدلستون وإليزابيث
أولسن سيقومان
بتمثيل الشخصيات في
المسلسالت.
ومن المعروف أن خدمة
"ديزني" ،التي لم تكشف
عن اسمها بعد ،ستحتوي
كل ما قامت به "ديزني"
من إنتاج ،باإلضافة
لمحتويات جديدة مثل
مسلسل "،"Star Wars
ومسلسل "High School
 ،"Musicalوعدة أفالم
حصرية للخدمة.

ً ً
«نتفليكس» تقرر موسما ثانيا
لـ«»Sacred Games

قررت شبكة قنوات
"نتفليكس" التلفزيونية
تجديد مسلسل الدراما
والجريمة "Sacred
ثان ،بعد
 ،"Gamesلموسم ٍ
النجاح الكبير الذي حققه
الموسم األول وحصده
تقييم  9.1على موقع .imdb
الموسم األول من مسلسل
 Sacred Gamesتم عرض
أولى حلقاته على الشبكة
في  6يوليو الماضي،
ونجح فى اقتناص تقييم
عال على الشبكة وصل
ٍ
إلى  97%من المشتركين،
وطرح فى ثماني حلقات،
ولم تكشف الشبكة عن
موعد طرح الموسم
الجديد.
وتدور أحداث المسلسل
حول ضابط الشركة
"سرتاج سينغ" (سيف علي
ً
خان) ،الذى تلقى تلميحا
مجهول الهوية ،سرعان ما
أوصله إلى فوضى عارمة
اكتشف من خاللها زخارف
العالم السفلي الفاسد،
ويبدأ سينغ تحقيقاته
الخاصة التي تعمل على
انقاذ "مومباي" من الموت
الوشيك.

تطرح أغنية
مي سلي م ً
«سنغل» قريبا
نـحــو  74فـيـلـمــا مـنـهــا  50فـيـلـمــا داخ ــل
المسابقات المختلفة ،وتعرض البقية
ضمن برامج موازية.
وعرض المهرجان في االفتتاح الفيلم
الفرنسي (سنة أولــى) للمخرج توماس
لـيـلـتــي .ي ـت ـنــاول الـفـيـلــم ق ـصــة طــالـبـيــن
فــي السنة األولــى بكلية الطب أحدهما
يعيد السنة بعد
أن ر س ــب لكنه
مـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــوف

منى زكي

بالطب واآلخر التحق بالكلية بناء على
رغ ـبــة والـ ــده ال ـج ــراح وال يـكـتــرث كثيرا
بدراسته ،لكن صداقة ما تنشأ بينهما
ويقرران التحالف معا من أجل تحقيق
النجاح.
وقال مدير المهرجان انتشال التميمي
قبل عرض الفيلم" :كثير من مهرجانات
المنطقة إ مــا تبدأ بفيلم عربي أو فيلم
أميركي ،نحن اخترنا هذا العام أن نبدأ
بفيلم فرنسي".
وأضـ ـ ـ ــاف" :مـ ــوضـ ــوع ال ـف ـي ـلــم جـمـيــل
وم ـنــاســب لــاف ـت ـتــاح ،فـهــو يـتـحــدث عن
ال ـش ـب ــاب وأح ــامـ ـه ــم ،وال ـط ـم ــوح ال ــذي
يتحقق فــي ا لـفـيـلــم ينسجم مــع طموح
الـمـهــرجــان ال ــذي يخطو ثــانــي خطواته
هذا العام".
ويستمر المهرجان حتى الثامن
والعشرين من سبتمبر الجاري.
(رويترز)

البريطاني كاليف
أوين حصد الجائزة
المستحدثة باسم
عمر الشريف

بعد مشاركتها ،أخيرا ،في
العديد من األعمال ،مثل:
"الرحلة" و"عوالم خفية"،
وغيرهما ،بدأت الفنانةمي
سليم االستعداد ألعمال
فنية جديدة.
وفي ردها على سؤال عن
مشاركتها في مسرحية
الفنانمحمد هنيدي
الجديدة (صراع في الفيال)،
تقول سليم إن الصورة التي
ُ
التقطت لها مع هنيدي
جعلت البعض يعتقد أنها
بطلة المسرحية ،لكنها لم
تتعاقد حتى اآلن عليها،
ولم تحسم رأيها بعد،
لكنها بكل تأكيد تتمنى
العمل مع هنيدي.
وعن الغناء ،قالت إنها
حاليا في مرحلة اختيار
أغنيات ،لتطلق قريبا أغنية
"سنغل" جديدة تطرحها
في الفترة المقبلة.

ةديرجلا

•

foreigndesk@aljarida●com

العدد  / 3903السبت  22سبتمبر 2018م  12 /املحرم 1440هـ

18

دوليات

ً
إيران تناور جوا في الخليج ...وإسرائيل ترصد تموضعها بالعراق

• هيلي :طهران تستغل الدين و الميليشيات • قاسمي ينفي طلب لقاء ترامب • مشهد تنصب «إس »300
قام سالح الجو اإليراني
بمناورات جوية وصفت بأنها
"رد ساحق" فوق مياه الخليج
أمس ،مع قرب دخول حزمة
جديدة من العقوبات عليها
حيز التنفيذ ،في حين أكدت
إسرائيل أنها ترصد محاوالت
إيرانية لنصب صواريخ باليستية
على األراضي العراقية ،وتتابع
محاوالتها إلنشاء قواعد لها
عبر حلفاء بالبلد العربي.

ق ـب ــل دخـ ـ ــول ح ــزم ــة ع ـقــوبــات
أميركية تستهدف وقف صادرات
إيــران النفطية بشكل كامل ،نفذ
الحرس الثوري والقوات المسلحة
مناورات جوية مشتركة فوق مياه
الخليج أمس.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش
يوسف صفي بــور« :إضــافــة إلى
استعراض القوة ،هذه التدريبات
رسـ ــالـ ــة س ـ ــام وصـ ــداقـ ــة ل ـل ــدول
الصديقة وال ـم ـجــاورة» ،مضيفا
«لـكــن إذا تطلعت عـيــون األع ــداء
والـقــوى المتغطرسة إلــى حدود
أو أرض الجمهورية اإلسالمية
فسيجدون ردا ساحقا فــي لمح
البصر».
وش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات مـ ـي ــراج
وإف 4-و سـ ـ ـ ـ ـ ــو خـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،22-ف ــي
التدريبات التي شملت بحر عمان
وم ـي ــاه الـخـلـيــج ومـضـيــق هــرمــز
االس ـتــرات ـي ـجــي الـ ــذي ت ـمــر عـبــره
إمـ ــدادات الـنـفــط الــرئـيـســة لـلــدول
العربية.
وج ـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاورات عـشـيــة
اسـتـعــراض بـحــري واس ــع يشمل
نحو  600قطعة بحرية ينطلق
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم .وأل ـ ـم ـ ـحـ ــت ط ـ ـه ـ ــران فــي
األ ســا بـيــع القليلة الماضية إلى
أنها قد تقوم بعمل عسكري في
الخليج لمنع صادرات النفط من
دول المنطقة ردا على العقوبات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــدخـ ــل ح ـيــز
التنفيذ فــي ا ل ــرا ب ــع مــن نوفمبر
المقبل.
وتبقي واشنطن على أسطول
في الخليج لحماية طرق تجارة
النفط.

مراقبة وهجوم

الرباط تؤكد استمرار
أسباب قطع العالقات
مع طهران

إلى ذلك ،أكد قائد استخبارات
س ــاح الـجــو اإلســرائ ـي ـلــي ،أوري
أورون ،أن ت ــل أب ـيــب ت ــراق ــب عن
كثب محاوالت طهران التموضع
على األرض فــي ال ـعــراق ونصب
صـ ـ ــواريـ ـ ــخ ب ــال ـي ـس ـت ـي ــة أرض -
أرض ق ــادرة عـلــى ض ــرب أه ــداف
بإسرائيل.
وق ــال أورون ،فــي تصريحات
أمـ ــس« :ق ـبــل ع ــام ل ــم نـكــن نــراقــب
العراق على اإلطــاق ،لكن حاليا
نتابع عن كثب القدرات اإليرانية
بما في ذلك الموجودة ببغداد»،
ً
مـضـيـفــا« :ن ــرى ت ــورط إيـ ــران في
مـ ــواقـ ــع إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ فــي

الرئيس الموريتاني:
اإلسالميون سبب المآسي
إيرانيون يصطفون لمشاهدة مواكب عاشورائية في طهران أمس األول
س ـ ــوري ـ ــة ول ـ ـب ـ ـنـ ــان .اإليـ ــران ـ ـيـ ــون
ي ـف ـه ـمــون قـ ــوة الـ ـص ــواري ــخ ذات
المسار المرتفع».
في موازاة ذلك ،أكدت المندوبة
األمـيــركـيــة ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة،
نـيـكــي هـيـلــي ،أن ط ـهــران تسعى
لزعزعة اسـتـقــرار دول المنطقة،
وتستغل الشعارات الدينية لهذا
الـ ـه ــدف .ك ـمــا لـفـتــت إل ــى ط ـهــران
تـغــذي الميليشيات فــي الـعــراق،
وقـ ـ ــد أن ـ ـشـ ــأت لـ ـه ــا مـ ــركـ ــزا ل ـه ــذا
الهدف.
وخ ــال جلسة لمجلس األمــن
مساء أمس األول ،انتقدت هيلي
السياسات اإليــرانـيــة فــي الشرق
األوس ــط ،قــائـلــة« :ط ـهــران تسعى
إل ــى زع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار الـمـنـطـقــة،
وت ــدع ــم ال ـح ـك ــام ال ــذي ــن يـقـتـلــون
شعوبهم بــا لـمــواد الكيمياوية»
في إشــارة إلــى الرئيس السوري
بشار األسد.
وأضافت السفيرة األميركية،

ال ـت ــي ت ـتــولــي ال ــرئ ــاس ــة ال ــدوري ــة
ألعمال المجلس لشهر سبتمبر:
«لقد داست طهران على جيرانها
في المنطقة .في لبنان وسورية
وال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،كـ ـم ــا أن قـ ـ ـ ــادة إيـ ـ ــران
يتالعبون بالشعارات الدينية».
وتابعت هيلي« :إيــران أنشأت
منطقة خــاصــة لـهــا فــي ال ـعــراق،
لتمويل وتدريب وكالء وميليشيا
تــاب ـعــة ل ـهــا ،وه ــي ت ـحــرص على
إضعاف العراق حتى تتمكن من
مد نفوذها».

نفي ووداع
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وص ــف الـنــاطــق
باسم وزارة الخارجية اإليرانية،
بهرام قاسمي ،ما تم تداوله عن
ط ـلــب ل ـقــاء يـجـمــع ب ـيــن الــرئـيــس
حسن روحاني ونظيره األميركي
دونالد ترامب بأنه ضجة إعالمية
بـحـتــة ل ـهــا أه ــداف ـه ــا الــواض ـحــة،

•

ال تــزال االتـصــاالت الحكومية
شبه منقطعة مع مواجهة الرئيس
المكلف سـعــد الـحــريــري عقبات
مـتــزايــدة فــي طريق تأليف ثالث
حكوماته الـتــي يـبــدو مخاضها
شاقا وطويال .ويبدو أن الجمود
الـحـكــومــي مــرشــح ل ــازدي ــاد مع
سفر رئيس الجمهورية العماد
مـيـشــال ع ــون ووزيـ ــر الـخــارجـيــة
ف ــي ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال
جبران باسيل الى نيويورك غدا
لـلـمـشــاركــة فــي أع ـمــال الجمعية
العامة لالمم المتحدة في دورتها
ال ـ ـ ــ ،73حـيــث يـلـقــي كـلـمــة لـبـنــان،
ويعقد لقاءات من عدد من نظرائه
ويـلـتـقــي وف ــق م ـع ـلــومــات وكــالــة
"ال ـمــركــزيــة" األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم
الـمـتـحــدة انـطــونـيــو غــوتـيــريــس،
لـتـسـلـيـمــه خ ـط ــة ع ـم ــل وضـعـهــا
لبنان ترجمة للدعوة التي أطلقها
ال ــرئ ـي ــس ع ـ ــون الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
الع ـت ـم ــاد ل ـب ـنــان م ــرك ــزا عــالـمـيــا
لحوار الحضارات.
وسيتولى باسيل مهمة الحراك
السياسي الدبلوماسي من أجل
تفنيد موقف لبنان من ضــرورة
ت ـمــويــل "أونـ ـ ـ ـ ــروا" ،ل ـئــا يـتـحــول
نـ ـق ــص الـ ـتـ ـم ــوي ــل ب ـف ـع ــل ال ـ ـقـ ــرار
األم ـي ــرك ــي األخـ ـي ــر م ـ ــادة دسـمــة
ل ـم ـشــروع ي ــرم ــي ال ــى إل ـغ ــاء حق
عودة الفلسطينيين الى ديارهم.
وأضافت المصادر أن "جدول
أعمال باسيل يشمل اجتماعات
تـتـعـلــق ب ــأون ــروا ،بـيـنـمــا يسعى
لبنان لعقد اجتماع يتناول أزمة
النازحين مع مجموعة أصدقاء
ل ـب ـن ــان ،ع ـل ــى ه ــام ــش الـجـمـعـيــة
ال ـعــامــة ال ـت ــي تـنـعـقــد ه ــذا ال ـعــام
لبحث مواضيع أبرزها مكافحة
اإلره ــاب ومراجعة استراتيجية
ل ـ ـقـ ــوات ح ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام ال ــدول ـي ــة

ً
عون مستقبال مدير مكتب التحقيقات األميركي كريستوفر راي أمس
وتـ ـم ــوي ــل الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـع ــام ـل ــة فــي
الشرق األوسط".
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس عــون
أن "لـ ـبـ ـن ــان ن ـج ــح فـ ــي م ــواج ـه ــة
ال ـت ـح ــدي ــات األم ـن ـي ــة واإلره ـ ـ ــاب
بفضل كفاء ة الجيش اللبناني،
وال ــدع ــم ال ـ ــذي قــدم ـتــه ل ــه الـ ــدول
الصديقة ،وفي مقدمها الواليات
المتحدة األميركية" ،مشددا على
"أه ـم ـي ــة اس ـت ـم ــرار ال ـت ـع ــاون في
هذا المجال ،السيما أن للجيش
الدور المحوري في ترسيخ األمن
واالستقرار".
وأب ـل ــغ الــرئ ـيــس عـ ــون ،رئـيــس
م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـف ــدرال ــي
األمـيــركــي كريستوفر راي الــذي
استقبله قبل ظهر أمس في قصر
بعبدا ،في حضور وزير العدل في
حكومة تصريف األعـمــال سليم
جريصاتي ،والسفيرة األميركية
اليزابيت ريشارد والوفد المرافق،
أن "ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ع ـلــى

المجموعات اإلرهابية في الجرود
ال ـب ـقــاع ـيــة ،وحـيـثـمــا وجـ ــدت في
الداخل اللبناني ،يواصل مالحقة
الـ ـخ ــاي ــا اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ال ـن ــائ ـم ــة،
تمهيدا للقضاء عليها ومنعها
مـ ــن ت ـن ـف ـيــذ اي اع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ات ضــد
االمنيين" ،مشددا على "العالقات
التي تربط بين لبنان والواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،وضـ ــرورة
تفعيلها وتطويرها في المجاالت
ك ــاف ــة" .وع ـ ّـب ــر راي ع ــن سـعــادتــه
لوجوده في بيروت للمرة األولى
م ـنــذ تــول ـيــه م ـن ـص ـبــه ،ف ــي إط ــار
متابعة عمل مكتب التحقيقات
الفدرالي خارج الواليات المتحدة
ّ ً
األم ـيــرك ـيــة ،م ــرك ــزا عـلــى "تـقــديــم
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــدعـ ــم والـ ـت ــدري ــب
للجيش اللبناني الذي أثبت قدرة
وكفاء ة عاليتين في حفظ األمن
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ــاب
الـتــي تبقى مــن أولــويــات اإلدارة
االمـيــركـيــة" .وشـكــر راي الرئيس

م ــؤك ــدا بــذلــك أن الـجـمـهــوريــة لم
تتقدم به بتاتا.
وجــاء ذلك في تصريحات ردا
عـلــى م ــا نـقـلـتــه إح ــدى ال ــوك ــاالت
ع ــن هـيـلــي ،واص ـف ــا تـقــديــم طلب
من جانب ايران للقاء ترامب على
هــامــش اجـتـمــاع الجمعية العام
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ب ــأن ــه مـضـحــك
ويهدف إثارة األجواء.
وعقب انسحاب واشنطن من
االت ـفــاق ال ـنــووي فــي شـهــر مايو
الماضي ،رفض المرشد اإليراني
األعلى علي خامنئي عرضا كان
ترامب قدمه لعقد محادثات دون
شروط مسبقة لتحسين العالقات
بين البلدين.
م ــن جــانــب آخ ــر ،خــاطــب إم ــام
صـ ـ ـ ــاة الـ ـجـ ـمـ ـع ــة فـ ـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران،
ال ـش ـيــخ ح ـســن أبـ ــو ت ــراب ــي ف ــرد،
رئيس وزراء إســرائـيــل بنيامين
نتنياهو بــالـقــول «أن ــت وأجـهــزة
ً
مخابراتك تعرفون جيدا أنه حان

الوقت لـلــوداع ،ومــا هي القدرات
التي تمتلكها مقاومة حزب الله
وسكان غزة».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،قـ ــالـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
المغربية إن األسباب الثالثة التي
د فـعــت المملكة لقطع عالقاتها
الدبلوماسية مع إيــران« ،ال تزال
قائمة إلى غاية اليوم».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط ـ ـ ــق بـ ــاسـ ــم
ال ـح ـك ــوم ــة ،م ـص ـط ـفــى ال ـخ ـل ـفــي،
خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ب ــال ــرب ــاط م ـســاء
أم ــس األول ،أن «الـعـنـصــر األول
هــو اتـخــاذ ال ـقــرار قبل أشـهــر في
إطار ما تمليه مقتضيات الدفاع
عن الوحدة الترابية» ،مضيفا أن
«الـعـنـصــر ال ـثــانــي هــو أن ال ـقــرار
سيادي ،في حين العنصر الثالث
جاء بناء على معطيات ملموسة
جرى تقديمها إلى إيران».
وك ــان الـمـغــرب قــد ق ــرر ،مطلع
م ــاي ــو الـ ـم ــاض ــي ،ق ـط ــع عــاقــاتــه
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــع ط ـ ـ ـهـ ـ ــران،

(أ ف ب)

بسبب ما قال إنه «دعــم وتدريب
عـ ـسـ ـك ــري» ي ـق ــدم ــه «ح ـ ــزب ال ـل ــه»
ً
اللبناني المدعوم إيرانيا ،لجبهة
«البوليساريو» التي تنازع الرباط
السيادة على إقليم الصحراء.

مواقع «إس»300-
في سياق آخر ،ذكرت تقارير،
أم ـ ــس ،أن مـنـطـقــة م ـط ــار مــديـنــة
مشهد مجهزة من أجل منظومة
الــدفــاع ال ـجــوي «إس »300-التي
حصلت عليها طهران من روسيا
في عام .2016
وتم بناء الموقع في الفترة بين
مايو ويوليو ،ويختلف الموقع
ال ـج ــدي ــد ع ــن ال ـق ــاع ــدة الـمـمــاثـلــة
في طهران في أنه لن يتم نشر 4
منصات إطالق ،بل .2
(طهران ـ ـ إرنا ،األناضول،
فارس ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

الفروف :على «النصرة» مغادرة إدلب
والقوات األميركية التهديد الرئيسي

ً
«المستقبل» يشارك في جلسات الضرورة «عمال بما تقتضيه المصلحة»
●

تونس :اتحاد الشغل
يقر إضراب أكتوبر

أعلن االتحاد العام التونسي
للشغل ،أنه قرر الدخول في
إضراب عام خالل أكتوبر
المقبل في القطاع العام،
احتجاجا على ما قال
إنها "خطط حكومية لبيع
مؤسسات عمومية" .كما
أقر االتحاد ،الذي له تأثير
قوي في تونس ،أمس األول،
إضرابا عاما في  22نوفمبر
المقبل في "الوظيفة العامة
بسبب تعثر مفاوضات
الزيادة في رواتب الموظفين
وعجز الحكومة عن معالجة
تدهور المقدرة الشرائية
للتونسيين وارتفاع
التضخم لمستويات غير
مسبوقة".

االتصاالت الحكومية منقطعة
لبنان:
ّ
وعون يسلم آلية «حوار الحضارات»
بيروت  -ةديرجلا

سلة أخبار

(داالتي ونهرا)

عون على "الجهود التي يبذلها
لبنان لتأمين األمــن واالستقرار
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن عـلــى
اراضيه" ،الفتا الى أن "االرهاب ال
ّ
يميز بين جنسية او دين أو عرق،
مـمــا يجعل الـمــواجـهــة متشعبة
وضرورية".
في موازاة ذلك ،تتجه الألأنظار
إ لــى الجلسة التشريعية العامة
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـق ــد يـ ــومـ ــي االث ـن ـي ــن
والثالثاء المقبلين.
وأوضح "تيار المستقبل" ،في
ب ـي ــان أمـ ــس ،أن "ب ـع ــض وســائــل
اإلعالم تنقل عن احدى الصحف
موقفا منسوبا لـتيار المستقبل
بأن التشريع في غياب الحكومة
بداية انقالب على اتفاق الطائف".
وأعلن أن "الـكــام المنسوب اليه
لـ ــم ي ـ ـصـ ــدر ع ـ ـنـ ــه ،وكـ ـتـ ـل ــة نـ ــواب
المستقبل ستشارك في جلسات
تـ ـش ــري ــع الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة عـ ـم ــا ب ـمــا
تقتضيه المصلحة العامة".

اتهم الرئيس الموريتاني
محمد ولد عبدالعزيز،
اإلسالميين في بالده ،بأنهم
سبب المآسي في البلدان
العربية ،وتوعد بأن الدولة
ستتخذ اإلجراءات الالزمة
بحقهم في الوقت المناسب.
وقال ولد عبدالعزيز ،في
مؤتمر عقده ليل الخميس-
الجمعة ،إن "اإلسالميين
تسببوا في جميع المآسي
التي وقعت في البلدان
العربية ،وكانوا سببا في
خراب بلدان كثيرة".
واتهمهم بخدمة أهداف
إسرائيل ،وهي تدمير الدول
العربية وعزلها وإضعافها،
وهذا ما فعله اإلسالميون
فيما يعرف بـ"الثورات".

الجيش اليمني ينتزع
دفاع الحديدة الجوي

واشنطن تعمل «وراء الكواليس» ...وأنقرة تحذرها من دعم األكراد
أكــد وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي الف ــروف ،أن
إنشاء منطقة منزوعة السالح في محافظة إدلب ليس
ً
ً
حــا نهائيا ،بــل خطوة مرحلية وضــروريــة بالنسبة
ً
لتسوية األزمة ،معتبرا أن سيطرة القوات األميركية على
الضفة الشرقية لنهر الفرات تشكل التهديد الرئيسي
لوحدة األراضي السورية.
وق ـ ــال الف ـ ـ ــروف ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ــع نـظـيــره
البوسني إيغور تسرناداك ،إن االتفاق الروسي -التركي
سيتيح منع القصف المتواصل لمواقع القوات السورية
ً
وق ــاع ــدة "حـمـيـمـيــم" الــروس ـيــة" ،مــوضـحــا أن ــه يقضي
بانسحاب "جبهة النصرة" من المنطقة منزوعة السالح
حتى منتصف أكتوبر المقبل.
وفــي حين أكــد أن موسكو وأنـقــرة نسقتا األربـعــاء
الماضي معايير عـبــور المسلحين لـحــدود المنطقة
مـنــزوعــة ال ـســاح ،شــدد الف ــروف على أن أكـبــر تهديد
لسيادة سورية ووحدتها يأتي من مناطق شرق الفرات،
الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة
ً
ً
أم ـيــرك ـيــا ،م ــؤك ــدا أن مــوسـكــو كــانــت وسـتـظــل تطالب
الواليات المتحدة بوقف هذه األنشطة غير المشروعة.
بدوره ،أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم
كالين العمل مع روسيا على إقامة المنطقة منزوعة
السالح في إدلب وإخــراج العناصر "اإلرهابية" منها،
ً
مبينا أن "تحميل كامل أعباء األزمة على عاتق تركيا
ليس عدال وال يمكن القبول به".
وعن "خريطة منبج" ،أعرب كالين عن تطلع تركيا
ً
إلى تطبيقها بالشكل المخطط له ودون تأخير ،داعيا
واش ـن ـطــن إل ــى وق ــف جـمـيــع أش ـكــال الــدعــم الـعـسـكــري

وال ـمــالــي وال ـس ـيــاســي واإلع ــام ــي ل ــوح ــدات الـحـمــايــة
الكردية.
وعلى جهة أخــرى ،أعلن المتحدث الرسمي باسم
الكرملين دمـيـتــري بـيـسـكــوف ،أن الــرئـيــس فالديمير
بوتين لن يستقبل قائد سالح الجو اإلسرائيلي عميكام
نوركين الذي وصل الى موسكو على رأس وفد عسكري
لعرض نتائج التحقيق في حادثة إسقاط طائرة "إيل-
 "20الروسية في الالذقية.
ووفق مسؤول عسكري إسرائيلي ،فإن وفد تل أبيب
ً
قدم لموسكو برهانا على أنها غير مسؤولة عن إسقاط
ً
ً
ً
الطائرة ومقتل  15عسكريا روسيا ،موضحا أنه "أثبت
كيف أن النيران السورية الهوجاء المضادة للطائرات
كانت السبب المباشر في إصابتها".
وقال المسؤول ،لمجموعة من الصحافيين" ،فتحوا
النار بشكل أهــوج وغير مسؤول ويفتقر لالحترافية
بعد وقت طويل من اختفاء طائراتنا من المكان".
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أع ـلــن سـفـيــر ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
لدى موسكو ،جون هانتسمان ،أن واشنطن وموسكو
تتعاونان كثيرا في حل المسألة السورية ،مشيرا إلى
أنهما تجريان عمال "وراء الكواليس" لتسوية الوضع.
وقال هانتسمان في كلمة ألقاها في مؤتمر للغرفة
التجارية األميركية" :طبعا ،يوجد هناك تعاون بيننا
حول القضية السورية .ونجري عمال وراء الكواليس
لـلـتــأكــد مــن أن ــه سـيـكــون بــإمـكــانـنــا وض ــع حــد للعنف
والتحرك في نهاية األمر إلى األمام في مجال التسوية".
وأض ــاف" :سـيـقــدر تقدمنا فــي ســوريــة بـمــدى فعالية
قدرتنا على حل المسائل معا"( .عواصم  -وكاالت)

أعلن الجيش اليمني ،أمس،
أنه سيطر على معسكر
الدفاع الجوي ،شرق
الحديدة .وقال المكتب
اإلعالمي ،أللوية العمالقة
التابعة للجيش ،إن وحدات
منه سيطرت على معسكر
الدفاع الجوي والمزارع
المحيطة به في منطقة كيلو
 16شرق الحديدة بدعم من
التحالف العربي بقيادة
السعودية .إلى ذلك ،أفادت
قناة "العربية" بأن قوات
التحالف كثفت عملياتها
العسكرية في المحافظات
الشمالية اليمنية.

مقتل  12في هجوم
جهادي بموزمبيق

الطوق يضيق على البغدادي في هجين ومحيطها
ب ــدأ ال ـه ـجــوم ع ـلــى آخ ــر ج ـيــب ت ـحــت سـيـطــرة
تنظيم داعش في المنطقة الصحراوية عند حدود
العراق وسورية ،لكن زعيمه أبوبكر البغدادي قد
ينجح مرة جديدة في الفرار ،برأي خبراء.
ونجا المطلوب األول في العالم على مر السنين
من عدة ضربات جوية ،وأصيب مرة على األقل
بجروح ،غير أن الخبراء يحذرون من أنه يتقن فن
ً
التخفي ،وقد يفلت هذه المرة أيضا.
وباشرت قوات سورية الديمقراطية ،بدعم من
التحالف الدولي بقيادة واشنطن ،في  10سبتمبر،
المرحلة األخيرة من الهجوم على التنظيم ،وهي
تستهدف بلدة هجين ومحيطها.

وقال القيادي الكردي رزدشت كوباني في موقع
الهجوم قرب بلدة السوسة" :إنــه المعقل األخير
لمرتزقة (داع ــش) .كــل قياداته وأمــرائــه األجانب
من خارج سورية مجتمعون في بلدات السوسة
وهجين والشعفة ،وسنقضي عليهم هنا".
وأوضح لواء في جهاز المخابرات العراقية في
مطلع مايو ،أن البغدادي موجود بمنطقة على
الحدود ،ويتنقل "في الخفاء ،وليس بموكب ،برفقة
أربعة إلى خمسة أشخاص ،بينهم ابنه وصهره".
وإذا تمكن البغدادي من اإلفالت من الطوق هذه
المرة ،فقد ينضم إلى خاليا سرية للتنظيم في
منطقة أخرى من العراق أو من سورية.

قتل  12شخصا من سكان
قرية في أقصى شمال
موزمبيق وأصيب 14
بجروح بالغة ،أمس األول،
في هجوم جديد نسب الى
جماعة إسالمية تثير الرعب
في المنطقة منذ أشهر.
وقال مصدر أمس ،إن "عشرة
بالرصاص،
أشخاص قتلوا ُ
ً
إضافة إلى اثنين ق ِتال حرقا"،
موضحا أنه تم إحراق 55
منزال.
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ً
ً
ً
ترامب يهدد الصين ويعاقب جيشها و 33مسؤوال وكيانا روسيا

ّ
ّ
بكين تنذر واشنطن وتحملها العواقب ...وموسكو تحذرها من اللعب بالنار وتهديد استقرار العالم
في إشارة إلى أن الحرب
التجارية المستعرة بين القوى
الكبرى لن تنتهي في القريب
العاجل ،استمر الرئيس
األميركي دونالد ترامب في
توجيه االنتقادات إلى الصين،
ً
تزامنا مع تصعيد ضغوطه
على روسيا بسبب «نشاطاتها
الخبيثة».

م ــع ت ـفــوي ـضــه وزارة ال ـخ ــزان ــة
بالتعاون مــع "الـخــارجـيــة" لفرض
عـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى روس ـ ـي ـ ــا ،واصـ ــل
الرئيس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
هجومه على الصين ،مشددا على
أنه حان الوقت التخاذ وقفة معها.
وق ــال ت ــرام ــب ،لشبكة "فــوكــس"
اإلخبارية مساء أمس األول" ،ليس
ل ــدي ـن ــا خـ ـي ــار .ل ـق ــد ان ـق ـض ــى وق ــت
طــويــل .إنـهــم يلحقون بنا األذى"،
م ـ ـهـ ــددا بـ ـف ــرض رس ـ ــوم ج ـمــرك ـيــة
إضافية على منتجات مصنوعة
في الصين بقيمة  267مليار دوالر،
وهو إجراء يمكن أن يؤثر على كافة
المنتجات االسـتـهــاكـيــة ،بما في
ذلك الهواتف المحمولة واألحذية
والمالبس.
وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة "ب ـل ــوم ـب ــرغ" أن
ال ـ ـضـ ــربـ ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ــوف
يوجهها تــرامــب فــي إط ــار الحرب
التجارية بين البلدين تتمثل في
فــرض رس ــوم جمركية بنسبة 10
بالمئة على واردات صينية بقيمة
 200مليار دوالر ،ومن الممكن رفع
النسبة إلى  25بالمئة العام المقبل.
وتــأتــي هــذه السلسلة الجديدة
من الرسوم الجمركية ،بعد فرض
رسوم أميركية بالفعل بنسبة 25
بالمئة عـلــى سـلــع صينية بقيمة
 50مليار دوالر ،وهو ما دفع بكين
إل ــى ال ــرد بـفــرض رس ــوم انتقامية
من جانبها على السلع األميركية.
وتـعـتــزم بكين ال ــرد عـلــى الــرســوم
الجديدة بفرض رســوم على سلع
بقيمة  60مليار دوالر.

عقوبات مشتركة

كوهن يتعاون مع
فريق مولر ويزوده
بمعلومات أساسية

وف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـط ـ ــور الف ـ ـ ـ ـ ــت ،ف ــرض ــت
واشـ ـنـ ـط ــن عـ ـق ــوب ــات م ــال ـي ــة عـلــى
هيئة تطوير ا لـمـعــدات الرئيسية
ف ــي ال ـج ـي ــش ال ـص ـي ـنــي ل ـشــرائ ـهــا
ص ــواري ــخ وم ـق ــات ــات روس ـي ــة من
طراز سوخوي "سو  "35وصواريخ
"إس "-400أرض جــو .وهــي المرة
األولــى التي تستهدف فيها إدارة
ً
ترامب بلدا غير روسيا بعقوبات
بموجب قانون "كاتسا" الذي وضع
في األساس لمعاقبة موسكو على
ضمها القرم ،إضافة إلى نشاطات
أخرى.
واسـتـهــدفــت الـعـقــوبــات الهيئة
الصينية التي يديرها لي شانغفو
إلجــرائـهــا مشتريات مــن مؤسسة
ّ
المصدر
"روسوبورن إكسبورت"،
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ــروس ـ ــي ل ــأس ـل ـح ــة
والـمــوجــودة على لــوائــح عقوبات

دوليات
سلة أخبار

ً
 ١٣٠قتيال بغرق
ّعبارة في تنزانيا

ذكر مسؤول إقليمي في
تنزانيا ،أمس ،أنه تأكدت وفاة
ً
 ١٣٠شخصا في حادث انقالب
عبارة في بحيرة فيكتوريا
بتنزانيا ،أمس األول.
وأضاف جون مونغيال،
المفوض اإلقليمي لميناء
موانزا على ساحل البحيرة،
إنه تم انقاذ مئة شخص.
وتابع مونغيال أنه تم انتشال
 44جثة بحلول مساء أمس
األول ،لكن كان يتعين وقف
ً
عمليات االنقاذ ليال ،بسبب
ضعف الرؤية.
وانقلبت العبارة ،التي تشير
التقديرات إلى أنها كانت
تقل أكثر من  300راكب
أثناء رحلتها بين بوغولورا
وجزيرة أوكارا الواقعة في
الجزء الشمالي من البالد.

تركيا توقف نمساويًا
و 110جنود
ترامب يتفاعل مع أنصاره بمركز المؤتمرات في الس فيغاس أمس األول (أ ف ب)
ك ــات ـس ــا ل ــدع ـم ـه ــا نـ ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس
السوري بشار األسد.
ّ
ونصت العقوبات على تجميد
أصــول الهيئة الصينية ومديرها
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة .كما ّ
تقيد
دخول الهيئة الى األسواق المالية
العالمية عن طريق حظر تعامالتها
المالية الخاضعة للنظام المالي
األميركي.

نشاطات خبيثة
وأدر جـ ـ ـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
األميركية في الوقت نفسه أسماء
ً
ً
ً
 33مـ ـ ـس ـ ــؤوال وك ـ ـيـ ــانـ ــا ع ـس ـك ــري ــا
ً
ً
واس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــا روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـلــى
قائمتها السوداء التابعة للقانون
الصادر عام .2017
وقــال مـســؤول رفيع فــي اإلدارة
ً
األميركية ،طالبا عدم كشف هويته،
إن "روسيا هي الهدف األساسي من
العقوبات" على الصين ،مضيفا:
"عـقــوبــات كاتسا فــي هــذا السياق
ال ت ـه ــدف إلـ ــى ت ـقــويــض الـ ـق ــدرات
الــدفــاعـيــة ألي بـلــد مـعـيــن ،بــل إلــى

ً
فــرض كلفة على روسـيــا ردا على
أنشطتها الخبيثة".
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا ،أمس
األول ،ب ـت ـفــويــض وزي ـ ــر ال ـخــزانــة
سـتـيـفــن مـنــوشـيــن بــال ـت ـشــاور مع
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة م ــاي ــك بــومـبـيــو
ب ـف ــرض ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى روس ـي ــا
ب ـس ـبــب "ع ــدوانـ ـه ــا ف ــي أوك ــران ـي ــا
ّ
وضم القرم والهجمات اإللكترونية
والتدخل في انتخابات عام 2016
ونشاطات خبيثة أخرى".
وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة:
"س ـن ــواص ــل تـنـفـيــذ كــات ـســا ب ـقــوة،
ونـحــض جميع ال ــدول عـلــى الحد
مــن عــاقــاتـهــا مــع قـطـ َ
ـاعــي الــدفــاع
َ
الروسيين ،وكالهما
واالستخبارات
مــرت ـبــط بــاألن ـش ـطــة ال ـخ ـب ـي ـثــة في
جميع أنحاء العالم".

القائمة السوداء
وال ـه ـي ـئ ــات ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي تم
إدراجـ ـه ــا ع ـلــى ال ـقــائ ـمــة ال ـس ــوداء
سبق أن تمت تسميتها في أنظمة
عقوبات أميركية أخرى ،ومن بينها

شركة "بــي إم سي واغـنــر" األمنية
الـخــاصــة ومـجـمــوعــة المشتريات
الـتــابـعــة لـ ــوزارة ال ــدف ــاع الــروسـيــة
"أوبورونلوجيستيكا" ،فضال عن
صانع الطائرات الروسي "كناب".
ًّ
ً
روسيا
وتضم الالئحة أيضا 25
وثالثة شركات روسية تم توجيه
اتهامات إليهم في العام الماضي
ع ـبــر ال ـمــدعــي األم ـي ــرك ــي ال ـخــاص
رورت مــولــر لـتـ ّ
ـورطـهــم فــي قضية
التدخل الروسي والقرصنة خالل
االنتخابات األميركية عام .2016
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اس ـت ـه ــدف
"كـ ــات ـ ـسـ ــا" كـ ــا مـ ــن رئ ـ ـيـ ــس هـيـئــة
االستخبارات العسكرية الروسية
"ج ـ ــي آر ي ـ ــو" إي ـ ـغـ ــور كـ ــوروبـ ــوف
ونائبه سيرغي غيزونوف.

بكين وواشنطن
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
"ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة" ال ـص ـي ـن ـي ــة ،غـيـنــغ
شوانغ ،الواليات المتحدة بسحب
عقوباتها للجيش ،وإال سيكون
عـلـيـهــا "تـحـمــل ال ـع ــواق ــب" ،مــؤكــدا

أن "األف ـ ـعـ ــال األم ـي ــرك ـي ــة انـتـهـكــت
بشكل خطير الـمـبــادئ األساسية
للعالقات الدولية ،وألحقت أضرارا
جسيمة بــالـعــاقــات بـيــن البلدين
والجيشين".
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،نـ ــدد نــائــب
وزيــر الخارجية الروسي سيرغي
ريــاب ـكــوف بــالـعـقــوبــات ال ـجــديــدة،
م ـع ـت ـبــرا أن ـه ــا ت ـه ــدد "االسـ ـتـ ـق ــرار
العالمي" واتهم واشنطن بـ "اللعب
بالنار".
ورأى ريــابـكــوف أن ــه تــوجــد في
الواليات المتحدة "متعة وطنية في
اتخاذ إجراءات مناهضة لروسيا"،
م ـع ـت ـب ــرا أنـ ـه ــا ج ــول ــة ال ـع ـق ــوب ــات
الستين ضد روسيا منذ .2011

محامي ترامب

ً
داخ ـل ـي ــا ،م ـثــل م ـحــامــي تــرامــب
الـســابــق مــايـكــل كــوهــن م ــرات عــدة
أمام فريق مولر وزوده بمعلومات
أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وف ـ ـ ــق مـ ـح ــامـ ـي ــه الن ــي
ديـ ـفـ ـي ــس ،ال ـ ـ ــذي أوض ـ ـ ــح أنـ ـ ــه ب ــدأ
بالتعاون بعدما أقر بالذنب بتهم

ت ـ ـهـ ــرب ض ــريـ ـب ــي وم ـ ـصـ ــرفـ ــي فــي
أغسطس الماضي.
وك ـ ـ ــان ك ــوه ــن ( 52عـ ــامـ ــا) أق ــر
تـحــت الـقـســم بــأنــه دف ــع المــرأتـيــن
هـمــا الممثلة اإلبــاحـيــة ستورمي
دانيالز وكــاريــن ماكدوغال أمــواال
"بطلب من المرشح" ترامب ،لتفادي
"انـ ـعـ ـك ــاس ــات س ـل ـب ـيــة" ع ـل ـيــه قـبــل
االنتخابات الرئاسية في .2016
وات ـه ـم ــه ت ــرام ــب ب ــال ـك ــذب ،كما
أكـ ــد ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض أن الــرئ ـيــس
"لـيــس قلقا على اإلط ــاق" إزاء أي
معلومات يمكن أن يكشفها كوهن
الذي كان مقربا من ترامب وتعامل
معه ألكثر من  10سنوات.
وت ـعــاقــب ال ـت ـهــم ال ـمــوج ـهــة إلــى
كــوهــن بــالـسـجــن ل ـف ـتــرة إجـمــالـيــة
ي ـم ـك ــن أن تـ ـص ــل إلـ ـ ــى  65ع ــام ــا،
وس ـي ـص ــدر ال ـح ـكــم ب ـح ـقــه ف ــي 12
ديـسـمـبــر ،وسـيـكــون عـلــى األرج ــح
ً
مـ ـخـ ـفـ ـف ــا بـ ـع ــد اإلق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ــال ــذن ــب
واالعتراف.
(عواصم -وكاالت)

أمرت محكمة تركية بتوقيف
مواطن نمساوي ،يدعى
ماكس تسيرنغاست ،أمس،
بتهمة العضوية في منظمة
شيوعية غير مرخص
لها ،دعمت حزب العمال
الكردستاني المحظور.
من جهة أخرى ،أعلن مكتب
كبير مدعي أنقرة أنه أمر
باحتجاز  110عسكريين من
سالح الجو لالشتباه في
صلتهم برجل الدين المقيم
في الواليات المتحدة فتح
الله غولن ،الذي تقول تركيا
إنه العقل المدبر لمحاولة
االنقالب في .2016

وفاة رئيس فيتنام
بفيروس خطير

السيسي إلى نيويورك ...واستنفار أمني وحكومي لبدء الدراسة
•

مصريتان تمران أمام مبنى البورصة في القاهرة أمس األول
(رويترز)

القاهرة  -حسن حافظ

ت ــوج ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـمـ ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ،إل ــى ن ـيــويــورك أم ــس ،للمشاركة
فــي اجـتـمــاعــات الـ ــدورة الـثــالـثــة والسبعين
للجمعية الـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة ،لعرض
جهود القاهرة في مكافحة اإلرهاب ورؤيتها
لتعزيز المنظمة الــدولـيــة ،ومواقفها تجاه
مجمل تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية
وصون السلم واألمن العالميين.
وص ــرح الـمـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة بسام
راضـ ـ ـ ــي ،أن ال ـس ـي ـس ــي سـ ـيـ ـت ــرأس اج ـت ـمــاع
مجموعة السبعة والسبعين ،وسيستعرض
في بيان افتتاحي دور مصر في دعم أنشطة
المجموعة منذ تأسيسها في ستينيات القرن
الماضي ،في إطار التعاون بين دول الجنوب.
وسـ ـيـ ـش ــارك ال ـس ـي ـســي ف ــي ق ـم ــة نـلـســون
م ــان ــدي ــا لـ ـلـ ـس ــام ،وس ـي ـل ـق ــي ك ـل ـم ــة ب ـهــذه
الـمـنــاسـبــة أمـ ــام ال ـق ـمــة ،وسـيـشـمــل نـشــاطــه
فـ ــي نـ ـي ــوي ــورك ع ـق ــد ل ـ ـقـ ــاءات مـ ــع ع ـ ــدد مــن
الشخصيات السياسية والفكرية ذات الثقل
داخل المجتمع األميركي ،فضال عن لقاءات

حفتر يتبرأ من معارك طرابلس
وبادي ينتقد «ميليشيات الفساد»

قتلى العاصمة إلى  ...97والمسافرون يتوجهون لمصراتة
تبرأ القائد العام للقوات المسلحة الليبية المعين من
جانب مجلس النواب المنتخب ،المشير خليفة حفتر،
من المعارك التي تــدور بين ميليشيات متنافسة في
العاصمة طرابلس.
وقال حفتر ،الموجود في شرق البالد ،أمس األول،
إن "ال ــوح ــدات ال ـتــي تـتـحــرك ف ــي طــراب ـلــس اآلن ليس
للجيش أي عالقة بها على اإلط ــاق" ،الفتا إلــى أنها
تحركات ارتجالية.
وأضـ ــاف خ ــال لـقــائــه بقبيلة الـعــواقـيــر وع ــدد من
أبناء قبائل شرق ليبيا" :حينما نرى الوقت المناسب
س ـن ـت ـح ــرك لـ ـط ــرابـ ـل ــس ،وس ـت ـس ـي ــر األمـ ـ ـ ــور بـشـكـلـهــا
الصحيح" ،مؤكدا أنه في حال دخول الجيش لطرابلس،
فإن ذلك سيثلج صدر الجميع.
وأش ـ ــار ح ـف ـتــر ،ق ــائ ــد الـ ـق ــوات ال ـمــوال ـيــة لـلـحـكــومــة
المنبثقة عــن مجلس ال ـن ــواب فــي ط ـبــرق ،إل ــى الــدعــم
الذي تتحصل عليه الميليشيات المسلحة من حكومة
طرابلس ،المدعومة من األمــم المتحدة ،الفتا إلــى أن
القانون سيالحق الجميع.
واعتبر أن الجيش بات يسيطر على معظم مناطق
البالد ،مشيدا باالنتصارات على اإلرهابيين في كل
مكان.
وتجددت االشتباكات في طرابلس الثالثاء الماضي،
رغــم اتـفــاق وقــف إط ــاق الـنــار ال ــذي تــم الـتــوصــل إليه
في  9الجاري ،برعاية بعثة األمم المتحدة للدعم في

ليبيا ،وأنهى القتال بين فصائل متناحرة اندلع أواخر
الشهر الماضي.
وتوجه المسافرون ،أمس ،برا إلى مطار مصراتة،
لتفادي المعارك التي تقترب من مطار معيتيقة الدولي
فــي الـعــاصـمــة ،فيما أعـلـنــت وزارة الـصـحــة بحكومة
الــوفــاق الــوطـنــي ،الـتــي يقودها فــايــز ال ـســراج ،ارتـفــاع
ضحايا معارك طرابلس إلى  97قتيال ،بعد مقتل 11
في اشتباكات أمس األول.
وفــي وقــت ســابــق ،انتقد "ل ــواء الـصـمــود" ،برئاسة
صالح بــادي ،عدم تحرك البعثة األممية عند اختراق
من وصفهم بـ"الميليشيات" للهدنة.
وقال في بيان صدر أمس األول ،إن "البعثة لم تعلق
عـلــى ال ـخ ــروق ــات" .وك ـشــف ل ــواء ال ـص ـمــود ،أن ــه رصــد
عمليات حرق للمنازل وتدمير لمحطات تحويل تابعة
لشركة الكهرباء ،داعيا البعثة األممية إلى عدم االشتراك
فيما تقوم بــه َمــن وصفها بـ"الميليشيات الفاسدة"،
والتي أثبت تقرير خبراء مجلس األمن فسادها.
ُيشار إلى أن ليبيا تشهد انفالتا أمنيا عقب اإلطاحة
بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام  ،2011إضافة
إلى تنازع ثالث حكومات على إدارتها ،وهي :الحكومة
المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ،وحكومة
ال ــوف ــاق الــوطـنــي الـمــدعــومــة دول ـي ــا ،وحـكــومــة اإلن ـقــاذ
المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته.
(طرابلس ـ أ ف ب ،رويترز ،األناضول ،العربية)

مع قيادات كبريات الشركات وأعضاء غرفة
التجارة ،لبحث تعزيز استثماراتها في مصر.
وق ـ ــال مـ ـن ــدوب م ـصــر ال ــدائ ــم لـ ــدى األم ــم
المتحدة محمد إدريس إن السيسي سيعقد
لقاءات ثنائية مع عدد من قادة دول العالم،
فـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم ال ــرئـ ـي ــس دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب،
وسيجري ترتيب عدد من اللقاء ات األخرى
مــع ع ــدد مــن الــزعـمــاء وال ــرؤس ــاء ،مــؤكــدا أن
عدم إعالن تفاصيل هذه اللقاءات هو بسبب
أنها تتم في اللحظات األخيرة نظرا الزدحام
جــدول جميع القادة المشاركين في الحدث
األممي.
وأشـ ــار إدريـ ــس إل ــى م ــا أث ـيــر ح ــول طــرح
ترامب لخطته حول السالم بالشرق األوسط،
وم ـش ــارك ــة م ـص ــر ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات ف ــي ه ــذا
اإلط ــار ،مــؤكــدا أنــه ال تــوجــد اجـتـمــاعــات في
هذا الشأن ،وكل ما سيتم هو عقد اجتماعات
بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني،
من ضمنها اجتماع لبحث وضع "األونروا"
وكيفية سد الفجوة التمويلية التي تعانيها
الوكالة الدولية.
وفي غضون ذلك ،اختتمت أمس ،فعاليات

الـتــدريــب الـمـشـتــرك "الـنـجــم الـســاطــع" ،الــذي
شاركت فيه قــوات مصرية وأميركية وعدد
من الدول العربية واألجنبية في قاعدة محمد
نجيب العسكرية غربي اإلسكندرية ،بعد أن
تناولت موضوعاته التعاون األمني ومكافحة
اإلرهـ ـ ـ ــاب والـ ـت ــدري ــب ع ـل ــى س ـي ـنــاريــوهــات
التهديدات المختلفة في ظل الحرب التقليدية
وغير النظامية.
ووسـ ـ ـ ـ ــط اس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـص ــري ــة
واستعدادات حكومية مكثفة ،ينطلق العام
الــدراســي الـيــوم بالتحاق  21مليون تلميذ
بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي،
يتم توزيعهم على نحو  46ألف مدرسة ،في
حين تستقبل الجامعات الحكومية والخاصة
والمعاهد ما يزيد على ثالثة ماليين طالب.
وفيما نفت وزارة التعليم والبحث العلمي
أي ن ـيــة لـتــأجـيــل ال ــدراس ــة ف ــي ال ـجــام ـعــات،
مؤكدة أن الدراسة في موعدها اليوم ،أنهت
وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم والـتـعـلـيــم الفني
استعداداتها لبدء منظومة التعليم الجديدة
بــدايــة مــن ال ـعــام الــدراســي الـجــديــد ،بـمــا في
ذلك وضع المناهج الجديدة التي تقوم على

قياس فهم الطالب وإطالق قدراته اإلبداعية،
واالنتهاء من تدريب نحو  120ألف عضو من
هيئة التدريس على طرق التدريس الجديدة.
وأنـهــت وزارة الــداخـلـيــة مــراجـعــة الخطة
األمـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـ ـط ـ ــاب إل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدارس
وال ـج ــام ـع ــات ،إذ ان ـت ـشــرت الـ ـق ــوات لتأمين
ال ـم ــدارس وال ـجــام ـعــات لـلـحــرص عـلــى عــدم
تعكير صفو عــودة الــدراســة ،مع نشر قوات
من الشرطة النسائية أمام مدارس الطالبات،
فضال عن تكثيف االنتشار األمني من اإلدارة
العامة للمرور ،للعمل دون حدوث تكدسات
مرورية مع بداية العام الدراسي.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ص ــرح وزيـ ــر ال ـن ـقــل ،هـشــام
عرفات ،بأن الــوزارة رفعت درجة االستعداد
لـلــدرجــة الـقـصــوى مــع ب ــدء ال ـعــام الــدراســي،
والـ ـ ــذي يـشـهــد ع ـ ــادة ضـغ ـطــا ع ـلــى وســائــل
ال ـم ــواص ــات خ ـصــوصــا ال ـق ـط ــارات وم ـتــرو
األن ـفــاق ،الفـتــا إلــى أنــه تــم تشغيل وردي ــات
إضــاف ـيــة بـمـكــاتــب االش ـت ــراك ــات الـمـنـتـشــرة
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،م ــع الـتـشــديــد
على انطالق القطارات في موعدها ،وتقديم
التسهيالت والتيسيرات لسفر الطالب.

ّ
جيش إسرائيل انتقد «خنق عباس» وحذر من انفجار

أعلنت وسائل اإلعالم الرسمية
الفيتنامية وفاة الرئيس تران
داي كوانغ ،أمس ،الذي كان في
السابق وزير األمن الداخلي
ثم صار أحد أبرز قادة الدولة
الشيوعية .وذكر التلفزيون
الفيتنامي أن كوانغ 61 ،عاما،
توفي في مستشفى عسكري
في هانوي نتيجة "مرض
خطير ،رغم الجهود التي
بذلها أطباء وأساتذة محليون
وعالميون".
وقال مصدر مطلع إنه أصيب
بفيروس خبيث ال يوجد
عالج فعال منه إلى اآلن.
وأفادت صحيفة فيتنام نيوز
الرسمية أن كوانغ أقام حفل
استقبال لرئيس المحكمة
العليا الصينية ،األربعاء
الماضي.

مرشحا رئاسة إندونيسيا
الجتذاب جيل األلفية

ً
ليبرمان يحقق بتسريب «الكابينيت» ...ومقتل  183وإصابة  20ألفا بـ «المسيرات»
ّ
في تصريحات تم تسريبها أمس ،حذر رئيس
أركـ ــان الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،ج ــادي ايــزنـكــوت،
مجلس الوزراء األمني المصغر (الكابينيت) من
أن هناك احتماال باندالع اضطرابات في الضفة
الغربية ،منتقدا قــرار الــواليــات المتحدة خنق
ً
السلطة الفلسطينية ماليا.
وق ــال إن قطع إدارة الــرئـيــس دونــالــد ترامب
تـمــو يــل السلطة الفلسطينية سـيــأ تــي بنتائج
عسكية بالنسبة إلســرائـيــل ،ويمكن أن يسبب
اضطرابات في المنطقة.
واعترض ايزنكوت على اإلج ــراءات العديدة
ال ـتــي يـتــم ات ـخ ــاذه ــا ،وال ـت ــي ق ــال إن ـهــا ستدفع
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى
الزاوية ،وربما تخلق زعيما متعنتا غير راغب
في التعاون مع إسرائيل حول المسائل األمنية.
وع ـبــر ايــزن ـكــوت عــن أس ـفــه لـفـشــل م ـحــاوالت
المصالحة بـيــن السلطة الفلسطينية و حــر كــة
"ح ـ ـم ـ ــاس" فـ ــي غـ ـ ـ ــزة .وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ــزع ـي ــم
الفلسطيني المتقدم في السن ،الذي يعاني سوء
الحالة الصحية ،قد يفقد السيطرة على المنطقة
م ــع اس ـت ـم ــرار االض ـط ــراب ــات ف ــي غ ــزة ووص ــول
الغضب إلى نقطة الغليان في الضفة الغربية.
ول ــم تـمــر ســاعــات عـلــى تـســريـبــات تـحــذيــرات
ايــزنـكــوت ،حتى وجــه وزيــر الــدفــاع اإلسرائيلي
أفـيـغــدور لـيـبــرمــان ان ـت ـقــادات ح ــادة للصحيفة
اإلسرائيلية التي تناولت تحذيرات رئيس أركان

فلسطينيون يشيعون جثمان صبي قتلته إسرائيل عند سياج غزة أمس األول (أ ف ب)
الجيش اإلسرائيلي حول المخاوف من حدوث
انفجار أمني في الضفة الغربية .واعتبر ليبرمان
أن التسريبات تجاوزت الخطوط الحمر ،وأضرت
باألمن القومي إلسرائيل ،مطالبا بتفعيل جهاز
الشاباك لوقف التسريبات وفتح تحقيق حولها.
يشار إلى أن الواليات المتحدة قطعت التمويل
عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(أون ــروا) ،قائلة إن نموذج عملها وممارساتها
المالية "عملية معيبة بشكل ال يمكن إصالحه".

كـ ـم ــا أوق ـ ـفـ ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـمــويــل
مسشفيات فلسطينية في القدس المحتلة.
إلى ذلك ،ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في
قطاع غــزة ،أمــس ،أن عدد القتلى الذين سقطوا
منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار وصل
إلــى  183فلسطينيا ،وأصـيــب أكثر مــن  20ألفا
آخ ــري ــن ب ــرص ــاص االح ـت ــال االســرائ ـي ـلــي على
الحدود الشرقية لقطاع غزة.
(عواصم  -وكاالت)

دشن الرئيس اإلندونيسي
جوكو ويدودو حملة إعادة
انتخابه ،أمس ،التي يتطلع
من خاللها لكسب تأييد
قطاعات كبيرة من الناخبين
المسلمين وأبناء جيل األلفية.
وخالل االنتخابات التي
ستجرى في  17أبريل ،2019
يسعى ويدودو الذي كان
يعمل في مجال بيع األثاث
لتكرار هزيمته لبرابوو
سوبيانتو ،وهو قائد متقاعد
بالقوات الخاصة عام .2014
واآلن يروج كالهما لبرنامج
اقتصادي قومي ،لكن مسألتي
العرق والدين تلقي بظاللها
على معركة رئاسة أكبر
بلد تسكنه أغلبية مسلمة
في العالم ،والذي تتعرض
سمعته بأنه بلد متعدد
الثقافات للخطر ،بسبب
تنامي النزعة المحافظة.

دوليات

20

ةديرجلا

•
العدد  / 3903السبت  22سبتمبر 2018م  12 /المحرم 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

«بريكست» إلى طريق مسدود وأوروبا «أذلت» ماي البرلمان الكندي :الجرائم ضد الروهينغا «إبادة»
اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا
ت ـ ـيـ ــر يـ ــزا م ـ ـ ـ ــاي ،أن رد اال ت ـ ـحـ ــاد
األوروب ــي على خطتها المتعلقة
بــات ـفــاق بــريـكـســت «غ ـيــر مـقـبــول»،
َّ
وأقرت بأن المباحثات وصلت إلى
«طريق مسدود».
وقالت ماي ،في بيان متلفز من
مـقــر الـحـكــومــة بــداونـنــغ ستريت:
«ل ـي ــس م ـق ـب ــوال أن ي ـت ــم بـبـســاطــة
رفض مقترح الطرف اآلخر من دون
شــرح مفصل ومقترحات مقابلة.
نحتاج اآلن ألن نسمع من االتحاد

األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـم ـس ــائ ــل الـحـقـيـقـيــة،
وال ـبــديــل ال ــذي يـقـتــرحــونــه ،حتى
نتمكن من مناقشتها».
وم ـ ــع انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــدي ــو لـتـعـمــد
ال ـم ـس ـت ـش ــارة األل ـم ــان ـي ــة أن ـج ـيــا
مـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــل تـ ـ ـج ـ ــاهـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ورفـ ـ ـ ـ ــض
مـصــافـحـتـهــا ،أجـمـعــت الـصـحــافــة
الـبــريـطــانـيــة ،أم ــس ،عـلــى أن مــاي
ت ـ ـعـ ــرضـ ــت «لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإذالل» مـ ـ ــن قـ ـ ــادة
االتـحــاد األوروب ــي ،الــذيــن دعوها
إلـ ــى م ــراج ـع ــة اق ـت ــراح ــات ـه ــا حــول
«بريكست» ،خالل قمة غير رسمية

ع ـقــدت ف ــي س ــال ــزب ــورغ بــالـنـمـســا.
وعـنــونــت صحيفتا «ال ـغــادريــان»
و«التايمز»« :إذالل» مــاي ،ونشرتا
ً
ص ـ ــورا ل ـهــا م ـعــزولــة أمـ ــام ال ـق ــادة
األوروبـيـيــن .وكتبت «التايمز» أن
قـمــة ســالــزبــورغ «أثـ ــارت أزم ــة في
الحكومة» ،مضيفة أن ال ــوزراء قد
يــرغ ـمــون م ــاي ع ـلــى الـتـخـلــي عن
خـطـتـهــا ال ـتــي تـطـلــق عـلـيـهــا اســم
«تشيكرز» ،حول العالقات التجارية
الـمـسـتـقـبـلـيــة ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن «فــي
خالل أيام».

وتنص الخطة على اإلبقاء على
عالقة تجارية وثيقة بين االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي وال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـحــدة
بعد االنفصال (بريكست) المقرر
ً
فــي  29مــارس  ،2019وخصوصا
إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات
الـصـنــاعـيــة وال ــزراع ـي ــة ،مــع إنـهــاء
حرية تنقل المواطنين األوروبيين
ورق ــاب ــة مـحـكـمــة الـ ـع ــدل الـتــابـعــة
لالتحاد األوروبي.
(لندن  -أ ف ب)

َّ
صوت مجلس النواب الكندي باإلجماع ،أمس
األول ،على تبني مشروع قانون يصنف الجرائم
التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينغا
المسلمة بأنها «إبادة».
وصادق القرار ،الذي َّ
أقره النواب في مجلس
ال ـع ـمــوم ،عـلــى تـقــريــر لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،يسلط
ال ـض ــوء ع ـلــى «ال ـج ــرائ ــم ض ــد اإلن ـســان ـيــة الـتــي
ارتكبتها قوات األمن البورمية بحق الروهينغا
وأقليات إتنية أخرى».
وأق ـ ـ ـ ـ َّـر الـ ـ ـن ـ ــواب بـ ـ ــأن «ه ـ ـ ــذه الـ ـج ــرائ ــم بـحــق
الروهينغا هي إبــادة» ،ويدعون مجلس األمن
إلــى «إحــالــة المسألة أم ــام المحكمة الجنائية

الــدولـيــة» .كما يــدعــو الـقــرار مجلس األم ــن إلى
التحقيق حــول كـبــار المسؤولين فــي هيكلية
القيادة العسكرية في بورما ،ومالحقتهم بتهمة
ارتكاب «جريمة إبادة».
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا
فريالند من واشنطن ،بعد تبني القرار« :أريد
التشديد إلــى أي حد الجرائم ضد الروهينغا
هي مأساوية ومروعة».
وت ــاب ـع ــت ف ــري ــان ــد« :نـ ـب ــذل جـ ـه ــودا دول ـي ــة
إلحـقــاق الـعــدالــة مــن أجــل الروهينغا .مشروع
القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في
هذا االتجاه».

ون ـ ـ ـ ــزح أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  700أل ـ ـ ــف شـ ـخ ــص مــن
الروهينغا عام  ،2017بسبب أعمال العنف التي
قــام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية
ولجأوا إلى بنغالدش المجاورة ،حيث يقيمون
منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.
وتــم توقيع اتفاق حــول عودتهم بين بورما
وبـنـغــادش فــي نـهــايــة  ،2017لـكــن بـعــد عشرة
ً
أشهر ال تزال العملية حبرا على ورق ،ويتبادل
البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ .ويرفض
الالجئون الروهينغا من جهتهم العودة ،طالما
أن أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.
(أوتاوا  -أ ف ب)
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رياضة
األبيض يستضيف األخضر في دوري ڤيڤا
القادسية وكاظمة يواجهان التضامن والفحيحيل في بداية منافسات الجولة الرابعة
أحمد حامد

تفتتح مساء اليوم منافسات
الجولة الرابعة لدوري ڤيڤا لكرة
القدم ،حيث يواجه القادسية
التضامن في حولي ،وكاظمة
فريق الفحيحيل على استاد
عبدالله الخليفة بمشرف،
والكويت مع العربي في كيفان.

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة
الرابعة لبطولة دوري ڤيڤا لكرة القدم،
حـيــث تـقــام  3م ـبــاريــات ،تجمع األول ــى
منها القادسية والتضامن على استاد
م ـح ـمــد ال ـح ـم ــد ب ـح ــول ــي ع ـن ــد ال ـســاعــة
 6:15م ـســاء ،وعـنــد  8:35مـســاء يــواجــه
الفحيحيل فــريــق كــاظـمــة ،عـلــى اسـتــاد
عبدالله الخليفة بمشرف ،وفي التوقيت
نفسه يستضيف الكويت فريق العربي
فـ ــي كـ ـيـ ـف ــان ،ع ـل ــى أن ت ـس ـت ـك ـمــل بـقـيــة
مـ ـب ــاري ــات الـ ـج ــول ــة غـ ـ ــدا ،ب ـمــواج ـه ـتــي
الجهراء والسالمية ،والنصر والشباب.
وي ـح ـتــل ال ـك ــوي ــت صـ ـ ــدارة الـتــرتـيــب
بــرصـيــد  7ن ـق ــاط ،ب ـف ــارق األه ـ ــداف عن
النصر ،والسالمية ،وكاظمة ،وفي المركز
الخامس يحل العربي
بــرص ـيــد  4ن ـقــاط،
وبـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــارق

األه ـ ــداف ع ــن ال ـقــادس ـيــة ،وف ــي الـمــركــز
ا ل ـســا بــع ،يــأ تــي الفحيحيل بنقطتين،
ب ـي ـن ـمــا ي ـح ـت ــل الـ ـجـ ـه ــراء وال ـت ـض ــام ــن
ال ـمــركــزيــن ال ـثــام ــن وال ـت ــاس ــع بــرصـيــد
نـقـطــة واحـ ـ ــدة ،وم ــن دون ن ـقــاط يقبع
الـشـبــاب فــي الـمــركــز الـعــاشــر واألخـيــر.
ويـتـطـلــع ال ـكــويــت ف ــي ق ـمــة مــواج ـهــات
الـ ـج ــول ــة ال ــرابـ ـع ــة أمـ ـ ــام الـ ـع ــرب ــي ،ال ــى
استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في
المباراة األخيرة أمام كاظمة ،بالتعادل
اإليجابي.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب األب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــض،
ال ـفــرن ـســي هــوب ـيــر ف ـي ـل ــود ،أن مهمته
ظ ــل
لـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون سـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ،ف ــي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــوة وح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاس
للعربي الذي حقق الفوز
بخماسية
مـقــابــل

هــدف واح ــد ،على حـســاب الـشـبــاب في
ال ـج ــول ــة ال ـم ــاض ـي ــة .وت ـش ـه ــد ص ـفــوف
الـ ـك ــوي ــت ع ـ ـ ــودة طـ ـ ــال الـ ـف ــاض ــل ،ال ــى
ج ــان ــب ع ـب ــدال ـل ــه ال ـب ــري ـك ــي ،وكــاه ـمــا
عانى اإلصابة في الفترة الماضية ،في
حين يغيب الغاني محمد فتاو ،بداعي
اإلصابة في الرقبة.
ويعول فيلود على اإليفواري جمعة
س ـع ـيــد ،وال ـتــون ـس ـي ـيــن ص ــاب ــر خليفة
وحمزة لحمر ،الى جانب فيصل زايد،
وعبدالله البريكي.
فــي المقابل ،فــإن العربي مــع مدربه
ال ـ ـسـ ــوري ح ـس ــام ال ـس ـي ــد ،ي ـع ــول عـلــى
حسين الموسوي ،ومشاري الكندري،
الــى جانب فهد الــرشـيــدي ،الــذي قد
يشارك اليوم من على مقاعد
البدالء ،الى جانب علي
مقصيد ،وبدر

طارق ،ويعاني األخضر غيابات لمهند
األن ـ ـصـ ــاري ،وأح ـم ــد ي ــون ــس ،وعـيـســى
وليد.
ويدرك السيد أن مهمته في كيفان أمام
حامل اللقب لن تكون سهلة ،السيما فيما
يخص إيقاف الخط األمامي ،خصوصا
جمعة سعيد ،والمتحرك صابر خليفة،
كما يدرك أن التحفظ الدفاعي ،قد يكلف
ال ـف ــري ــق غ ــال ـي ــا ،وي ـض ــع األخـ ـض ــر تحت
الضغط طوال المباراة.

سهلة للقادسية
تـ ـب ــدو م ـه ـم ــة الـ ـق ــادسـ ـي ــة س ـه ـل ــة فــي
مواجهة التضامن ،عطفا على مستويات
الفريقين في الجوالت الثالث الماضية،
إال أن األص ـ ـفـ ــر ي ـت ـط ـلــع لـحـســم
الـ ـمـ ـب ــاراة م ـب ـك ــرا ،وزي ـ ــادة

رص ـيــده مــن ال ـن ـقــاط ،ال ــى جــانــب التفرغ
للمواجهة المرتقبة في البطولة العربية،
أمام الزمالك في إياب مباريات دور الـ.32
وي ـع ــود لـصـفــوف األص ـف ــر الـغــابــونــي
اكسل ماي ،ليكون الى جوار الكاميروني
رونالد دونغا ،ومن خلفهم بدر المطوع،
وعبدالله ماوي ،وسلطان العنزي ،وأحمد
الظفيري.
في المقابل ،فإن التضامن يسعى إلى
تحقيق التعادل على أقل تقدير ،والعودة
م ــن ح ــول ــي ،ب ـن ـق ـطــة ث ـم ـي ـنــة .واس ـت ـع ــاد
التضامن خدمات مدربه الصربي رادي،
الذي غاب عنه في الفترة الماضية بسبب
إصابته في القدم ،وهو ما يعطي الفريق
دفعة معنوية كبيرة.
وب ـط ـم ــوح الـ ـف ــوز ي ــدخ ــل الـفـحـيـحـيــل
مـ ـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــة

كاظمة ،ليسجل أول  3نقاط كاملة ،بعد
أن إصابه التعادل في مباراتين سابقتين.
ويعول مدرب الفريق ماهر بحري على
عودة األردني منذر أبوعمارة ،الذي غاب
عن الفريق في المباراة الماضية ،ليكون
الى جوار فواز الرشيدي ،ثنائيا مميزا في
الخط األمامي.
وف ــي كــاظ ـمــة يـنـحـصــر أي ـض ــا طـمــوح
الفريق فــي الـفــوز ،السيما أن البرتقالي
قدم حتى اآلن مستويات الفتة ،مع مدربه
المخضرم البرتغالي أوليفير.
وتـ ـع ــج صـ ـف ــوف ك ــاظ ـم ــة بــالــاع ـب ـيــن
المميزين ،أمثال مشاري العازي ،وحمد
ح ــرب ــي ،وع ـمــر الـحـبـيـتــر ،ون ــاص ــر ف ــرج،
وغيرهم من األوراق الرابحة للبرتقالي
في مباراة الغد.

رحيل يعتذر
أنـ ـه ــت إدارة الـ ـع ــرب ــي أزمـ ــة
الـ ـ ــاعـ ـ ــب أحـ ـ ـم ـ ــد رح ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ب ـ ـعـ ــد أن
تقدم باعتذاره للجهاز اإلداري ،وتعهده
بمواصلة التدريبات من دون انقطاع.
وكــان رحيل تخلف عن بعض التدريبات في الفترة
السابقة ،مــا حــدا بالجهاز اإلداري إلــى توقيع عقوبة
اإليقاف إلى أجل غير مسمى.
وأ عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز اإلداري
فـ ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،بـ ـقـ ـي ــادة خ ــال ــد
عبدالنبي ،أن ر حـيــل انصاع
الجتماع مع الجاهزين الفني
واإلداري ،و تـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـع ــد ذ ل ــك
باعتذار خطي إلى جمهور العربي
والالعبين ،متعهدا بااللتزام بجميع
الــواج ـبــات الـمـنــوطــة ب ــه ،وق ـبــول كل
اإلج ـ ــراءات اإلداري ـ ــة الـتــي اتـخــذت
بحقه.

ماهر البحري

فيلود

حسام السيد

ً
ً
الكويت يعلن رسميا خالد الغانم رئيسا
المرزوق لـ ةديرجلا  :األبيض بيتي ...وظروف العمل وراء االبتعاد
•

أ عـ ـ ـل ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس إدارة نـ ـ ــادي
الـ ـك ــوي ــت ،اخ ـت ـي ــار خ ــال ــد ال ـغــانــم
ً
لــرئــاســة الـ ـن ــادي ،خ ـل ـفــا لــرئـيـســه
السابق عبدالعزيز المرزوق ،الذي
ق ــدم اسـتـقــالـتــه مــن مـنـصـبــه ،بعد
تعيينه في مجلس مفوضي هيئة
أسواق المال.
وذكر مجلس اإلدارة أن استقالة
ً
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرزوق ج ـ ـ ــاءت ال ـ ـتـ ــزامـ ــا مـنــه
بتطبيق قانون الهيئة ،الذي يمنع
على أعضاء مجلس المفوضين أو
الموظفين ،االنشغال بأي عمل عام
أو خاص.
ووج ـ ــه م ـج ـلــس إدارة ال ـن ــادي
الـ ـشـ ـك ــر إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــرزوق عـ ـل ــى مــا
ق ــدم ــه طـ ــوال ف ـت ــرة عـضــويـتــه في
ً
المجلس ،مشيدا بمسيرته التي
واك ـب ــت تـحـقـيــق الـ ـن ــادي ،الـكـثـيــر
مــن اإلن ـج ــازات وال ـب ـطــوالت ،على
مستوى جميع األلـعــاب المحلية
والقارية.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،شـ ـك ــر الـ ـ ـم ـ ــرزوق
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ن ـ ـ ـ ــادي ا لـ ـك ــو ي ــت

أوليفيرا

عـلــى الـفـتــرة ال ـتــي عـمــل فـيـهــا في
النادي ،وشهدت إنجازات كبيرة،
كما شكر الجماهير ،والداعمين
للقلعة ال ـب ـي ـضــاء ،وع ـلــى رأسـهــم
الرئيس الفخري للنادي مــرزوق
ً
الغانم ،مثمنا دور وسائل اإلعالم،
ودعمها الكبير للرياضة الكويتية،

سواء بالتوجيه أو بالنقد البناء.
وق ــال ال ـم ــرزوق ،فــي تصريح لـ
«ال ـج ــري ــدة» ،إن الـقـلـعــة الـبـيـضــاء
سـتـبـقــى ف ــي قـلـبــه ،وأنـ ــه سيبقى
الـ ــى جـ ـ ــوار ال ـ ـنـ ــادي .وأش ـ ـ ــار إل ــى
أن ظ ــروف الـعـمــل قــد ت ـكــون وراء
االب ـت ـع ــاد ال ــرس ـم ــي ع ــن الـ ـن ــادي،

ّ
استهل القادسية معسكره
التدريبي في إسطنبول بالفوز
على بيليكدوس التركي 79-82
تجربة قوية لـ «األصفر»
في
ً
استعدادا للموسم الجديد.

«األصفر»
يتطلع إلى
الحفاظ على
لقب الدوري
هاني المال

●

جابر الشريفي

تغلب فريق نــادي القادسية
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـظـ ـي ــره
ب ـي ـل ـي ـكــدوس ال ـت ــرك ــي بنتيجة
 79-82ف ـ ــي أو ل ـ ـ ـ ــى مـ ـب ــار ي ــا ت ــه
الودية التي خاضها أمس األول
ضمن إطار معسكره التدريبي
ال ـم ـقــام حــال ـيــا ف ــي إسـطـنـبــول،
وقـ ـ ـ ــدم األصـ ـ ـف ـ ــر مـ ـ ـب ـ ــاراة ق ــوي ــة
اس ـت ـط ــاع م ــن خــال ـهــا الـتـغـلــب
ع ـلــى ف ــري ــق قـ ــوي ،وم ـن ــح فيها
الجهاز الفني الفرصة لجميع
الــاع ـب ـيــن لـلـمـشــاركــة لـلــوقــوف
على مستوياتهم.
وسيخوض القادسية مباراة
غد حسب االتفاق مع المتعهد
م ــع ش ـبــاب بـشـكـتــاش ال ـتــركــي،
على أن تتبقى للفريق مـبــاراة
ت ـجــري ـب ـيــة أخ ـ ـيـ ــرة أيـ ـض ــا قـبــل
العودة إلى البالد بيومين.
من جانبه ،قال رئيس الوفد،
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـع ـب ــة ،هــانــي
ال ـمــا ،إن الـفــريــق ق ــدم مستوى
الفتا في أولى مبارياته الودية
يـعـكــس م ــدى الـ ـت ــزام الــاعـبـيــن

األهلي يستضيف حوريا النتزاع بطاقة نصف نهائي دوري األبطال
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ي ـخــوض األه ـلــي فــي ال ـعــاشــرة مــن مساء
الـ ـي ــوم ب ـتــوق ـيــت الـ ـك ــوي ــت ،م ــواج ـه ــة مهمة
ومرتقبة ،ومصيرية أيضا ،حين يستضيف
على ملعب السالم نظيره حوريا كوناكري
الغيني ،في إياب دور الثمانية لبطولة دوري
األب ـط ــال اإلف ــري ـق ــي ،وس ــط ح ـضــور  15ألــف
مشجع ،وافقت الجهات األمنية على دعمهم
ومؤازرتهم لالعبين والجهاز الفني ،بقيادة
الفرنسي باتريس كارتيرون.
وكــانــت مـبــاراة الــذهــاب التي جمعت بين
الفريقين السبت الماضي في غينيا انتهت
بــال ـت ـعــادل ال ـس ـل ـبــي ،ل ــذا سـيـسـعــى «ال ـم ــارد
األحمر» إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة على
ملعبه ووسط جمهوره ،من أجل انتزاع بطاقة
التأهل إلى نصف نهائي البطولة ،ومواصلة
المشوار نحو استعادة لقب األميرة اإلفريقية
الغائبة عن خزينته منذ عام .2013
إدارة األهلي ،برئاسة محمود الخطيب،
أبلغت العبي الفريق بحصولهم على مكافآت
مالية خاصة فــي حالة الصعود إلــى الــدور
نصف النهائي ،وسيحصل كــل ال عــب على
 40ألف جنيه ،ونفس الحال ألعضاء الجهاز
الفني ومدير الكرة محمد يوسف.
األهلي يخوض لقاء الليلة وفي صفوفه
عدد من الغيابات المؤثرة ،بسبب اإلصابات

المختلفة ،حيث يفقد جهود المدافع سعد
س ـم ـي ــر ،والعـ ـ ــب ال ــوس ــط عـ ـم ــرو ال ـســول ـيــة،
والـمـهــاجــم الــدولــي م ــروان مـحـســن ،بجانب
ميدو جابر وناصر ماهر وجونيور أجايي
ومحمد نجيب.
الجهاز الفني ،بقيادة كارتيرون ،حرص
خـ ــال ال ـي ــوم ـي ــن ال ـمــاض ـي ـيــن ع ـل ــى تـجـهـيــز
بدائل لتلك الغيابات ،حيث قرر الدفع بأيمن
أشرف للعب كمدافع بجوار المالي ساليف
كوليبالي.
وعقد كارتيرون أكثر من جلسة مع العبي
الفريق ،أكد فيها ضــرورة الفوز ،واستغالل
عاملي األرض والجمهور ،واالسـتـفــادة من
األخطاء التي وقعوا فيها أخيرا ،موضحا أن
الخصم الغيني قوي وعنيد ،ولديه مجموعة
مــن الالعبين المميزين ،وخــاصــة فــي مركز
الهجوم والوسط.
في المقابل ،شدد فيكتور زفونكا ،المدير
الفني لحوريا كوناكري ،على صعوبة مباراة
اليوم ،وقال« :نلعب أمام خصم هو األقوى في
الـقــارة السمراء حاليا ،ويضم بين صفوفه
عــددا كبيرا من الالعبين أصحاب الخبرات
والمهارات».
وأضاف« :سأواجه األهلي لتحقيق مفاجأة
عـلــى أرض ــه ووس ــط ج ـم ـهــوره ،فـقــد درسـنــا
ال ـف ــري ــق ال ـم ـصــري ج ـي ــدا ،وس ـنـل ـعــب أمــامــه
بكل قوة».

جانب من تدريبات األهلي

رادي

«سلة القادسية» يتغلب على بيليكدوس التركي

عبدالعزيز المرزوق وخالد الغانم
لـكــن يبقى ن ــادي الـكــويــت البيت،
والعشق األزلي.
وتـ ـمـ ـن ــى الـ ـ ـم ـ ــرزوق ال ـت ــوف ـي ــق
ل ـم ـج ـلــس إدارة نـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت،
ولــرئـيـســه الـجــديــد خــالــد الـغــانــم،
م ــؤك ــدا أن ــه ال ــرج ــل الـمـنــاســب في
المكان المناسب.

مارين

ف ــي الـ ـت ــدريـ ـب ــات خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية ،مشيرا الى أن المدرب
ال ـم ـق ــدون ــي غ ــوردانـ ـك ــو أع ـطــى
الفريق راحة يوم أمس.
وأض ـ ــاف ال ـم ــا« :مـسـتــويــات
ً
ال ـ ـفـ ــرق فـ ــي ت ــرك ـي ــا ق ــوي ــة جـ ــدا
وتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوق مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات ب ـع ــض
العبينا ،إال أن األصفر استطاع
تحقيق الفوز على فريق يمتلك
الع ـب ـي ــن ذوي م ـ ـهـ ــارات عــالـيــة
وطوال القامة».

التعاقد مع صانع ألعاب
ولفت إلى أن القادسية حاول
والي ـ ـ ــزال ي ــري ــد أن ي ـت ـعــاقــد مع
صانع العاب فريق نادي النصر
بدر العتيبي ،بيد أن إدارة ناديه
م ـت ـم ـس ـكــة بـ ـخ ــدم ــات الـ ــاعـ ــب،
وإدارة األص ـفــر تـحـتــرم ال ـقــرار،
ك ـم ــا أوض ـ ـ ــح أن ن ـج ــم ال ـف ــري ــق
ناصر الظفيري يخضع لبرنامج
تأهيلي قبل أن يدخل تدريبات
الـفــريــق بشكل رس ـمــي ،بـعــد أن
أجرى في مارس الماضي عملية
الرباط الصليبي.

هاني المال

وفـ ــي خ ـت ــام ت ـص ــري ـح ــه ،أك ــد
الـمــا أن الـقــادسـيــة يتطلع الى
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ل ـق ــب بـطــولــة
الدوري العام ،ال سيما أن الفريق
يمتلك الـمـقــومــات الـتــي تمكنه
مــن الـمـنــافـســة عـلــى الـلـقــب ،في
ظ ــل اس ـت ـع ــدادات ــه ال ـقــويــة لـهــذا
الموسم والتي لم تكن متوافرة
في الموسم الماضي.

السعودية «تعتذر» عن مباراة
الهالل واألهلي ضمن السوبر
اعتذر االتحاد السعودي لكرة القدم
ع ــن ع ــدم إق ــام ــة ال ـم ـب ــاراة ب ـيــن ال ـهــال
واألهـ ـل ــي ض ـمــن «ال ـس ــوب ــر ال ـس ـعــودي
الـمـصــري» بـصــورة نهائية بعد طلب
الـفــريــق الـمـصــري تــأجـيــل مـبــاريــات له
محلية وعــربـيــة وإفــريـقـيــة ،مــؤكــدا أنه
سيكتفي بإقامة مباراتين للزمالك مع
الهالل واالتحاد.
وورد االع ـتــذار الـسـعــودي فــي بيان
رس ـم ــي صـ ــدر ف ـجــر أمـ ــس وج ـ ــاء فـيــه:
«ي ــود االت ـح ــاد ال ـس ـعــودي ل ـكــرة الـقــدم
أن يعرب عن أسفه الكبير لما ورد في
ب ـيــان ال ـن ــادي األه ـل ــي ال ـم ـصــري حــول
مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي
ا ل ــدوري فــي البلدين الشقيقين مصر
والسعودية».
وأض ــاف «يــؤكــد االت ـحــاد السعودي
أن بيانه الذي صدر مساء أمس لم يكن
ليصدر لوال أنه تلقى التزاما واضحا
وصريحا من االتحاد المصري ورئيسه
هاني أبــو ريــدة وبرعاية معالي وزير
ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة ال ـم ـصــري أش ــرف
صـبـحــي ،بـمــوعــد مـحــدد هــو الـســادس

من أكتوبر في مدينة الرياض» .وتابع
«إال أن ال ـب ـي ــان ال ـ ـصـ ــادر م ــن الـ ـن ــادي
األهلي بعد بيان االتحادين المصري
والسعودي يعد أمــرا مؤسفا كونه لم
ي ــراع أهـمـيــة الـمـنــاسـبــة الـخــالــدة التي
تم إقــرار موعد المباراة تزامنا معها،
أو المسمى الذي تحمله هذه المباراة
ك ــون ـه ــا ت ـح ـمــل اسـ ــم خ ـ ــادم ال ـحــرم ـيــن
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
وأخـ ـ ـي ـ ــه فـ ـخ ــام ــة ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـص ــري
عبدالفتاح السيسي ،و مــا تمثله مثل
هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة م ــن أه ـم ـيــة ل ـمــزيــد من
أواصر األخوة والمحبة بين الشعبين
الشقيقين».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح «وع ـ ـل ـ ـيـ ــه فـ ـ ـ ــإن االتـ ـ ـح ـ ــاد
السعودي يعتذر بـصــورة نهائية عن
(عـ ــدم) إقــامــة م ـب ــاراة األه ـلــي وال ـهــال،
وسيكتفي بما تم االعــان عنه سابقا
فــي إقــامــة مباراتي السوبر السعودي
ال ـم ـصــري بـيــن االت ـح ــاد والــزمــالــك في
ال ـقــاهــرة ،وال ـه ــال والــزمــالــك فــي جــدة
حرصا على ما تمثله ،وستتم مراعاة
هذا الموقف في األعوام القادمة».
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يتطلع ليفربول إلى مواصلة
حصد العالمة الكاملة ،بتحقيق
االنتصار السادس على التوالي،
ومواصلة التربع في الصدارة،
عندما يواجه ضيفه ساوثمبتون،
اليوم ،ضمن المرحلة السادسة
من الدوري الممتاز لكرة القدم.

توتنهام يسعى
الستعادة توازنه
على حساب
برايتون

ت ـع ــود األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة إلــى
الـ ـم ــاع ــب ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ال ـ ـي ـ ــوم ،فــي
ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـس ــادس ــة م ــن الـ ـ ــدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم ،بـ ــأهـ ــداف
متباينة ،بـعــد الـنـتــائــج المختلفة
التي حققتها في المسابقات القارية.
ويـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــربـ ـ ــول
ســاوثـمـبـتــون ،وعـيـنــه عـلــى كتابة
صفحة جديدة في تاريخه الكروي،
وس ـي ـحــاول تــوتـنـهــام ال ـخ ــروج من
تـحــت الـضـغــط الـكـبـيــر عـلــى أرض
مـضـيـفــه ب ــراي ـت ــون ،فـيـمــا سـتـكــون
مهمة اإلسباني جوسيب غوارديوال
تصحيح أوضاع مانشستر سيتي،
ح ــام ــل ال ـل ـقــب ،ب ـعــد ال ـهــزي ـمــة غير
الـمـتــوقـعــة عـلــى أرضـ ــه أمـ ــام ليون
الفرنسي ( )2-1فــي بــدايــة مشواره
بدوري أبطال أوروبا.
بـعــد ف ــوزه الـثـمـيــن عـلــى ضيفه
باريس سان جرمان الفرنسي ،2-3
وتخطيه أول ــى وأه ــم العقبات في
المسابقة األوروب ـي ــة األول ــى التي
حــل وصيفا للبطل فيها الموسم
الماضي ،يهدف ليفربول ،بقيادة
الـ ـم ــدرب األل ـم ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب،
إل ــى مـتــابـعــة انـتـصــاراتــه المحلية
على ملعبه انفيلد ،وتحقيق فوزه
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس تـ ــوال ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ساوثمبتون ،ودخــول التاريخ ،من
خ ــال االن ـض ـمــام إل ــى ثــاثــة أنــديــة
ح ـق ـقــت ه ـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ح ـت ــى اآلن:
نيوكاسل ( ،)1994مانتشستر سيتي
( ،)2016وتـشـلـســي (م ــرت ــان عامي
 2005و.)2009
وإذا استطاع ليفربول تحقيق
فــوز جديد ،فستكون المرة األولــى
منذ  1991-1990التي يحقق فيها
سبعة انتصارات متتالية (في جميع
المسابقات) في بداية الموسم.
ويحلم ليفربول وأنصاره بإحراز
الـلـقــب الـمـحـلــي ألول م ــرة مـنــذ 29
ع ــام ــا ،وه ــو يـمـلــك ع ـنــاصــر جـيــدة
حـقـقــت االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي الـتـشـكـيـلــة
األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ،السـ ـيـ ـم ــا بـ ـع ــد ضــم
الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ويعاني ليفربول إصابة المدافع
الكرواتي ديان لوفرين ،الذي ساهم
فــي حـلــول منتخب ب ــاده وصيفا
لبطل العالم الفرنسي الذي فاز في
النهائي .2-4
وكان المهاجم البرازيلي روبرتو
فيرمينو أصيب في عينه بالمباراة
التي فاز فيها ليفربول على توتنهام
 1-2في المرحلة السابقة ،لكن ذلك
لم يمنعه من تسجيل الهدف الثالث
بمرمى سان جرمان في وقت قاتل،
بعد نزوله بديال لدانيال ستاريدج.
وت ـب ــدو مـهـمــة رجـ ــال ك ـلــوب في
المتناول نظريا ،السيما أن الضيف
ساوثمبتون لم يحقق إال فوزا واحدا
مقابل تعادلين وخسارتين.

توتنهام يواجه برايتون
وي ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام،
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو،
إلى برايتون وهو تحت ضغط كبير،
بعد أن بدأ موسمه الثالث في دوري
أبطال أوروبا بالخسارة على أرض
إنتر ميالن اإليطالي  ،2-1سبقتها
هزيمتان بالنتيجة ذاتـهــا محليا
أم ــام مضيفه وات ـف ــورد ،ثــم ضيفه
ليفربول.
وبالتأكيد ،أقلقت الهزائم الثالث
المتتالية بوكيتينو ،الطامح إلى
تحقيق إنجاز مع توتنهام ،بعد أن
قاده إلى المركز الثالث في الموسم
الماضي.
وكــانــت بــدايــة تــوتـنـهــام مثالية
ورائ ـع ــة ه ــذا ال ـمــوســم ،بـعــد ثــاثــة
انتصارات متتالية ،آخرها وأهمها
على مانشستر يونايتد ،وصيف
بطل الموسم الماضي ،في عقر داره
 - 3صفر قبل تعرضه لثالث هزائم.
َّ
وصرح بوكيتينو عشية المباراة
م ــع ب ــرايـ ـت ــون ،ال ـق ــاب ــع ع ـلــى حــافــة
منطقة الخطر ( 5نقاط)« :المجموعة
(الـ ــاع ـ ـبـ ــون) ق ـل ـقــة ب ــال ـت ــأك ـي ــد مــن
إم ـكــان ـيــة تـحـقـيــق الـ ـف ــوز ،ألن ــه من
ال ـط ـب ـي ـعــي ع ـنــدمــا ال ت ـف ــوز تـكــون

مانشستر سيتي يمدد
عقد أغويرو

أغويرو

مدد نادي مانشستر سيتي ،حامل لقب الدوري اإلنكليزي لكرة
القدم ،عقد هدافه التاريخي األرجنتيني سيرخيو أغويرو لسنة
إضافية أمس.
ووق ــع أغــويــرو ( 30عــامــا) ال ــذي حـطــم الـمــوســم الـمــاضــي عــدد
األهداف المسجلة مع مانشستر سيتي ،عقدا سيبقيه في ملعب
االتحاد حتى نهاية موسم .2021
وقال أغويرو الذي سجل  204أهداف لـ «سيتيزينز» في بيان
للنادي« :أنا سعيد لهذا العام اإلضافي».
وتابع «فكرتي األساسية كانت أن أبقى هنا  10سنوات ،أنا هنا
منذ سبع سنوات ،وستصبح عشر سنوات مع انتهاء مدة العقد».
وأضاف «كان هذا السبب الرئيس لتوقيعي ،أنا سعيد جدا
ألنهم تعاملوا معي بشكل جيد جدا منذ اليوم األول لقدومي».
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ــري ــاض ــي فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي اإلسـ ـب ــان ــي تـشـيـكــي
بيغيريستاين إن أغويرو احتفظ بمكانته كأحد أكثر الالعبين
المحوريين في النادي «نحن سعداء لتمديد أغويرو وبقائه في
مانشستر سيتي .كان هاما جدا للنادي منذ قدومه في  2011ويبقى
في طليعة ما نريد تحقيقه في السنوات المقبلة».
وتـ ــابـ ــع «نـ ـح ــن م ـح ـظ ــوظ ــون ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى أح ـ ــد أبـ ــرز
المهاجمين في العالم سنوات طويلة».

جانب من تدريبات ليفربول
األجــواء مختلفة ،والـقــدرة مختلفة
أيضا ،وهذا األمر يحدث».
وتــابــع« :أحيانا ،يكون جيدا أن
تـشـعــر بــألــم ال ـخ ـس ــارة ،ل ـيــس مــرة
واح ـ ـ ــدة ب ــل ل ـمــرت ـيــن وث ـ ـ ــاث .بعد
(ال ـفــوز عـلــى) مانشستر يونايتد،
كــانــت اآلف ــاق مختلفة تماما .اآلن،
بـعــد ث ــاث ه ــزائ ــم ،ي ـبــدو كــل شــيء
مختلفا أيضا».
ِّ
ويعول يوكيتينو بشكل خاص
على ه ــداف مــونــديــال  2018هــاري
كــايــن ( 6أه ـ ـ ــداف) ،الـ ــذي ل ــم يظهر
بــال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـت ــوق ــع ،ولـ ــم يـقــدم
الـمـطـلــوب فــي الـمـبــاريــات الخمس
السابقة لفريقه ،حيث لــم يستطع
تسجيل أي هدف.
ويرفض بوكيتينو أن يعزو ما

حـ ـص ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي ،ن ـي ـك ــوال
ك ــال ـي ـن ـي ـت ــش ،م ـه ــاج ــم أتـلـتـيـكــو
مــدريــد ام ــس عـلــى اإلذن الطبي
بعد تعافيه من التواء في الكاحل
األي ـمــن حــرمــه مــن الـمـشــاركــة مع
فريقه في آخر مباراتين.
وكان كالينيتش ،الذي سيدخل
فـ ــي ق ــائـ ـم ــة الـ ـف ــري ــق ل ـم ــواج ـه ــة
خيتافي غدا في الجولة الخامسة
من الدوري اإلسباني ،قد أصيب

بـ ـع ــد الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي ســان ـت ـيــاغــو
أرياس الذي عاد من فترة التوقف
الدولية مصابا بكسر في الضلع
تـعــرض لــه فــي ودي ــة لكولومبيا
أمام فنزويال ،وأجرى اليوم مرانا
منفردا في الملعب.
والي ــزال يتعافى العــب الجبل
األسود ،ستيفان سافيتش ،الذي
يعاني كدمة قوية في الساق.
(إفي)

يـحــدث إلــى قلة نـشــاط ال ـنــادي في
فترة االنتقاالت الصيفية ،وقال في
هــذا الـخـصــوص« :اآلن ،مــن السهل
أن نلقي بالالئمة على أمور كثيرة.
ه ـ ــذا أسـ ـه ــل ط ــري ــق ل ـل ـت ـم ـلــص مــن
المسؤولية .أنا ال أريد التهرب من
المسؤولية».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــن بـ ـح ــاج ــة ألن
نكون أقــويــاء ،ألن المباريات التي
خسرناها تلقينا فيها أهدافا ،وهذا
أمر مؤلم» ،في إشــارة إلى األهــداف
الستة التي دخلت شباك الفريق في
المباريات الثالث األخيرة.

سيتي يواجه كارديف
تـ ــابـ ــع غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال ،الـ ـ ـ ــذي ق ــاد

م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـل ـق ــب
المحلي فــي موسمه الـثــانــي معه،
بقلق خسارة فريقه أمــام ليون من
المدرجات ،تنفيذا لعقوبة فرضها
عليه االتحاد األوروبــي ،بعد طرده
فــي رب ــع نـهــائــي الـمــوســم الماضي
عندما خسر أمام مواطنه ليفربول.
وبعد أن جمع سيتي  100نقطة
في الموسم الماضي ،أصبح الفوز
بدوري أبطال أوروبا للمرة األولى
في تاريخ النادي ،أولوية بالنسبة
لـ ـغ ــواردي ــوال ،ل ـكــن ال ـخ ـس ــارة غير
المتوقعة وعلى أرضه أمام الفريق
الفرنسي قد تجعل اإلسباني يعيد
ح ـســابــاتــه ،وب ــات هـمــه ف ــي الــوقــت
الراهن إعادة المياه إلى مجاريها.
ويحتل سيتي ،الذي لم يتعرض

ً
جمهور الملكي يريد ماريانو أساسيا

أظـ ـه ــر اس ـت ـط ــاع رأي أج ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة (آس)
اإلس ـبــان ـيــة ب ـيــن مـسـتـخــدمـيـهــا أن  77ف ــي الـمـئــة
مـ ــن م ـش ـج ـعــي ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ي ـ ــري ـ ــدون ان ي ـكــون
الدومينيكاني الشاب ماريانو دياز مهاجم الفريق
األس ــاس ــي غ ــدا فــي مــواجـهــة إسـبــانــويــل بالجولة
الخامسة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وبـحـســب االسـتـطــاع ال ــذي ش ــارك فـيــه  18ألفا
و 413ش ـخ ـصــا ،فـ ــإن  23ف ــي ال ـم ـئــة ي ــرغ ـب ــون في
أن يـبـقــى الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــة ف ــي التشكيلة
األساسية.
وعـ ــاد م ــاري ــان ــو ( 25ع ــام ــا) إل ــى ص ـف ــوف ري ــال
مدريد هذا الموسم بعد انتقاله الموسم الماضي
ألوليمبيك لـيــون الـفــرنـســي ،وخ ــال فـتــرتــي لعبه
بالريال سجل ستة أه ــداف مــن تسعة تسديدات،
مما يعني انه احتاج لـ 1.5تسديدة لتسجيل هدف.
وبفضل هذه الفاعلية والشخصية التي يضيفها
ألداء ريــال مدريد ،حظي ماريانو بدعم مشجعي
الـ ــريـ ــال ،الس ـي ـم ــا ب ـع ــد تـسـجـيـلــه الـ ـه ــدف األخ ـي ــر
فــي الـثــاثـيــة النظيفة الـتــي ف ــاز بـهــا الميرينجي
االربعاء الماضي على روما في أولى جوالت دور
المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتمكن ريــال مــدريــد مــن اسـتـعــادة مــاريــانــو من
ليون نظرا ألن عقد انتقاله كان يتضمن حقا يعطي
الملكي األولوية في استعادته ،وهو ما سهل مهمة

كالينيتش يحصل على اإلذن الطبي
ف ــي مـ ـ ــران ال ـف ــري ــق ق ـب ــل اقـ ــل مــن
اسبوعين وك ــان يـتــدرب منفردا
حـتــى أم ــس عـنــدمــا ع ــاد لـلـمــران
الـجـمــاعــي مــع فـيـكـتــور ماتشين
«فـيـتــولــو» ال ــذي لــم يحصل على
اإلذن الطبي بعد.
ويعاني فيتولو من التواء في
الــرك ـبــة مـنــذ ال ـجــولــة األولـ ــى من
الدوري اإلسباني امام فالنسيا.
وكـ ـح ــال ف ـي ـتــولــو ،ل ــم يـتـعــاف
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ألي خ ـس ــارة مـحـلـيــا ب ـعــد ،الـمــركــز
الثالث ،بـ  13نقطة ،بفارق نقطتين
عن المتصدرين؛ تشلسي وليفربول،
وال ـع ــودة بـثــاث نـقــاط جــديــدة من
ك ــاردي ــف ت ـب ــدو أق ـ ــرب إل ــى ال ــواق ــع
م ــع عـ ــودة األرجـنـتـيـنــي سيرخيو
أغويرو واأللماني لوروا سانيه إلى
التشكيلة األســاسـيــة ،بعد أن كانا
احتياطيين في المباراة ضد ليون.

مان يونايتد أمام ولفرهامبتون
ويستضيف مانشستر يونايتد
ال ـثــامــن ( 9ن ـق ــاط) ولـفــرهــامـبـتــون
التاسع ( 8نقاط) في مباراة مهمة
بالنسبة لمهاجم األول ،البلجيكي
روميلو لوكاكو ،الذي يتنافس منذ

اآلن مــع مــواطـنــه إدي ــن ه ــازار قائد
تشلسي على جائزة الحذاء الذهبي
ل ـه ــداف ال ـ ـ ــدوري .وي ـت ـصــدر ه ــازار
ترتيب الـهــدافـيــن (خمسة أه ــداف)
أمام لوكاكو ومهاجم برايتون غلين
موراي (أربعة لكل منهما) ،ويستفيد
الـبـلـجـيـكـيــان م ــن ت ــراج ــع مستوى
مهاجم ليفربول الـمـصــري محمد
صـ ــاح ه ـ ــداف ال ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي
برصيد  32هــدفــا (مـقــابــل  16فقط
للوكاكو).
ويلعب اليوم أيضا فولهام مع
واتفورد الرابع ،ومفاجأة البطولة
ال ـحــال ـيــة ( 12ن ـق ـطــة) ،وكــريـسـتــال
ب ـ ــاالس م ــع ن ـي ــوك ــاس ــل ،وبـيــرنـلــي
مع بورنموث ،وليستر سيتي مع
هادرسفيلد.

برشلونة يسعى لتأسيس
مدينة رياضية للهواة

الحصول على خدمات الالعب من جديد في
الصيف مقابل  22مليون يورو.
أما بنزيمة ،فرغم أنه هداف الريال منذ
بــدايــة الـمــوســم بخمسة أه ــداف فــي ست
مـبــاريــات بين كــأس الـســوبــر االسبانية
وال ـ ـ ــدوري ودوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،فــإن
وضعه محل قيل وقال منذ فترة ،كما ان
عدم تسجيله في آخر مباراتين
للملكي ا مــام اثلتيك بلباو
وروم ـ ـ ـ ـ ــا ،أث ـ ـ ــر عـ ـل ــى آراء
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــور وقـ ـ ـ ــت
االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ب ـي ـنــه
وبين ماريانو.
(إفي)

يسعى ن ــادي بــرشـلــونــة لـتــأسـيــس مدينة
رياضية للهواة يطمح رئيس النادي جوسيب
بارتوميو في افتتاحها أواخــر  2019أو في
.2020
وأفادت إذاعة (كادينا سير) اإلسبانية أن
النادي وجامعة برشلونة يتفاوضان
من أجل إقامة المدينة قبالة مدخل
برشلونة حيث تمتلك الجامعة
أراض.
قطع
ٍ
ويـ ـسـ ـع ــى ب ــرش ـل ــون ــة
السـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـ ــا ب ـيــن
 1 0و  1 5مـ ـلـ ـي ــو ن
ويـ ـ ـ ــورو فـ ــي ه ــذا
الـ ـمـ ـش ــروع ال ــذي
ت ـ ــؤك ـ ــد (ك ــاديـ ـن ــا
سير) أن تحقيقه
بات قريبا ويسعى لضم ألفي رياضي هاو من
النادي بين أطفال وكبار يمارسون رياضات
مثل ألعاب القوى والرجبي أو كرة السلة على
كرسي متحرك في نفس المنشآت.
(إفي)

ماريانو

آرثر يغيب عن مران برشلونة
ت ـ ـ ـ ـ ــدرب فـ ـ ــريـ ـ ــق بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة أم ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
االستعدادات لمواجهة جيرونا المقررة غدا على
ملعب كامب نو في الجولة الخامسة من الدوري
اإلسـ ـب ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ف ــي ج ـل ـســة غ ـ ــاب عـنـهــا
البرازيلي آرثر ميلو الذي أجرى تدريبات خاصة
على هامش المران.
وقاد مدرب البرشا إرنستو فالفيردي المران في
وجود جميع الالعبين المتاحين باستثناء العب

الوسط البرازيلي الذي لعب الدقائق األخيرة من
المباراة التي فاز بها البالوغرانا برباعية نظيفة
ع ـلــى ب ــي إس ف ــي اي ـنــدهــوفــن ال ـهــول ـنــدي في
الجولة األولى من دوري األبطال األوروبي.
ومن المقرر أن يجري الفريق اليوم
آخـ ــر مـ ـ ــران ق ـب ــل م ــواج ـه ــة ج ـيــرونــا
وسيقدم فالفيردي قبلها مؤتمرا
(إفي)
		
صحافيا.

نيكوال كالينيتش

آرثر

مواجهة محفوفة بالمخاطر للريال أمام إسبانيول
يواجه إسبانيول تحدي الفوز
على ريال مدريد في معقله
«سانتياغو برنابيو» في الدوري
اإلسباني ألول مرة منذ موسم
 ،1996-1995وذلك عندما
يلتقيان اليوم في المرحلة
الخامسة.

العبو ريال مدريد خالل مواجهة روما في دوري األبطال

يسعى ريال مدريد إلى تعويض
سقوطه بفخ الـتـعــادل فــي المرحلة
ال ـم ــاض ـي ــة ،وذل ـ ــك ع ـنــدمــا يـخــوض
مــواج ـهــة صـعـبــة امـ ــام اس ـبــان ـيــول،
فــي المرحلة الخامسة مــن ال ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وال شــك أن م ـب ــاراة ري ــال مــدريــد
مــع ضيفه اسبانيول لــن تخلو من
المخاطر ،نظرا الحتالل اسبانيول
المركز الرابع بفوزين وتعادل.
ون ـجــح ريـ ــال م ــدري ــد بتعويض
ســريــع الخـفــاقــه بــال ـعــودة بالنقاط
من األراضــي الباسكية بعد تعديله
أت ـل ـت ـيــك ب ـل ـبــاو ب ـه ــدف إي ـس ـكــو في
الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي .وضـ ـ ــرب ال ـفــريــق
الملكي بقوة األربعاء الماضي عندما
أكــرم وفــادة رومــا اإليطالي بثالثية
نـظـيـفــة حـمـلــت تــوق ـيــع إي ـس ـكــو من
ضربة حــرة والويلزي غاريث بايل
وم ــاري ــان ــو ديـ ــاز ال ـعــائــد م ــن لـيــون
الفرنسي بتسديدة رائعة.
وأك ـ ــد ري ـ ــال م ــدري ــد ،ع ـلــى األق ــل
ح ـتــى اآلن ،أن ب ـم ـق ــدوره تـعــويــض

رحـيــل نجمه الـكـبـيــر رون ــال ــدو إلــى
يوفنتوس اإليطالي ،إذ يقدم لعبا
جماعيا يـبــرز طــاقــات العبيه على
غــرار جناحه الويلزي غاريث بايل
وايسكو وماركو أسنسيو والفرنسي
كريم بنزيمة.
وقال بايل األربعاء الماضي« :ريال
مــدريــد سيبقى دوم ــا ري ــال مــدريــد،
بـغــض الـنـظــر عــن هــويــة الــراحـلـيــن.
ن ـح ــاول بــاس ـت ـمــرار تـحـقـيــق ال ـفــوز
وتسجيل األهداف» .وكان اسبانيول
حقق في فبراير الماضي فوزه االول
عـلــى ري ــال مـنــذ  ،2007عـنــدمــا كــان
الدوري يتجه صوب برشلونة.

أتلتيكو يواجه هويسكا
ويغتنم أتلتيكو مــدريــد فرصة
مواجهة هويسكا الجريح لتعويض
بدايته المرتبكة ،التي أسقطته إلى
المركز التاسع بتعادلين مع فالنسيا
وايبار وخسارة مع سلتا فيغو.
واستعد أتلتيكو لهذه المباراة

ب ـ ـفـ ــوز ه ـ ـ ــام عـ ـل ــى أرض م ــون ــاك ــو
ال ـفــرن ـســي  1-2ف ــي دوري األب ـط ــال
ب ـه ــدف ــي ال ـ ــدول ـ ــي دي ـي ـغ ــو كــوس ـتــا
وال ـم ــداف ــع األوروغ ــوي ــان ــي الــدولــي
خوسيه ماريا خيمينيز.
وخ ــاض أتلتيكو ال ـم ـبــاراة بعد
تـ ـع ــرض ن ـج ــم ه ـج ــوم ــه ال ـفــرن ـســي
أنطوان غريزمان لهجوم عنيف من
قائد ريال مدريد سيرخيو راموس
الــذي سخر من مطالبة بطل العالم
ال ـف ــرن ـس ــي ب ــال ــوج ــود فـ ــي طـلـيـعــة
ال ـمــرش ـح ـي ــن ل ـن ـيــل ج ــائ ــزة أف ـضــل
الع ــب فــي الـعــالــم عـلــى غ ــرار ميسي
ورونالدو والكرواتي لوكا مودريتش
والمصري محمد صالح ،معتبرا أن
«الجهل يجعلك جريئا جدا».
لـكــن مـ ــدرب غــريــزمــان ف ــي فــريــق
الـ ـع ــاصـ ـم ــة األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي دي ـي ـغــو
سيميوني رأى ان «غريزمان يتطور
ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة .ه ــو الع ــب حــاســم.
تصرف جيدا فــي اللحظات الهامة
وتـنـسـيـقــه م ــع (ال ـم ـه ــاج ــم ديـيـغــو)
كوستا كان جيدا».
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رياضة

أوباميانغ نجم أرسنال يسدد بطريقة استعراضيه في مباراة أمس األول

بانيغا نجم إشبيلية يحتفل بعد أحراز الهدف الخامس

حقق ًإشبيلية اإلسباني ،األكثر
تتويجا بلقب الدوري األوروبي
لكرة القدم ،انطالقة قوية في
مشواره بالبطولة هذا الموسم،
وتغلب على ضيفه ستاندار لياج
البلجيكي  1 -5أمس األول،
في الجولة األولى من مباريات
المجموعة العاشرة.

حقق إشبيلية اإلسباني وأرسنال اإلنكليزي
بــدايــة قــويــة لمسيرتهما فــي مسابقة ال ــدوري
األوروبــي (يوروبا ليغ) ،مع تحقيق كل منهما
ف ــوزا عــريـضــا فــي الـجــولــة األولـ ــى أم ــس األول،
والتي شهدت فوزين لتشلسي اإلنكليزي وميالن
اإليطالي.
في المقابل ،كان مرسيليا الفرنسي وصيف
الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني
(صـ ـف ــر ،)3-أبـ ــرز ال ـخــاســريــن ف ــي ه ــذه الـجــولــة،
بسقوطه على أرضه أمام إينتراخت فرانكفورت
األلماني.
واكتسح إشبيلية ضيفه ستاندار لياج ،1-5
وأرسنال ضيفه فورسكال بولتافا  ،2-4بينما فاز
تشلسي على مضيفه باوك سالونيكي اليوناني
 -1صـ ـف ــر ،وم ـ ـيـ ــان ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه دوديـ ــانـ ــج
اللوكسمبورغي صفر ،1-في حين خسر مرسيليا
أمام إينتراخت فرانكفورت األلماني .2-1
وقدم اشبيلية نتيجة مغايرة ألدائه المتعثر
في الدوري اإلسباني ،حيث يكتفي بأربع نقاط
في أربع مراحل ،واستهل منافسات المجموعة
القارية العاشرة بفوز على ستاندار لياج يسبق
حلوله ضيفا غدا على ليفانتي في "الليغا".
وسجل األرجنتيني ايفر بانيغا هدف السبق
الشبيلية ،بطل المسابقة خمس مرات منها ثالث
متتالية ( 2014و 2015و ،)2016من ركلة حرة (،)8
قبل أن يعادل المالي موسى ديينيبو للضيوف
اثر ركلة ركنية (.)39

وأع ــاد األرجنتيني فــرانـكــو فاسكيز التقدم
مجددا الشبيلية اثر تمريرة متقنة من الدولي
اإلسباني السابق خيسوس نافاس (.)41
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،ات ـجــه اشـبـيـلـيــة نحو
تــأكـيــد الـفــوز عـنــدمــا سـجــل لــه الـفــرنـســي وســام
بن يدر الهدف الثالث من متابعة لكرة عرضية
وصلت اليه من البرازيلي غيلييرمي آرانا (،)49
قبل أن يضيف هدفه الثاني الشخصي والرابع
لفريقه ( .)70واختتم بانيغا المهرجان من ركلة
جزاء (.)74

فوز صعب لتشلسي
وفي المجموعة الثانية عشرة ،حقق تشلسي
متصدر ا ل ــدوري االنكليزي الممتاز بالعالمة
الـكــامـلــة ( 15نقطة مــن خـمــس م ـبــاريــات) ،فــوزا
بشق النفس على مضيفه باوك بهدف مبكر اثر
تمريرة متقنة من روس باركلي الى البرازيلي
وي ـل ـيــان داخـ ــل الـمـنـطـقــة ل ــم ي ـت ــردد األخ ـي ــر في
إيداعها الشباك (.)7
وفي غياب قائده البلجيكي ايدن هازار الذي
أراحه اإليطالي ماوريتسيو ساري بعد "هاتريك"
سجله األسبوع الماضي في مرمى كارديف (-4
 ،)1حقق تشلسي الفوز السادس على التوالي
بإشراف المدرب الجديد بعد خسارته في مباراة
درع الـمـجـتـمــع أمـ ــام مــانـشـسـتــر سـيـتــي مطلع
أغسطس (صفر.)2-

اإلنتر في ضيافة فيورنتينا

قدم مالك نادي هوفنهايم،
دي ـت ـم ــار ه ـ ــوب ،ب ــاغ ــات ضد
 32مشجعا لفريق بوروسيا
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ،ي ـت ـه ـم ـهــم فـيـهــا
بتوجيه الشتائم ضــده أثناء
الـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـت ــي ج ـم ـعــت بـيــن
الفريقين في الجولة األخيرة
من الدوري األلماني لكرة القدم
الموسم الماضي.
ويـ ــأتـ ــي إع ـ ـ ــان هـ ـ ــذا ال ـن ـبــأ
الــذي نشرته أمس العديد من
وسائل اإلعالم األلمانية ،قبل
يوم واحد من المباراة المقررة
بـيــن هــوفـنـهــايــم ودورت ـمــونــد
ف ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ــول ـ ــة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة م ــن
البوندسليغا.
وخلق القطاع المتشدد من
مـشـجـعــي دورت ـم ــون ــد ع ــداوة
خاصة تجاه هوفنهايم ،وهو
فــريــق أسـســه ه ــوب مــن الـعــدم
وقـ ـ ـ ــاده مـ ــن أدنـ ـ ــى الـ ــدوريـ ــات
المحلية بألمانيا للمنافسة
في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت الشرطة أنها فتحت
ت ـح ـق ـي ـق ــا ضـ ـ ــد  32ش ـخ ـصــا
بتهمة سب هوب.

ديتمار هوب

وس ـمــع دوي ال ـس ـبــاب ضد
م ــال ــك ن ـ ـ ــادي ه ــوف ـن ـه ــاي ــم فــي
مقصورة مشجعي دورتموند،
وحصلت الشرطة على صور
ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــؤالء األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص وه ـ ــم
يوجهون الشتائم لهوب الذي
سألته قوات األمن عما إذا كان
يريد تقديم بالغ ضدهم ،وهذا
ما فعله.
(إفي)

وع ـلــى مـلـعــب ف ـي ـل ــودروم ،أس ـقــط ايـنـتــراخــت
فرانكفورت حامل لقب كــأس ألمانيا ،وبعشرة
العـبـيــن ،مرسيليا على ملعبه الصعب "ا سـتــاد
فيلودروم".
وبرغم افتتاحه التسجيل في وقــت مبكر ،لم
يستطع مرسيليا الحفاظ على تقدمه ،وفشل في
استغالل النقص العددي في صفوف ضيفه الحقا.

بيع تذاكر المونديال

ماتياس فيسينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع،
في بداية جيدة ضمن المسابقة القارية التي يعود
اليها للمرة األولى منذ موسم .2011-2012
وق ــال سـبــالـيـتــي بـعــد ال ـفــوز الـحـمــاســي للفريق
الـلــومـبــاردي" :قـلــب النتيجة بـهــذا الشكل يعطينا
الكثير من اإلثارة ويجعلنا نثق بقدراتنا للمستقبل.
نحن على الطريق الصحيح ،وقــد خــاض العبونا
المباراة كفريق .علينا تحسين األمور ،بما في ذلك
العالقة بين إيكاردي وناينغوالن".
وتـتــركــز االن ـظــار على سـبــال الـثــانــي ال ــذي حقق
ثالثة انتصارات ويحل على فيورنتينا الخامس.

مالك نادي هوفنهايم يتهم
مشجعي دورتموند بسبه

مرسيليا يسقط على أرضه

االتحاد الكرواتي ينفي مخالفات سيميوني يتضامن مع كريستيانو

العبو اإلنتر خالل مواجهة توتنهام في دوري األبطال
يـحــل انـتــر الـجــريــح فــي الـ ــدوري والـمـنـتـشــي من
ف ــوزه على توتنهام االنكليزي فــي دوري األبـطــال
على سمبدوريا رابــع الترتيب ،اليوم في مواجهة
قوية ضمن المرحلة الخامسة من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.
ول ــم يـحـقــق فــريــق ال ـم ــدرب لــوتـشــانــو سباليتي
س ــوى ف ــوز وحـيــد فــي مـبــاريــاتــه األرب ــع حـتــى اآلن،
لكنه أظهر شجاعة كبيرة مع توتنهام الــذي تقدم
في عقر داره "جوزيبي مياتسا" حتى الدقيقة ،86
قبل أن يطلق هدافه األرجنتيني ماورو إيكاردي كرة
طائرة رائعة ويسجل العب وسطه األوروغوياني

وخــافــا لـجــاره الـلـنــدنــي ،حقق أرس ـنــال فــوزا
كبيرا على فورسكال األوكراني  ،2-4وذلك بقيادة
مدربه الجديد اإلسباني أوناي إيمري الذي قاد
اشبيلية الى ثالثة ألقاب متتالية في المسابقة
القارية بين عامي  2014و.2016
وافتتح التسجيل ل ـ "المدفعجية" الغابوني
ب ـيــار ايـمـيــريــك أوبــام ـيــانــغ الـ ــذي أن ـهــى بنجاح
هجمة مرتدة سريعة قادها النيجيري أليكس
أيوبي (.)32
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،ع ـ ــزز دان ـ ــي وي ـل ـب ـيــك
النتيجة مــن متابعة رأ س ـيــة لعرضية األر مـنــي
هـنــريــك مـخـيـتــاريــان ( .)48وأضـ ــاف أوبــامـيــانــغ
الثالث بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة
حاسمة من مخيتاريان ،واأللماني مسعود أوزيل
الرابع ( ،)74قبل أن يسجل فورسكال هدفين عبر
فــاديـمـيــر تـشـيـسـنــاكــوف ( )76وفياتشيسالف
شاربار (.)3+90

واف ـت ـتــح األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ــوك ــاس أوكــام ـبــوس
الـتـسـجـيــل لمرسيليا بـعــد م ــرور ث ــاث دقــائــق
فقط بعدما استغل عرضية من الدولي الفرنسي
فـ ـل ــوري ــان ت ــوف ــان تــاب ـع ـهــا ب ـي ـس ــراه م ــن زاويـ ــة
صعبة في أسفل الــزاويــة اليمنى .وفــي الشوط
الـثــانــي ،أدرك فــرانـكـفــورت الـتـعــادل بعد ركنية
نفذها الهولندي جوناثن دي غوزمان وتابعها
اإلسباني لوكاس تورو برأسه في الشباك (.)52
ورغ ـ ــم خ ـس ــارت ــه ل ـج ـهــود م ــداف ـع ــه فيليمس
بــالـصـفــراء الـثــانـيــة ( ،)59تمكن إيـنـتــراخــت من
تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقة
عبر الصربي لوكا يوفيتش ،وتصدر المجموعة
الثامنة مع التسيو اإليطالي الــذي تغلب على
ضـيـفــه أب ــول ــون لـيـمــاســول الـقـبــرصــي بهدفين
لإلسباني لويس ألبرتو ( ،)14وتشيرو إيموبيلي
( 84من ركلة ج ــزاء) ،مقابل هــدف لألرجنتيني
إميليو زياليا (.)88
وفقد مرسيليا جهود مدافعه الفرنسي الدولي
عــادل رامــي الــذي خــرج متألما من إصابة بدت
أنها في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى.
وأقيمت المباراة خلف أبواب موصدة بسبب
عقوبة على النادي الفرنسي على خلفية تصرف
مشجعيه في المباراة النهائية للموسم الماضي،
والتي أقيمت في مدينة ليون.
ّ
وحول باير ليفركوزن األلماني تخلفه بهدفين
نظيفين أمام لودوغوريتس البلغاري الى فوز
 ،2-3في حين سقط مواطنه اليبزيغ في ديربي

شركة ريد بول للمشروبات الروحية أمام ضيفه
سالزبورغ النمسوي .3-2
وأحرج دوديالنج اللوكسمبورغي المشارك
للمرة األولــى في مسابقة قــاريــة ،ضيفه ميالن
اإلي ـطــالــي الـعــريــق صــاحــب ثــانــي أفـضــل سجل
في دوري ابطال اوروبا بسبعة ألقاب بعد ريال
مدريد اإلسباني ( ،)13وخسر أمامه صفر.1-
وان ـت ـظــر م ـيــان حـتــى الــدقـيـقــة  59لتسجيل
هدف الفوز الوحيد عبر المهاجم األرجنتيني
غونزالو هيغواين اثر كرة من اإلسباني صامويل
كاستييخو.
ونجح رينجرز االسكتلندي في أول مباراة
قارية بقيادة المدرب اإلنكليزي ستيفن جيرارد
النجم السابق لنادي ليفربول ،في خطف التعادل
مــن فـيــاريــال االسـبــانــي على أرض ــه  ،2-2بينما
فــاز مواطنه سلتيك بصعوبة على روزبـنــورغ
النرويجي -1صفر.
وتـ ـق ــدم فـ ـي ــاري ــال م ــرت ـي ــن ع ـب ــر ال ـكــولــوم ـبــي
كارلوس باكا ( )1وجيرارد مورينو ( ،)69قبل أن
يعادل رينجرز مرتين أيضا عبر سكوت أرفيلد
( )67واإليرلندي الشمالي كايل الفيرتي (.)76
وخالفا لمواطنه بشيكتاش الذي تغلب على
ســاربـسـبــورغ النرويجي  ،1-3سقط فنربغشة
ال ـت ــرك ــي ع ـل ــى أرض م ـض ـي ـفــه دي ـن ــام ــو زغ ــرب
الكرواتي .4-1

أع ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ــروات ــي
لكرة القدم ،أمس األول ،أنه "لم
يتم ارتكاب أي مخالفات في
التعامل مع تذاكر المنتخب
بـبـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم 2018
وتــوزيـعـهــا" ،وذل ــك بعد أكثر
من شهرين من ختام البطولة
الـ ـت ــي اح ـت ـض ـن ـت ـهــا روسـ ـي ــا،
وش ـ ـهـ ــدت وص ـ ـ ــول ك ــرواتـ ـي ــا
للنهائي ،قبل الهزيمة أ مــام
فرنسا.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــري ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات فــي
العاصمة الكرواتية (زغــرب)
تـحـقـيـقــات ب ـشــأن اح ـت ـمــاالت
إعـ ـ ــادة ب ـيــع ت ــذاك ــر ال ـم ـب ــاراة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي انـ ـتـ ـه ــت
بهزيمة كرواتيا أمــام فرنسا
 2-4بموسكو فــي  15يوليو
الماضي ،بطرق غير قانونية.
وكان االتحاد الدولي لكرة
القدم (الفيفا) أعلن أنه يجمع
معلومات حول هذا األمر.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد االت ـح ــاد
الـكــرواتــي ،برئاسة المهاجم
السابق دافــور سوكر ،أنــه لم
يــرت ـكــب أي م ـخــال ـفــات بـهــذا

ال ـش ــأن ،بــل ك ــان يـتـعــاون مع
السلطات.
وذكر االتحاد" :من الناحية
ال ـن ـظــريــة ،يـمـكــن بــالـطـبــع أن
ينتهك بعض األفراد قوانين
الفيفا ،بــإعــادة بيع التذاكر،
بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن ط ــري ـق ــة
الحصول عليها".
(د ب أ)

قــال األرجنتيني دييغو سيميوني المدير
الـفـنــي ألتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ام ــس إن الـبــرتـغــالــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو مـهــاجــم يــوفـنـتــوس لم
يكن يستحق الـطــرد خــال مـبــاراة فريقه أمــام
فالنسيا فــي اول ــى ج ــوالت دور المجموعات
بدوري أبطال أوروبا.
وقال سيميوني في مؤتمر صحافي عشية
مــواجـهــة خيتافي فــي الـجــولــة الـخــامـســة من
الدوري اإلسباني" :لم يظهر انه فعل شيئا
على اإلطالق وانتهى األمر بطرده".
وأضـ ـ ـ ــاف س ـي ـم ـيــونــي فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
تـطـبـيــق تـقـنـيــة حـكــم الـفـيــديــو الـمـســاعــد
(فــار) في الليغا والتي لم يتم تطبيقها
في دوري االبـطــال بعد "اآلن مع وجود
تقنية ال ـفــار وبـمـشــاهــدة الـطــريـقــة التي
طرد بها رونالدو يجب االنتباه كثيرا
لكل شيء".
وتابع "الحكام لديهم إمكانية
الـلـجــوء لـهــذه الـمـســاعــدة الـيــوم،
ومــن الــواضــح أن هــذا يتحكم
ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر ف ــي ك ــل مــا
ي ـ ـحـ ــدث ب ــال ـم ـل ـع ــب"،
وأب ـ ـ ـ ــرز أن "ال ـ ـفـ ــار
يدعم العدالة في
اللعب".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة
"س ـت ـت ـط ــور

ليبرون يستطيع استعادة
أمجاد ليكرز
تـفــاء ل رئـيــس ن ــادي لــوس أنجلس ليكرز ،الــاعــب األس ـطــوري السابق ماجيك
جونسون ،بقدرة نجمه الجديد ليبرون جيمس على استعادة مجد الفريق
الغائب عن األدوار اإلقصائية "بالي أوف" في الدوري األميركي لمحترفي
كرة السلة منذ عام .2013
وق ــال جــونـســون أمــس األول فــي مؤتمر صحافي قبل نحو شهر من
انطالق الموسم الجديد" :ليبرون شخص ذكي جدا ،يعرف ما يريد وكيف
سيبلغ أهدافه ،أشجعه على أن يكون الرياضي األكثر نجاحا في التاريخ".
وتابع "أشجعه أيضا على إعادتنا إلى األرض الموعودة .أتوق لبداية
الموسم وال يمكنني االنتظار حتى يبدأ هذا الفريق باللعب معا وبناء شيء
ما".
وأصر جونسون الذي أمضى كامل مسيرته مع ليكرز ووصل إلى منصبه
في عام " 2017أعرف أن األمر سيكون معقدا في البداية ،ألن العبين كثيرين
لم يلعبوا معا وال يعرف بعضهم بعضا .قلنا سابقا للوك (والتون ،مدرب
الفريق) :ال تقلق إذا بدأ الموسم بشكل سيئ ،رأينا ذلك عندما ذهب ليبرون
إلى ميامي ( )2010وعندما عاد إلى كليفالند ( ،)2014سنرى صعوبات ،لكن
في النهاية سنحصل على فريق جميل".
وأحرز جيمس ( 33عاما) حتى اآلن لقب الدوري ثالث مرات وخاض النهائي
 8مرات ،لكنه خسر آخر نسختين في  2017و 2018أمام غولدن ستايت ووريرز.
وأمل جونسون ،بطل الدوري خمس مرات مع ليكرز في ثمانينيات القرن
الماضي ،أن يكون ليبرون "قدوة لفريقنا الشاب ،كي يعرف كيف يسيطر
على األمور داخل الملعب وخارجه".
وأعــرب جونسون عن إعجابه بـ"الملك جيمس" بعد مشاهدته مع
زمالئه الجدد في التمارين" :هو مميز ،خوض التمارين معه كل يوم
سيرفع مستوى العبينا ( )...مــن الــرائــع مشاهدته يلعب ،يستبق ما
سيحصل قبل ثالث أو خطوات أربع ،من الرائع أيضا رؤية الالعبين وهم
يستمعون إليه".

وتتحسن مع مــرور السنوات ،ولكن بالنسبة
ل ــي ه ــي ب ـش ـكــل م ـب ــدئ ــي ت ـض ـيــف ال ـم ــزي ــد مــن
العدالة .ستكون هناك أخطاء وأتمنى أن يتم
تصحيحها".
وك ــان الحكم األلـمــانــي فيليكس بــريــش قد
أش ـهــر الـبـطــاقــة ال ـح ـمــراء الـمـبــاشــرة فــي وجــه
كريستيانو بـعــد م ــرور نـحــو 30
دقيقة مــن بــدايــة اللقاء الــذي
اقيم األربعاء الماضي بعد
استشارة الحكم الخامس،
إثـ ــر لـعـبــة م ـش ـتــركــة بين
النجم البرتغالي ومدافع
فــالـنـسـيــا ،الـكــولــومـبــي
جيسون موريو ،سقط
على إثرها األخير على
األرض ليجذبه رونالدو
مـ ــن رأس ـ ـ ــه ل ـم ـســاعــدتــه
على النهوض.
(إفي)

رونالدو

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
2:30

فولهام  -واتفورد

beINSPORTS HD2

5:00

ليستر سيتي  -هيدرسفيلد

beINSPORTS HD8

5:00

ليفربول  -ساوثامبتون

beINSPORTS HD2

5:00

مان يونايتد  -وولفرهامبتون

beINSPORTS HD11

5:00

كريستال باالس  -نيوكاسل

beINSPORTS HD4

5:00

كارديف – مانشستر سيتي

beINSPORTS HD1

7:30

برايتون  -توتنهام

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
5:15

سيلتا فيغو – بلد الوليد

beINSPORTS HD3

7:30

خيتافي – اتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD3

9:45

ريال مدريد  -إسبانيول

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي

ليبرون جيمس

4:00

بارما  -كالياري

beINSPORTS HD13

7:00

فيورنتينا  -سبال

beINSPORTS HD4

9:30

سمبدوريا – إنتر ميالن

beINSPORTS HD4

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

القنب الهندي يسبح في فلوريدا
قراءة الصورة
وصور القراءة

شهدت شواطئ في والية
ف ـ ـلـ ــوريـ ــدا األمـ ـي ــركـ ـي ــة خ ــال
األس ــابـ ـي ــع االخ ـ ـيـ ــرة وص ــول
ح ـ ــزم ق ـن ــب هـ ـن ــدي يـحـمـلـهــا
المد ،في حين حذرت الشرطة
رواد هذه المناطق من لمس
المخدرات.
وقال الناطق باسم شرطة
م ـن ـط ـق ــة سـ ــانـ ــت جـ ــونـ ــز فــي
شمال فلوريدا (جنوب شرق
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة) أم ــس:
"من الصعب جدا حتى اآلن"
م ـعــرفــة م ـص ــدر حـ ــزم الـقـنــب
الـهـنــدي ه ــذه الـتــي قــد تكون
م ــن زورق تـهــريــب انـقـلــب أو
نتيجة عملية إلقاء من الجو
لم تصب الهدف.
وقــد جمعت السلطات في
ث ـ ــاث م ـن ــاط ــق ف ــي ف ـل ــوري ــدا
هــي س ــان جــونــز وفولوسيا
وفالغلر نحو  90كيلوغراما
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــب ،لـ ـ ـك ـ ــن يـ ــرجـ ــح

د .نجم عبدالكريم

هذا العنوان الذي اختاره الناقد األكاديمي د .صالح فضل لكتابه ضمن
سلسلة منشورات النقد العربي..
وكانت رحلتي معه من أمتع الرحالت الثقافية والفنية والشعرية ،لما
تضمنه من موضوعات ِّ
َّ
شيقة تناولت بعض األعمال السينمائية والمسلسالت
التلفزيونية والقصص والروايات واألشعار ،بل حتى الموسيقى.
***
مسلسل "ليالي الحلمية" ،وعلى وجه التحديد
• فهو يلتقط لمحات من َّ
شخصية نازك السلحدار ،التي مثلتها الفنانة صفية العمري ،وكيف أنها تقوم
بتزجيج حواجبها ،وتجعل من نظرات عينيها ما يعطي إيحاء بنموذج المرأة
الشهوانية المترفة المزواجة المولعة بالتصابي واإلغراء المشروع ،بحيث
يوحي صوتها بنبرة األنثى التي تعلو على نبرة األمومة ،حتى ذهب هذا
ً
الشكل بعيدا في ذاكرة الجمهور منذ أوائل التسعينيات حتى اآلن ،كنموذج
ٌّ
للمرأة االرستقراطية التي ليس لها هم سوى إشباع رغباتها.
***
• وينتقل إلى الشعر:
ُ
نرسم
جلسنا
زمن بال ألوان
األحالم في ٍ
رسمنا فوق وجه الريح
عصفورين في عش بال جدران
أطل العش بين خمائل الصفصاف
لؤلؤة بال شطآن
نسينا االسم ...والميالد ...والعنوان
َّ
ومزقنا دفاترنا
وألقينا هموم األمس
فوق شواطئ النسيان
وقلنا لن يجيء الحزن بعد اآلن
ً
ً
ثم يحلل الناقد صالح فضل قصيدة فاروق جويدة تحليال رائعا يجعل
ِّ
من قارئه يحلق في عالم جماليات الشعر العربي.
***
• وينتقل إلــى نـمــوذج ال ـقــراء ة عند طــه حسين ،ليؤكد أن :ال ـقــراء ة فعل
َّ
ً
ً
خــاق ،وليست عمال سلبيا يقتصر فيه المتلقي على قبول داللــة جاهزة
َ
ترف كالوردة التي تنتظر من يقتطفها على سطح الكلمات ،ويرى أن القراءة
شريك مؤسس في إنتاج معناها ،يبذل جهده ،ويوظف خبراته ومعارفه،
ً
ً
كي يدخل طرفا حقيقيا في لعبة المجاز والــرمــوز ،ويمنح بقدر ما يأخذ،
ً
ً
ويكتشف كل َّ
مرة يقارب فيها النصوص شيئا جديدا لم ينتبه إليه من قبل،
َّ
ألن جهازه المفاهيمي وحساسيته الجمالية وطاقته التحليلية ال تتجمد
عند نقطة واحدة.
ً
ويعكس هذه المقدمة على ما أطلق عليه (األسطورة طه حسين) ،خصوصا
في كتابه الذي ُحوكم من أجله (في الشعر الجاهلي) ،الذي صدر عام .1926
ويضيف :وألن طه حسين كان يؤمن ،كما يقول في مواقف عديدة ،بأن
الحياة في ُّ
تغير مستمر ،والعقل في ُرقي متصل ،واإلنسان متواضع ،مهما بلغ
ٍ
به الكبرياء ،فإنه يرى أن القراءة ال تمضي على نسق واحد ،وال تعني قبول
ِّ
ما يسطره الكتاب ،والتسليم به ،بل تتطلب اتخاذ موقف نقدي مما يقرأه.
***
• والموضوعات التي َّ
ضمها كتاب "قراءة الصورة وصور القراءة" تتجاوز
ً
العشرين موضوعا ،وكلها تدعو القارئ إلى عدم التوقف عن االستمرار في
َّ
القراءة ،وبعضها قرأته ألكثر من مرة ،وبالذات :ثالثية غرناطة ،واألسلوب
السينمائي في شعر أمــل دنقل ،وتمزيق البياتي ألقنعة الشعر ،ودهاليز
الطاهر وطار ،وفاوست سعدالله ونوس.
ُّ
تنوع الموضوعات جعلها رحلة ذهنية ثقافية دسمة ومشبعة لعشاق
القراءة.

الشمس أضاءت أعمدة رمسيس

الزبادي« ...سكر زيادة»
كشف باحثون بريطانيون ،أن "منتجات
ال ــزب ــادي مـلـيـئــة بــالـسـكــر بـنـسـبــة ت ـفــوق تلك
الموجودة في المشروبات الغازية ،لذلك يجب
على المستهلكين إدراك أ نـهــم ال يتناولون
منتجات صحية".
وجــاء ت هــذه النتائج ،بعد دراســة شملت
ن ـح ــو  900م ــن أن ـ ـ ــواع الـ ــزبـ ــادي ال ـت ــي ت ـبــاع
بالمتاجر الكبرى في بريطانيا.

ووفق بحث جامعة ليدز البريطانية ،فإن
الزبادي العضوي كان من بين أكثر األنواع
التي تحتوي على السكر.
ويـ ـمـ ـك ــن ت ـص ـن ـي ــف الـ ـ ــزبـ ـ ــادي ال ـط ـب ـي ـعــي
ً
والـيــونــانــي على أنهما األق ــل انـخـفــاضــا في
نسبة السكر.
ُ
وتأتي الدراسة ،التي نشرت في مجلة BMJ
 ،Openونقلتها "بي بي سي" على موقعها

اإللـكـتــرونــي ،أم ــس ،فــي الــوقــت ال ــذي ُيشجع
مـســؤولــو الصحة الـشــركــات المصنعة على
تقليل كمية السكر التي يستهلكها الجمهور.
ً
ولم يكن غريبا أن تحتوي حلويات الزبادي
على معظم أنــواع السكر ،بمعدل  16.4غرام
سكر لكل  100غرام.
ً
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـئـ ــة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ب ـعــض
المنتجات التي ال تحتوي على الزبادي ،مثل:
مخفوق الشوكوالتة والكريم كراميل.
وجـ ـ ــاء الـ ــزبـ ــادي ال ـع ـض ــوي ك ـث ــان ــي أك ـثــر
المنتجات المحالة بالسكريات بمعدل 13.1
غرام سكر لكل  100غرام.
ووجدت الدراسة أن زبادي األطفال يحتوي
عادة على  10.8غرامات سكر لكل  100غرام،
أي م ــا ي ـع ــادل أك ـثــر م ــن اثـنـيــن م ــن مكعبات
السكر.
وبالمقارنة ،يحتوي  100غرام من مشروب
الكوال الغازي على  9غرامات من السكر فقط.
وتوصي هيئة الصحة الوطنية في إنكلترا
بعدم تناول األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  4و 6سنوات ،أكثر من  19غرام سكر في
اليوم ،أي  5مكعبات سكر فقط .أما من تتراوح
أعمارهم بين  7و 10سنوات ،فيجب عليهم
ً
ً
تناول أقل من  24غراما يوميا.

محكمة سعودية تنتصر لالبنة على والدها هجرتهم إلى أميركا تنتهي بالموت
حـ ـكـ ـم ــت م ـح ـك ـم ــة سـ ـع ــودي ــة
لمصلحة مواطنة رفعت دعوى
ع ـ ـلـ ــى وال ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي رفـ ــض
اسـتـخــراج ج ــواز سفر لـهــا ،مما
ً
أثــار جــدال حــول نظام الوصاية
فـ ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة ،وفـ ـ ــق مـ ــا ذكـ ــرت
وسائل إعالم محلية أمس األول.
ً
وطالبت المواطنة ( 24عاما)
وال ـم ـت ـح ــدرة م ــن جـ ــدة (غـ ـ ــرب)،
والـ ـت ــي ل ــم ي ـك ـشــف ع ــن اس ـم ـهــا،
الـمـحـكـمــة ب ــرف ــع والي ـ ــة وال ــده ــا
عـ ـنـ ـه ــا ،بـ ـع ــد أن رفـ ـ ــض اتـ ـخ ــاذ

الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ل ـض ـم ــان
حـ ـص ــولـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ــواز س ـفــر
ل ـلــدراســة ف ــي الـ ـخ ــارج ،وف ــق ما
أوضحت وسائل إعــام محلية،
بينها صحيفة عكاظ اليومية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد أل ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ـ َّـدع ـ ـيـ ــة
بــاسـتـخــراج ج ــواز سفر البنته،
وف ـ ــق الـ ـمـ ـص ــادر ن ـف ـس ـهــا ،ال ـتــي
ل ـ ــم ت ـ ـحـ ــدد ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـحـ ـك ــم فــي
ه ــذه الـقـضـيــة غـيــر الــرائ ـجــة في
السعودية.

ق ــال ــت ش ــرط ــة واليـ ــة أري ــزون ــا
األم ـي ــرك ـي ــة إن سـ ـي ــارة م ـت ـعــددة
األغراض كانت تقل سبعة يشتبه
في أنهم مهاجرون غير شرعيين
اصطدمت مباشرة بسيارة أخرى
على طريق سريع في الوالية ،مما
أدى إلــى مقتل تسعة أشخاص،
وإصابة اثنين بجروح خطيرة.
وأفــادت إدارة السالمة العامة
ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــة ،أم ـ ــس األول ،ب ــأن
حـ ــادث ال ـت ـصــادم وق ــع ف ــي وقــت
متأخر األربعاء الماضي عندما

اص ـط ــدم ــت ال ـس ـي ــارة ال ـت ــي تقل
سبعة يشتبه في أنهم مهاجرون
واث ـ ـن ـ ـيـ ــن م ـ ــن األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن مــع
سـيــارة ركــاب أخــرى على طريق
 79السريع قرب فلورنس بوالية
أريزونا.
ً
وفـتـحــت الـسـلـطــات تـحـقـيـقــا،
ل ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد سـ ـ ـب ـ ــب ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادم،
الـ ــذي وق ــع عـلــى ُب ـعــد نـحــو مئة
كيلومتر إلــى الـجـنــوب الشرقي
من فينيكس.
(رويترز)

«تيس» يكتشف كوكبين حارين

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 :

تعامدت الشمس ،صباح أمس ،على معابد هابو الفرعونية
غــربــي األقـصــر بجنوب مـصــر ،فيما يسمى بـيــوم االعـتــدال
الخريفي ،حيث تتساوى ساعات الليل بالنهار.
وتسللت أشعة الشمس ،لتضيء األعـمــدة الثمانية التي
نقشت عليها صور الملك رمسيس الثالث وهو يقدم القرابين
لآللهة في الصالة الثانية من بهو األعمدة بمعابد هابو ،التي
تعد واحدة من أكبر المعابد في مصر القديمة.
وربطت أشعة الشمس بين معابد الكرنك الشهيرة في شرق
مدينة األقصر ،ومعابد هابو في غرب المدينة ،بزاوية 90
درجة ،في ظاهرة وصفها الباحثون بالفريدة ،لتضيء رحلة
انتقال اإللــه آمــون من مقره وسط معابد الكرنك إلى جبانة
طيبة في البر الغربي لألقصر ،لزيارة األسالفَ القدامى الذين
ً
ُد ِفنوا في معابد هابو ،وهو االنتقال الذى ُع ِرف قديما باسم
"مواكب االحتفاالت العشرية" في مصر القديمة( .د ب أ)

وفيات
فالح حسين المشعلي العدواني

إسماعيل سيد عباس الموسوي

بيبي جاسم صفر بهزاد

أرم ـ ـلـ ــة رج ـ ــب م ـح ـم ــد حـســن
النجدي

ً
ً
قال مسؤولون إن "تلسكوبا مداريا لرصد الكواكب وسبر
أغــوار عوالم وراء نظامنا الشمسي اكتشف هذا األسبوع
كوكبين بعيدين ،بعد خمسة أشهر من إطالقه من قاعدة
كيب كانافيرال بوالية فلوريدا األميركية".
وأدى ه ـ ـ ــذا االك ـ ـت ـ ـشـ ــاف الـ ـمـ ـبـ ـك ــر ل ـل ـق ـم ــر ال ـص ـن ــاع ــي
االستقصائي العابر للحدود (تيس) ،والتابع إلدارة الطيران
والـفـضــاء األمـيــركـيــة (نــاســا) ،إلــى الـعـثــور على الكوكبين
(سوبر-إيرث ،وهوت-إيرث) في أنظمة شمسية على مسافة
ال تقل عن  49سنة ضوئية ،وذلك في أول اكتشاف له منذ
أن أطلق بأبريل الماضي.
والقمر (تيس) في مهمة لمدة عامين ،بتكلفة بلغت 337
مليون دوالر ،لتوسيع قائمة الكواكب الخارجية المعروفة
لدى علماء الفلك ،والتي تدور حول نجوم بعيدة.
وذكرت نائبة مدير العلوم بالبرنامج ،سارة سيجر ،أمس
األول ،أنه "في الوقت الــذي تعد حــرارة الكوكبين مرتفعة
ً
جدا ،بما ال يسمح بالحياة عليهما ،إال أنها تتوقع المزيد
من تلك االكتشافات".
ُ
وصمم قمر "تيس" لمواصلة عمل سابقه؛ التلسكوب
"كيبلر" ،الذي اكتشف العدد األكبر من نحو  3700كوكب
ً
خارجي تم توثيقها خالل العشرين عاما الماضية ،والذي
أخذ وقوده ينفد.
ً
وتتوقع "ناسا" أن تحدد بدقة آالفا من عوالم ظلت غير
معروفة ،وربما يماثل مئات منها حجم كوكب األرض ،أو
في حجم َما ُيعرف بـ"األرض العمالقة" ،التي ال يزيد حجمها
ضعفي حجم كوكب األرض.
على ِ
وبواسطة أربــع كاميرات يستخدم التلسكوب "تيس"
طــريـقــة لـلــرصــد تسمى مـضــوائـيــة الـعـبــور ،وال ـتــي ترصد
االنطفاءات الدورية في األضواء المرئية للنجوم ،وتحدث
نتيجة عبور الكواكب أمامها.
(أ ف ب)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

ان ي ـ ـكـ ــون وزن ـ ـ ـهـ ـ ــا أق ـ ـ ــل ألن
الحشيشة رطبة.
وتسمح سلطات فلوريدا
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـق ـنــب ال ـه ـنــدي
الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ع ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة فـ ـق ــط،
وطلبت من االشخاص الذين
يـ ـعـ ـث ــرون ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـح ــزم
إبالغها فورا.
وأوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أمـ ـ ـ ــس
األول وف ــي س ـيــارتــه خمسة
كيلوغرامات من القنب.
وقــالــت الـشــرطــة فــي بيان:
"شــوهــد الــرجــل وهــو يحاول
فتح حزمة وأخذ رزمات منها.
وأراد االستفادة من الوضع
وقد انقلب األمر عليه".
وح ـ ـ ـ ـ ــذر ش ـ ــري ـ ــف م ـن ـط ـق ــة
ف ــاغـ ـل ــر ري ـ ـ ــك سـ ـت ــال ــي "ك ــل
الــذيــن يـظـنــون أن بإمكانهم
االستفادة من هذا الوضع".
(أ ف ب)

مطلق سيار مطلق البعيص
المطيري
نعيمة عبدالرحمن يوسف بن
حجي

زوجـ ـ ــة ع ـل ــي م ـ ـ ــرزوق كـمـيــخ
العازمي

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

ً
 68عـ ــامـ ــا ،ش ـي ــع ،ال ــرج ــال:
ا لـ ـ ـع ـ ــار ضـ ـ ـي ـ ــة ،ق  ،10ش ،1
ج ،1م ،37ا ل ـ ـن ـ ـسـ ــاء :سـعــد
ا لـ ـعـ ـب ــدا لـ ـل ــه ،ق ،9ش،902
م  ،2 2 9ت ،9 9 8 0 5 9 0 0 :
50276667
ً
 78عـ ــامـ ــا ،ش ـي ــع ،ال ــرج ــال:
س ـ ـ ـلـ ـ ــوى ،ح ـس ـي ـن ـي ــة س ـيــد
محمد ،النساء :بنيد القار،
ح ـس ـي ـن ـيــة سـ ـي ــد عـ ـل ــي ،ت:
99716304 ،99133342
ً
 76عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
ح ـس ـي ـن ـيــة أحـ ـم ــد ع ــاش ــور،
بـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــار ،الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء:
حسينية العلوية ،أم صادق
ال ـمــوســوي ،الــرمـيـثـيــة ،ق،4
ش ،44م ،5ت99305656 :
ً
 59عــامــا ،شـيــع ،ال ـعــزاء في
المقبرة فقط ،ت99793333 :
ً
 61عاما ،تشيع بعد صالة
عصر اليوم ،الرجال :حطين،
ق ،2ش ،221م ،30الـنـســاء:
القادسية ،ق ،7ش  ،71م،4
ت99155833 ،67070337 :

الطقس والبحر

الفجر

04:17

العظمى

41

الشروق

05:37

الصغرى

22

الظهر

11:41

أعلى مد

ً
 09:40صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:08

 11:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:45

ً
أدنى جزر  03:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:02

 05:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

