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كريستينا أغيليرا متهمة بالعنصرية
ضد أصحاب الوزن الزائد ص 11

«نوبل السالم» لمكافحي العنف استقدام العمالة الهندية
الجنسي وضحايا اإلرهاب
بال وسيط أو ضمان
● الكونغولي موكويغي ّكرس حياته للدفاع عن ضحايا الحرب
● اإليزيدية ناديا مراد شاهدة على همجية «داعش» بالعراق

● أشكناني لـ ةديرجلا :.الكلفة ال تتجاوز  300دينار
● استخراج طلب استقدام بتقديم صورة جواز العامل لسفارته
● نسعى إلى تسهيالت مماثلة من بعض الدول األخرى
أكــد رئـيــس االتـحــاد الكويتي ألصـحــاب مكاتب
العمالة المنزلية فاضل أشكناني أن أي مواطن،
أو مواطنة ،يستطيع اآلن جلب العمالة الهندية،
من دون اللجوء إلى مكتب خدم ،وبال ضمان مالي،
وبكلفة ال تـتـجــاوز  300دي ـنــار ،عــن طــريــق صــورة
جــواز سفر للعامل أو العاملة ،تقدم إلــى السفارة
الهندية ،الستخراج طلب استقدام.
وق ــال أشكناني ل ـ «ال ـجــريــدة» إنــه بعد ذلــك يتم
إرسـ ــال طـلــب االس ـت ـقــدام إل ــى الـعــامــل فــي مــوطـنــه،
ً
القدوم إلى الكويت ،مضيفا
ليستكمل باقي إجراءات
ُ
ً
أن األمر ال يكلف كثيرا ،بعد أن ألغي الضمان المالي،
ً
ال ــذي كــان م ـقــررا فــي الـســابــق لجلب تلك العمالة،
والمقدر بـ  2500دوالر.
ً
ولفت إلى أن هناك مزيدا من التسهيالت ،التي
تسعى الكويت للحصول عليها من بلدان أخــرى،
ً
الستقدام العمالة المنزلية ،حرصا على تنويعها
وتخفيض كلفة استقدامها ،والقضاء على مشكلة

سيد القصاص

الكونغولي دينيس موكويغي

اإليزيدية ناديا مراد

ف ــاز الـطـبـيــب الـكــونـغــولــي ديـنـيــس موكويغي
والفتاة اإليزيدية ناديا مــراد الضحية السابقة
لتنظيم "داعـ ــش" ،أم ــس ،بـجــائــزة نــوبــل للسالم،
ً
تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي
المستخدم كـ "سالح حرب" في النزاعات بالعالم.
وأعلنت المتحدثة باسم لجنة نوبل النرويجية
بيريت رايس أندرسن ،أن الجائزة ّ
تكرم "جهودهما
لــوضــع حــد السـتـخــدام العنف الجنسي كسالح
حـ ــرب" ،مــوضـحــة أن "مــوكــوي ـغــي شـخــص كـ ّـرس
حياته للدفاع عــن ضحايا العنف الجنسي في
زمن الحرب ،والفائزة معه ناديا مراد شاهدة على
تجاوزات ارتكبت بحقها وحق أخريات".
وي ـج ـســد مــوكــوي ـغــي ،الـطـبـيــب ال ـن ـســائــي (63
ً
ً
عاما) ،والشابة ناديا مراد ( 25عاما) التي كانت
من سبايا "داعش" ،قضية تتخطى إطار النزاعات
ً
لتأخذ أبعادا عالمية ،وهو ما تشهد عليه حركة
" #مي تو" ،التي أحدثت ثورة في العالم منذ عام

بعد الكشف عن اعتداءات جنسية ارتكبها المنتج
السينمائي األميركي هارفي واينستين.
ً
وعالج موكويغي نحو خمسين ألفا من ضحايا
جرائم االغتصاب من نساء وأطفال ،ورضع عمرهم
بضعة أشهر ،في مستشفى بانزي الــذي أسسه
عــام  1999في بوكافو شــرق جمهورية الكونغو
الديمقراطية.
ويعتبر "الــرجــل ال ــذي ي ــداوي ج ــراح الـنـســاء"،
بحسب فيلم وثائقي مخصص له ،أعمال العنف
الجنسي بمثابة "سالح دمار شامل".
أم ــا ال ـف ــائ ــزة ال ـثــان ـيــة بــال ـجــائــزة ن ــادي ــا م ــراد،
فـعــاشــت بنفسها ه ــذه الـفـظــاعــات ال ـتــي يـحــاول
الطبيب إصــاح نتائجها ،وانتصرت على أسوأ
الحقبات التي مر بها إيزيديو العراق ،حتى صارت
متحدثة بارزة في الدفاع عن تلك األقلية.
وت ـغـ ّـيــرت ح ـيــاة م ــراد عـنــدمــا ُاج ـتــاح "داع ــش"
بـلــدتـهــا فــي أغـسـطــس  ،2014فــخـ ِـطـفــت 02

الجامعة تستعد لتشغيل
مبناها في «صباح األحمد»
استعجلت معرفة احتياجات هيئتها التدريسية
●

يوسف العبدالله

بدأت جامعة الكويت خطواتها
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـت ـش ـغ ـيــل مــوق ـع ـهــا
الـ ـج ــامـ ـع ــي ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـب ــاح
األح ـ ـمـ ــد ال ـس ـك ـن ـي ــة ،عـ ـل ــى وج ــه
ً
االستعجال ،تزامنا مع التحركات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة لـتـشـغـيــل
الـمــرافــق الحكومية فــي المدينة
الجديدة.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،م ــن

التقرير األسبوعي ألسواق المال الخليجية :تباين
األداء و«السعودي» األفضل ثم قطر وأبوظبي 08

النفط يرتفع قبيل العقوبات األميركية على إيران

ً
الكويت تبرم اتفاقا لبيع «النفتا» بعالوة أكبر

مصادرها الخاصة ،أن الجامعة
استعجلت جميع أعضاء هيئتها
الـتــدريـسـيــة ،بمختلف أقسامها
ال ـع ـل ـم ـيــة ،ل ـت ـقــديــم مـقـتــرحــاتـهــم
ب ـش ـتــى أن ـ ـ ــواع ال ـم ـش ــاري ــع ال ـتــي
يمكن تطبيقها لتشغيل المبنى
ً
الجديد ،في موعد أقصاه غدا.
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى عـقــد
اج ـت ـم ــاع ق ـب ــل أس ـب ــوع ـي ــن ،يـعــد
األول مــن نــوعــه ،وبشكل موسع
م ــن ج ــان ــب ف ــري ــق عـمــل 02

وسـ ــط ت ــوق ـع ــات ال ـت ـج ــار ب ـشــح ال ـم ـعــروض
بفعل العقوبات األميركية على صادرات الخام
اإليرانية المنتظر أن تبدأ الشهر المقبل ،ارتفعت
أسعار النفط أمس.
وسـجــل خــام الـقـيــاس العالمي مــزيــج برنت
ً
 85.05دوالرا للبرميل في العقود اآلجلة ،بارتفاع
ً
 47سـنـتــا ،أو مــا ي ـعــادل  ،%0.6عــن التسوية
السابقة ،في حين ارتفعت العقود اآلجلة لخام
ً
غرب تكساس الوسيط األميركي  55سنتا ،أو
ً
 ،%0.7إلى  74.88دوالرا للبرميل.
ّ
وقــلــص الـمـشـتــرون فــي الـهـنــد مشترياتهم

روحاني يستنجد بقادة التيار اإلصالحي
وتسهيالت لعصابات «غسل األموال»
خطة لجم العملة لم تصمد إال  3أيام ...والصرافات تواصل تجميد أنشطتها

روحاني خالل اجتماعه بقادة التيار اإلصالحي مساء األربعاء (إرنا)

●

الـحــاجــة الـكـبـيــرة إلـيـهــا وزي ـ ــادة الـطـلـبــات عليها،
ً
وارتـ ـف ــاع أس ـع ــاره ــا ،مـثـمـنــا ال ـج ـهــود الـحـكــومـيــة
الساعية إ لــى توفير العمالة المنزلية فــي البالد
بأقل األسعار.
وذكر أن العمالة الهندية في البالد تقدر بـ 800
ً
أل ــف ،وم ــن خ ــال تـلــك الـعـمــالــة مــن الـسـهــل ج ــدا أن
يحصل مــن يرغب مــن المواطنين فــي جلب عامل
أو عــامـلــة عـلــى صـ ــورة جـ ــواز سـفــر لـلـعــامــل ال ــذي
يستقدمه ،ثم يقدم تلك الصورة إلى السفارة الهندية
لجلب ذلك العامل أو العاملة.
ولفت إلى أن «تلك التسهيالت من الهند ستتبعها
تسهيالت من بعض الدول األخرى التي نسعى إلى
أن ترفع الشروط المقيدة لجلب عمالتها للكويت،
خــاصــة مــع ح ــرص الــدولــة عـلــى أن تــأخــذ العمالة
ً
المنزلية في البالد جميع حقوقها وفقا لما نص
عـلـيــه ال ـقــانــون ،وح ــل مشكلة نـقــص ه ــذه العمالة
وجلبها بأقل األسعار الممكنة».

طهران -فرزاد قاسمي

كشفت مصادر في مكتب الرئيس اإليراني حسن
روحاني ،لـ «الجريدة» ،عن تفاصيل دعوته الخاصة
لقادة التيار اإلصالحي ،األربعاء الماضي ،موضحة
أنه طلب دعمهم في الظروف السياسية واالقتصادية
الدقيقة ،التي تواجهها حكومته.
ووفق أحد المشاركين في االجتماع ،فإن روحاني
أكد لإلصالحيين أن فريقه االقتصادي كان عليه أن
ً
ً
يتخذ قــرارا جريئا لمواجهة العقوبات األميركية،
وعليه فإنه استطاع عبر رفع سعر العملة الصعبة

سد العجز المالي للمصارف ،إضافة إلــى الديون
الـحـكــومـيــة الـتــي كــانــت جميعها بــالــريــال ،والـيــوم
لــم يـعــد هـنــاك أي مـخــاوف تـجــاه حــزمــة العقوبات
الجديدة ،التي تدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر
المقبل.
وأشــار المصدر إلى أن الرئيس أكد أن حكومته
استطاعت تأمين مــا تحتاج إلـيــه إي ــران 4 ،أع ــوام،
ً
من العملة الصعبة ،بشكل نقدي وغير نقدي ،الفتا
إلى أن االستخبارات اطلعت على خطة مفادها أن
الــواليــات المتحدة قــامــت ،بالتنسيق مــع دولتين
عربيتين ،بتخزين نفط يكفي لسد حاجة 02

من الخام األميركي ،واتجهوا لتحميل النفط
اإليــرانــي قبيل إع ــادة فــرض عقوبات أميركية
على طهران في نوفمبر المقبل ،في الوقت الذي
تقلص الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط
ً
األميركي وبرنت ،وفقا لما ذكره تجار وشركة
معلومات الشحن كبلر.
من جانب آخر ،قال تجار ،أمس ،إن مؤسسة
ً
ً
البترول الكويتية أبرمت اتفاقا أجله  12شهرا
لـبـيــع «ال ـن ـف ـت ــا» ،ي ـب ــدأ ف ــي ديـسـمـبــر  2018مع
مشترين آسيويين بسعر أعلى مقارنة باالتفاق
السابق ،الذي ينتهي أجله الشهر المقبل.

ووق ـعــت الـمــؤسـســة ات ـفــاق «الـنـفـتــا» الـكــامــل
ً
النطاق بعالوة سعرية  13.50دوالرا للطن فوق
خامات الشرق األوسط على أساس التسليم على
ظهر السفينة «فوب» ،والخام الخفيف بعالوة 15
ً
دوالرا للطن فوق خامات الشرق األوسط على
أساس «فوب».
إلى ذلك ،ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 56
ً
ً
سنتا في تداوالت أمس األول ،ليبلغ  83.57دوالرا
ً
مقابل  83.01في تداوالت األربعاء الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
(رويترز)
08

هل توجه واشنطن وتل أبيب ضربة
لـ «حزب الله» في ذكرى مهاجمة المارينز؟
باسيل يحبط التفاؤل الحكومي للحريري
●

بيروت  -ةديرجلا

•

في ظل تصاعد التوتر األميركي  -اإليــرانــي،
والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها سورية،
إضافة إلى التهديدات المباشرة التي وجهتها
إسرائيل إلى «حزب الله» اللبناني ،تساءلت وكالة
روسية عن احتمال توجيه واشنطن وتل أبيب
ضربة عسكرية لـ «الـحــزب» في  23الـجــاري ،في
ذكرى الهجوم على قوات المارينز األميركية في
بيروت عام .1983
وكــانــت إدارة الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب أولــت
ذكرى هذا الهجوم الدامي الذي كان ضحاياه 241
ً
شخصا معظمهم من المارينز ،وبينهم مظليون
فرنسيون ،أهمية خاصة ،واحتفلت به بطريقة
رسـمـيــة ،فــي إط ــار سياستها ضــد طـهــران التي
ّ
حملتها واشنطن مع «حزب الله» المسؤولية.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،ذك ــرت صحيفة األخـبــار
اللبنانية المقربة من «حزب الله» أمس ،أن إدارة
تــرامــب ممثلة بــالـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي لبنان،
هـ ـ ــددت بـ ـف ــرض ع ـقـ َـوبــات
ُ
ع ـلــى أي وزارة تـمــنــح
للحزب في الحكومة
المرتقبة.
جــاء ذلــك بعدما
ف ـ ــرض ـ ــت ال ـ ـخـ ــزانـ ــة
األميركية ،في األيام
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،س ـل ـس ـلــة

عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية لها
عالقة بالحزب.
عـلــى الصعيد الـحـكــومــي ،بــدد رئـيــس التيار
الوطني الـحــر ،وزيــر الخارجية جـبــران باسيل،
األجواء المتفائلة التي خرج بها رئيس الحكومة
المكلف سعد ا لـحــر يــري مــن قصر بعبدا مساء
ً
أمس األول ،متوقعا تشكيل الحكومة خالل 10
أيام.
وط ــال ــب ب ــاس ـي ــل أم ـ ــس الـ ـح ــري ــري بــاع ـت ـمــاد
ً
ً
«معايير صحيحة» فــي التشكيل ،نافيا ضمنا
وجود حلول في الصيغة التي قدمها الحريري
لعون أمس األول للعقدتين المسيحية والدرزية.
ً
وردا على اتهام باسيل لحزب القوات اللبنانية
ب ـضــرب ال ـع ـهــد ،ق ــال وزيـ ــر اإلع ـ ــام ف ــي حـكــومــة
تصريف األعمال ملحم رياشي« :فــي عــام 1975
لعبت فاتن حمامة دور البطولة فــي فيلم أريـ ُـد
ًّ
حل ومدته  108دقائق وانتهينا؛ واليوم يلعب
ُ ًّ
جبران دور البطولة في فيلم ال أريد حل ومدته...
عند ربك».
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البحرين :نثمن دعم الكويت والسعودية واإلمارات

األمير :امتزاج الدماء الكويتية والمصرية
في نصر أكتوبر ّ
الروابط
عمق
د
جس
سلمان بن حمد :ننظر بكل تفاؤل نحو تحقيق األمن المتكامل واستمرار التنمية

سموه هنأ السيسي بمناسبة الذكرى الـ  ٤٥للملحمة الخالدة

قال ولي العهد البحريني ،األمير سلمان بن حمد ،أمس ،إن
مملكة البحرين تثمن مواقف األشقاء في السعودية واإلمارات
والكويت الداعمة والمساندة لها.
ونـقـلــت وكــالــة األن ـب ــاء الـبـحــريـنـيــة (ب ـنــا) عــن ول ــي العهد
البحريني قــولــه ،خــال استقباله وزيــر المالية الكويتي د.
نايف الحجرف ووزير المالية بالمملكة العربية السعودية
محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون المالية بدولة االمارات
العربية المتحدة عبيد الطاير ،إن مواقف الدول االشقاء تجسد
عمق االرتباط وااليمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى
ثابتة نحو التكامل ،الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.
وأضاف أن ما نلمسه من مساندة من االشقاء تجاه مملكة
البحرين يعكس عمقا تاريخيا ممتدا ،ويقدم نماذج ماثلة
لشكل االرتباط األخوي الحقيقي.
وأوضح ان السعودية واالمــارات والكويت قد أثبتت عبر
السنوات ،وفي مواقف متعددة ،ان االقتصاد واحد والنهضة
يجب ان تكون واحدة وال يتخلف احدنا عن اآلخر.
وقال اننا نطوي صفحة وننظر بكل تفاؤل نحو تحقيق
االمن المتكامل ،واستمرار التنمية الشاملة.
وأعــرب عن شكر مملكة البحرين لألشقاء على ما أبدوه
من دعم ومواقف تاريخية راسخة ،وهو ما يعكس حرصهم
على تقوية العالقات االخوية المشتركة المنبثقة من وحدة
المصير المشترك.

ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
ببرقية تهنئة إلــى أخـيــه رئيس
جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة مـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،أع ـ ــرب
فيها سموه عــن خالص تهانيه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـخ ــام ـس ــة
واألربعين النتصارات السادس
ً
من أكتوبر ،مستذكرا سموه هذه
الملحمة الخالدة التي سطرتها
الـقــوات المسلحة المصرية بكل
ب ـط ــول ــة واسـ ـتـ ـبـ ـس ــال ،وامـ ـت ــزاج
ال ـ ــدم ـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ــة وال ـم ـص ــري ــة
ل ـت ـح ــري ــر األراض ـ ـ ـ ــي ال ـم ـص ــري ــة،
ب ـص ــورة ج ـســدت عـمــق ال ــرواب ــط
األخوية والعالقات بين البلدين
والـشـعـبـيــن الـشـقـيـقـيــن ،متمنيا
س ـ ـ ـمـ ـ ــوه لـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة
وال ـع ــاف ـي ــة ،ول ـج ـم ـهــوريــة مصر
ال ـع ــرب ـي ــة وش ـع ـب ـه ــا الـ ـك ــري ــم كــل
الرفعة واالزدهار.
وب ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،ورئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جــابــر الـمـبــارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

وحدة المصير
من جانبه ،أعرب نائب رئيس مجلس الــوزراء البحريني
الـشـيــخ خــالــد بــن عـبــدالـلــه عــن الـشـكــر والـتـقــديــر للسعودية
واإلم ـ ــارات والـكــويــت عـلــى دعـمـهــم المستمر للمملكة ،عبر
مختلف المحطات ،انطالقا من أسس وحدة المصير المشترك

الكويت تحتفي باليوم العالمي للترجمة
احتفت جمعية المترجمين ،أ مــس األول،
بــال ـيــوم ال ـعــال ـمــي لـلـتــرجـمــة بـعـقــد ملتقاها
السنوي الثاني على مسرح الدكتورة سعاد
الصباح بمقر رابطة األدباء الكويتيين.
وجاء شعار الملتقى لهذا العام "الترجمة
تعزز التراث الثقافي في عالم متغير" ،إذ قدمت
أمينة سر الجمعية الدكتورة ضياء بورسلي
كلمة ترحيبية شاكرة فيها جهود األمين العام
للرابطة طالل الرميضي لجهة دعم الجمعية
واستضافة فعالياتها.
مــن جــانـبــه ،اسـتـعــرض االس ـتــاذ الـمـشــارك
فــي قسم الفلسفة بجامعة الكويت الدكتور
عبدالله الجسمي خالل الملتقى ،رحلة الحاجة
إل ــى الـتــرجـمــة فــي الــوطــن الـعــربــي تــاريـخـيــا،
باعتبارها تحديثا ثقافيا مهما جاء مكمال
لحركة التحديث المادية للبنى التحتية التي
بدأت مع عهد (محمد علي) رغبة في التحرر
من سلطة العثمانيين ،والتجديد ،ومحاكاة
التطور األوروبي.
بدورها ،استعرضت االستاذة المساعدة
في األدب الرومانسي في كلية اآلداب بجامعة
الكويت الدكتورة عائشة الشطي في كلمتها،
أهــم االقتباسات المتعلقة بالترجمة ،وآراء
العديد من المفكرين وعلماء اللغة في الترجمة
والمترجمين ،والتحديات التي تــواجــه هذا
المجال.
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ــرف األسـ ـت ــاذ ال ـم ـســاعــد في
دراس ــات الترجمة فــي كلية اآلداب بجامعة

قــالــت مــديــرة م ـشــروع تطوير
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــري ال ـ ـسـ ــابـ ــع "الـ ـم ــرحـ ـل ــة
األولــى" م .حنان عبدالمهدي ،إن
"األع ـم ــال فــي الـمـشــروع متقدمة
عن البرنامج الزمني ،حيث بلغت
نسبة اإلنجاز فيه  ٣٧في المئة".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت عـ ـب ــدالـ ـمـ ـه ــدي ،فــي
ت ـصــريــح لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إلـ ــى أنــه
سـيـتــم االن ـت ـهــاء مــن كــل األع ـمــال
بــالـمـشــروع خ ــال  4س ـنــوات مع
ن ـه ــا ي ــة  ،2020إذ ي ـش ـت ـمــل عـلــى
تـنـفـيــذ  6ج ـس ــور ع ـلــويــة بـطــول
إج ـمــالــي  108ك ــم م ــن الـبــاطــات
ال ـم ـس ـب ـقــة اإلج ـ ـهـ ــاد ،ت ـم ــر أع ـلــى
ال ـت ـقــاط ـعــات الــرئ ـي ـس ـيــة ،إضــافــة
إلى تنفيذ نفق يمر أسفل طريق
ال ــدائ ــري الـســابــع بـطــول  102كم
لربط الدائري السابع والمناطق
التي يخدمها بمنطقة المطار ""2
المستقبلية ،وسيتم تزويد طريق
الدائري السابع بـ 3جسور مشاة

«االتصاالت» توقع مذكرة تفاهم مع البحرين
في مجال الحوسبة السحابية
●

المتحدثون خالل المحاضرة
الكويت الدكتور محمد بن ناصر في كلمته
مفهوم الترجمة وعالقتها بالثقافة ،باعتبار
أن المفهومين جــزء ال يتجزأ مــن بعضهما
ال ـب ـعــض "فــال ـتــرج ـمــة تـعـتـبــر ن ـشــاطــا لـغــويــا
وثقافيا ،والثقافة بدورها مكون أساسي من
مكونات اللغة".
واعتبر بن ناصر المترجم ناقال للثقافة
الـتــي يترجم عنها والب ــد مــن أن يـكــون ملما
بثقافة اللغتين اللتين يعمل بينهما ،ليتمكن
م ــن ت ـقــديــم ال ـتــرج ـمــة ذات ال ــدالل ــة الـثـقــافـيــة
الصحيحة وليست الترجمة الحرفية.

وتحدث رئيس جمعية المترجمين د .طارق
فخر الدين مستعرضا تجربته في جمع ونشر
عدد من المقاالت المتعلقة بقضايا وهموم
الترجمة الـتــي حمل بعضها ص ــورا واقعية
مــؤلـمــة عــن واق ــع وح ــال الـتــرجـمــة ،وم ـبــررات
تــأخــرهــا فــي عــالـمـنــا الـعــربــي مــن حـيــث عــدم
االهتمام بتشجيع ودعم المترجمين ماديا،
واالع ـت ـمــاد عـلــى الـتــرجـمــة اآلل ـيــة لتكاليفها
المنخفضة رغم انخفاض جودة ترجمتها.

عبدالمهدي لـ ةديرجلا• :األعمال تسبق جداول المشروع وبرامجه
●

وقوة ومتانة الروابط األخوية الجامعة.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله إن مملكة البحرين تسعى
دومــا إلــى تحقيق أهــداف المسيرة التنموية الشاملة التي
اختطها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.
وأع ـل ــن ع ــن تـفــاصـيــل بــرنــامــج حـكــومــي ي ـهــدف لتحقيق
ال ـت ــوازن بـيــن ال ـم ـصــروفــات واإلي ـ ـ ــرادات الـحـكــومـيــة بحلول
عــام  ،2022تحت مسمى "بــرنــامــج ال ـتــوازن الـمــالــي" ،والــذي
سيتضمن مـجـمــوعــة مــن ال ـم ـبــادرات لخفض الـمـصــروفــات
وزيادة اإليــرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة
استقطاب االستثمارات.

مــن جــانـبــه ،ق ــال وزي ــر الـمــالـيــة الـبـحــريـنــي الـشـيــخ أحمد
ب ــن مـحـمــد ان ال ـبــرنــامــج يـحـتــوي عـلــى مـ ـب ــادرات لتقليص
الـمـصــروفــات التشغيلية للحكومة وتـعــزيــز كـفــاء ة اإلنـفــاق
الحكومي وطرح برنامج التقاعد االختياري لمن يرغب فيه
من موظفي الحكومة.
وأضــاف بن محمد أن برنامج الـتــوازن المالي سيتطلب
تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه الستدامة الوضع
الـمــالــي للحكومة ،مشيرا الــى أن الـحـفــاظ على استمرارية
الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري
تسعى الحكومة دائما لتحقيقه.

األذينة :رفع الكفاءة اإلنتاجية والمساهمة في سرعة إنجاز المشاريع

إنجاز  %37من تطوير الدائري السابع
سيد القصاص

سلمان بن حمد مستقبال الحجرف

مــع  ٤مــواقــف للحافالت لخدمة
المواطنين.
ولفتت إلى أن مشروع تطوير
"الدائري السابع" يمتد من طريق
الفحيحيل السريع ليصل إلى ما
بعد منطقة المطار المستقبلية
بـ ـح ــوال ــي  5ك ــم ب ــات ـج ــاه طــريــق
الـصـلـيـبـيــة ،ب ـط ــول إج ـمــالــي 22
ك ــم ،إضــافــة إل ــى ال ـطــرق الفرعية
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـحـ ــدرات ،مـ ــع اس ـت ـح ــداث
ت ـق ــاط ــع ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ن ـف ــق لــربــط
طريق الدائري السابع والمنطقة
ال ـج ـنــوب ـيــة م ــع مـن ـط ـقــة ال ـم ـطــار
المستقبلية.
وأشارت إلى أن موقع المشروع
بمنطقة حيوية مأهولة بالسكان،
وم ـ ـسـ ــاحـ ــات الـ ـعـ ـم ــل ال ـض ـي ـق ــة،
وم ـحــاذاتــه للعديد مــن الجهات
الـحـكــومـيــة تـسـتــدعــي التنسيق
مــع الـجـهــات والهيئات المعنية
ب ـش ـك ــل دوري ،ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى
الكثافة ا لـمــرور يــة الحالية على
ال ــدائ ــري ال ـســابــع ،ال ـتــي تحتاج

«نوبل السالم» لمكافحي العنف...

ّ
وتحولت ،على غرار اآلالف من نساء وأبناء ديانتها ،إلى ضحية الرق
الجنسي على مدى ثالثة أشهر بالموصل ،معقل التنظيم حينها ،قبل
أن تتمكن من الفرار.
والفتاة ،التي قتل ستة من أشقائها ووالدتها بأيدي التنظيم ،هي
منذ  2016سفيرة األم ــم المتحدة لـكــرامــة ضحايا االت ـجــار بالبشر،
وتنشط من أجــل قضية اإليزيديين ،داعية إلــى تصنيف االضطهاد
الذي تعرضوا له على أنه "إبادة".
وتبنى مجلس األمن عام  2008القرار  1820الذي ينص على أن أعمال
العنف الجنسي خــال النزاعات "يمكن أن ترتقي إلــى جريمة حرب،
وجريمة ضد اإلنسانية ،أو أحد عناصر جريمة اإلبادة".
وعلى المستوى المدني ،ساهمت " #مي تو" والعاصفة التي أثارتها
بالعالم في إحداث وعي بمشكلة العنف الجنسي .وعلقت رايس أندرسن
ً
ً
بالقول #" :مي تو وجرائم الحرب ليستا أمرا واحــدا ،لكن لديهما في
المقابل نقطة مشتركة ،هي أنه من المهم أن نرى معاناة النساء ،أن
نرى التجاوزات ،ونعمل لتتخلص النساء من شعور العار ويتجرأن
على الكالم».
ونجحت الحركة منذ أن نشأت مع فضح تعديات هارفي واينستين
في أكتوبر  ،2017في إسقاط العديد من المشاهير وأصحاب السلطة
والنفوذ.
وشملت مفاعيلها مؤسسة نوبل نفسها ،إذ أرغمت فضيحة اغتصاب
األكاديمية السويدية على إرجاء جائزة اآلداب لسنة .2018
(عواصم  -وكاالت)

ناصر الخمري

وقعت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
المعلومات مــع هيئة المعلومات الحكومة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـبـحــريـنـيــة م ــذك ــرة تـفــاهــم في
مـجــال الحوسبة السحابية ،يتم بموجبها
تسهيل إجراء العمليات واألعمال الحكومية
ورفع الكفاءة اإلنتاجية والمساهمة في سرعة
إنـجــاز الـمـشــاريــع ،فــي ظــل الحفاظ على أمن
وسرية المعلومات والبيانات.
وأع ــرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لــات ـصــاالت وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات الـكــويـتـيــة
م .سالم األذينة ،في تصريح صحافي ،أمس،
عن سعادته بتوقيع االتفاقية مع البحرين،
مما يعكس متانة الروابط األخوية والمحبة
الصادقة بين البلدين الشقيقين.
وأك ـ ــد أن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ت ــأت ــي ف ــي سـيــاق
تحقيق رؤية الكويت  2035الهادفة إلى دعم
ً
التحول اإللكتروني ،مشيرا إلــى أن الكويت
ً
ع ـقــدت مـجـمــوعــة م ــن االت ـفــاق ـيــات أخ ـي ــرا في
مجال تقنية المعلومات بغية تحقيق مواكبة

األذينة والقائد خالل توقيع مذكرة التفاهم
ا لـتـطــور التكنولوجي وتلبية االحـتـيــاجــات
المستقبلية للكويت.
من جانبه ،أثنى الرئيس التنفيذي لهيئة
الـمـعـلــومــات والـحـكــومــة اإللـكـتــرونـيــة محمد

الـقــائــد عـلــى جـهــود واهـتـمــام الـكــويــت ،وهــي
إحــدى ال ــدول الخليجية السباقة إلــى تبادل
التجارب واالستفادة من تجربة البحرين في
مجال الحوسبة السحابية.

العومي :تربية النحل توفر فرص عمل واعدة

الكويت شاركت في فعاليات المؤتمر الـ 11التحاد النحالين العرب بلبنان

شدد العومي على ضرورة مواكبة
القطاع للحداثة بتطوير قدرات
مربي النحل علميا ،لتحقيق
أعلى قدر من اإلنتاجية ومردود
اقتصادي كبير.

حنان عبدالمهدي

إلــى إجــراء المزيد من الــدراســات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــروري ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ــارات
المقترحة للطرق البديلة ،لتحديد
أفضلها التي تأخذ في اعتبارها
راح ــة الـمــواطـنـيــن ومستخدمي
ال ـطــريــق أث ـن ــاء ال ـف ـتــرة الـمــؤقـتــة
المحددة لتنفيذ أعمال الجسور
بالمشروع.

الجامعة تستعد لتشغيل مبناها...
تخصصي إلدارة المهام الخاصة بالتخطيط ،واستغالل األراضــي
المخصصة لجامعة الكويت في المدينة ،والتابع لمكتب نائب مدير
الجامعة للتخطيط ،بحضور ممثلين عن اإلدارة الجامعية وكليات
التربية والعلوم والهندسة والبترول والعلوم اإلدارية ،للوقوف على
احتياجات المبنى الجديد.
وكشفت أن الـهــدف مــن االجـتـمــاع مناقشة مـشــروع مدينة صباح
األحمد السكنية ،مع النظر في كيفية االستغالل األمثل لموقع الجامعة،
في تلك المنطقة ،مع مراعاة االحتياجات المستقبلية للجامعة وربطها
بمتطلبات سوق العمل في المستقبل.
وأفادت المصادر بأن الفريق التخصصي كلف المعنيين بتحديد
المكونات المطلوبة لالستغالل األمثل لهذا الموقع ،مع وضع مقترحات
بالمشاريع التي يمكن تنفيذها في األقسام العلمية للكلية ،لرفع أداء
الجامعة ،لتواكب التطور العمراني والسكاني ،ولالرتقاء بمستواها
بصفة عامة.

روحاني يستنجد بقادة التيار...

ً
السوق العالمي ،تمهيدا لتطبيق حظر شامل على ص ــادرات إيــران،
مدة تتراوح بين  3و 4أشهر ،وهو ما يشير إلى أن «البيت األبيض»
يراهن على استسالم طهران خالل هذه المدة ،وفي حال تكاتف الشعب
اإليراني مع حكومته لتمرير تلك المدة فإن الرئيس األميركي دونالد
ترامب سيفشل ويتراجع عن ضغوطه.

ان ـط ـل ـقــت ،أمـ ــس ،ف ـعــال ـيــات ال ـمــؤت ـمــر الـ ــ11
التـحــاد النحالين الـعــرب فــي منطقة "الجية"
الساحلية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت،
بمشاركة وفد من جمعية النحالين الكويتية.
وأك ــد السكرتير األول فــي س ـفــارة الكويت
عبدالعزيز العومي لـ"كونا" أهمية قطاع تربية
النحل في الكويت ،معتبرا إياه قطاعا واعدا،
لما يوفره من فرص عمل ،فضال عن دور النحل
بيئيا وصحيا.
وشدد على ضرورة مواكبة القطاع للحداثة
بتطوير قــدرات مربي النحل علميا ،لتحقيق
أعـلــى قــدر مــن اإلنـتــاجـيــة وم ــردود اقتصادي
كبير.
ومن جهته ،أكد ممثل الرئيس اللبناني راعي
المؤتمر النائب شامل روكــز ،في كلمته التي
القاها فــي االفـتـتــاح ،أهمية النحل باعتباره
"يمثل نمط حياة ،ويسطر انضباطا ومثابرة
وعـمــا دؤوب ـ ــا" ،مـشـيــرا إل ــى دوره فــي تعزيز
النظام البيئي ،والدخول في العالجات الطبية.
ولفت إلى األخطار التي تهدد قطاع النحل
كسوء استعمال المبيدات ،وانحسار المراعي،

العومي يستمع لشرح اعضاء جمعية النحالين الكويتية
وغ ـيــاب الــدعــم للنحالين ،الفـتــا ال ــى الجهود
الرسمية التي تبذل فــي لبنان إلنـشــاء نقابة
للنحالين لتنظيم القطاع ،والتوجه الى تفعيل
التشجير لألشجار الرحيقية.

ووعد روحاني الحاضرين بتحسن الظروف االقتصادية الداخلية،
قبيل االنتخابات النيابية ،ودعاهم إلــى عــدم التشكك والتخوف من
سـقــوط شعبيتهم فــي الـشــارع إذا اسـتـمــروا بدعمه ،وألـمــح إلــى فتح
الـمـجــال أم ــام مـشــاركــة أوس ــع ألف ــراد الـتـيــار ال ــذي دعـمــه فــي السابق
باالنتخابات.
وأخبر الرئيس الحاضرين بأنه ال يعتمد على وعود أوروبا والصين
وروسـيــا بااللتفاف على العقوبات األميركية وحــدهــا ،وأن المرشد
األعلى علي خامنئي مقتنع بخطة أعدها هو إلدارة أزمة البالد الحالية،
ووعده بأنه سيدعمه.
ولفت روحاني إلــى أنــه توصل التفاق مع رئيس مجلس الشورى
علي الريجاني لتأجيل استجواب وزراء حكومته ،مقابل أن يجري
ً
تغييرات في بعض الحقائب قريبا ،وحث نواب التيار اإلصالحي على
سحب تواقعيهم الستجواب الــوزراء لتفادي تصعيد التوتر وإبعاد
شبح إسقاط الحكومة ،في ظل موجة الغالء التي تشهدها البالد بعد
تطبيق العقوبات األميركية وانهيار سعر الريال.
إلى ذلك ،استقر سعر صرف الريال اإليراني مقابل العمالت الصعبة،
بعد حملة حكومية تضمنت عدة خطوات لوقف انهيار العملة الوطنية.
وأظهرت جولة ميدانية لـ «الجريدة» في سوقي فردوسي ومنوشهري
للصرافة بطهران أن الــدوالر تم تداوله ،أمس األول ،بأسعار تتراوح
بين  14و 14.5ألف تومان (التومان يعادل عشرة رياالت) ،في حين أن
المصارف الرسمية تشتري الدوالر بـ 9500تومان.
ورأى العديد من الصرافين والسماسرة أن الحكومة تتالعب بسعر
العملة الصعبة ،لجمع السيولة الموجودة لدى المواطنين ،وال تهدف
لرفع سعر الريال مقابل الدوالر للسيطرة على تضخم أسعار السلع

وي ـضــم الــوفــد الـكــويـتــي ام ـيــن ســر جمعية
ال ـن ـحــال ـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة ن ــائ ــل ال ـس ـي ــف ،وام ـيــن
الصندوق طالل الخطاف ،باإلضافة الى كل من
صالح المرشد ،وحمد الزامل ،وخالد العجيل.

األساسية .ورفضت أغلب محال الصرافة إجراء أي تعامل الستبدال
العملة فــي ظــل تـخــوف مــن مــاحـقــة الـسـلـطــات لـهــم بتهمة «اإلف ـســاد
االقتصادي».
وأرجع العديد من التجار فقدان السيطرة على سعر العملة الصعبة
إلى فشل حملة الحكومة إلقناع اإليرانيين باستبدال الدوالر بالعملة
الوطنية ،أو إيداع مدخراتهم بالعملة الصعبة في المصارف الرسمية،
مع ضمان استردادها عند الحاجة ،وقالوا إن الحملة لم تدم أكثر من 3
أيام ،ولم تفلح في إقناع من اشترى الدوالر بضعف سعره ،باستبداله
مرة أخرى بالريال.
ً
وفي قرار يعتبر مثيرا لالنتقادات الدولية ويعارض معاهدة FATF
لمحاربة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب ،سمحت الحكومة اإليرانية
بــإدخــال العملة الصعبة والــذهــب مــن جانب المسافرين ،اإليرانيين
واألجانب ،بأي كمية كانت ومن دون تحديد مصدرها ،كما سمحت
للمصارف بفتح حسابات لكل من يريد ،من دون تحديد مصدر األموال،
مما يفتح المجال أ م ــام عصابات غسل األ م ــوال بالمنطقة والعالم،
إلدخال األموال إليران.

ةديرجلا
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أشكناني لـ ةديرجلا  :جلب العمالة الهندية للكويت بال ضمان أو وسيط
•

«تكلفة إحضار العامل من بالده لن تتخطى  300دينار»
سيد القصاص

تمكنت الحكومة الكويتية من
إلغاء الضمان المشترط على
استقدام العمالة المنزلية
والمقدر بـ 2500دوالر ،وذلك
يتيح للمواطن الكويتي جلب
العمالة إلى البالد بتكلفة لن
تزيد على  300دينار وبدون
اللجوء إلى مكتب خدم.

كشف رئيس االتـحــاد الكويتي
ألصحاب مكاتب العمالة المنزلية
ف ــاض ــل أش ـك ـن ــان ــي ع ــن اس ـت ـجــابــة
الحكومة الهندية لمطالب «الكويت»
بإلغاء الضمان المقدر على جلب
العمالة الهندية والبالغ  2500دوالر
لكل عامل يتم استقدامه إلى البالد،
والذي كانت يوضع باسم السفارة
الـهـنــديــة عـنــد اسـتـقــدام الـعــامــل أو
العاملة.
وق ـ ــال أش ـك ـن ــان ــي ف ــي ت ـصــريــح
لـ «الجريدة»« :يستطيع أي مواطن
ك ــو يـ ـت ــي أو م ــوا طـ ـن ــة اآلن جـلــب
العمالة الهندية بدون اللجوء إلى
مكتب خــدم ،وب ــدون ضمان مالي،
بــل مــن خــال صــورة جــواز العامل
أو العاملة الهندية» .وأضاف« :عند
ح ـص ــول ص ــاح ــب ال ـم ـعــام ـلــة على
صـ ــورة جـ ــواز الـعــامـلــة أو الـعــامــل
يقدمها إلــى الـسـفــارة الهندية في
الكويت ،ثم يستخرج طلب استقدام
وي ــرسـ ـل ــه لـ ـه ــا أو لـ ــه الس ـت ـك ـم ــال
إجــراءات القدوم بدون اللجوء إلى
مكاتب الخدم».

ول ـف ــت إلـ ــى أن شـ ــرط ال ـض ـمــان
الـمــالــي الـمـقــدر ب ـ ــ 2500دوالر كــان
السبب وراء عمليات تهريب تلك
ال ـع ـم ــال ــة ل ـك ــي ت ــأت ــي إل ـ ــى ال ـب ــاد
بـ ـص ــورة غ ـيــر ق ــان ــون ـي ــة ،وبــإل ـغــاء
ه ــذا ال ـش ــرط سـيـتــم ال ـق ـضــاء على
ال ـصــور غـيــر الـقــانــونـيــة السـتـقــدام
تلك العمالة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ل ــن تـ ـك ــون ه ـنــاك
حــاجــة كــذلــك لـكــي يـلـجــأ الـمــواطــن
الكويتي أو صاحب المعاملة إلى
مكتب خــدم لجلب عاملة أو عامل
وي ــدف ــع ف ــي الـمـقــابــل  1000ديـنــار
للمكتب ،مؤكدا أن جلب العامل أو
العاملة لن تزيد تكلفته على 250
إلى  300دينار.
وأشــار إلى أن االتحاد الكويتي
الصحاب مكاتب العمالة المنزلية
عكف خــال الفترة الماضية على
دراسة وضع العمالة الحالي ،وقدم
الـعــديــد مــن االق ـتــراحــات والـحـلــول
ل ـل ـم ـش ـك ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــع ال ـ ـ ــدول
الـ ـمـ ـص ــدرة مـ ــن إرسـ ـ ـ ــال عـمــالـتـهــا
ل ـ ـل ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى ج ــدي ــة

الحكومة الكويتية على وضع حلول
جــذريــة لمشاكل العمالة المنزلية
في البالد.

 800ألف عامل
وأش ــار إلــى أن العمالة الهندية
فــي ال ـبــاد ت ـقــدر ب ـ ــ 800أل ــف عامل
وعاملة ،ومن خالل تلك العمالة من
السهل جدا أن يحصل من يرغب من
المواطنين على جلب عامل أو عاملة
على صورة جواز سفر للعامل الذي
يستقدمه ثم يقدم تلك الصورة إلى
السفارة الهندية لجلب ذلك العامل
أو العاملة .وذكر أن «تلك التسهيالت
من الهند ستتبعها تسهيالت من
بعض ال ــدول األخ ــرى الـتــي نسعى
إل ـ ــى أن ت ــرف ــع ال ـ ـشـ ــروط ال ـم ـق ـيــدة
لجلب عمالتها للكويت ،خاصة مع
حرص الدولة على أن تأخذ العمالة
المنزلية في البالد جميع حقوقها
وفقا لما نص عليه القانون ،وحل
مـشـكـلــة ن ـقــص ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة
وجلبها بأقل األسعار الممكنة».

العمالة الهندية في الكويت

«الخدمة المدنية» يوافق على تعيين ًالكويتيين
حديثي التخرج في وظيفة صيدلي بدال من مبتدئ

الشمري لـ ةديرجلا  :بدء تطبيق «الصيدلة اإلكلينيكية» في مستشفيات «الصحة»
•

●

عادل سامي

ك ـش ــف م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر إدارة ال ـخ ــدم ــات
الصيــدالني ـ ـ ــة فــي وزارة الصح ـ ــة
د .عايد الشمري عن موافقة ديوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة عـ ـل ــى تـعـيـيــن
الصيادلة الكويتيين من خريجي
كلية الصيدلة بجامعة الكويت في
ً
وظيفة صيدلي ب ــدال مــن صيدلي
مبتدئ.
وقال الشمري لـ«الجريدة» ،إن هذه
الـمــوافـقــة ،ج ــاءت فــي إط ــار برنامج
دكتور صيدلي ( ،)Pharm-Dالذي تتم
ً
دراسته مدة  7سنوات ،موضحا أن
هذا اإلنجاز للصيادلة الكويتيين،
ً
خ ـصــوصــا حــدي ـثــي ال ـت ـخ ــرج ،جــاء
عقب دراسة مطولة قامت بها إدارة
ال ـخــدمــات الـصـيــدالنـيــة بــالـتـعــاون
والتنسيق مع كلية الصيدلة بجامعة
ال ـكــويــت ،وبــدعــم مـبــاشــر مــن وزيــر
الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح ووكـيــل
الوزارة د .مصطفى رضا.
وأك ـ ــد أن بــرنــامــج (،)Pharm-D
يـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــة والـ ــرعـ ــايـ ــة

ال ـ ـسـ ــريـ ــريـ ــة لـ ـلـ ـم ــرض ــى ،ويـ ــواكـ ــب
التطورات في الخدمات الصحية في
البالد ،ويعزز التنسيق واالستشارات
الصيدالنية بين الطبيب والصيدلي
وب ــاق ــي م ـق ــدم ــي ال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة
والمريض.
وأعلن عن بدء تطبيق «الصيدلة
اإلكلينيكية» في األقسام الصيدالنية
ف ــي م ـس ـت ـش ـف ـيــات وزارة ال ـص ـحــة،
ممن تتوافر به األيــدي الصيدالنية
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة م ـ ــن الـ ـح ــاصـ ـلـ ـي ــن ع ـلــى
ال ـش ـهــادات العلمية مــن ماجستير
ودكتوراه في الصيدلة السريرية.
ً
وأكــد أن ع ــددا مــن الصيادلة من
حاملي شهادة الصيدلة اإلكلينيكية
يعملون في مستشفيات الفروانية
والـعــدان والجهراء ومـبــارك الكبير،
بــالـتـنـسـيــق م ــع رؤس ـ ــاء أقـســامـهــم
بالمستشفيات ورؤس ــاء الــوحــدات
كالعناية المركزة.
وأكـ ـ ــد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة «ال ـص ـي ــدل ــة
اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـيــة» ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات
ً
وال ـم ــراك ــز ال ـص ـح ـيــة ،الف ـت ــا إل ــى أن
م ـص ـط ـلــح ال ـص ـي ــدل ــة اإلكـلـيـنـيـكـيــة

«السكنية» تستعين بخبراء عالميين
لمسح األلغام في مشاريعها
●

يوسف العبدالله

بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضع حد الستمرار
مسلسل األلغام والمتفجرات الناجمة عن الغزو العراقي الغاشم
ف ــي مـشــاريـعـهــا اإلس ـكــان ـيــة ،وخ ــاص ــة ف ــي الـمـنـطـقــة الـشـمــالـيــة،
بالتنسيق مع وزارة الدفاع ،من خالل طرح مناقصة الستقطاب
الكفاء ات العالمية الستكشاف وإظهار أي ذخائر أو متفجرات
او اجسام غريبة.
وعلمت "الجريدة" من مصادرها الخاصة ،أن المؤسسة بدأت
إج ــراء ات طــرح المناقصة في مدينة المطالع السكنية بجميع
ضواحيها ،لمواجهة آثار الغزو الغاشم من ألغام ومتفجرات.
وذكــرت المصادر أن المؤسسة ،بالتنسيق مع وزارة الدفاع،
اقتصرت على طرح المناقصة على  8شركات عالمية من الهند
وجنوب افريقيا ومالطا وبريطانيا والدنمارك وأميركا ،مؤهلة
ً
مــن وزارة الــدفــاع ،إضــافــة الــى االستعانة بها سابقا مــن جانب
شركة نفط الكويت.

باسل الصباح

عايد الشمري

يقصد بها أن يـكــون ضمن الفريق
ال ـط ـبــي ص ـيــدلــي مـتـخـصــص يـقــوم
بــالـجــولــة الـصـبــاحـيــة م ــع األط ـب ــاء،
وي ـقــدم لهم الـمـشــورة الطبية فيما
يخص األدوية والتفاعالت الدوائية
وطريقة استخدام الدواء وفاعليته.
وأوض ــح أن ه ــذه الـمـشــورة تساهم
فــي رفــع ج ــودة الـخــدمــات الصحية
المقدمة ،وتساعد في عملية تقديم

خدمة أفضل للمريض داخل األجنحة
أو عن طريق العيادات الخارجية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـصـ ـي ــدل ــي
(اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ــي أو ال ـ ـسـ ــريـ ــري) ،هــو
خريج إحدى كليات الصيدلة ويكون
ً
حاصال على شهادة البكالوريوس
ف ــي ال ـص ـيــدلــة ،مـعـتـمــدة م ــن وزارة
التعليم العالي وتتراوح مدة الدراسة
ما بين  4إلى  5سنوات ،إضافة إلى

ش ـهــادة الـمــاجـسـتـيــر فــي الصيدلة
ال ـســريــريــة ،ال ـتــي ت ـكــون مــدتـهــا من
سنة إلى سنتين وتكون الشهادتان
منفصلتين.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ش ـ ـهـ ــادة ال ــدك ـت ــور
ا لـ ـصـ ـي ــد ل ــي ( )PharmDتـ ـع ــادل
ال ـب ـكــالــوريــوس ل ـكــن م ــدة ال ــدراس ــة
تزيد على مدة دراسة البكالوريوس
س ـن ـت ـي ــن ،فـ ــي ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ـ ــى تـتــم
دراس ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــم األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـح ــرك ــة
الدوائية ومتابعة ومراقبة جرعات
األدوي ـ ـ ــة( )Drug monitoringوفي
الـسـنــة الـثــانـيــة تـكــون ال ـمــزاولــة في
المستشفى ،وبعد إتـمــام السنتين
المتممتين للسنوات األرب ــع يكون
مجموع سنوات الــدراســة ما بين 6
إلى  7سنوات يحصل الخريج على
شهادة ( )Pharm Dوال تكون شهادة
منفصلة عن شهادة البكالوريوس
ب ـ ــل م ـت ـم ـم ــه ل ـ ـهـ ــا ،وق ـ ـ ــد يـسـتـكـمــل
ال ـص ـيــدلــي اإلكـلـيـنـيـكــي ال ــدراس ــات
العليا ويحصل على شهادة دكتور
ص ـيــد لــي ()Philosophy Degree
أو .PhD

الطيار لـ ةديرجلا  %40 :زيادة القدرة
الكهربائية في المحطات
•

الوزارة استعرضت مشاريع التنمية المستدامة أمام ممثل األمم المتحدة
●

سيد القصاص

كشفت مديرة إدارة كفاءة الطاقة والترشيد في
وزارة الكهرباء والماء م .إقبال الطيار عن تعاون
«الكهرباء» مع األمم المتحدة فيما يخص «التنمية
ً
المستدامة» ،حيث عرضت «الكهرباء» مؤخرا على
ممثل األم ــم الـمـتـحــدة مشاريعها الـنــاجـحــة في
استدامة «المياه والطاقة».
وقالت الطيار لـ «الجريدة» ،إننا «استعرضنا
مـ ـش ــاريـ ـعـ ـن ــا الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا الـ ـمـ ـش ــاري ــع
المستقبلية للوزارة كمشروع المختبر الذي سيتم
بناؤه على أعلى جودة ،للمحافظة على المياه».
وأضـ ــافـ ــت «ع ــرضـ ـن ــا ك ــذل ــك خ ـط ــط ال ـ ـ ـ ــوزارة،
ومشاريع المحطات والوحدات الجديدة ،والقدرة
اإلنـتــاجـيــة للمياه والـكـهــربــاء» ،مـشــددة على أن
الكويت من الدول التي تهتم باستدامة مواردها
المختلفة ،وتضع خططا مختلفة للمحافظة على
استدامة تلك الموارد.
وأشارت الطيار إلى أن القدرة الكهربائية في
المحطات تمت زيادتها بنسبة  40في المئة منذ
عام  2011حتى يونيو  ،2018حيث تمت إضافة
ما مجموعه  5418.2ميغاواط للشبكة ،من خالل
مشروع في موقع محطة الصبية بزيادة مقدارها
 2009ميغاواط في  ،2012ومشروع آخر في موقع

ً
الجمارك :بيع سجائر وبضائع بالمزاد بـ  22270دينارا

ضبط مواد مخدرة مع وافد عربي
●

محمد الشرهان

أعلن رئيس لجنة البيع بالمزاد
العلني في اإلدارة العامة للجمارك
علي العنزي ،بيع كل األغراض التي
عرضت في مــزاد علني بمقر بيت
المال بالصليبية األربعاء الماضي،
وت ــم اإلعـ ــان عـنـهــا عـبــر الـجــريــدة
الرسمية (كــويــت ال ـيــوم) والموقع
الرسمي للجمارك ومواقع التواصل.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
ص ـحــافــي ،أمـ ــس ،إن الـ ـم ــواد الـتــي
عــرضــت ف ــي ال ـم ــزاد بـيـعــت بمبلغ
 22270دي ـنــارا ،وتتألف مــن 2672
كروز سجائر ضبطت قبل تهريبها
فــي مخالفة للقانون ،وبطانيات،

وق ـش ــر جـ ــوز ال ـه ـن ــد ،وفـ ـح ــم ،و13
ً
ً
ط ـ ــردا ت ـح ــوي ق ـطــع غ ـي ــار ،م ــؤك ــدا
أن إج ــراءات الـمــزاد تمت بشفافية
وبحضور التجار الذين تنافسوا
على ش ــراء الـمــواد المعروضة في
المزاد.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أح ـب ــط رج ــال
ج ـمــارك الـعـبــدلــي ،أم ــس ،مـحــاولــة
ت ـه ــري ــب ك ـم ـيــة ك ـب ـي ــرة م ــن م ـخــدر
الحشيش وحبوب نوع «كبتاغون»
بحوزة وافد عربي قادم من موطنه
على متن مركبة رباعية الدفع ،وتم
العثور على المخدرات والمؤثرات
العقلية في المركبة بعد أن أخفاها
ال ـم ـه ــرب ب ـش ـكــل سـ ــري ف ــي أمــاكــن
متفرقة منها.

جانب من المضبوطات
وق ــال مــديــر الـجـمــرك ال ـبــري في
اإلدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك مشعان
السعيدي ،فــي تصريح صحافي،
إن ــه ت ــم تــوق ـيــف ال ــواف ــد وإخ ـضــاع
ال ـم ــرك ـب ــة ،ال ـت ــي كـ ــان ع ـلــى متنها
ل ـل ـت ـف ـت ـيــش الـ ــدق ـ ـيـ ــق ،مـ ـم ــا أس ـف ــر

ً
عــن ضـبــط ن ـح ــو« »42كـيـلــو غــرامــا
م ــن ال ـح ـش ـيــش وأكـ ـث ــر م ــن «»150
أل ــف ح ـبــة م ــن ال ـم ــؤث ــرات العقلية
نــوع «كبتاغون» ،وقــد تمت إحالة
المتهم والمضبوطات الى الجهات
المختصة.

مـحـطــة الـ ــزور الـجـنــوبـيــة ب ــزي ــادة م ـقــدارهــا 307
مـيـغــاواط فــي  ،2014وكــذلــك م ـشــروع فــي موقع
محطة الصبية بــزيــادة مقدارها  500ميغاواط
في  ،2015باإلضافة إلى مشروع في محطة الزور
الجنوبية بزيادة مقدارها  500ميغاواط في ،2015
ومشروع في محطة الصبية «المرحلة الثانية»،
بزيادة قدرها  500ميغاواط في عام  ،2017كما
تمت زي ــادة ال ـقــدرة الكهربائية مــن خــال الــزور
الشمالية بزيادة مقدارها  1539.2ميغاواط في
عام .2016
ولفتت إلى أنه من المشاريع الناجحة التي تم
استعراضها تلبية الطلب في شبكة إنارة الشوارع
في البالد ،والتي بلغت  100في المئة ،وتلك من
اإلنجازات التي تحسب لوزارة الكهرباء والماء.
وأضــافــت «اسـتـعــرضـنــا كــذلــك سـبــل اسـتــدامــة
المحافظة على المياه الجوفية ،وبناء خزانات
للمياه العذبة في المناطق المختلفة» ،الفتة إلى
أن «الوزارة قامت بالعديد من المشاريع لتحقيق
األمـ ــن ال ـمــائــي وال ـك ـهــربــائــي ،ول ـت ـقــديــم خــدمــات
الكهرباء والماء على مدار الساعة بأفضل جودة،
وباستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها
ً
تطورا في الحفاظ على البيئة من خالل االلتزام
بالمعايير البيئية ا لــدو لـيــة بــأ قــل تكلفة مالية
ممكنة».

البلدية :تحرير  75مخالفة
في محافظة الجهراء
قالت إدارة العالقات العامة
ب ـب ـل ــد ي ــة ا لـ ـك ــو ي ــت ،إن إدارة
التدقيق ومتابعة الخدمات
البلدية لفرع بلدية محافظة
الجهراء ،خالل شهر سبتمبر،
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ع ـ ـلـ ــى  382مـ ـح ــا،
وحررت  75مخالفة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــر إدارة
التدقيق ومتابعة الخدمات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة مـ ـح ـم ــد الـ ـشـ ـم ــري،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــاف ــي ،أن
إ ح ـ ـصـ ــا ئ ـ ـيـ ــة اإلدارة ل ـش ـهــر
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر شـ ـمـ ـل ــت ال ـك ـش ــف
على  382مـحــا ،وح ــررت 75
مخالفة إعــان برسوم بلغت
 1800دينار.

محمد الشمري

ً
«المستقلة» تكتسح انتخابات رابطة «« »KILAWالتطبيقي» :إصدار الئحة ترقيات جديدة قريبا
●

فيصل متعب

اكتسحت القائمة المستقلة
انتخابات رابطة كلية القانون
الكويتية العالمية (،)KILAW
وذلــك بفوزها بخمسة مقاعد،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ل ـ ــم يـ ـح ــال ــف ال ـح ــظ
نظيرتها القائمة الحقوقية هذا
ا ل ـعــام ،إذ حصلت «المستقلة»
على  1005أصوات ،مقابل 600
لـ «الحقوقية».
وب ـل ــغ عـ ــدد األصـ ـ ـ ــوات ال ـتــي
حصلت عليها «المستقلة» من
طلبة السنة األولى  320صوتا،
بينما حصلت «الحقوقية» على
 249بفارق  72صوتا ،ليتغير
مجرى عملية التصويت لطلبة
السنة الثانية ،حيث بلغ عدد

طالب يدلي بصوته في االنتخابات
األص ـ ــوات لـ ـ «الـمـسـتـقـلــة» ،232
و«الحقوقية»  ،137ليكون الفارق
ً
 95صوتا.

وغ ـ ـ ّـي ـ ــر عـ ـ ــدد األص ـ ـ ـ ـ ــوات فــي
ال ـس ـن ـت ـي ــن ال ـث ــال ـث ــة وال ــرابـ ـع ــة
مـ ـج ــرى ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة

ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب
«ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة» ت ـغ ـي ـي ــرا ج ــذري ــا
فــي الـمـفــارقــة ب ـعــدد األصـ ــوات،
وذلك بعد حصول «المستقلة»
على  213مقابل  77لنظيرتها
«ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ـ ـيـ ــة» ،ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق ،136
لتأتي صناديق السنة الرابعة
وتحصد فيها «المستقلة» 173
صوتا ،و«الحقوقية»  73بفارق
 100صوت.
وت ـقــارب ع ــدد أص ــوات طلبة
الـمـســائــي والـمــاجـسـتـيــر خــال
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ،ح ـيــث
حـصـلــت «الـمـسـتـقـلــة» عـلــى 67
صوتا ،مقابل  64لـ «الحقوقية»
بفارق  3أصوات فقط.

التقت الهيئة اإلداري ــة برابطة أعضاء هيئة
التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب الممثلة برئيسها د .محمد البريوج،
المديـ ــر الع ــام للهيئـ ــة د .علي المض ـ ــف ونائب ــه
م .طـ ــارق ال ـع ـم ـيــري ،وتـ ـن ــاول االج ـت ـم ــاع بحث
ً
العديد من القضايا التي تخص التدريب عموما،
ً
والمدربين خصوصا.
وقالت الهيئة ،في بيان أمس ،إن من أبرز هذه
القضايا التي تم بحثها الئحة الترقيات التي
القت موافقة سابقة من المدير العام ،مشيرة إلى
تشكيل لجنة للبدء في إعداد الالئحة بمدة لن
تتجاوز الشهر إلصدار الئحة ترقيات جديدة.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى قضية المسكنين
ال ـت ــي ت ــم اس ـت ـق ـطــاع م ـبــال ـغ ـهــا نـتـيـجــة الـخـطــأ
اإلج ــرائ ــي ال ــذي تــم فــي ع ــام  2007مــا أدى إلــى
مديونية لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية،
وقد تم االتفاق على مخاطبة الفتوى والتشريع
إليجاد مخرج لهذه المشكلة.

ً
المضف متوسطا وفد رابطة أعضاء «التدريب» في «التطبيقي»
وأوض ـح ــت أن الـلـقــاء ت ـنــاول كــذلــك مناقشة
الـعــديــد مــن الـنـقــاط مــن أبــرزهــا حملة الــدبـلــوم
وتوقف ترقياتهم ،إذ أفاد مدير الهيئة بأن هذا

الموضوع متوقف من الخدمة المدنية ،وليس
من شأن الهيئة حله.

4
برلمانيات
«المالية» :نرفض تقديم مشروع حكومي جديد لـ «التقاعد المبكر»
ةديرجلا
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• خورشيد :ندعو إلدخال تعديالت على القانون الحالي • الفضل :تعديل المادة الرابعة وضع للعصا في العجلة
محيي عامر

لـ ـق ــي ال ـ ـخ ـ ـبـ ــر ،ال ـ ـ ـ ــذي ن ـش ــرت ــه
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أمـ ــس األول ،تـحــت
ع ـن ــوان "م ـش ــروع حـكــومــي بــديــل
ً
ل ـ (التقاعد الـمـبـكــر)" ،تفاعال من
رئيس اللجنة المالية البرلمانية
النائب صالح خورشيد ،الذي قال
إنه لو صح أن الحكومة تبحث عن
بــديــل ،فإننا نشيد بتوجه وزيــر
المالية نايف الحجرف ،وهو أمر
مرحب به أن تبحث الحكومة عن
التعاون مع المجلس القرار قانون
جديد للتقاعد.
غير أن خورشيد حسم المسألة
بـتــأكـيــده لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،أن األمــر
بالنسبة إلى اللجنة المالية منتهٍ ،
فــالـلـجـنــة أخ ــذت ق ــراره ــا بــرفــض
مرسوم رد قانون التقاعد المبكر،
وإقرار القانون كما هو ،وبالشكل
ال ــذي أق ــره الـمـجـلــس ،وإذا كانت
هناك حاجة إلقرار قانون جديد،
فيكون ذلك من خالل مجلس األمة.

على طاولة
نتائج القيود األمنية ً
«الداخلية والدفاع» غدا
ً
تعقد لجنة حقوق اإلنسان البرلمانية اجتماعا ،صباح غد،
تناقش خالله "اإلجراءات المتخذة من الجهاز المركزي لمعالجة
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بكل ما تم االتفاق عليه
في االجتماعات السابقة".
كما تناقش ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية
للتدقيق في القيود األمنية.

أحمد الفضل

وأض ــاف" :إذا أرادت الحكومة
التعاون بالفعل في إقرار التقاعد
المبكر بقانون بديل ،فأمر مرحب
ب ـ ــه ،ل ـك ــن يـ ـك ــون مـ ــن خ ـ ــال ذات
القانون ،وإدخال التعديالت التي
ت ــري ــده ــا ع ـل ـيــه ،خ ــاص ــة أن كــافــة
اال ق ـتــرا حــات المتعلقة بالتقاعد
المبكر أشبعت نقاشا".
وت ــاب ــع" :أش ـك ــر وزيـ ــر الـمــالـيــة
ع ـلــى م ـس ـعــاه ال ـط ـيــب وتــوج ـهــه،
كـ ـم ــا نـ ـش ــر بـ ــال ـ ـجـ ــريـ ــدة ،إلعـ ـ ــداد
مـشــروع جــديــد للتقاعد المبكر،
ل ـك ــن م ــن ال ـم ـم ـكــن الـ ــوصـ ــول مــن
خالل أمور توافقية .ومثلما كانت
ل ــه خ ـط ــوات طـيـبــة ف ــي مــوضــوع
م ـكــافــأة الـعـسـكــريـيــن ،اتـمـنــى أن
يكون هناك توافق حول التقاعد
المبكر وننتهي منه من خالل ما
صوتنا عليه".
ً
وردا على سؤال حول رأيه في
حال رغبت الحكومة في االجتماع

اجتماع سابق للجنة المالية
م ــع الـلـجـنــة ق ـبــل دور االن ـع ـقــاد،
قال خورشيد" :بالنسبة لنا كما
ذك ـ ـ ــرت ،ف ـ ــإن األمـ ـ ــر ح ـس ــم داخ ــل
الـلـجـنــة ،ونــرفــض مناقشته مــرة
أخرى ،أما اذا رغبت الحكومة في
عقد اجتماع ودي ،خارج اللجنة،
للوصول الى صيغة توافقية قبل
مناقشة التقرير بالمجلس فنحن
نرحب بذلك".
وأضاف خورشيد" :أسعى إلى
أن يكون هناك تــوافــق ،ومــا زلنا
ال ـي ــوم ف ــي ب ــداي ــة ش ـهــر أك ـتــوبــر،
ونـتـمـنــى أن ي ـكــون ه ـنــاك تــوافــق
حــولــه ،وشــرحــت بــدل الـمــرة عدة
مـ ـ ـ ـ ــرات ،وأخـ ـ ــذنـ ـ ــا عـ ـل ــى عــات ـق ـنــا
وت ـح ـم ـل ـنــا إرج ــاع ــه ل ـل ـمــزيــد من
الدراسة ،وكلفنا إحدى الشركات
المتخصصة".

وتابع" :محزن أن يتباكوا في
التأمينات على أموال المتقاعدين،
وفي الوقت نفسه نجد المؤسسة
ذاتها تتخارج بدون أي شفافية
مـ ــن شـ ــركـ ــة إي ـ ـ ـ ــاس ،ال ـ ـتـ ــي تـبـلــغ
ح ـص ـت ـه ــا فـ ـيـ ـه ــا  ،%25ف ـك ـيــف
تتباكى ا نــك تحافظ على امــوال
المتقاعدين وتتخارج من شركات
مربحة؟".
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ح ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـنـ ــائـ ــب
خ ـل ـي ــل الـ ـص ــال ــح مـ ــن مـ ـح ــاوالت
ت ـفــريــغ ق ــان ــون ال ـت ـقــاعــد الـمـبـكــر
م ــن م ـح ـت ــواه ،م ــؤك ــدا أن ت ـعــاون
الحكومة في هذا الملف أمر واجب
ومستحق.
وق ـ ــال ال ـص ــال ــح ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن اس ـت ـح ـقــاقــات
المواطن ،السيما التي تصب في

العازمي :االستعانة بمعلمين من التعليم العام
في مدارس التربية الخاصة
«توطين المختصين للعمل في فصول بطيئي التعلم والداون حسب المتاح»
●

علي الصنيدح

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حــامــد الـعــازمــي ،أن عــدد المعلمين في
مدارس التربية الخاصة يبلغ  1006معلمين
ومعلمات ،وعدد فصول بطيئي التعلم في
م ــدارس التعليم الـعــام يبلغ  105فصول،
في حين يبلغ إجمالي عدد فصول الداون
في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائي 54
ً
فصال فقط.
وقال الوزير العازمي ،في رده على سؤال
برلماني للنائب ثامر السويط بشأن معلمي
ال ـتــرب ـيــة ال ـخــاصــة وعـ ــدد ف ـص ــول بطيئي
التعلم ،إن عدد المعلمين من الجنسين في

م ــدارس الـتــربـيــة الـخــاصــة الـتــابـعــة لقطاع
التعليم الخاص والنوعي ،من الكويتيين
ً
 576معلما ومعلمة ،ومــن الــوافــديــن 430
ً
معلما ومعلمة.
وأضاف أن العاملين مع اإلعاقات العقلية
ه ــم فـقــط م ــن يـحـمـلــون تـخـصــص الـتــربـيــة
ً
الـخــاصــة ،ون ـظــرا إل ــى أن م ــدارس التربية
الخاصة تحتوي على العديد من اإلعاقات،
مـنـهــا ال ـع ـق ـل ـيــة ،وال ـج ـس ــدي ــة ،والـسـمـعـيــة،
والبصرية ،والحركية ،وأن العمل مع بعض
اإلعاقات ال يستدعي شهادات في تخصص
التربية الخاصة؛ تتم االستعانة بمعلمين
ومـعـلـمــات مــن التعليم ال ـعــام فــي م ــدارس
التربية الخاصة.

ً
وردا على طلب اإلفادة عن التخصصات
الجامعية للمعلمين والمعلمات بفصول
بطيئي التعلم وفصول الداون في مدارس
التعليم العام ،وبفصول الداون في رياض
األطفال ،وعما إذا كان يوجد بينهم من ال
يحمل الشهادات الجامعية في تخصص
ً
التربية الـخــاصــة ،وفـقــا لما ورد بالبنود
الـ ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث وال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن ال ـ ـسـ ــؤال،
أوضــح أنــه مــع بــدايــة إنـشــاء هــذه الفصول
وال ـب ــرام ــج ول ـع ــدم ت ــواف ــر ذوي الـمــؤهــات
العامة وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في تلك
الفصول ،وبعد تطور برامج التربية لدى
كليات إعداد المعلم؛ تم التخطيط لتوطين
المختصين للعمل في تلك الفصول حسب

ً
ـار في هذا
المتاح منها ،علما أن العمل جـ ٍ
االت ـج ــاه ،وع ــدد الـفـصــول لبطيئي التعلم
 105وع ـ ــدد الـمـعـلـمـيــن ف ـي ـهــا  167وع ــدد
المعلمات .328
وكشف العازمي أن عــدد فصول الــداون
ً
في االبتدائي  42فصال ،وفي مرحلة رياض
ً
ً
األطفال  12فصال ،الفتا إلى أنه لدى قطاع
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـعـ ــام م ــراقـ ـب ــات مـتـخـصـصــات
لمتابعة الفصول الموجودة في المناطق
التعليمية ،وهناك تعاون وتنسيق مباشر
مــع جـهــاز الـتــوجـيــه الـفـنــي لـفــرز موجهين
ل ــإش ــراف ع ـلــى ت ـلــك ال ـف ـص ــول ،وال ـبــرامــج
ضمن إطار خطة التوجيه العامة لمتابعة
المناهج.

تــوفـيــر ف ــرص وظـيـفـيــة ،ال يمكن
أن نتراجع عن دعمها وتأييدها.

المادة الرابعة
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،شـ ـ ـ ــدد الـ ـن ــائ ــب
أحـمــد الـفـضــل عـلــى أن مــن أدخــل
تـعــديــات عـلــى الـتـقــاعــد المبكر،
وم ـن ـهــا ت ـعــديــل الـ ـم ــادة الــراب ـعــة
ورفـ ــض االخـ ـت ــاف الـبـسـيــط في
نسبة الخصم ،وضع العصا في
العجلة ،وأراد أال يمشي قانون
التقاعد المبكر.
وقال الفضل لـ"الجريدة"" :لدي
م ــرت ـك ــزي ــن فـ ــي ق ـض ـي ــة ال ـت ـقــاعــد
ً
ال ـم ـب ـكــر ،أوال خ ـلــق خ ـيــار يمكن
الــدولــة مــن إخ ــراج أكـبــر ع ــدد من
ال ـمــوظ ـف ـيــن إل ــى ال ـت ـقــاعــد ،حتى

تـخــف م ــن تـضـخــم بـنــد ال ــروات ــب
في الميزانية العامة للدولة ،من
جهة ،وحتى يأخذ الشباب دورهم
في المناصب القيادية من جهة
أخرى".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ـ ـمـ ــرت ـ ـكـ ــز اآلخ ـ ــر
ه ــو س ــام ــة ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
للتأمينات اال جـتـمــا عـيــة ،بحيث
ال يــؤثــر ال ـقــانــون عـلــى مــركــزهــا،
وتكون متعافية ويحقق القانون
سالمة ميزان المدفوعات".

ميزان المدفوعات
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص الـ ـمـ ـقـ ـص ــود
بـمـيــزان ال ـمــدفــوعــات ،أوض ــح أن
كـلـفــة تـخـفـيــف س ـن ــوات الـخــدمــة
مــن التقاعد المبكر االلــزامــي أو

االختياري لو كانت على سبيل
الـ ـمـ ـث ــال مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ،فـيـجــب
بــالـمـقــابــل الـنـظــر ال ــى مــا حققته
ه ــذه النسبة فيما يتعلق ببند
الرواتب وغير ذلك.
وع ــن رأي ــه بــالـقــانــون ال ــذي تم
رده والـتـعــديــات النيابية التي
أدخلت عليه ،قــال الفضل إن من
أدخ ـ ــل ت ـعــديــل الـ ـم ــادة ال ــراب ـع ــة،
ال ــذي يمنع الـحـكــومــة مــن حقها
فــي اإلح ــال ــة لـلـتـقــاعــد ،لألسباب
ال ـتــي ح ــدده ــا ال ـق ــان ــون ،ال يــريــد
لـ ـ "ال ـت ـقــاعــد الـمـبـكــر" أن يمشي،
وك ــذل ــك ف ــإن م ــن عـ ــارض اق ـت ــراح
ت ـح ـم ـيــل ن ـس ـبــة  %1ل ـل ـمــوظــف،
ً
واالخ ـ ـتـ ــاف ه ـنــا كـ ــان بـسـيـطــا،
وضع العصا في العجلة".

الصالح :تطمينات الحكومة بشأن عدم
زيادة الرسوم غير كافية
اعتبر النائب خليل الصالح
ت ــأك ـي ــد ال ـح ـك ــوم ــة أن أول ــوي ــة
برنامج االسـتــدامــة المالي في
مواجهة التحديات االقتصادية
هــو إص ــاح الـبـيــت مــن الــداخــل
ً
بــإجــراء ات تنفيذية خـطــوة في
الطريق الصحيح.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا ل ـ ـ ــح إن " مـ ـ ــا
عــرضــه الفريق الحكومي أمــام
اللجنة المالية ،خــال مناقشة
رســال ـتــه ب ـشــأن أس ــس بــرنــامــج
االسـ ـت ــدام ــة وس ـب ــب اس ـت ـب ـعــاد
فرض الضرائب على الشركات
والـتـمـســك ب ــزي ــادة ال ــرس ــوم ،ال
يكفي لطمأنتنا إ لــى عــدم عزم
ال ـح ـك ــوم ــة ال ــدف ــع ب ـت ـشــري ـعــات
وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف رفـ ــع
رس ــوم السلع والـخــدمــات على
المواطنين".
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــان ص ــري ــح
باستبعاد قضية الرسوم بشكل

خليل الصالح

واض ــح مــن خريطة إصــاحــات
ال ـح ـكــومــة االق ـت ـص ــادي ــة ،الـتــي
عبر عنها برنامج االستدامة،
مثلما استبعدت الضرائب على
الشركات بشكل ال التباس فيه".
ودعــا الصالح وزيــر المالية

إلــى االسـتـعـجــال فــي ال ــرد على
ســؤالــه البرلماني الــذي وجهه
عــن أســس بــرنــامــج االسـتــدامــة،
وعن أسباب تضمين البرنامج
إع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي رفـ ــع رس ــوم
ال ـخــدمــات واس ـت ـب ـعــاد ضريبة
ً
الشركات ،مؤكدا أنه سيواصل
م ـتــاب ـعــة هـ ــذا ال ـم ـلــف م ــن أجــل
حماية مكتسبات المواطنين،
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدم ـ ـت ـ ـهـ ــم م ـ ـ ـحـ ـ ــدودو
ومتوسطو الدخل.
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،تـقــدم
الـصــالــح بــاق ـتــراح بــرغـبــة نص
ع ـل ــى م ـن ــح ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ــذي ــن
أخطرتهم ا لـجـهــات الحكومية
بـ ـق ــرار اإلحـ ــالـ ــة ال ـ ــى ال ـت ـقــاعــد،
ح ــق االخ ـت ـيــار بـيــن االسـتـقــالــة
أو التقاعد ،على أن يتم إخطار
ال ـم ــوظ ــف بـ ـق ــرار اإلحـ ــالـ ــة إل ــى
ال ـت ـق ــاع ــد ق ـب ــل م ــوع ــده بـثــاثــة
أشهر بحد أدنى".

ةديرجلا
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شوشرة :بلطجة
مبارك العبدالهادي
االنحدار في ثرثرة بعض الغربان يؤدي في نهايته إلى الرد بصفعة
ستكون ميزة علي جبين بعض الذين وضعوا أنفسهم في «خانة اليك»،
ً
ً
لمعان كبيرة يفتقر إليها بعض
فكانت الرسالة مختصرا صغيرا
ٍ
المرتدين عن مهنيتهم التي حولوها إلى ميدان رماية لقصف كل من
يقترب من مواقعهم الممتلئة بعالمات استفهام كبيرة ومستنقعات
ووحــل ومجارير فاحت رائحتها النتنة أمــام الجميع منذ سنوات،
أمام صمت مريب رغم تلوثها الذي انتشرت سمومه في بيئتنا حتى
كــادت تصبح عالمة تجارية مسجلة ألصحابها ،واألنـكــى مــن ذلــك،
رغم التجاوزات المستمرة والجرف الــذي ال حــدود له ،أنهم ما زالوا
يكابرون ويتحدثون عن اإلص ــاح ،فال تعرف مبادئهم وال والء هــم،
فتطرح السؤال :هل هم يبنون أم يهدمون؟ هل يقودون أم «ينقادون»
كعادتهم؟ هل يصنعون أم يتصنعون؟
أمام هذه األسئلة يجد المتابع أن إجاباتها واضحة ،وسيعرف من
هم وراء كل ذلك ،أيضا سيتم االستدالل عليهم ،فسماتهم على وجوههم،
واألنكى من ذلك أن من يواجه تمددهم سيلقى مصيره ،إما ضمن حملة
منظمة تشمل جميع وسائل الضرب والتشويه والتلفيق والشائعات
التي ال تنتهي ألنهم اعتادوا ذلك في حربهم ضد خصومهم ،أو قد يصل
األمر إلى التهديد المبطن بالكثير من األمور ذات األساليب القذرة.
وما بين هذا وذلك ،فإن الحقيقة ثابتة وواضحة ومكشوفة بأن هؤالء
ً
الغربان يحومون دوما الصطياد فريستهم.
ول ـعــل ه ــذا األس ـل ــوب الــرخ ـيــص اع ـت ــاده الـبـعــض وأص ـب ــح يتنقل
كالفيروس المعدي أو كالسرطان المستشري في الجسد ،السيما أن
هؤالء البلطجية لديهم أسلوب في الدفاع عن أنفسهم من خالل استباق
اآلخــريــن وتوجيه االتهامات لهم جــزافــا ،ورغــم أنهم مكشوفون لدى
السلطتين التشريعية والتنفيذية فإنهما تقفان صامتتين أمامهم،
وال تحركان ساكنا تجاه تجاوزاتهم واستيالئهم على بعض الخدمات
رصاصاتهم عليها لشل الحركة
التي تقدمها الدولة ،بعد أن أطلقوا ُ َ
فيها ،والنتيجة خسائر مالية كبيرة تدفع من جيب الدولة التي تحولت
إلى أداة لالستنزاف من قبل بعض المتنفذين وأصحاب المصالح،
والمصيبة األكبر أن هؤالء يظهرون أمام الجميع بصورة المصلحين
ً
رغم أن العكس هو الصحيح تماما.
هــؤالء البلطجية الــذيــن ينكشفون عــادة فــي أول ردة فعل تفضح
تجاوزاتهم مازالوا تحت الحماية بال محاسبة.

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

waethlane@gmail.com

الفن مرآة السياسة
فــي العالم العربي تتخذ عــا قــة ا لـفــن بالسياسة نموذجا يشغل
ً
جانب السياسة منه في المعتاد دور الفاعل ،فيما يأتي الفن انفعاال
على ذلك .فأن يقود الفن رسالة أصيلة يجبر السياسة على االنفعال
ً
عليها ،يبدو لي ذلك سابقا ألوانه في هذه الناحية من العالم .فمثل تلك
الجرأة للفن في تطويع السياسة ال تكون إال في مجتمعات استكملت
تشييد بنائها الديمقراطي واستقرار هياكلها االقتصادية ،وتجاوزت
بذا مرحلة تلبية االحتياجات األساسية ،اقتصادية كانت أو سياسية.
نعود إذن إلــى الحال المعتاد آلصــرة تجمع بين الفن والسياسة
فــي العالم الـعــربــي .هنا ال يخرج انفعال الفن عــن ضربين :الضرب
األول هو ذلــك الفن الملتزم بالخط السياسي السائد .فهنا تتشكل
منتجات الفن إما نتيجة إمالء من صانع القرار أو العتناق الفنان ذاته
ً
لقيم الصفوة الحاكمة ،أو على األقل إلفادته من قربه منها أو تزلفا
إليها .أو لعل ذلك إليمان صادق بأن ظروفا دقيقة تتربص باستقرار
المجتمع الذي تكفله الصفوة وإن لم يشاطر هذه قيمها .هنا يأتي
الفن على اختالف صوره ترجمة لمسار اختطته السياسة ،ليتجلى
ً
ذلك في صور شتى ،إما داعيا إليها أو مبررا لها أو هما معا .وال يندر
أن يقدم الفن نقدا حميدا أو أفكارا تصحيحية من شأنها أن ترسخ
األيديولوجية السائدة.
الضرب اآلخر هو الفن الناقد .هنا ينصرف الفن نحو تمرير رسائل،
ســواء إلــى الصفوة أو إلــى الجمهور ،إلــى الجمهور بقصد التوعية
وفضح مسالك السلطة في الفساد وإهدار الحقوق ،وكذلك إلى السلطة
بقصد الكشف عن مستوى وعــي الجمهور أو ســوء منقلب سياسة
تتبعها .الحق أنه لضيق صدر األنظمة العربية بمثل هذا الضرب من
الفن فإن الخبرة تدل على أن مثل هذا لم ير النور إال خارج حدود تلك
األنظمة ،ولذا كان ذا تأثير محدود .أو أنه قد حدث في إطار هيمنة
السلطة المعنية لكن ذلك عند زوال جيل من تلك السلطة ،ووراثته من
جيل مغاير له في توجهاته ،أو لعله جناح من ذات الصفوة لكنه ال
يشاطر سلفه كل قيمه ،فتجده يتوسل توجيه الفن نحو نقد النظام
ً
البائد بغية حصد تأييد لدى الجمهور .وفي كل هذا يأتي النقد الحقا
ً
زمنيا لموضوعه ،معدوم القدرة على اإللهام والتغيير.
لكن السؤال الذي يثور هنا مؤداه :هل اكتفى الفن بتبوؤ دور األداة
الموجهة من قبل النظام السياسي أو أن هناك من خصال السياسة

العربية ما انسحب على الفن ،أي أن الفن قد تمثل شيئا من خصائص
النظام العربي؟ الحق أنه بتأمل اإلنتاج التلفزيوني في هذا البلد أو في
بلدان عربية أخرى فإن مثل هذا من الجالء بحيث ال ينكر ،وسنقتصر
هنا على إسقاطين.
األول يأتي انعكاسا لطول حقب حكم الصفة العربية ،حتى أن الزمن
ال يضحي موضوعا يستلفت احساسا ،بل يصبح نسيا .ولذا نجد أن
ً
كثيرا من األعمال تتوزع على حلقات عديدة وتكشف عن إطالة غير
مفهومة ،وأغرب من ذلك أنها تلقى تجاوبا من قبل جمهور المشاهدين
دون إعارة عامل الوقت أي أهمية .أجل غير مفهوم ومثير للغرابة إال
ً
إذا كان الفن مسكونا أيضا برغبة ال تنطفئ لوضع انتباه المشاهد
قيد األسر ألطول زمن ممكن.
اإلسقاط اآلخر يجسد تقمص فكرة الزعيم األوحد كما في التاريخ
الحديث للدولة العربية .هنا يرصد المراقب فيما يرصد مع تطور
اإلن ـتــاج التلفزيوني تــركــز الـعـمــل الـفـنــي بـكــل عـنــاصــره مــن مشاهد
وممثلين حول شخص ،هو البطل بطبيعة الحال .إال أن هذا البطل
يتمتع بجالل من ال يخطئ وال يهزم ،يعلم ويعظ ،يسخر وال يسخر
منه .على أن مبعث السخرية هنا أن فناني الكوميديا أو الساخرين
قد تقمصوا هذا اإلسقاط أكثر من غيرهم .فعوضا عن أن يجعل من
ذاته موضوعا ساخرا ومن تصرفاته مظاهر فكاهة ،يكيل الكوميدي
عبارات االستهزاء والسخرية بمن حوله دون دور لهؤالء ،تماما كما في
السياسة ،على فعل المثيل إال نزرا .أجل يجلس الفكاهي أو المهرج في
عمل فني هو ال غير محوره ،مجلس حاكم إن لم يكن مستبدا ،ليزاول
عبر ذلك مشاهد أقرب إلى إذالل من حوله.
أجل يتمتع بجالل منقطع النظير إال من السياسة ،أكــان ذلك في
إطار العمل الفني أو في خارجه ،أي في دوائر النقد .فرغم ما يسطره
النقاد من إسفاف مزمن في مستوى الفن التلفزيوني وبمشاركة فنانين
أمضوا أعمارهم في المضمار ،أي لم يعودوا مستجدين ،بل ينعتون
بالنجوم في سماء الفن ،إال أن النقد يعرف له هنا حدودا .فحين يتطرق
األمر إلى تحديد المسؤولية وراء رداءة الفن ودور النجوم في ذلك ،هنا
ينقلب النقد تلمسا لألعذار وتذكيرا بمآثر هؤالء ومشوارهم المديد
في الفن ،فيذهب النقد في أشد األحوال مذهب العتب الوديع .أحوال
ال تختلف عن مثيالتها في عالم السياسة.

رجل شريف يدافع عن الحق مقابل زمرة فاسدة تسعى إلى اختالس
وطن.

بالعربي المشرمح:
كتبنا وما كتبنا!
محمد الرويحل

يعني بالعربي المشرمح:
ال جدوى من الكتابة وال فائدة من الصراخ في ظل سلطة لم تعد
تكترث لصراخ المواطن ،وال تقرأ ما يكتبه الشرفاء عن هذه اآلفة التي
ً
نخرت جسد الوطن ،وجعلته عاجزا عن مواكبة التطور واالزدهار ،فهل
بعد حبس المتورطين في قضية ضيافة «الداخلية» سنرى اآلخرين من
مؤسسة الفساد يتساقطون ،أم أن ما حصل هو لذر الرماد في العيون
وتبقى الحال كما كانت!

حب وإخاء

ما تقوم به وزارات الدولة ومؤسساتها في جميع القطاعات من
إصــاح ومعالجة للسلبيات ومحاربة للفساد ما هو إال إصـ ٌ
ـاح في
القشور ال الجذور ،فعلى مدى  50سنة وأكثر كان العالج الوحيد في
نظر المصلحين هو تغيير الوزير وتدوير وكيل أو مدير ،وهذا العالج
أصبح كالمخدر سرعان ما يذهب تأثيره ليعود األلم من جديد.
فوزارة التربية ال تخلو من هذا األمر ،فالمشاكل والسلبيات والفساد
المستفحل فيها أصبحت واضحة للعيان ،والمخدر الذي يحقن فينا
لم يعد قادرا على إذهاب األلم الذي يفتك بنا وبأبنائنا.
ً
ً
ً
ووزارة الـتــربـيــة تــرعــى حـقــا مـهـمــا ج ــدا للبلد ،قــد تـصــل أهميته
إلــى أهمية المورد الوحيد للدولة أال وهــو النفط ،وقــد يتجاوزه في
األهمية ،خصوصا إذا ما تمت المقارنة بينهما من ناحية الخسارة،
ففي النفط يمكن تعويض الخسارة ،أما خسارة الكائن البشري فال
يمكن تعويضها.
والتوجيه الفني للمواد في وزارة التربية قطاع مهم جدا ،ويمكن
القول إنه أحد أهم ركائز التعليم في الكويت ،وهذا القطاع يجب أن
يبتعد كل البعد عن الوساطة والمحسوبية والشللية وإرضاء النفوس
واألشخاص ،ألنه وبكل ما تحمله الكلمة من معنى ،قطاع إذا لم يكن
المنتسب إليه ذا كفاءة وقدرة عالية المستوى ،فإن التعليم في الكويت
ُ
سيهدم أكثر من قبل أو أكثر مما هو حاصل اآلن.
قطاع التوجيه يحتاج إلى غربلة كبيرة وتصفية شاملة للعاملين
فـيــه ،فمن خــال النقل مــن بعض الموجهين ذوي الـخـبــرة ،تبين أن
هناك مجموعة كبيرة مــن الموجهين بحاجة إلــى إع ــادة تأهيل في
سلك الـتــدريــس لما يفتقرونه مــن دراي ــة ومـعــرفــة وم ـهــارة فــي إعــداد
ً
االمتحانات ،التي من المفترض أن يكون وضعها أمرا اعتياديا على
من مارس مهنة التدريس ،وامتلك خبرة في هذا المجال ال تقل عن 10
سنوات ،باإلضافة إلى أنه ترقى بين المسميات الوظيفية المختلفة
حتى وصل إلى مسمى موجه.
فمن يصل إلى درجة الموجه ،يجب أن يكون بالفعل ممتلكا لخبرة
ً
الفنية واإلداريــة ،ال أن يكون شخصا اعتاد على المرضيات
الموجه
ُ
والغيابات ،أو أصدر بحقه أكثر من لفت نظر أو شكوى ،ومن يصل إلى
درجة الموجه عليه أن يكون قادرا على رفع مستوى المعلمين فنيا ،من
خالل الورش والدورات التدريبية التي يقدمها لهم ،ويكون ذا اتساع
في األفق والمعلومة التي تخدم التخصص ،ألنه سيكون عنصرا مهما
ّ
وفعاال في تحسين مستوى المعلمين ،ولجان تأليف الكتب الدراسية.
إذن قطاع التوجيه في وزارة التربية من القطاعات المهمة ،التي
تعتمد عليها السياسة التعليمية في الكويت ،وهذا القطاع يجب أن
يغلف وتوضع له كل سبل الحماية من تفشي الفساد والفاسدين فيه،
حتى نحمي أبناءنا ،فهم أملنا ومستقبلنا.
هناك خلل واضح في نوعية بعض األشخاص الذين يعملون في
هذا القطاع ،كما أن من يشرف على هذا القطاع عليه أن يكون واعيا
لمستوى من يشرف عليهم ،ومعرفة إمكاناتهم وقدراتهم وخبرتهم
الميدانية من الجانبين الفني واإلداري ،وال يسمح مهما كانت الظروف
بأن يكون للوساطة وجود في هذا القطاع الحساس وال المحسوبية،
وأن تكون المعايير التي تقاس عليها كــل األم ــور متعلقة بالخبرة
والدراية والمعرفة واإلمكانات والقدرات ،على أن تكون هذه الخبرة في
خدمة النشء الجديد في هذا القطاع ،وال يسمح بالقفز على الرقاب
ً
واألكتاف ،وال يدع مجاال للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة
العامة للوطن.
وما أنا لكم إال ناصح أمين.

ماركوس كوناالكيس*

استراتيجية ترامب الخطيرة إزاء إيران
مشاري ملفي المطرقة

من أفسدهم؟!
ازدادت في الفترة األخيرة في البالد قضايا الفساد الــذي لم يعد
ً
قاصرا على سرقة المال العام واالستيالء على أمالك الدولة ،والتعيين
ً
في المناصب بالوساطة والمحسوبية ،إنما امتد الفساد أيضا إلى
اإلدارة ،وظهر لدينا مسؤولون في مناصب كبيرة يهملون أعمالهم ،وال
يقومون بمهامهم أو يراقبون مرؤوسيهم ،فتكون النتيجة ما رأيناه
ً
مثال في أزمة التكييف في وزارة التربية التي أظهرت حجم التقصير
وموت الضمائر ،وفي وزارة الداخلية في أزمة الضيافة التي كشفت
عن حجم الطمع والجشع والرغبة في سرقة المال العام ،وما خفي في
وزاراتنا ومؤسساتنا من فساد كان أعظم.
واألسئلة التي تفرض نفسها هنا :لماذا يفسد المسؤولون؟ ومن
يـفـســدهــم؟ وه ــل هـنــاك مــن يـســاعــدهــم عـلــى الـفـســاد ،أم أنـهــم يسعون
بأنفسهم إلــى ذلــك؟ فــي الحقيقة إن الفاسد ربـمــا يستخدم كــل ذلــك،
ولكن بــرأيــي السبب الرئيس للفساد هــو غياب الرقابة مــن الجهات
المختصة ،أو تغافلها عن الفاسدين ،أو أنها تكشف الفساد ،كما يفعل
ديوان المحاسبة الذي يقدم كل عام مالحظات كثيرة بخصوص إهدار
المال العام ،ولكن ال يؤخذ بتوصياته ،كذلك من األسباب التي تدفع
إلى الفساد وجــود ثغرات في قوانين العمل اإلداري ،وترهل الهيكل

التنظيمي لكثير مــن المؤسسات ،فتكثر المسميات والــدرجــات وال
نعرف من المسؤول عن الفساد.
ً
وفــي الحقيقة فــإن مواجهة الفساد في بلدنا تتبع طرقا تقليدية
وعقيمة ،وتفتح األبواب للفاسدين للخروج بأمان بما حملوه من أموال
ومناصب يتقاضون عنها رواتب تقاعد كبيرة ،وكأننا نكافئهم على
فسادهم ،فأقصى ما تفعله الحكومة في قضايا الفساد هو تشكيل
ّْ
ً
لجان التحقيق ،وكما يقال إذا أردت أن تقتل موضوعا فشكل له لجنة
ً
ً
تحقيق ،ألنها في الغالب تأخذ وقتا طويال حتى ينسى الرأي العام
القضية ،وإن ظهرت نتائج التحقيقات تكن غير شفافة ،وإن أدين أحد
بالفساد المالي أو اإلداري فإن عقوبته تكون تخييره بين التقاعد أو
التدوير أو االستقالة ،وهي أمور كلها تصب في مصلحة الفاسد الذي
يخرج بمزيد من المكاسب.
لذا نقول إذا أردتم محاربة الفساد فعليكم الضرب بيد من حديد
على الفاسدين وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع ،ليكون
ً
هناك عبرة لفاسدين آخرين موجودين بيننا ال نعرف عنهم شيئا ،أو
ً
لمن يريد أن يكون فاسدا وينتظر الوقت المناسب .حفظ الله الكويت
من الفساد والمفسدين.

بشاير الحمادي

جري سالم الجري
تصعيد األوضاع وترويج اإلشاعات وزيادة اللغو والبهارات في
ً
الحديث وتناقله في وسائل التواصل االجتماعي في الكويت كذبا
ً
وتلفيقا وتخيل روايات وتصديقها للتشويش على المواطنين ،كلها
أمورأصبحت عادية في كثير من الحسابات الموجودة على «تويتر»
و»إنستغرام» وغيرهما ،وباتت هذه اإلشاعات تؤثر على الكثير من
الناس واألهل والجيران والعالقات بينهم.
وأكثر هذه الحسابات يرجع إلى منظمات وعصابات ومرتزقة أذالء
ال يملكون إال هذه الحسابات الوهمية الخبيثة التي تهدف إلى إحداث
ً
الفتنة والـعــداء بين الشعوب والـجـيــران ،واألكـثــر شــرا من هــؤالء تلك
ً
الجماعات المتطرفة التي تضع الدين ستارا ألالعيبها الدنيئة فتحرض
الكثير من الناس وتروج اإلشاعات ليصدقها البسطاء من الناس ،وأكثر
هذه الجماعات تعمل لمصلحة الخارج القريب منا لألسف.
ً
وتعليقا على زيارة ولي العهد األمير محمد بن سلمان والنتائج
المريحة التي صــدرت في المواقع الرسمية للبالد وأن هــذه الزيارة
زيــارة أخوية مليئة بالمودة لحل بعض األمــور بين البلدين ال أكثر،
ً
فالعالقة عميقة جدا وكبيرة ،ال تستطيع عصابات أو مجموعات أن
تنتزعها مهما تحدثت وأكثرت في الكالم.
فنحن والمملكة العربية السعودية تربطنا عالقة قوية متينة منذ
ً
الـقــدم وال خــاف ينشب بيننا أب ــدا ب ــإذن الـلــه فــي ظــل حكمة كبيرنا
وقــائــدنــا الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد ،حفظه الـلــه ورعـ ــاه ،لــأمــة العربية
واإلسالمية ،لذا نقول لهذه القنوات والجماعات الحاقدة والثائرين
ً
والـمـنــزعـجـيــن مــن ه ــذه الـعــاقــة :اصـمـتــوا خ ـيــرا لـكــم ،فـلــن ت ـجــدوا ما
تتكلمون بــه عــن محبتنا وعالقتنا بـبــاد الحرمين وحكامها ،ولن
ننسى فضلهم ومساندتهم لنا في محنتنا إبان الغزو العراقي الغاشم
واحتضانهم لنا وألزمتنا هــم وبــاقــي دول الخليج وال ــدول العربية
الشقيقة ...فحديثكم وإن طال سوف يطير في الهواء بال أي أصداء ولن
يكون له أي تأثير على أبناء الخليج الواحد والمصير الواحد ،والشعب
حامل الدم الواحد في عروقه والدين واألخوة والمحبة.
حفظ الله بالدنا وحكامنا وأمتننا اإلسالمية من كل شر وعدوان...
ً
ً
قريبا أو بعيدا.

التوجيه «يبيله توجيه»
يوسف سليمان الشعيب

آخر الكالم:

ً
ك ـث ـيــرا م ــا كـتـبـنــا ع ــن ال ـف ـس ــاد ،ك ـنــا ن ـتــوقــع أن تـسـتـيـقــظ ضـمــائــر
ٌ
الـمـســؤولـيــن وتـتـحــرك لــوقــف جـمــاح الـفـســاد ال ــذي لــم يـعــد أح ــد منا
يجن ثمار ما
يستغربه ،ولكن كل من كتب ومن صرخ في هذا األمر لم
ِ
كتب .السلطتان أقرتا بالفساد وانتشاره واعترفتا بوجوده ،بل أكدتا
أنه منظم ويملك أذرعــه في كل مؤسسات الدولة ،ولكنهما لم تفعال
ً
شيئا لمحاربته رغم ما تملكانه من سلطة وصالحيات ،وكأن مؤسسة
الفساد أقوى مما تملكان من سلطة َ ونفوذ.
الكارثة أن في كل زوايا الوزارات ثم فاسد يتحرك لنشر فساده دون
محاسبة ،حتى أصبح الفساد ثقافة مجتمع إال من رحم ربي ،فعندما
ً
يرى الموظف البسيط فساد مسؤوليه دون أن يحاسبوا حتما سيسلك
الطريق ذاته على األقل؛ لكي يضمن استمراره في عمله دون محاسبة،
وإال فسيكون مصيره الطرد أو النقل أو التجميد ،وهــو األمــر الذي
أصاب العمل اإلداري في مقتل ،وأصبح التسيب واإلهمال وعدم المباالة
وتعطيل مصالح الناس سلوك غالبية الوزارات.
لقد سمعنا عن سرقة التأمينات االجتماعية ممن هو مؤتمن على
رواتب المتقاعدين ،لكننا لم نسمع عن محاسبته ،وسمعنا عن سرقة
ً
ماليين «الداخلية» ممن يفترض أن يكون مؤتمنا على أموال وأرواح
المواطنين ،وسمعنا عن اختالسات االستثمارات ،وعن سرقة الديزل،
وعن االستيالء على أراضي الدولة ،وغيرها من أساليب الفساد التي
ً
ً
ً
أصبحت إذاعتها شيئا معتادا وطبيعيا  ،ولسان حالنا يقول :أين
مؤسسات الدولة وأين من يتوالها؟

٥

إضافات

خرافة القومية العربية
األكــراد مطموسون! حقوقهم مخفية ،ال
يدركهم أحــد ،كم منا يعلم أن عبدالباسط
عبدالصمد القارئ من أصل كــردي! وكذلك
عباس محمود العقاد! والممثل الفكاهي
نجيب ريحاني ،ورشــدي أباظة بل سعاد
حسني ...كلهم من أصول كردية!
وم ـ ـ ــاذا ع ــن ال ـم ـص ــري ـي ــن؟ «ال ـم ـص ــري ــون
أقباط يتحدثون العربية» ،هذا ما صدح به
سـعــادة الــدكـتــور وسيم السيسي ،فليست
األعراق العربية إال جزءا من خليط األعراق
التي تحتضنها أم الدنيا مصر؛ فالقبطية
ً
ليست ديـنــا بــل هــي عــرق يفتخر بــه ،بــل ال
ت ــزال مــديـنــة «الــزي ـن ـيــة» فــي مـصــر تتحدث
باللغة القبطية.
واآلن نذهب إلى الشام أو إلى الفينقيين
وال ـيــونــان ـي ـيــن ب ــاألح ــرى! فــاإلم ـبــراطــوريــة
اآلش ـ ــوري ـ ــة غ ـي ــر ال ـع ــرب ـي ــة ح ـي ـن ـمــا دخ ـلــت
ب ــاد ال ـش ــام ف ــي ال ـع ـصــر ال ـب ــرون ــزي ،ألـقــى
ال ـيــونــان ـيــون عـلـيـهــم ل ـقــب اآلسـ ــوريـ ــان من
أصل اآلشوريين ،التي منها صرنا نسمي
بالد الشام حاليا «سوريا» ،واألبحاث تؤكد
وج ــود مجتمع يوناني صــافــي الـعــرق في
سورية حتى يومنا هذا قوامه  40500في
حلب ،أما الشاعر اللبناني سعيد عقل فلقد
سعى إلى إحياء اللغة الفينيقية من جديد،
ويستحق الدعم برأيي.
ً
وأنــا شخصيا عندما وقفت في البتراء

في األردن شعرت أنني في حضرة أرسطو
وأف ــاط ــون ،ونـسـيــت أنـنــي مــع أب ــي محمد
األردنـ ــي الـعــربــي ،فــالـعــروبــة فــي حقيقتها
دخيلة على تلك البالد الشمالية ،والعرق
ا لـهــا شـمــي سـيــد المسلمين مهما ق ــال لنا
الـ ـت ــاري ــخ ،وم ـ ـ ــاذا ع ــن مـ ـ ــورد اآلش ــوريـ ـي ــن،
فالعراق العظيم كان سومريا وأكاديا؟
وم ــن م ـنــا ي ـعــرف أن ـنــا نـعـيــش اآلن في
سنة ٢٩٦٨؟
نعم؛ إننا اآلن في سنة  ٢٩٦٨أمازيغية،
الموافق لسنة  ٢٠١٨ميالدية ،فهذا التقويم
ال ــذي ال ي ــزال ال ـبــربــر فــي ليبيا وال ـجــزائــر
والمغرب وتونس وبادية مصر يحتفلون
بـ ــه ،بـمـنــاسـبــة ان ـت ـص ــاره ــم ف ــي مـعــركـتـهــم
ض ــد ال ـفــراع ـنــة قـبــل م ـيــاد الـمـسـيــح ،نحن
نفخر بابن خلدون مؤسس علم االجتماع
للعالم أجمع ،وعباس بن فرناس أول من
طار بالعالم ،وبمن سافر حول العالم ابن
بطوطة ،وال نعلم أنهم أمازيغيون.
إذن ما هي القومية العربية؟ ومالحظة
مهمة للقارئ ،فليس الخليجيون واليمنيون
هم العرب الوحيدين؛ ولكن ال يصح طمس
سائر األع ــراق بالوطن العربي ،ووصفهم
بالعرب ِعرقا ،بل ينبغي وصفهم بالعرب
بمعنى آخر تماما غفلت عنه األجيال ،معنى
اللغة والمواطنة.
أم ـ ــا ت ـع ــري ــف ه ــوي ــة اإلن ـ ـسـ ــان ال ـعــرب ـيــة

فإنني أتـفــق مــع رأي أغـلــب العلماء الذين
مــن ضمنهم ابــن خـلــدون ،بــأن العربي هو
من أعــرب باللفظ ،فلو كانت األمــور مجرد
جينات وراثـيــة ،فلن تبقى بيننا مواطنة،
فــالــوطــن ه ــو م ــا ِوط ـن ــت ال ـن ـفــس عـلـيــه من
مـ ـب ــادئ ووالء ،ول ـي ــس م ــا يـثـبـتــه مختبر
األحماض الجينية.
ف ـ ــأدام ال ـلــه ال ـمــواط ـنــة ف ــي الـجـمـهــوريــة
العربية الـســوريــة والمصرية والجزائرية
والـصــومــالـيــة والـمـمــالــك الـعــربـيــة المغرب
وال ـس ـعــوديــة وال ـب ـحــريــن ،وس ــائ ــر الـبـلــدان
العربية ،فلن تستقر إال بالمواطنة.
ومن الظريف أن أختم باللهجة الكويتية
التي تؤكد معنى المواطنة بعفوية «أنا ما
أواطنك بعيشة الله!» .ال نقولها إال في حالة
االشمئزاز من شخص ،ونرغب في االنفصال
عـ ـن ــه فـ ــي ح ـي ــات ـن ــا الـ ـت ــي ن ـع ـي ـش ـه ــا ،وأنـ ــا
كعربي أواطــن الكرد والقبط والفينيقيين
والحبشيين والنوبيين والفرس والمئات
مـ ــن األعـ ـ ـ ـ ــراق الـ ــذيـ ــن نـ ـت ــواط ــن م ـع ـه ــم فــي
مجتمعنا العربي ،لـ َـم ال وكلنا ُيعرب؟ وال
فرق بيننا إال بالتقوى؟ وكيف ال نواطن من
مدح لغة حرف الضاد ،أمير شعراء العرب
الكردي أحمد شوقي؟
ً
اللغات محاسنا
إن الــذي مأل
ِ
َ
َّ
ـاد
جـعــل ال ـج ـمــال وس ـ ــره ال ـضـ ِ

دخلت إيران والواليات المتحدة هذا األسبوع مرحلة متوترة
جديدة من التراشق بالكالم والتنديد .لكن حروب الكالم تؤدي
ً
ً
أحيانا إلــى حــروب الــرصــاص أو قد ترفع المخاطر كثيرا ،مما
ُيحتم خوض مفاوضات بغية احتواء الصراع.
يرى ترامب هذه المسألة من منظار واحد هو أن «على إيران
العودة وخوض محادثات» ،وال شك في أن تجربته األخيرة مع
كيم يونغ أون تعكس وتعزز اعتقاده الراسخ بأن أمم محور الشر
ً
هذا ال تملك أي خيار أو شريكا في المفاوضات أفضل من إدارته.
ُ
ً
ُ
تـظـهــر كــوريــا الـشـمــالـيــة وقــائــدهــا ،ال ــذي دع ــي ســابـقــا «رجــل
الصاروخ الصغير» ،أن أسلوب التفاوض النووي العالي المخاطر
هــذا قــد يقود إلــى عملية ســام ،لكن النتائج لــم تكن مضمونة
بالتأكيد ،وكــان من الممكن أن تقود هــذه المناورة إلــى إحــراق
سيول ،لكن الخبر الجيد أن مناورته هذه قادت إلى تجدد الحوار
والحد من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.
يعتمد ترامب اليوم أسلوب التفاوض ذاتــه ،الــذي اتبعه في
كوريا الشمالية ،في تعاطيه مع دولة إيران المخيفة ،لكنها خالية
من األسلحة النووية.
ً
تتبع إيران بقيادة روحاني قواعد كيم األولية ،مشيرة إلى أن
ً
لترامب «ميوال نازية» ،لكن ما سيحدث اليوم بالغ األهمية ،كيف
يبدأ الحوار األميركي -اإليراني؟ هل يخفق في العثور على منتدى
وتــواصــل المخاطر تفاقمها؟ يمارس ترامب الضغط األقصى،
سواء في خطابه أو على األرض مع عقوبات اقتصادية عميقة
ومشلة مــن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ فــي الخامس من
ً
ً
نوفمبر .في المقابل ،يدعو روحاني كل هذا «إرهابا اقتصاديا».
من الالفت للنظر أن إستراتيجية العقوبات االقتصادية القوية
والفاعلة ،التي طبقتها إدارة أوبــامــا ،كانت السبب األول الذي
دفع إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات ،ويحاول ترامب
ً
راهنا اتباع مقاربة الترغيب والترهيب ذاتها إلى جانب بعض
التهديدات على غــرار «الـنــار والغضب» التي ينفرد بها شاغل
ً
البيت األبيض حاليا.
الترهيب؟ العقوبات .والترغيب؟ المفاوضات والتطبيع.
ً
عـمــل أوب ــام ــا ان ـطــاقــا مــن فــرضـيــة أن صـفـقــة إيـ ــران الـنــوويــة
خطوة مهمة (إنما األولى فحسب) نحو استمالة سلمية للطبقة
السياسية اإل يــرا نـيــة المعتدلة والمتفتحة .إذن اعتبر الصفقة
ً
ً
النووية ،التي يمكن التثبت من نتائجها ،تدبيرا أوليا لبناء الثقة،
وكــان الهدف تحويل إيــران إلى عضو في مجتمع األمــم الدولي
ّ
ّ
يصدر النفط القليل الكلفة
ويروج للسالم ،عضو
يلتزم باألعراف
ال العنف الدموي.
ً
لكن ترامب لم يملك شيئا من كل هذا ،لم يعتقد أنك تستطيع
ش ــراء انـصـيــاع إي ــران أو اسـتـمــالــة قــادتـهــا مــن دون ات ـفــاق أكثر
شمولية ،شعر ترامب أن أوبــامــا تخلى عن كل مصادر نفوذه،
ّ
لذلك مزق الصفقة ،ونوشك اليوم أن نشهد بداية الجولة الثانية
من العقوبات /نسخة ترامب.
َ
لكن االختالف بين مقاربت ّي ترامب وأوباما ،اللتين ترتكزان
على العقوبات ،كبير ،فقد نفر تــرا مــب بعض الحلفاء واستفز
َ
ً
عددا من الخصوم االقتصاديين ،كذلك لم تحظ رسومه الجمركية
ومطالباتها بتجارة منصفة بالقبول في الخارج.
خرج ترامب من قمة سنغافورة مع انتصار مزعوم ومع حاكمه
المفضل الجديد كيم يونغ أون ،الذي وصفه بالرجل «الشجاع»،
ً
ً
ويريد ترامب اليوم أن يستخلص درســا سابقا ألوانــه من هذا
االنـتـصــار غير المكلف ،الــذي حققه مــع كــوريــا الشمالية ،لذلك
ً
يسعى راهنا إلى تعريض إيران للنوع ذاته من الضغط األقصى
ً
الذي شعر أنه أجدى نفعا مع كيم .ولكن بخالف كوريا الشمالية،
ً
إي ــران إمـبــراطــوريــة سابقة تضم ع ــددا أكـبــر بكثير مــن السكان
ً
وتتمتع بوفرة من موارد الطاقة ،فضال عن نفوذ إقليمي بازر في
تعاطيها مع حلفاء أميركيين في الظاهر ،مثل العراق.
ال ي ـل ـعــب م ـع ـظــم الـ ـق ــادة ب ـن ــار فـعـلـيــة ف ــي ألـ ـع ــاب ال ـمــواج ـهــة
الدبلوماسية العالية المخاطر ألن أي خطأ في الحسابات قد
يقود إلى عواقب مميتة ،لكن ترامب يعشق هذه اللعبة ،ولنأمل
ً
أن يكون مصيبا في رهانه.
* (واشنطن مانثلي)
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العالقات اليابانية – الصينية ...انفراج بعد سنوات المواجهة
ماثيو داشاتيل –
ريال كلير

في أعقاب االستئناف التام
لالتصاالت السياسية العالية
المستوى بين الصين واليابان
سيقوم رئيس الوزراء الياباني
بزيارة العاصمة الصينية بكين
خالل الشهر الجاري ،وذلك
بعد سبع سنوات من آخر قمة
ثنائية بين الدولتين في الصين
لالحتفال بالذكرى األربعين
لمعاهدة السالم والصداقة
بينهما.

دخ ـ ـلـ ــت الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات بـ ـي ــن ال ـص ـي ــن
واليابان فترة انفراج بعد سنوات من
الـمــواجـهــة ،وبحسب رئـيــس ال ــوزراء
الياباني شينزو آبــي عــادت عالقات
ً
بالده مع الصين أخيرا الى مسارها
الطبيعي ،وفي غضون ذلك ،يتحدث
ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي شـ ــي ج ـي ــن بـنــغ
ع ــن زخ ــم إي ـجــابــي ف ــي ت ـعــامــل بكين
مع طوكيو ،وفــي أعقاب االستئناف
التام لالتصاالت السياسية العالية
المستوى بين البلدين سيقوم رئيس
الوزراء الياباني بزيارة الى العاصمة
الصينية بكين خالل الشهر الجاري،
وذلك بعد سبع سنوات من آخر قمة
ث ـنــائ ـيــة ب ـيــن ال ــدول ـت ـي ــن ف ــي الـصـيــن
لالحتفال بالذكرى األربعين لمعاهدة
الـ ـس ــام والـ ـص ــداق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،وث ـمــة
إشاعات بأن قادة البلدين سيوقعان
وثيقة سياسية خامسة تـهــدف الى
اعطاء قدر من األوكسجين االضافي
الى الديناميكية الراهنة.
وتجدر اإلشارة الى أن هذا االنفراج
ف ــي ال ـعــاقــات ال ـيــابــان ـيــة– الصينية
يـكــاد أن يـكــون بـصــورة تــامــة نتيجة
جهد تمثل في هجوم إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب على الصين،
وتـشـكــل ه ــذه الـحـمـلــة لـحـظــة ضعف
بــالـنـسـبــة الـ ــى ال ـص ـيــن يـتـعـيــن على
الـ ـي ــاب ــان ال ـع ـم ــل ع ـل ــى اس ـت ـغ ــال ـه ــا،
وف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ب ــدأ مــركــز الـثـقــل
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة الصينية
ب ــالـ ـتـ ـح ــول واالب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عـ ــن ت ـطــويــر
مبادرة الحزام والطريق نحو مواجهة
االئ ـتــاف الـصــاعــد ال ــذي يسعى الــى
اض ـعــاف اقـتـصــاد ذل ــك الـبـلــد ومنعه
من الحصول على التقنية الخارجية
اضافة الى تقويض نفوذ بكين على
الصعيد العالمي.
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ـ ــى ط ـ ــوك ـ ـي ـ ــو ف ـ ــإن
ه ــذا يـفـتــح ال ـم ـجــال م ــن أج ــل تـقــويــة
الـ ــروابـ ــط ال ـت ـجــاريــة بـكـيــن ف ــي وقــت
ي ـم ـكــن أن ي ـج ـعــل ت ـهــديــد ال ـت ـعــرفــات

االتـصــاالت ،ولكن بعد  48ساعة من
وقوع حادث ،ويتعين على االجتماع
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ت ــرتـ ـيـ ـب ــات
التنفيذ السماح للضباط اليابانيين
وال ـص ـي ـن ـي ـيــن بـ ـتـ ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات
ح ــول الـعـمـلـيــات ال ـتــي تـنـطــوي على
خـ ـط ــورة ف ــي ال ـب ـح ــر وال ـ ـجـ ــو ،ول ـكــن
حتى الوقت الراهن ظلت هــذه اآللية
التي تهدف الى المساعدة في تالفي
التوترات الصينية– اليابانية مجرد
تدريبات رسمية خالية من المضمون
الجوهري المؤثر.

األمـيــركـيــة عـلــى ال ـس ـيــارات األس ــواق
الـصـيـنـيــة أك ـث ــر أه ـم ـيــة م ــن الــوجـهــة
االستراتيجية بالنسبة الــى صناعة
السيارات اليابانية ،وبعد كل شيء،
ازدادت صــادرات اليابان الى الصين
بنسبة بلغت  20.5في المئة في العام
الماضي ،ثم إن التفاعل االسترضائي
والـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــدئ مـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـيـ ــن س ـي ـخ ـفــف
بعض الضغط على سياسة اليابان
الخارجية.

تجاوز الخالفات الثنائية
ولكن فيما تسعى الصين واليابان
ال ـ ـ ــى اظـ ـ ـه ـ ــار ع ــزمـ ـهـ ـم ــا عـ ـل ــى وض ــع
ً
ً
خالفاتهما جانبا والتركيز بدال من
ذل ــك عـلــى الـمـصــالــح الـمـشـتــركــة فــإن
المنافسة االستراتيجية وعدم الثقة
س ـي ـخ ـي ـمــان ع ـل ــى ك ــل ق ـض ـيــة ت ـحــدد
عــاقــات ـه ـمــا ،وت ـش ـمــل ت ـلــك الـقـضــايــا
النزاعات اإلقليمية حول جزر دياويو–
سـنـكــاكــو وب ـحــر ال ـص ـيــن الـجـنــوبــي،
اض ــاف ــة الـ ــى ال ـم ـنــاف ـســة ف ــي مـيــاديــن
ال ـت ـق ـن ـيــة وح ـت ــى م ـش ــاري ــع ال ـت ـج ــارة
والروابط الدولية.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ال ت ـ ــوج ـ ــد أي
مؤشرات على أن أيا من هذه القضايا
سيصبح أقل إثارة للنزاع ،وفي أحسن
األح ـ ـ ـ ــوال ،ي ــأم ــل ال ـج ــان ـب ــان احـ ـت ــواء
اإلمكانية المدمرة لكل خالف من دون
إنهاء حالة االنفراج الراهنة ،والقضية
ال ــوح ـي ــدة ال ـتــي تـسـتـمــر طــوك ـيــو في
مـ ـم ــارس ــة ض ـب ــط ال ـن ـف ــس ف ـي ـهــا هــي
ت ــاي ــوان وال ـع ــاق ــات عـبــر الـمـضــائــق،
وعـلــى الــرغــم مــن تعاطفها مــع إدارة
الــرئـيــس الـتــايــوانــي تـســاي إن ــغ– ون
والحزب التقدمي الديمقراطي تمتنع

الجبهة االقتصادية

شينزو آبي

جين بينغ

حكومة شينزو آبي عن إعطاء تايوان
فسحة دبلوماسية أو تعميق التعاون
األمني مع ذلك البلد.
وعلى الرغم من قيام قوات الدفاع
البحرية اليابانية بتدريبات منتظمة
ف ــي ب ـحــر ال ـص ـيــن ال ـج ـنــوبــي ف ـهــي ال
ت ـت ـحــدى ب ـص ــورة م ـبــاشــرة الـمـعــالــم
االصـطـنــاعـيــة الـتــي أقــامـتـهــا الصين
ع ـلــى ج ــزر س ـبــرات ـلــي ع ـلــى اإلطـ ــاق.
وعلى الصعيد السياسي تم تصميم
تلك التدريبات بحيث توجه إشــارة
ً
الى أن اليابان لن تعترف مطلقا بما
يــدعــى الـخــط الـتــاســع الصيني على
شكل حدود للمياه الداخلية للصين.
ث ــم إن أس ـل ــوب ال ـي ــاب ــان يتماشى
م ــع تـحـكـيــم ع ــام  2016الـ ــذي اعـتـبــر
ذل ــك الـخــط غـيــر مـتــائــم مــع اتفاقية
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة الـمـتـعـلـقــة ب ـقــانــون
الـ ـبـ ـح ــار ،م ـم ــا ي ـع ـن ــي أن ـ ــه ال ي ـطــرح
ً
ً
أس ــاس ــا قــانــون ـيــا ل ـمــزاعــم إقـلـيـمـيــة،
و عـلــى الصعيد العسكري يتماشى
كشف قوة الدفاع البحرية اليابانية
لـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ل ـ ـ ـحـ ـ ــرب ض ــد
الغواصات مع استراتيجية طوكيو

ف ــي ب ـحــر ال ـص ـيــن ال ـج ـنــوبــي وال ـتــي
تتمثل بالحفاظ على ت ــوازن للقوى
البحرية مع الصين .وقد اشتملت تلك
التدريبات على حاملة المروحيات
كاغا ومدمرتين.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـس ـت ـم ــر خ ـفــر
ال ـس ــواح ــل ال ـي ــاب ــان ـي ــون ف ــي مــراق ـبــة
ال ـت ـح ــرك ــات ال ـب ـحــريــة الـصـيـنـيــة في
بحر الصين الـشــرقــي ،وخ ــال العام
الجاري قام خفر السواحل الصينيون
بنشر ما بين  7الى  8سفن في الشهر
فــي ب ـحــار دي ــاوي ــو– سـنـكــاكــوس مع
احتفاظهم بوجود شبه دائم في تلك
المنطقة ،وفي شهر أغسطس الماضي
وفـ ــي أعـ ـق ــاب ع ـقــد م ــن ال ـم ـفــاوضــات
المتقطعة وق ـعــت الـصـيــن والـيــابــان
آلية اتصاالت بحرية وجوية ،ومثلت
هذه الخطوة الهادفة الى بناء الثقة
بين الطرفين وسيلة مشجعة إلدارة
األزم ــات ،لكنها ليست عملية بشكل
تام.
وبـمــوجــب ه ــذه اآلل ـيــة يـطـلــب من
ال ـجــان ـب ـيــن االس ـت ـجــابــة ال ــى طـلـبــات

وعـلــى الجبهة االقـتـصــاديــة تميل
ً
العالقة بين طوكيو وبكين أيضا الى
مواجهة محتملة ،وتقود اليابان في
ً
أغـلــب األحـيــان جـهــودا دولـيــة تهدف
الــى الحد من استحواذ الصين على
تقنية مـتـقــدمــة ،وه ــي الـســاحــة التي
سترسم مسار منافسة القوة العظمى
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ـق ـب ـلــة ع ـل ــى األق ـ ــل.
ومقاربة اليابان لهذه القضية تشتمل
على مزيج من أنظمة مقيدة مطبقة
ف ــي ال ـي ــاب ــان وم ـ ـبـ ــادرة ط ـمــوحــة في
الخارج ،وفي حين قد تجمع المصالح
الـتـجــاريــة بين الـيــابــان والـصـيــن في
بعض األوق ــات انضم وزيــر التجارة
الـ ـي ــاب ــان ــي هـ ـي ــروشـ ـي ــغ س ـي ـك ــو ال ــى
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة فــي تــوقـيــع بيان
يعرب عن القلق ويدعو الى معالجة
«السياسات غير السوقية من جانب
دول ثالثة» .وقد يستتبع ذلك تنسيقا
في اإلجراءات المضادة بحق الصين،
ً
وبــدال من التعاون مع بكين من أجل
حـمــايــة ال ـت ـجــارة ال ـح ــرة والـتـعــدديــة
تتمثل أولوية اليابان بتنسيق ثالثي
مع الواليات المتحدة وأوروبا.
وربـمــا يفضي حــديــث الـيــابــان عن
تقديم خدمة لمبادرة الحزام والطريق

الى حصول طوكيو على بعض عقود
الـعـمــل فــي مـشــاريــع البنية التحتية
الـ ـت ــي ت ـش ـم ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة،
وتعمل لجنة صينية– يابانية تشكلت
ً
أخـيــرا على دراســة خطط تهدف الى
ب ـنــاء ن ـظــام خ ـطــوط حــديــديــة عــالـيــة
السرعة في تايلند ،وهو مشروع كان
ً
حتى فترة قريبة رمزا للمنافسة بين
الدولتين.
وس ـي ـقــدم مــزيــج أك ـثــر م ــاء م ــة من
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـم ـن ــاف ـس ــة ب ـي ــن الـصـيــن
وال ـي ــاب ــان ف ــائ ــدة مـتــوقـعــة بالنسبة
الــى ق ــارة آسـيــا ،وخـصــوصــا إذا كان
ً
ذلك العمل مدفوعا بمصالح تجارية
واع ـت ـبــارات ســوقـيــة ،وعـلــى أي حــال،
يفكر قــادة اليابان فــي مثل مشاريع
البنية التحتية من منظور المصالح
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وت ـ ـ ـ ـ ــوازن الـ ـنـ ـف ــوذ،
وبــالـنـسـبــة ال ــى ال ــوق ــت ال ــراه ــن تظل
اليابان الــدولــة الوحيدة التي تجرؤ
باستمرار على التنافس مع الصين
في مشاريع الربط ،وهي تطرح البديل
الى دول في العالم النامي.
وتظهر رغبة الصين في التخفيف
مــن الـمــواجـهــة مــع ال ـيــابــان ضخامة
الهزة التي أحدثها الرئيس ترامب في
بكين ،وعلى سبيل المثال فقد كانت
احتجاجات بكين على التدريبات التي
أجــرتـهــا الـيــابــان فــي اآلون ــة األخـيــرة
ف ــي ب ـحــر ال ـص ـيــن ال ـج ـنــوبــي خفيفة
بـصــورة مفاجئة مقارنة مــع مــا كان
يصدر عن بكين في هذا الصدد قبل
عدة سنوات فقط ،لكن مرونة الصين
تكتيكية الطابع ولها حدودها ،كما
أن المصالح التجارية المتبادلة ال
ً
يحتمل أبدا أن تغير العالقات بصورة
حقيقية.

● ثمة إشاعات بأن قادة البلدين سيوقعان وثيقة
سياسية خامسة تهدف إلى إعطاء قدر من
األكسجين اإلضافي للديناميكية الراهنة
ً
● في الجانب االقتصادي تقود اليابان جهودا دولية
تهدف إلى الحد من استحواذ الصين على تقنية
متقدمة
● احتجاجات بكين على التدريبات التي أجرتها
اليابان في اآلونة األخيرة في بحر الصين الجنوبي
كانت خفيفة
مناورات بحرية يابانية في بحر الصين الجنوبي

بناء مجتمعات المهاجرين في زمن ترامب
●

كافيثا راجاغوباالن– ذي نيشن

فــي شتاء سنة  2011هبط شــايــام راي في
مطار سيراكيوز هانكوك الــدولــي بعد رحلة
اسـتـمــرت  24ســاعــة مــن كــاتـمـنــدو فــي نيبال،
وقد استقبله متطوع من مركز وادي موهوك
لالجئين ،وهي وكالة إعادة توطين محلية ،ثم
نقله إلى يوتيكا ،وهي مدينة تصنيع سابقة
عانت طــوال سنوات تراجعا في عدد السكان
بصورة ثابتة ،ثم وجدت حياة جديدة من خالل
عدد السكان المتزايد من الالجئين الذين قرروا
االستقرار فيها.
ولكن عندما غ ــادره المتطوع أصبح راي
ً
وحـيــدا فــي منزل مظلم وب ــارد ،ولــم تكن لديه
أي فكرة عــن كيفية إض ــاء ة األن ــوار أو أجهزة
الـتــدفـئــة ،وبـعــد سبع سـنــوات بــدأ راي العمل
على مساعدة اآلخــريــن فــي تعلم كيفية إدارة
شؤون الحياة اليومية في مدينة يوتيكا التي
أصبح نحو ربع عدد سكانها في الوقت الراهن
من الالجئين.
وكــان راي أمضى  18سنة فــي معسكر في
نـيـبــال ،حيث أق ــام مــع اآلالف مــن المتحدثين
باللغة النيبالية على شكل وافدين بدون ،بعد
أن جردتهم بــوتــان مــن المواطنة ثــم طردتهم
في منتصف تسعينيات القرن الماضي ،ولكن
راي يملك اليوم شقة أنيقة في منزل يتشاطره
مع أقاربه الذين تبعوه الى الواليات المتحدة.
ويـقـيــم أبـ ــواه وإخ ــوت ــه وع ـمــاتــه وأعـمــامــه
وب ـعــض األط ـف ــال ال ــذي ــن ولـ ــدوا ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى م ـقــربــة م ــن بـعـضـهــم ،وط ــوال
األعوام الستة الماضية عمل راي لدى مصنع
تشوباني المجاور لصناعة األلـبــان .واألكثر
أهمية أنه حصل على الجنسية األميركية في
الــوقــت ال ــذي ب ــدأت فيه إدارة الــرئـيــس ترامب
إجراءات ضد الالجئين إلى الواليات المتحدة.
وعندما أبلغ موظف وكالة إعادة التوطين
شقيقته أنها ،وهي في الثامنة عشرة من العمر،

ليست مؤهلة للدراسة في مدرسة عامة ،وأنها
يجب أن تدرس بصورة غير منتظمة في دورة
لغة توجه راي إلى مكتب المساعدة القانونية،
وجهد بشدة إلضافة اسمها مثل واحدة من 6
مدعين في قضية أصبحت في نهاية المطاف
قضية تمييز ضد المدينة ،وانتهت تلك القضية
ً
أخ ـي ــرا فــي شـهــر يــولـيــو مــن ع ــام  2016بـقــرار
يسمح للفتاة باالنتساب الى مدرسة ثانوية
خالل السنة الدراسية .2018-2017

مشكلة اللغة
ال تتقن زوجة راي وال والده وأمه وثالث من
أخواته التحدث أو الكتابة باإلنكليزية لتجاوز
مصاعب الحياة اليومية أو متطلبات الرعاية
الـصـحـيــة ،ويـتـعـيــن عـلــى الـكـثـيــريــن مــن أف ــراد
عائلته الذين يستطيعون العمل أن يكافحوا
لـمــواجـهــة اآلثـ ــار ال ـمــاديــة لــوجــودهــم لـفـتــرات
طويلة في معسكر الالجئين ،كما أن أمه التي
تعمل فــي الحصاد وجـمــع المحاصيل ونقل
أعواد الخيزران من أجل بيعها الى الالجئين
في المعسكر قد أخبرتني قائلة «في الماضي
كــان هـنــاك الكثير مــن العمل أمــا اآلن فتوجد
مشاكل في الركبة والمفاصل».

روايات نموذجية
ال ـق ـص ــص ال ـم ـم ــاث ـل ــة لـ ــروايـ ــة راي تـعـتـبــر
نـمــوذجـيــة بالنسبة ال ــى الــاجـئـيــن فــي شتى
أنحاء الواليات المتحدة ،وفي أعقاب انتشار
العداء والمتاعب استوعب الالجئون بسرعة
ميادين غياب الدعم الرسمي ،كما تعلموا كيفية
االعتناء بأنفسهم وباآلخرين.
وف ـي ـم ــا ت ـم ــت إعـ ـ ـ ــادة ت ــوط ـي ــن ال ـك ـث ـي ــر مــن
المواطنين النيباليين في دول أوروبا الشمالية
التي ترغم القادمين على اتباع برامج اللغة
والثقافة بصورة إلزامية ،كما توفر لهم المزيد

من الخدمات االجتماعية السخية وبقدر يفوق
ما ينالونه في الواليات المتحدة ،فقد أخبرني
راي أن الحال في أميركا أفضل ،حيث «أستطيع
ً
أن أكون مستقال وأن أقوم بأعمال خاصة بي».
ال ــاج ـئ ــون ال ــذي ــن أع ـي ــد تــوطـيـنـهــم بشكل
رسـمــي فــي الــواليــات المتحدة يــأتــون بوضع
ً
قانوني ويحصل الكثير منهم على  90يوما
من الخدمات االجتماعية بغية توفير السكن
والعمل والمنافع المؤقتة ،ولكن يتعين عليهم
تـســديــد ثـمــن ال ـقــروض لـتــذاكــر الـطـيــران التي
تلقوها من منظمة الهجرة الدولية.
ويوافق كل العلماء وخبراء إعادة التوطين
ب ـش ـكــل ت ـقــري ـبــي ع ـلــى أن الــاج ـئ ـيــن وال ـ ــدول
المضيفة يستفيدون بقدر أكبر من الموديالت
االنتقالية الطويلة األجــل لالندماج مما هي
الـحــال بالنسبة الــى مــوديــات الــدعــم المؤقت
الـمـطـبـقــة فــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وق ــد أقــرت
خمس دول هــي المملكة المتحدة وإسبانيا
واألرجنتين وأيرلندا ونيوزيلندا نسخة رائدة
من موديل كفالة مجتمع كندا لالجئين الذي
يضع الالجئين ضمن إ ط ــار عمل يساعدهم
على االنــدمــاج فــي مساكنهم الـجــديــدة خالل
فترة طويلة.
وتعمل هذه الشبكات على ربط المهاجرين
الجدد بفرص العمل وخدمات الدعم واآلليات
األســاسـيــة مثل اإلق ــراض والـمـنــح وجمعيات
ال ـم ـســاعــدة ال ـم ـت ـبــادلــة ،وي ـســاعــد ه ــذا ب ــدوره
المهاجرين في شراء منازل وإرســال أوالدهم
الى الجامعات وإقامة شركات تجارية.
وعلى الرغم من ذلك ،يبدو من غير المحتمل
أن ي ـط ـبــق م ـثــل هـ ــذا األسـ ـل ــوب ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــا دام دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي الـبـيــت
األبيض.
وكــان الرئيس ترامب علق في وقــت سابق
إع ــادة توطين الالجئين مــن دول معينة ذات
أغلبية مسلمة ،كـمــا أ لـغــى و ضـعـيــة الحماية
المؤقتة ألكثر من  300ألف الجئ من السودان

دونالد ترامب

وهــاي ـتــي ون ـي ـك ــاراغ ــوا وال ـس ـل ـف ــادور ونـيـبــال
وهـنــدوراس ،وفصل األطـفــال عن آبائهم على
شكل جزء من سياسة تصفير قبول المهاجرين
غـ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـيـ ـي ــن ،ويـ ـ ـق ـ ــول أنـ ـ ـص ـ ــار ح ـق ــوق
الـمـهــاجــريــن إنـهــم أصـبـحــوا اآلن مستهدفين
لإلبعاد ،وقد أطلق ترامب قوة خاصة إلسقاط
الجنسية عــن مواطنين متجنسين اشتملت
طـلـبــات لـجــوئـهــم عـلــى أخ ـطــاء أو تـنــاقـضــات،
ً
وأعـلــن فــي اآلون ــة األخ ـيــرة أنــه سيضع سقفا
إلعادة توطين الالجئين عند  30ألف شخص
في العام المقبل– وهو أدنى سقف منذ بداية
البرنامج في عام  ،1980ولتتويج ذلك كله ،قالت
إدارة ترامب إنها تخطط لتضييق مدى اإلقامة
الــدائـمــة أو الجنسية بالنسبة الــى الالجئين
النظاميين الذين استخدموا المنافع العامة
مثل الضمان الصحي لألطفال أو طوابع الغذاء.

ثمن الجهد والضغط
ثمة ثمن لهذا الجهد ،فبين  2009و2012

أق ـ ــدم عـ ــدد م ــن الــاج ـئ ـيــن ال ـن ـي ـبــال ـي ـيــن في
الواليات المتحدة على االنتحار على الرغم
من أن تلك العمليات لم تحدث في يوتيكا،
وقــد ت ــرددت أص ــداء عمليات االنتحار هذه
في المجتمعات النيبالية في شتى أنحاء
الواليات المتحدة.
وعلى الرغم من ترحيب يوتيكا بالالجئين
تراجع عدد الالجئين اليها من نيبال خالل
العام الماضي ،وقد غادرها نحو  30عائلة
توجهت الــى أوهــايــو ،وخفضت بذلك عدد
السكان النيباليين الى النصف.
وكان هدف هذا االنتقال هو االستفادة من
العيش في مجتمعات أكبر في سنسيناتي
وكولومبس وكليفالند.
وال تستطيع شبكات المهاجرين القيام
ً
ب ـكــل األعـ ـم ــال ال ــازم ــة ط ـب ـعــا ،وه ــي تعمل
من وراء الستار خشية التعرض لالعتقال
أو اإلبـ ـ ـع ـ ــاد ،ولـ ــذلـ ــك ي ـع ـي ــش أف ـ ــراده ـ ــا فــي
مجتمعات الظل ومهاجع متنقلة ،ويتعين
عليهم تسديد القروض الفاحشة والمرهقة،
ولكن إذا كان في وسعنا التوقف عن إلحاق
الضرر والمعاناة بمجتمعات المهاجرين
ً
والعمل بدال من ذلك على إقامة شراكة قابلة
للحياة معهم ،فقد يشكل ذ لــك أول خطوة
نحو نظام شامل أكثر إنسانية ،يهدف الى
تحقيق عملية دمج طويلة األجل للمهاجرين
وطالبي اللجوء.
كيف يمكن أن يـكــون شكل هــذا النظام؟
بالنسبة الى الوقت الراهن قد تكون تراكمات
محاكم المهاجرين مسألة ال يمكن تفاديها،
ول ـك ــن يـمـكـنـنــا ج ـع ـل ـهــا أقـ ــل ت ـك ـل ـفــة وأك ـث ــر
إنـســانـيــة مــن خ ــال تــوفـيــر تــأش ـيــرات عمل
مؤقتة الى المعرضين لخطر يهدد حياتهم
إذا تم إبعادهم وليس بدفعهم نحو التشرد
والفقر ،وفي نيويورك حيث قوانين اللجوء
أك ـث ــر س ـخ ــاء م ــن الـ ــواليـ ــات األخ ـ ـ ــرى يـحــق
لطالبي اللجوء العمل إذا كــا نــت قضيتهم

ً
معلقة أم ــام المحاكم ألكـثــر مــن  150يــومــا،
ولـكــن فـتــرة االن ـتـظــار الـطــويـلــة ه ــذه ليست
ضرورية.

شريحة المساعدات
وف ـي ـمــا يـسـتـفـيــد ال ـش ـب ــان ف ــي مـجـتـمـعــات
ال ـم ـهــاجــريــن م ــن ج ــوان ــب ال ــدم ــج م ـثــل دخ ــول
ً
ال ـمــدارس فــإن الالجئين األكـبــر سـنــا يعانون
ال ـع ــزل ــة ف ــي أغ ـل ــب األح ـ ـيـ ــان ،وقـ ــد ي ـك ــون فــي
ا سـتـطــا عــة مــرا كــز المجتمع ذات الحساسية
الثقافية تخفيف ه ــذا ال ـعــبء ،كـمــا ح ــدث في
مراكز مجتمعات الهنود والصينيين القديمة.
ً
وعـلــى سبيل الـمـثــال شكلت الـمـســاجــد دعـمــا
ً
مهما بالنسبة الى الالجئين السوريين ،كما
وفــرت الكنائس أمــاكــن سكن لطالبي اللجوء
على أساس مؤقت ،وقد يتمكن القادم الجديد
ال ـم ـع ــرض ل ـل ـت ـشــرد م ــن إيـ ـج ــاد م ـك ــان مــؤقــت
إلقامته مع مهاجر يتحدث لغته وعاداته.
وطوال القرن الماضي ،أظهرت استطالعات
الرأي بصورة ثابتة معدالت عالية من معارضة
العامة لقبول أعداد كبيرة من الالجئين ،وفي
الوقت نفسه تشمل شريحة العامة في الواليات
ا لـمـتـحــدة مجتمعات كـبـيــرة مــن المهاجرين
لديها شبكات واسعة تستطيع دعم القادمين
ال ـج ــدد ال ــذي ــن ال تـسـتـطـيــع ال ـح ـكــومــة– أو ال
ترغب– القيام بهذا العمل ،ويتعين أن تحصل
ً
هذه الشبكات على دعم وتمويل بدال من دفعها
الى التفكك والسرية.
ومن جديد تظهر الدراسات أن المجتمعات
ً
ليست مصدرا للمرونة والدعم ألفرادها فقط،
بــل عـلــى شـكــل مـحــرك لــأنـشـطــة االقـتـصــاديــة
ً
ً
أيضا ،وبدال من العمل على إضعاف مجتمعات
المهاجرين المختلطة يتعين على الــواليــات
المتحدة تشجيع تلك المجتمعات على القيام
بما كانت تقوم به :تقوية واستقرار بالدنا.

opinion@aljarida●com

رؤى عالمية
المشكلة لدينا ...ال في األخبار الكاذبة من روسيا
ميكا زنكو  -فورين بوليسي

ادعى ترامب خالل كلمة ألقاها
أمام مجلس األمن في األمم
المتحدة قبل أيام أنه اكتشف
أن الصين تحاول التدخل في
االنتخابات المقبلة في نوفمبر
 2018ضد إدارته وعندما
ُطلب منه في وقت الحق من
ذلك اليوم تقديم األدلة ،قال
إنه يملك أدلة وسينشرها ،ثم
وصف على نحو محير الرئيس
الصيني شي جينبينغ بأنه
صديقه.

بين َ
عامي 1946
و ،2000تدخلت
روسيا والواليات
ً
المتحدة سرا في 117
عملية انتخاب من
أصل  938حول العالم
ً
بـ  81تدخال لواشنطن
و 36لموسكو

اإلنترنت كأداة لألهداف
السياسية واالجتماعية
ً
الخبيثة وأحيانا
ّ
اإليجابية تشكل محور
كتاب جديد ممتاز
بعنوان «تحويل مواقع
التواصل االجتماعي
إلى سالح»

مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــدي ـ ـهـ ــي أن ي ـت ـح ــول
دور الـمـعـلــومــات الـخــاطـئــة في
الـحـمــات االنـتـخــابـيــة ،وكيفية
نقلها ونشرها ،ومدى تأثيرها
ف ـ ـ ــي ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـب ـ ـيـ ــن إل ـ ـ ـ ــى مـ ـح ــور
م ـن ــاظ ــرة وط ـن ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة مـ ـن ــذ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية األميركية عــام .2016
ي ـش ـمــل ال ـم ــذن ـب ــون ال ـم ـح ــددون
األبرز هذه المرة روسيا وإيران
وال ـص ـي ــن ،ف ـقــد ع ـمــل الـمـجـتـمــع
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي،
ً
ممثال فــي لـجــان االسـتـخـبــارات
َ
فــي مجلسي الشيوخ والـنــواب،
والمحقق الخاص روبرت مولر
ع ـلــى تــوث ـيــق م ـس ـهــب لـلـجـهــود
الـتــي وجهتها روسـيــا لتقوض
ً
االنتخابات سرا.
ّ
و فــي شهر أغسطس ،فصلت
شـ ــركـ ــة األم ـ ـ ـ ــن عـ ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت
 « FireEyeبـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــة م ـ ـع ـ ـتـ ــد لـ ــة»
استخدام إيران وسائل التواصل
االجتماعي «للترويج لــروايــات
سياسية تتوافق مــع المصالح
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة» ،ف ـق ــد أشـ ـ ــار ت ـقــريــر
 FireEyeإلى أن «فيسبوك» أزالت
أكثر من  652صفحة ومجموعة
ً
و حـســا بــا معنية بهذه المسألة
ّ
إلع ــرابـ ـه ــا ع ــن «سـ ـل ــوك مـنــظـمــة
ً
غ ـي ــر ح ـق ـي ـق ــي» .أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،ادعـ ــى
تــرامــب خ ــال كلمة ألـقــاهــا أمــام
مجلس األمن في األمم المتحدة
قـبــل أي ــام« :اكتشفنا أن الصين
تحاول التدخل في انتخاباتنا
المقبلة فــي نوفمبر عــام 2018
ُ
ضد إدارتي» ،وعندما طلب منه
ف ــي وق ــت الح ــق م ــن ذل ــك ال ـيــوم
تـقــديــم األدل ـ ــة ،ق ــال« :نـمـلــك أدلــة
وس ـن ـن ـشــرهــا» ،ث ــم أضـ ــاف على

ً
نحو محير ،متحدثا عن الرئيس
ال ـص ـيـنــي ش ــي جـيـنـبـيـنــغ« :إن ــه
صديقي».
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ن ـ ـ ـغـ ـ ــوص ف ـ ـ ــي هـ ــذه
االدعـ ــاء ات ،نالحظ بشكل جلي
غـيــاب الــدقــة فــي تحديد واضــح
للنشاطات المقلقة التي ينبغي
منعها بالتالي.

خلط بين الهدف والعمل
ً
ال ش ــك ف ــي أن ـن ــا نـ ــرى خـلـطــا
بين أهداف خصومنا المفترضة
المزعومة ،على سبيل
وأعمالهم ّ
الـمـثــال ،يـحــذر تقييم المجتمع
االس ـت ـخ ـب ــارات ــي األم ـي ــرك ــي من
«رغـ ـ ـب ـ ــة روسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي ت ـق ــوي ــض
الـنـظــام الــديـمـقــراطــي الليبرالي
الذي تقوده الواليات المتحدة»،
كما لو أن هذا بحد ذاته جريمة.
ي ـم ـك ـن ـنــا ت ـش ـب ـيــه هـ ـ ــذا ال ــوض ــع
ً
ً
بالقول إن قــائــدا أميركيا يدعم
عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو الـ ـ ـه ـ ــدف ع ـي ـنــه
بإساءته إلى حلفائنا األمنيين،
ع ـبــر تـطـبـيـقــه س ـيــاســة تـجــاريــة
ح ـمــائ ـيــة ،وتــأج ـي ـجــه ال ـقــوم ـيــة،
وإع ـ ــراب ـ ــه ع ــان ـي ــة ع ــن إع ـجــابــه
بحكام مستبدين ،وأنه يجب أن
ً
َ
ُيسكت قانونيا.
على نحو مماثل ،ذكر تقرير
لجنة االستخبارات في مجلس
ال ـ ـنـ ــواب أن م ــوس ـك ــو م ـن ــذ ع ــام
« 2015سـعــت إلــى نشر الشقاق
في المجتمع األميركي وتقويض
إيماننا بالعملية الديمقراطية».
ل ـ ـكـ ــن األم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن كـ ـ ــانـ ـ ــوا قــد
سـبـقــوهــا وحـقـقــوا هــم أنفسهم
الـ ـه ــدف األول ،ف ــي ح ـيــن سعى
عمالء سياسيون مريبون وراء

الـهــدف الثاني قبل وقــت طويل
مـ ــن اعـ ـتـ ـم ــاد مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي على نطاق واسع.
ً
أخيرا ،أعلنت شركة فيسبوك
في شهر أغسطس أنها حظرت
ال ـح ـس ــاب ــات ،ال ـت ــي ُي ـف ـت ــرض أن
إي ـ ـ ـ ــران تـ ــرعـ ــاهـ ــا« ،ألن ـ ـنـ ــا ن ــري ــد
أن يـتـمـكــن ال ـن ــاس م ــن ال ــوث ــوق
ب ــال ــرواب ــط ال ـتــي يـبـنــونـهــا على
م ــوق ــع ف ـي ـس ـب ــوك» ،ول ـك ــن ال بــد
م ــن ال ـت ـس ــاؤل ع ـمــا إذا ك ــان َمــن
كـتـبــوا ه ــذا اإلع ـ ــان ق ــد أمـضــوا
ً
ف ـعــا ال ــوق ــت ع ـلــى فـيـسـبــوك أو
إنستغرام.
ّ
تـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ــأداة
لألهداف السياسية واالجتماعية
ً
ال ـخ ـب ـي ـثــة وأحـ ـي ــان ــا اإلي ـجــاب ـيــة
محور كتاب جديد ممتاز بعنوان
LikeWar:The Weaponization
( of Social Mediaاإل عـ ـج ــاب
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب :ت ـ ـح ـ ــوي ـ ــل م ـ ــواق ـ ــع
التواصل االجتماعي إلى سالح)
َ
لخبيري الدفاع بي .و .سينجر
ّ
بروكينغ .يشكل
وإيمرسون ت.
ً ُ
ً
ه ــذا ك ـتــابــا م ـشــوقــا أع ــد ببحث
وتدقيق ،فبفهرسته بكل بساطة
ال ـ ـكـ ــره ،واألكـ ـ ــاذيـ ـ ــب ،وال ــدع ــاي ــة
الـحـكــومـيــة ،ومــراق ـبــة الحكومة
الـتــي تتيحها اإلنـتــرنــت ،يرسم
ً
ً
أيـ ـض ــا ص ـ ــورة مـقـلـقــة ج ـ ــدا عن
غير عمد .ولكن بما أن الروايات
ُ
ُ
ُ
المقلقة تكتشف ،وتعلن ،وتنسى
ب ـس ــرع ــة ،ي ـك ـتــب ال ـم ــؤل ـف ــان أن ــه

م ــن ال ـص ـعــب ت ـحــديــد تــداع ـيــات
اإلنترنت على حرياتنا المدنية،
وسالمتنا الشخصية ،وكياننا
السياسي ،أو حتى األمن القومي
والسياسة الخارجية.

ً
ساحة القتال األولى عالميا

السياسيون والمحللون
اختاروا إلقاء مسؤولية
انقسامات الواليات
المتحدة على كاهل
خصومها لكن هذا
يشبه محاولة منع
تعاطي المخدرات
بالتركيز فقط على
الدول األجنبية التي
تنتجها

َ
وف ــي م ـجــالــي األمـ ــن الـقــومــي
وال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ي ـطــرح
ً
هذا الكتاب ادعاء ه األكثر وقعا:
ً
ّ
يشبه استعمال االنترنت عموما
وم ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ً
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ــال ـ ـحـ ــرب طـ ـبـ ـع ــا.
نتيجة لــذلــك ،ص ــارت اإلنـتــرنــت
ساحة القتال األولى في العالم،
ً
ّ
ونشكل كلنا مقاتلين وأ هــدا فــا
ً
فـيـهــا سـ ــواء ع ـم ــدا أو ف ــي غفلة
م ـنــا .ق ــد تـسـبــب ه ــذه الـفــرضـيــة
االنزعاج َلمن أمضى منا نشأته
ف ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــة أسـ ــال ـ ـيـ ــب الـ ـح ــرب
الـ ـح ــركـ ـي ــة وتـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــات الـ ـق ــوى
ال ـ ـمـ ــاديـ ــة ،ول ـ ـكـ ــن ل ـل ـم ـع ـلــومــات
الـتــي تتيحها اإلنـتــرنــت أهمية
ك ـب ـي ــرة .وال ــدلـ ـي ــل ع ـل ــى ذلـ ــك أن
القادة السياسيين والعسكريين
يحاولون باستمرار وينجحون
في استخدام معلومات مماثلة،
بــوت ـيــرة وم ــدى ل ــم نـشـهــد لهما
ً
مثيال في التاريخ ،بغية تحقيق
تأثيرات داخل دول أخرى .كذلك
م ــا عـ ــاد ب ــإم ـك ــان ه ـ ــؤالء ال ـق ــادة
فـصــل أنـفـسـهــم ع ــن ال ـم ـحــاوالت

َّ
الموجهة من الخارج للتأثير في
شعوب بلدانهم :إمــا يصوغون
وجهات النظر هم بأنفسهم أو
يسمحون لآلخرين بصوغها.
ل ـك ــن ك ـي ـف ـيــة ت ـف ـس ـيــرنــا ه ــذه
الـجـهــود تعتمد عـلــى الـمـصــدر،
والــرســالــة الـ ُـمــراد نقلها ،ومــدى
قدرتنا على تحمل الرياء .فكما
برهن دوف هـ .لفين ،الذي أصبح
ً
ً
الـيــوم بــروفـيـســورا مـســاعــدا في
جــامـعــة هــونــغ كــونــغ ،مــن خــال
مجموعة بياناته التي تتبعت
ت ـ ــدخ ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـعـ ـظـ ـم ــى فــي
انتخابات دول أخرى بين َ
عامي
 1946و ،2000ت ــد خ ــل اال ت ـح ــاد
السوفياتي /روسـيــا والــواليــات
ً
ً
الـمـتـحــدة س ــرا عـمــومــا فــي 117
عـمـلـيــة ان ـت ـخــاب م ــن أص ــل 938
ً
حــول العالم ،علما أن واشنطن
قامت بذلك بنحو الضعف (81
ً
تدخال) ،مقارنة بموسكو (،)36
ال شك في أن كل القوى العظمى
تنادي بأعراف عالمية تنتهكها
ً
عمليا ،وينطبق األمر عينه على
ال ـتــدخــل ف ــي ال ـش ــؤون المحلية
لدول أخرى.
لكن َمن يعتبره البعض ملفق
ً
رواي ـ ــات مـتـطــرفــا يـ ــراه البعض
ً
ً
اآلخ ــر شخصا شـجــاعــا يكشف
ً
الحقائق ،تماما كما أن ترويج
ال ـب ـعــض ل ـم ـع ـلــومــات صحيحة
يعتبره البعض اآلخــر محاولة
السـ ـتـ ـعـ ـم ــال هـ ـ ــذه ال ـم ـع ـل ــوم ــات

ك ـســاح .غـيــر أن الـمـســألــة الـتــي
اخـ ـت ــار األم ـي ــرك ـي ــون تـجــاهـلـهــا
خالل األشهر العشرين الماضية
ت ـب ـق ــى :ل ـ ـ َـم صـ ـ ـ ّـدق ال ـش ـع ــب إل ــى
حــد كبير المعلومات الخاطئة
المزعومة التي طرحتها الصين،
وإيران ،أو روسيا وعمل بعد ذلك
على نشرها؟
اختار السياسيون والمحللون
إلـ ـ ـق ـ ــاء مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ان ـق ـس ــام ــات
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى كــاهــل
خ ـ ـصـ ــوم ـ ـهـ ــا ،ل ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ــذا ي ـش ـبــه
محاولة منع تعاطي المخدرات
بــال ـتــرك ـيــز فـحـســب ع ـلــى الـ ــدول
ُ َ
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة حـ ـي ــث ت ـ ـنـ ــتـ ــج ه ــذه
المخدرات (مع نسيان بالتأكيد
كميات كبيرة من المخدرات
ُأن َّ
ت ـ ـصـ ــنـ ــع ف ـ ــي الـ ـ ـ ــداخـ ـ ـ ــل) .ت ـن ـمــو
الشهية إلى معلومات انتقائية،
ومتحيزة ،ومتعصبة وستواصل
تفاقمها بالنظر إلى الميول التي
ن ــراه ــا ف ــي ث ـقــافــة ال ـم ـع ـلــومــات،
ّ
والتفكير النقدي ،والتحزب لدى
الشعب األميركي ،وال يستطيع
البلد بكل بساطة التخلص من
انحيازه التأكيدي باألماني.

أزمة الخالفة في الجزائر :انقسامات كثيرة ...وما من منتصر
●

عبداإلله بن داودي-
واشنطن إنستيتوت

ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـت ــي ت ـلــت الــربـيــع
العربي ،ظلت الجزائر معزولة إلى
حد كبير عن الفوضى واالضطرابات
ال ـت ــي ان ـت ـشــرت ب ـســرعــة ف ــي منطقة
الـشــرق األوس ــط .ومــع ذلــك ،يتنامى
ال ـش ـع ــور بــاالس ـت ـيــاء وع ـ ــدم الــرضــا
فيها ،كما تواجه البالد بشكل متزايد
وصـفــة تـنــذر بــوقــوع أزم ــة ،فأسعار
النفط المنخفضة ،ومطالب الشباب
المتنامية ،وانعدام األمن في البلدان
المجاورة مثل ليبيا والساحل تشكل
ك ـل ـهــا ت ـح ــدي ــات خ ـط ـيــرة لـلـحـكــومــة
الجزائرية.
وفي حين أظهر النظام قدرة على
إدارة هذه األزمات بطريقة منضبطة،
فــإن انـتـقــال السلطة فــي حــال توفي
ا لــر ئـيــس بوتفليقة أو تــرك منصبه
بشكل غـيــر مـتــو قــع سيمثل تحديا
أساسيا بالنسبة للجزائر في األعوام
القادمة.
إن مسألة الخالفة غالبا ما يساء
فهمها ،حـتــى فــي كــل أن ـحــاء العالم
الـ ـع ــرب ــي ،ح ـي ــث إن بــوت ـف ـل ـي ـقــة هــو
العضو األبرز في النخبة الجزائرية.
ولكن ،للتمكن من فهم القوى الفاعلة
وراء الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـ ــذي س ـي ــؤث ــر عـلــى
سياسات الخالفة يجب فهم النظام
الحاكم فــي الجزائر واألنـمــاط التي
شكلت المشهد السياسي الجزائري.
وفي هذا السياق ،لقد ّ
فرق النظام
السياسي المعقد في الجزائر مراكز
ال ـس ـل ـطــة ،ك ـمــا ال يـخـضــع لـسـيـطــرة
أي شـ ـخ ــص أو مـ ــؤ س ـ ـسـ ــة ،خ ــا ف ــا
للنموذج األوتوقراطي األكثر شيوعا

والـمـعـتـمــد مــن قـبــل الـ ــدول العربية
األخرى.

عنصران حاسمان
يعتمد النظام السياسي الجزائري
م ـنــذ االس ـت ـق ــال ع ـلــى ديـنــامـيـكـيـتـيــن
حاسمتين لـمــوازنــة ال ـقــوة .أوال ،لقد
اس ـت ـم ــد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مــن
م ـصــداق ـي ـتــه م ــن الـ ــذاكـ ــرة الـجـمــاعـيــة
ل ـح ــرب ال ـج ــزائ ــر م ــن أج ــل االس ـت ـقــال
وم ـشــارك ـتــه ف ـي ـهــا ،ثــان ـيــا ،إن تـقــاســم
السلطة بين «جماعة تلمسان» في غرب
الجزائر و»الجماعة الشرقية»  -اللتين
تقسمان كافة شرائح الشعب الجزائري
الرئيسة – يوفر لكليهما حصة دائمة
مــن السلطة داخ ــل الـنـظــام الحكومي.
وغالبا ما يكون هذا النظام قوة توازن
داخـ ــل ال ـح ـكــومــة ون ـظ ــام ال ـم ـعــارضــة،
حيث تتناوب االئتالفات الحاكمة بين
مختلف األطراف مع مرور الوقت ،فمنذ
استقالل الجزائر ،أدى تقاسم السلطة
بين الجماعتين إلى مجموعة واسعة
من الترتيبات السياسية التي ضمنت
فيها العناصر الرئيسة للجماعتين
م ــواق ــف ح ـكــوم ـيــة رس ـم ـيــة و»نـ ـف ــوذا»
يصعب قياسه.
تبرز هذه الديناميكيات في تقاسم
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ف ـت ــرة واليـ ـ ــة بــوتـفـلـيـقــة
ك ـم ــا فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرات ال ـس ــاب ـق ــة ت ـم ــام ــا.
فالتحالف بين الــرئـيــس ،ال ــذي يمثل
«ج ـم ــاع ــة ت ـل ـم ـس ــان» ،ورئـ ـي ــس أركـ ــان
ال ـج ـي ــش ق ــاي ــد ص ــال ــح ،ال ـ ــذي يـتــزعــم
«ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» ،خـ ـل ــق ق ــوة
هرمية ،تترابط فيها مصالح الجيش
والرئاسة وأعضاء النخبة السياسية
واالقتصادية.

فـ ــي ن ـص ــف ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـ ــذي مـ ــر عـلــى
إنشائها ،حافظت ديناميكيات النظام
الجزائري على نمط العملية االنتقالية
الدائمة للبالد ،ولكن ،لم تعد القواعد
التي تحكمه سارية المفعول ،حيث إن
معظم المحاربين القدامى الذين قاتلوا
ض ــد الـفــرنـسـيـيــن ق ــد م ــات ــوا .وعـلـيــه،
فــإن التسوية القائمة على المقياس
الثاني لالنشقاقات االجتماعية قد ال
توفر شرعية الديناميكية األولى  -أي
المشاركة في الكفاح من أجل استقالل
الـ ـج ــزائ ــر .لـ ـ ــذا ،س ـي ـف ـت ـقــر رئـ ـي ــس مــن
جيل ما بعد االستقالل إلى الشرعية
الموضوعية والمصداقية التي يملكها
بوتفليقة حــالـيــا .وعـ ــاوة عـلــى ذلــك،
ي ــزداد الغموض حــول مــن الــذي يملك
س ـل ـطــة ح ــق ال ـن ـق ــض (ال ـف ـي ـت ــو) عـلــى
أعـمــال الحكومة ،ومــن بينها اختيار
خليفة الرئيس .ونتيجة لذلك ،تحول
السعي الــى تحقيق تــوافــق فــي اآلراء
حول الخالفة إلى «حرب باردة» بسبب
استمرار الخالفات .كما أدت «الحرب
الـبــاردة» هــذه إلــى االبـتــزاز السياسي،
ورك ــود الـحـكــم ،والـتـحــوالت السريعة
ف ــي ص ـنــع ال ـس ـيــاســات ،ح ـيــث تسعى
مجموعة متغيرة من أصحاب النفوذ
إلـ ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى اخ ـت ـي ــار خليفة
بوتفليقة.

التحضير للعام المقبل
بـ ـع ــد تـ ـع ــرض ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة لـجـلـطــة
دماغية في عام  ،2013حد الرئيس من
ظهوره العلني ،ما أثار تكهنات وسائل
اإلع ـ ــام ال ـم ـح ـل ـيــة حـ ــول ق ــدرت ــه عـلــى
إتمام واليته .وفي هذا اإلطار ،وصف
بوتفليقة نفسه بأنه «متعب سياسيا»

وأفاد بأنه قد «ولت أيام جيلي» .ومع
ذلــك ،فقد فاجأ المراقبين عندما فاز
في العهدة الرابعة في عام  ،2014حيث
أدلى بصوته وهو على كرسي متحرك.
تـ ــزداد الـتـكـهـنــات ف ــي ال ـف ـتــرة الـتــي
تسبق انتخابات عام  ،2019ومن بينها
االقتراح الداعي إلى تفعيل المادة 88
مــن الــدس ـتــور ال ـجــزائــري ال ـتــي تنص
ع ـلــى أنـ ــه «إذا اس ـت ـح ــال ع ـلــى رئـيــس
الجمهورية ممارسة واجباته بسبب
م ــرض خـطـيــر وم ــزم ــن ،ف ــإن المجلس
الدستوري يقترح باإلجماع أن يكشف
البرلمان عن األسباب المعوقة» .وتنص
الـمــادة أيـضــا على أنــه «يـحــق لرئيس
الجمعية الوطنية تولي رئاسة الدولة
القائمة بالتصرف لمدة أقصاها 45
يوما» .ولكن ،في حال «ال يزال الرئيس
غـيــر ق ــادر عـلــى مــواصـلــة مـهــامــه بعد
انـ ـقـ ـض ــاء م ـه ـل ــة ال ـ ـ ـ  45يـ ــومـ ــا ،يـعـلــن
الـبــرلـمــان عــن ش ـغــور مـنـصــب رئــاســة
الجمهورية».
في ظل هذه الظروف ،يشكل تعيين
الخليفة أمرا في غاية األهمية لضمان
انتقال السلطة سلميا وبسالسة .من
ا لــوا ضــح أن الخطط مهيأة لمحاولة
القيام بعملية انتقالية مستقرة ،لكن
من غير الواضح ما إذا كانت الدائرة
المقربة من الرئيس تستطيع تمهيد
الطريق لوالية خامسة مستقرة تحافظ
ع ـلــى ال ــوض ــع ال ــراه ــن إلـ ــى أن يظهر
مرشح توافقي.
لـ ـق ــد تـ ـص ــاع ــدت ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـبـ ــاردة
عـلــى ال ـخــافــة بـعــد ان ـت ـخــاب الــرئـيــس
مجددا في عام  .2014وبدال من تأمين
االستقرار الالزم في فترة ما بعد والية
بوتفليقة ،أقصى هذا النزاع الداخلي
عـ ـ ــددا م ــن ال ـم ــرش ـح ـي ــن الـمـحـتـمـلـيــن

للرئاسة المستقبلية من دون توفير
البدائل .كما أدت سلسلة من عمليات
التسريح داخل النظام الجزائري إلى
تغييرات كبيرة في المشهد السياسي،
حيث كان بعضها من تدبير بوتفليقة
نفسه .أوال ،سارع الرئيس إلى تفكيك
الــوكــالــة ال ـجــزائــريــة الـشـهـيــرة «دائ ــرة
االسـتـعــام واألمـ ــن» الـتــابـعــة للسلطة
الجزائرية عن طريق إقالة زعيم الدائرة
المخضرم محمد مدين في عام .2015
ثم قام بوتفليقة بتغيير تسمية الوكالة
م ــن «دائ ـ ـ ــرة االس ـت ـع ــام واألم ـ ـ ــن» إلــى
«دائــرة المراقبة واألمــن» ،واستبدالها
بجهاز استخبارات خاضع للسيطرة
ال ــرئ ــاس ـي ــة ك ـخ ـط ــوة أخـ ـي ــرة لـتـعــزيــز
قبضته على السلطة .ويـشــار إلــى أن
م ــدي ــن ك ــان ي ـع ــرف ب ـ ـ «رب ال ـج ــزائ ــر»،
وق ــد أتــاحــت إقــالـتــه مـجــاال أكـبــر أمــام
بوتفليقة للجوء إلــى عملية انتقالية
هادئة ،واآلن ،ال تملك «دائرة المراقبة
واألمـ ـ ــن» سـلـطــة ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار بـشــأن
مصير الجزائر السياسي ،ويشمل ذلك
اختيار خليفة للبالد.
وفي هذا اإلطــار ،هناك قوى أخرى
تشارك إلى جانب الرئيس في معركة
ال ـخ ــاف ــة ه ـ ــذه .ف ـل ـقــد أوقـ ـف ــت ال ـق ــوات
الـ ـخ ــاص ــة مـ ــن ال ـب ـح ــري ــة ال ـج ــزائ ــري ــة
سفينة مبحرة من فالنسيا وضبطت
 701ك ـلــغ م ــن ال ـكــوكــاي ـيــن ف ــي مـيـنــاء
وهــران غــرب الجزائر ،وشملت قائمة
الـمـشـتـبــه بـهــم الـمـتــورطـيــن ع ــددا من
الشخصيات العامة من بينهم قضاة
ومدعون عامون ورؤساء بلديات ،إلى
جانب السائق الشخصي لـ «عبد الغني
هــامــل» – المدير الـعــام لألمن القومي
والعضو في دائــرة النخب السياسية
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة الـ ـضـ ـيـ ـق ــة .نـ ـف ــى ه ــام ــل

االتهامات واعتبرها هجوما شخصيا
م ــن قـبــل رئ ـيــس أرك ـ ــان الـجـيــش قــايــد
صــالــح .وبالفعل ،دفعت الضغوطات
التي مارسها صالح إلى إقصاء هامل
م ــن م ــرك ــزه كـمــرشــح مـحـتـمــل لخالفة
بوتفليقة ،ما أدى إلى انتهاء مسيرته
السياسية.

ضحية أخرى
أم ـ ــا ع ـب ــد ال ـم ـج ـي ــد ت ـ ـبـ ــون ،رئ ـيــس
ال ــوزراء األسـبــق ،فـكــان ضحية أخــرى
لهذه الصراعات على السلطة ،فقد تم
إع ـفــاؤه مــن منصبه كــرئـيــس لـلــوزراء
ب ـعــد تـعـيـيـنــه ب ـثــاثــة أش ـهــر ف ـقــط .إذ
اعتبر كثيرون أن تبون هو من أتباع
ق ــاي ــد ص ــال ــح داخـ ــل ال ـن ـظــام ومــرشــح
محتمل للجماعة الشرقية ،كما أضعف
ع ــزل ــه م ــوق ــف رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ــان
الـعـسـكــريــة ف ــي اخ ـت ـيــار م ــرش ــح .وفــي
هــذا الـصــدد ،ذك ــرت مـصــادر حكومية
أن هـنــاك مشاكل تــواصــل بينه وبين
الــرئـيــس ،لـكــن الـسـبــب الــرئـيـســي وراء
إقــالـتــه انـبـثــق مــن مـســاعـيــه للحد من
قوة بعض األوليغارشية الحاكمة ،بمن
فيهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات
ع ـل ــي ح ـ ـ ــداد ،ال ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي لـلـفـصـيــل
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي .ف ـ ـكـ ــان ذلـ ـ ــك خـ ـط ــا أح ـم ــر
بالنسبة للدائرة المقربة من الرئيس.
خالل هذه الصراعات على السلطة،
تمتنع كلتا الجماعتين عــن العنف،
لـكــن لــم يـبــاشــر أي منهما فــي عملية
مـ ـص ــالـ ـح ــة جـ ــديـ ــة لـ ـضـ ـم ــان م ــرح ـل ــة
ان ـت ـقــال ـيــة ت ـت ـســم ب ــاالسـ ـتـ ـق ــرار .حـتــى
اآلن ،يبدو أن «الفائز» في هذه الحرب
الـبــاردة هو قايد صالح ،لكنه ال يزال
غير قادر على التصرف في ما يتعلق

بعملية اختيار الرئيس من دون مراعاة
«ج ـمــاعــة ت ـل ـم ـســان» ،ك ـمــا أن تـصــاعــد
الـحــدة بين نخبة الطرفين لــن يــؤدي
سوى إلى تعقيد هذه العملية.
ون ـظ ــرا ل ـه ــذه ال ـم ـكــائــد ،فـلـيــس من
ال ـم ـس ـت ـغــرب أن تـسـتـمــر الـجـمــاعـتــان
فــي تفضيل بوتفليقة ،حـتــى لــو كــان
مسنا ومريضا ،على حسم المواجهة
في مسألة الخالفة خالل االنتخابات
المقبلة .ومع ذلك ،فإن حملة «التنظيف
المنزلي» ال تسهل عملية تبني مرشح
تــواف ـقــي ،إذ إن ال ـظــروف الـتــي أثبتت
ش ــرع ـي ــة بــوت ـف ـل ـي ـقــة لـ ــم ت ـع ــد قــائ ـمــة،
وسيتعين على المؤسسة السياسية
في الجزائر أن تجد في نهاية المطاف
دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة جـ ــديـ ــدة م ـس ـت ـق ــرة بـمــا
يـكـفــي لـتـحــل مـحــل تـلــك ال ـتــي تــوفــرت
بالمشاركة في استقالل الجزائر ،وإال
فستواجه تحديات البلدان األخرى من
دون االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ال ــذي ميز
الجزائر حتى اآلن.

أسعار النفط
المنخفضة ومطالب
الشباب المتنامية
وانعدام األمن في
البلدان المجاورة مثل
ليبيا والساحل تشكل
كلها تحديات خطيرة
للحكومة الجزائرية

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.١١١

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٣١٤

٤.٧٤١

2.٥٢٤ 2.٨٦١ 3.٢٩١

التقرير األسبوعي ألسواق المال الخليجية

تباين األداء و«السعودي» األفضل بنمو  %1.4ثم قطر وأبوظبي

ً
«تاسي» يتجاوز مستوى  8آالف نقطة مجددا وتراجعات واضحة في المنامة ودبي ...ومحدودة في الكويت
علي العنزي

بدات بورصة الكويت الربع
الرابع من العام بشكل سلبي
على مستوى مؤشراتها
الرئيسية الثالثة كذلك
متغيرات السيولة والنشاط،
إذ خسر مؤشر البورصة العام
نصف نقطة مئوية تعادل
 27.18نقطة ليقفل على
مستوى  5111.34نقطة،
في حين فقد مؤشر البورصة
األول نسبة مقاربة كانت
 %0.6وكانت خسائر مؤشر
السوق الرئيسي .%0.4

تـبــايــن أداء م ــؤش ــرات أس ــواق
الـمــال فــي دول مجلس التعاون
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي خـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــامـ ــات
األسبوع األول من الربع األخير
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،وج ـ ـ ــاءت
ح ـص ـي ـل ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
م ـت ـبــاي ـنــة إذ ح ـق ــق  4م ــؤش ــرات
م ـك ــاس ــب ف ــي ح ـي ــن ت ــراج ـع ــت 3
م ــؤش ــرات أخـ ـ ــرى ،وك ـ ــان مــؤشــر
السوق السعودي "تاسي" األكبر
ً
ً
عــربـيــا هــو األف ـضــل أداء محققا
ً
ً
ن ـ ـمـ ــوا كـ ـبـ ـي ــرا ب ـن ـس ـب ــة  1.4فــي
الـمـئــة ت ــاه مــؤشــرا ســوقــي قطر
وأبــوظ ـب ــي بـمـكــاســب مـتـســاويــة
ً
بلغت  1.2في المئة ورابـعــا حل
مؤشر سوق مسقط بنمو محدود
ً
جــدا لم يتجاوز  0.04في المئة،
وعلى الطرف األحمر كان مؤشر
سـ ــوق ال ـب ـحــريــن أك ـث ــر خ ـس ــارة،
وبـنـسـبــة ك ـب ـيــرة بـلـغــت  1.8في
ً
المئة تاله مؤشر دبي متراجعا
بـشـكــل واض ــح وبـنـسـبــة  1.2في
ً
المئة ،وثالثا حل مؤشر بورصة
ً
الكويت العام حاذفا نصف نقطة
مئوية.

رابحون وحواجز مهمة
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوز م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر "ت ـ ـ ــاس ـ ـ ــي"
السعودي مستوى  8آالف نقطة
خ ــال تـعــامــات األس ـب ــوع األول
من أكتوبر وأقفل على مستوى
 8008.55ن ـقــاط بـعــد أن تـصــدر
الرابحين بنمو بلغ  1.4في المئة
ولــأسـبــوع الــرابــع على التوالي
ً
مـضـيـفــا  109.87ن ـقــاط ،وكــانــت
أسعار النفط أهم العوامل ،التي
دفعت به إلى اختراق مستوى 8
ً
آالف نـقـطــة م ـج ــددا وب ـعــد تــردد
محدود ،وينتظر خالل األسبوع
ال ـم ـق ـب ــل ت ــدف ــق بـ ـي ــان ــات مــال ـيــة
مهمة خاصة بالربع الثالث من

هــذا ال ـعــام ،وتـحــدد شكل النمو
السنوي للشركات القيادية ذات
األداء المستقر ،مما سينعكس
على قــرارات المستثمرين وبناء
ً
المراكز المالية خصوصا أنها
ب ــان ـت ـظ ــار إدراج ف ــي م ــؤش ــرات
فوتسي راسل ومورغان ستانلي،
وفــي ظــل أوض ــاع أسـعــار النفط،
ً
ال ـت ــي ت ـق ـفــز س ــري ـع ــا خـ ــال هــذه
الفترة ،مما سيعزز نمو األسعار
ً
عموما في الدول المصدرة للنفط
ً
وخ ـص ــوص ــا الـخـلـيـجـيــة مـنـهــا،
و عـلــى رأ س ـهــا المملكة العربية
ً
السعودية البلد األكثر تصديرا
في النفط واحد أكبر الالعبين في
أسواق النفط العالمية.
ل ـحــق م ــؤش ــر س ــوق أبــوظـبــي
بمؤشر "تــاســي" واخ ـتــرق كذلك
حاجز  5آالف نقطة الذي يعتبر
ً
ً
مهما نفسيا لمستثمري سوق
أب ــوظـ ـب ــي ،وأق ـ ـفـ ــل ف ــوق ــه ل ـل ـمــرة
األول ـ ــى م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ــام بعد
أن جـمــع ق ــواه م ــرة أخ ــرى وعــاد
ً
ب ـق ــوة م ــدف ــوع ــا بـطـبـيـعــة ال ـحــال
بنمو أسعار النفط القوي التي
ً
ت ـ ـجـ ــاوزت  68دوالرا لـلـبــر مـيــل
وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر
مــن عــام  2014مما سيعزز نمو
اقتصاد اإلمارة الخليجية الغنية
بالنفط ،وأضاف مؤشر أبوظبي
 59.21نقطة ليقفل على مستوى
 5007.12نقاط ويصل بمكاسبه
هذا العام إلى مستوى  13.7في
المئة وهي أكبر مكاسب سنوية
ب ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــؤ ش ـ ـ ــرات دول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي بعد انقضاء
ثالثة أرب ــاع مــن الـعــام والــدخــول
في الربع األخير.
ً
وس ـ ـجـ ــل مـ ــؤشـ ــر قـ ـط ــر نـ ـم ــوا
ً
ً
واضحا ومساويا لمؤشر سوق
أبــوظ ـبــي بـنـسـبــة  1.2ف ــي المئة
واقترب كذلك من مستواه المهم

ً
نقطة مجددا ويقفل على مستوى
 2791.71نقطة.

تراجعات البورصة الكويتية

وال ــذي ت ـجــاوزه هــذا الـعــام لمرة
واحدة وهو  10آالف نقطة وأقفل
بـحــدود  9902.48نقطة بعد أن
ً
أض ــاف  118.17نـقـطــة مــدعــومــا
ب ـت ـح ـس ــن مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات االس ـ ـ ـ ــواق
ً
العالمية خصوصا في الواليات
المتحدة واليابان حيث المست
األولـ ــى أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا على
اإلط ــاق بـعــد أن بـلــغ داو جونز
مستوى  26800نقطة.
وك ـ ـ ــان م ــؤش ــر س ـ ــوق مـسـقــط
ً
مـ ـسـ ـتـ ـق ــرا ل ـك ـن ــه مـ ـ ــال لـلـمـنـطـقــة
الـ ـخـ ـض ــراء ب ـم ـكــاســب م ـح ــدودة
ً
ج ــدا كــانــت  0.04فــي الـمـئــة فقط

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2018/10/04
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2018/٠٩/٢٧

5.138.52

7.898.68

9.784.31

4.523.82

1.348.60

4.947.91

2.825.76

2018/10/04

5.111.34

8.008.55

9.902.48

4.525.78

1.324.95

5.007.12

2.791.71

الفرق

-27.18

109.87

118.17

1.96

23.65-

59.21

34.05-

التغير ()%

%5.0-

%1.4

%1.2

%0.04

%١.٨-

%1.2

%١.٢-

أي حوالي نقطتين ليقفل حول
مـسـتــواه الـســابــق عـلــى مستوى
ً
 4525.78نقطة ليبقى مستمرا
ف ــي م ـحــاولــة اس ـتــرجــاع م ــا فقد
ً
خ ــال ه ــذا ال ـعــام وب ـقــي خــاســرا
هذا العام بنسبة  11.4في المئة
وبالمركز الثاني بعد مؤشر دبي،
ال ــذي خـســر حـتــى نـهــايــة جلسة
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي هـ ــذا ال ـعــام
بنسبة  16.5في المئة.

خسائر كبيرة في البحرين ودبي
سجل مــؤشــر ســوق البحرين

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 2018/10/04
األسبوع
2018/09/27
2018/10/04
الفرق
التغير ()%

الكمية المتداولة
(سهم)
520.569.668
378.854.565
141.715.103%27.2-

النفط يرتفع قبيل عقوبات أميركا على إيران «بيتك» :استقرار نسب شغل
صادرات الواليات المتحدة من الخام تهبط مع تحول الهند لطهران «االستثماري» بين  87و%95
ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط ،أم ــس ،وس ــط تــوقـعــات من
التجار بشح في المعروض بفعل العقوبات األميركية
على صادرات الخام اإليرانية المنتظر أن تبدأ الشهر
المقبل.
وسـجــل خــام القياس العالمي مــزيــج بــرنــت 85.05
ً
دوالرا للبرميل في العقود اآلجـلــة ،بارتفاع قــدره 47
ً
سنتا ،أو ما يعادل  0.6في المئة ،عن التسوية السابقة.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
ً
ً
األميركي  55سنتا ،أو  0.7في المئة ،إلى  74.88دوالرا
للبرميل.
وستبدأ العقوبات األميركية في استهداف صادرات
ً
الخام اإليرانية اعتبارا من الرابع من نوفمبر ،وتمارس
ً
واشنطن ضغوطا على الحكومات والشركات في أنحاء
العام لكي ال تشتري الخام اإليراني.
وقلص المشترون في الهند مشترياتهم من الخام
األميركي واتجهوا لتحميل النفط اإليراني قبيل إعادة
فرض عقوبات أميركية على طهران الشهر المقبل ،في
الوقت الذي تقلص فيه الفارق بين خام غرب تكساس
ً
الوسيط األميركي وبرنت وفقا لما ذكره تجار وشركة
معلومات الشحن كبلر.
وأظهرت بيانات كبلر أن شحنات النفط األميركية
ً
المتجهة إلى الهند هبطت إلى  84ألف برميل يوميا
الشهر الماضي بانخفاض نسبته  75فــي المئة عن
ً
مستوى قياسي بلغ  347ألف برميل يوميا في يونيو.
وشكلت الهند  12في المئة من صادرات الخام األميركي
في يونيو.

وق ــال تــاجــر فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،إن المشترين
في الهند زادوا الشهر الماضي مشترياتهم من الخام
ً
اإليراني إلى  502ألف برميل يوميا بارتفاع قدره 111
ً
ألف برميل يوميا عن أغسطس "قبل فرض العقوبات"
ً
مبينا أن هذه اإلضافة حلت محل الخام األميركي.
وفي المجمل ،هبطت الصادرات األميركية  917ألف
ً
ً
برميل يوميا إلى  1.7مليون برميل يوميا في األسبوع
ً
األخير من سبتمبر وفقا إلدارة معلومات الطاقة ،إذ
بات الخام األميركي أقل جاذبية بعد ارتفاع الــدوالر
وتقلص عالوة برنت مقابل خام غرب تكساس الوسيط.
كانت الهند أحد أكبر مشتري الخام اإليراني ،كما
ً
أصبحت أيـضــا إحــدى الوجهات الرئيسية فــي آسيا
للخام األمـيــركــي هــذا ال ـعــام .بيد أن شــركــات التكرير
الـهـنــديــة قـلـصــت مـنــذ يــونـيــو مـشـتــريــاتـهــا مــن الـخــام
اإليراني قبيل العقوبات األميركية.
وأظهرت بيانات كبلر أن الصادرات األميركية لدول
ً
آسيا هبطت بمقدار  73ألــف برميل يوميا إلــى 427
ألف برميل يوميا األسبوع الماضي ،بينما تراجعت
الشحنات األميركية المتجهة إلى أوروبا بمقدار 102
ً
ً
ألف برميل يوميا مسجلة  543ألف برميل يوميا.
كـمــا زادت صـ ــادرات ال ـخــام اإليــران ـيــة إل ــى الصين
ً
بـمـقــدار  29أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا إل ــى  620أل ــف برميل
ً
ً
يــو مـيــا و فـقــا لكبلر ،إذ قلصت بكين مشترياتها من
الخام األميركي في ظل الخالف التجاري المستمر مع
الواليات المتحدة.
(رويترز)

ً
ً
الكويت تبرم اتفاقا ألجل  12شهرا
لبيع «النفتا» بعالوة أكبر
قال تجار ،أمــس ،إن مؤسسة البترول الكويتية
ً
أبــرمــت اتـفــاقــا لبيع "الـنـفـتــا" أجـلــه  12شـهــرا يبدأ
فــي ديسمبر  2018مــع مشترين آسيويين بسعر
أعلى مقارنة مع االتفاق السابق ،الذي ينتهي أجله
الشهر المقبل.
ووقعت المؤسسة اتفاق "النفتا" الكامل النطاق
ً
بـعــاوة سـعــريــة  13.50دوالرا للطن فــوق خــامــات
ال ـشــرق األوسـ ــط عـلــى أس ــاس الـتـسـلـيــم عـلــى ظهر
ً
السفينة (فوب) والخام الخفيف بعالوة  15دوالرا

للطن فوق خامات الشرق األوسط على أساس فوب.
والعالوتان أعلى  36و 42في المئة مقارنة مع
العقد السابق الذي بدأ في ديسمبر  2017وينتهي
في نوفمبر .2018
ً
وار ت ـفــع سعر برميل النفط الكويتي  56سنتا
ً
في تداوالت ،أمس األول ،ليبلغ  83.57دوالرا مقابل
ً
ً
 83.01دوالرا في تداوالت األربعاء الماضي وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

قال تقرير صادر من بيت
ال ـت ـمــويــل ال ـ َّكــوي ـتــي "ب ـي ـتــك"،
إن ن ـس ــب ال ــشـ ـغ ــل اس ـت ـقــرت
عند معدالتها السابقة لكل
مـسـتــويــات أنـ ــواع ال ـع ـقــارات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة إذ ت ــراوح ــت
ت ـل ــك ال ـن ـس ـبــة ب ـي ــن  87و95
في المئة ،في حين تحسنت
ن ـســب ال ـشـغــل ف ــي ال ـع ـقــارات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة الس ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ــي
المكاتب التي تقع في منطقة
العاصمة.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،تـتـبــايــن
متوسطات القيم اإليجارية
بـيــن الـمـنــاطــق والـمـســاحــات
المختلفة ،و يـصــل متوسط
القيمة اإليـجــاريــة فــي الــدور
األرض ــي ثــاث غــرف وصالة
م ـســاحــة 135م 2بـمـحــافـظــة
ً
العاصمة حوالي  520دينارا
ف ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء الـ ـسـ ـك ــن الـ ـخ ــاص
م ـس ــاح ــة  400م ـت ــر ك ـم ــا فــي
اليرموك وتزيد في القادسية
ً
إلى  550ديـنــارا ،وتصل إلى
ً
 580دينارا ببعض المناطق
ال ـم ـت ـم ـي ــزة ف ـ ــي ال ـم ـحــاف ـظــة
م ـثــل ال ـم ـن ـصــوريــة وك ـي ـفــان،
ويتراوح بمحافظة حولي من
 350إلــى  500ديـنــار ويصل
ً
إل ـ ـ ــى  520ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــارا ب ـب ـعــض
األمـ ــاكـ ــن ال ـم ـت ـم ـيــزة ،ويـبـلــغ
مـتــوســط الـقـيـمــة اإلي ـجــاريــة
ً
 455ديـ ـ ـن ـ ــارا بــال ـم ـحــاف ـظــة،
فـ ــي ح ـي ــن ت ـب ـل ــغ ب ـم ـحــاف ـظــة
الـفــروانـيــة مــن  320إلــى 380
ً
دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا وبـ ـع ــض ال ـم ـنــاطــق
المميزة  400دينار ،ويصل
ً
إل ـ ـ ــى  420ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــارا ب ـب ـعــض
ً
الـمـنــاطــق األك ـثــر تـمـيــزا مثل
إشبيلية ،ويتراوح بين 320
ً
إل ــى  420ديـ ـن ــارا بمحافظة
األح ـمــدي ،ويسجل مــن 350
ً
إل ــى  450ديـ ـن ــارا بمحافظة
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ويـ ــرت ـ ـفـ ــع

خ ـ ـسـ ــارة ك ـب ـي ــرة هـ ــي األك ـ ـبـ ــر لــه
خالل آخر ستة أشهر وهو األكثر
ً
تماسكا خــال الفترة الماضية
بـيــن األس ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة وكــان
يـتــأثــر ب ــأداء األس ـهــم المشتركة
ً
اإلدراج خ ـصــوصــا بـيـنــه وبـيــن
ب ــورص ــة ال ـكــويــت كــأسـهــم أهـلــي
ً
متحد والذي تذبذب كثيرا خالل
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ب ـع ــد نـشــر
كثير مــن أخ ـبــار االن ــدم ــاج بينه
وب ـيــن بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي،
كذلك كانت هناك أخبار عن دعم
ال ـم ــوازن ــة الـبـحــريـنـيــة م ــن ثــاث
دول خـلـيـجـيــة ه ــي ال ـس ـعــوديــة

والكويت واإلمــارات بحوالي 10
مـلـيــارات دوالر وبـيــن هــذا وذاك
خسر مؤشر سوق المنامة نسبة
 1.8في المئة تعادل  23.65نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 1324.95
نقطة ويمحو مكاسب هذا العام
ويعود لنقطة بدايته.
وع ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ــؤشـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــوق دبـ ــي
للخسائر وسجل خسارة واضحة
أض ــاع ــت ع ـل ـيــه م ـع ـظــم مـكــاســب
األسبوع األخير من الربع الثالث
لتزيد الضغوط عليه بعد أن فقد
نسبة  1.2فــي الـمـئــة هــي 34.05
ن ـق ـط ــة ل ـي ـك ـســر م ـس ـت ــوى 2800

ب ــدأت بــورصــة الـكــويــت الــربــع
ً
الـ ـ ــرابـ ـ ــع سـ ـلـ ـب ــا عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
مــؤشــرات ـهــا ال ـثــاثــة الــرئـيـسـيــة،
كذلك متغيرات السيولة والنشاط
إذ خسر مؤشر البورصة العام
نـ ـص ــف نـ ـقـ ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة تـ ـع ــادل
 27.18نقطة ليقفل على مستوى
 5111.34نقطة بينما فقد مؤشر
ال ـب ــورص ــة األول نـسـبــة مـقــاربــة
كانت  0.6في المئة تعادل 30.84
نقطة ليقفل على مستوى 5314.9
ن ـق ـطــة وكـ ــانـ ــت خ ـس ــائ ــر مــؤشــر
ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي أقـ ـ ــل بـقـلـيــل
وبنسبة  0.4فــي الـمـئــة تـســاوي
 20.5نقطة ليقفل على مستوى
 4741.54نقطة.
وت ــراج ـع ــت ح ــرك ــة الـ ـت ــداوالت
ب ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي بـ ـع ــض ج ـل ـســات
األسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوع وس ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــت أدن ـ ـ ـ ــى
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا خ ـ ــال آخ ـ ــر سـتــة
أشهر إذ انخفضت السيولة إلى
مستويات دون  10ماليين دينار،
لكن ارتفاعها في جلسات أخرى
خ ـف ــض الـ ـخـ ـس ــارة األس ـب ــوع ـي ــة
اإلجمالية التي بلغت نسبة 38.9
فــي الـمـئــة م ـقــارنــة مــع األس ـبــوع
األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي،
وتــراجــع النشاط بنسبة  27في
المئة وانخفض عــدد الصفقات
بنسبة أق ــل كــانــت  21فــي المئة
وت ـ ــذب ـ ــذب أداء م ـع ـظ ــم األس ـه ــم
ال ـق ـي ــادي ــة ف ــي الـ ـس ــوق األول إذ
عانت تراجع عروض البيع كذلك
الطلب مما جعلها أكثر عرضة
لـلـتــذبــذب خ ــال بـعــض جلسات
األسبوع.

ً
الـمـتــوســط إل ــى  480دي ـن ــارا
فــي المناطق المتميزة كما
في المسايل ،أما في محافظة
الـ ـجـ ـه ــراء فـ ـتـ ـت ــراوح الـقـيـمــة
اإليجارية ما بين  300و400
دينار.
وتـبـلــغ الـقـيـمــة اإليـجــاريــة
للشقة المكونة مــن غرفتين
وص ــال ــة م ـس ــاح ــة 60م 2فــي
محافظة العاصمة مــن 300
ً
إل ـ ـ ــى  330دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــارا ،ب ـي ـن ـمــا
تـ ـ ـت ـ ــراوح ل ـن ـف ــس ال ـم ـس ــاح ــة
في محافظة حولي من 270
ً
إل ــى  320ديـ ـن ــارا وق ــد تــزيــد
ً
إل ــى  330ديـ ـن ــارا ف ــي بعض
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،فـ ــي حـ ـي ــن تـبـلــغ
بمحافظة الفروانية من 260
إلى  300دينار ،وفي محافظة
األحـمــدي بين  260إلــى 270
ً
دي ـ ـنـ ــارا ،بـيـنـمــا تـ ـت ــراوح من
 280إ لـ ـ ــى  300د ي ـ ـنـ ــار فــي
محافظة مبارك الكبير ،وفي
محافظة الجهراء من  270إلى
 300دينار.
أم ـ ــا ال ـش ـق ــق ال ـم ــؤل ـف ــة مــن
غرفتين وصالة مساحة 70
إلى  74م 2فقد بلغ متوسط
ال ـق ـيــم اإليـ ـج ــاري ــة ب ـيــن 330
ً
إلى  360دينارا في محافظة
ال ـع ــاص ـم ــة ،وب ـي ــن  300إلــى
ً
 350ديـ ـ ـن ـ ــارا فـ ــي م ـحــاف ـظــة
حــولــي ،وبـيــن  290إل ــى 340
ً
دينارا في محافظة الفروانية
وب ـم ـح ــاف ـظ ــة األحـ ـ ـم ـ ــدي مــن
 280إلى  310دنانير ،وتزيد
ً
إل ــى  320ديـ ـن ــارا ف ــي بعض
المناطق كما في الفحيحيل،
بـيـنـمــا ف ــي مـحــافـظــة م ـبــارك
ال ـك ـب ـيــر ب ـيــن  310إلـ ــى 330
ً
دينارا ،وفي محافظة الجهراء
بين  300إلى  330دينار.

القيمة المتداولة
(دينار)
104.055.167
63.590.915
04.464.252%38.9-

عدد الصفقات
19.869
15.672
4.197%12.1-

إقفال المؤشر
العام
5.138.52
5.111.34
27.18%0.5-

إقفال المؤشر
األول
5.345.74
5.314.90
٣٠.84%0.6-

إقفال المؤشر
الرئيسي
4.762.03
4.741.54
20.49%٠.٤-

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

عدد جلسات
التداول
5
5
-
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اقتصاد

العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالمصالح األميركية
مارك بلومفيلد

في ظل عولمة األسواق
ستجد الشركات الروسية
استهدفتها العقوبات
التي
ً
األميركية أسواقا أخرى لبيع
بضائعها .كما يجب أن يتم
استهداف الكيانات الروسية
عن طريق تجميد األصول،
وفرض حظر على السفر
بحذر.

مع اقتراب انتخابات منتصف
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ف ـ ــي شـ ـه ــر ن ــوفـ ـمـ ـب ــر قــد
تـتـعــرض ال ـمــؤس ـســات األمـيــركـيــة
ل ـه ـج ـم ــات س ـب ــران ـي ــة مـ ــن ج ــان ــب
روس ـي ــا وغ ـيــرهــا م ــن الـحـكــومــات
ً
األجنبية ،ونـظــرا ألن الدليل على
ً
ت ــدخ ــل روسـ ـي ــا أص ـب ــح واضـ ـح ــا،
طرحت ادارة ترامب والكونغرس
ً
خططا تهدف الى معاقبة روسيا
على تصرفاتها ومنع االعتداء في
المستقبل .وأحد هذه االقتراحات
الذي يعرف باسم قانون الدفاع عن
األمن األميركي من عدوان الكرملين
(داس ـكــا) ،وال ــذي تبناه السناتور
ً
ل ـنــدســي غ ــراه ــام سـيـلـحــق ض ــررا
بــاألعـمــال الـتـجــاريــة المحلية من
خــال فــرض مجموعة واسعة من
العقوبات بصورة مفرطة.
وفيما هــدف هــذا االق ـتــراح الى
ردع تدخل روســي في المستقبل،
ً
فإنه في الواقع سيسبب اضطرابا
فــي ســاســل ام ــداد الـنـفــط والـغــاز
ال ــدولـ ـي ــة .وي ـم ـكــن أن ي ـع ـنــي هــذا
زيــادة أسعار النفط وربما نقصه
اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى ق ـ ـضـ ــايـ ــا س ـل ـس ـل ــة
اإلمـ ـ ــداد ال ـت ــي تـفـضــي ال ــى تكلفة
أعـلــى عـلــى المستهلك األمـيــركــي.
وهذه العقوبات الجديدة ستجبر
ً
ال ـشــركــات األم ـيــرك ـيــة أي ـض ــا على
ال ـ ـخـ ــروج م ــن م ـش ــاري ــع مـشـتــركــة
ضـ ـم ــن روسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــا ي ـف ـض ــي ال ــى
ت ــأثـ ـي ــرات س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ش ــرك ــات
الطاقة األميركية وفرص التوظيف
المحلية.
ومن خالل فرض عقوبات على
شركات الطاقة والكيانات المالية
الــروسـيــة سيكون هـنــاك تأثيرات

ً
عكسية أيضا على األسواق المالية
الــدولـيــة ،ألن تحويل ال ــدوالر الى
ع ـ ـمـ ــات اخ ـ ـ ـ ــرى س ـي ـص ـب ــح أك ـث ــر
ص ـعــوبــة ،وي ـس ـبــب ع ــواق ــب ح ــادة
تشمل المجتمع المالي الدولي.

التداعيات األخرى
وإضافة الى فرض عقوبات على
شركات الطاقة والمال الروسية فإن
ً
"داس ـك ــا" يستهدف أي ـضــا اص ــدار
دي ـ ــون س ـي ــادي ــة روسـ ـي ــة ج ــدي ــدة،

ً
والتي تعرف أيضا بأنها األموال
الـتــي تقترضها ال ــدول ــة عـبــر بيع
س ـن ــدات ق ــد صـ ــدرت ف ــي األس ــاس
مــن جانب الحكومة الروسية في
كــل أنـحــاء الـعــالــم ،وهــي تستخدم
بكثرة في العقود وأدوات التحوط.
ويـمـكــن لـهــذه الـعـقــوبــات أن تؤثر
على قيمة هذه األدوات كما تؤثر
ب ـصــورة سلبية عـلــى الـصـنــاعــات
خارج األسواق المالية.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـه ــذه الـ ـعـ ـق ــوب ــات أن

تفضي الى هبوط في األسعار في
أس ــواق ليست مــرتـبـطــة بـقــوة مع
الواليات المتحدة ،وتسبب تقلبات
ً
وهـبــوطــا فــي الطلب على الــديــون
ال ــروسـ ـي ــة ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـيــة.
وي ـم ـك ــن ل ـل ـت ـص ــرف ــات األم ـي ــرك ـي ــة
أن ت ــدف ــع الـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـتـجــاهــل
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ال ــى اقــامــة
عــاقــات أوثــق .وقــد تطور الصين
وايــران بالتالي عالقات أقــوى مع
روسـ ـي ــا ،م ــا ي ـعــرض لـلـخـطــر أمــن

االنتخابات األميركية بقدر أكبر
من خالل تقارب "الدول المارقة".

استمرار عمل الشركات الروسية
وفي ظل عولمة األسواق ستجد
الشركات الروسية التي استهدفتها
ً
العقوبات األميركية أسواقا اخرى
لبيع بضائعها .كما يجب أن يتم
استهداف الكيانات الروسية عن
ط ــري ــق تـجـمـيــد األصـ ـ ــول وف ــرض
حظر على السفر بحذر ،ألن على

الواليات المتحدة أال تحظر العمل
التجاري بين الشركات األميركية
ورجال األعمال الروس الشرعيين.
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال دعـ ـ ـ ــوة روس ـ ـيـ ــا ال ــى
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ات ـف ــاق ــات تـجــاريــة
تستطيع ال ــدول األجنبية اخــراج
الـشــركــات األمـيــركـيــة مــن مشاريع
يشمل البعض منها االستثمارات
والبنية التحتية القديمة.
إن فرض عقوبات على قطاعات
الطاقة والمال الروسية سيفضي
ال ــى خ ـســارة الـشــركــات األميركية
صفقات مشتركة ،وأال تتمكن من
ضمان دفعات من كيانات روسية،
ك ـم ــا ي ـم ـك ــن أن تـ ـت ــرك ال ـش ــرك ــات
األمـيــركـيــة غير ق ــادرة على الدفع
الى موظفيها في روسيا.
ويـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
ً
األم ـي ــرك ـي ــة أن ت ــاح ــظ أيـ ـض ــا أن
اب ـق ــاء األعـ ـم ــال األم ـيــرك ـيــة خ ــارج
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـ ـ ـ ــؤدي الـ ــى
عـقــوبــات عـلــى األف ـك ــار ،وم ــن دون
عمل شركات أميركية في روسيا
ستكون هناك فرصة ضئيلة فقط
في أن تتعرض الشركات الروسية
لـشـفــافـيــة وم ـس ــاء ل ــة وم ـمــارســات
حوكمة جيدة.
وباختصار ،فإن العقوبات التي
فــرضــت عـلــى روس ـيــا لــن تـقــدم أي
شيء من أجل تغيير سلوكها.
ويـ ـتـ ـعـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـش ــرعـ ـي ــن
األميركيين العمل على استجابة
تحقق معاقبة الحكومة الروسية
ع ـل ــى ت ــدخ ـل ـه ــا فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
األميركية ،فيما تسمح للشركات
األم ـيــرك ـيــة ب ـم ـمــارســة عـمـلـيــاتـهــا
العادية.

وعـ ـل ــى ع ـك ــس "داس ـ ـ ـكـ ـ ــا" يــأخــذ
ً
مشروع قانون آخر مسارا أكثر دقة
نـحــو ال ـحــل .وي ـهــدف قــانــون ال ــردع
السبراني واالستجابة "ســدرا" الى
معاقبة الـتــدخــل مــن خــال تحديد
أولئك الالعبين المسؤولين بصورة
مباشرة عن الهجمات السبرانية.
ويـتـطـلــب "س ـ ــدرا" م ــن الــرئـيــس
ت ـعــريــف ال ـم ـهــاج ـم ـيــن ع ـلــى أنـهــم
ً
ً
"العبون يشكلون خطرا سبرانيا
ً
جــوهــريــا" ،ونعتهم بشكل محدد
ً
بدال من فرض عقوبة عبر األسواق
الدولية برمتها.
وي ـ ـف ـ ــوض م ـ ـش ـ ــروع الـ ـق ــان ــون
ً
أيضا فرض العقوبات من شريحة
واس ـع ــة م ــن ال ـخ ـي ــارات ال ـم ـحــددة
ض ــد كـ ـي ــان ي ــوص ــف ب ــأن ــه "الع ــب
ً
ً
ً
يشكل خـطــرا سبرانيا جوهريا"،
كما يـعــرض على الــرئـيــس فرصة
الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن ف ـ ـ ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات
عـ ـ ـل ـ ــى أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس كـ ـ ــل حـ ـ ــالـ ـ ــة ع ـل ــى
ح ـ ــدة .وس ـي ـس ـمــح هـ ــذا األس ـل ــوب
الـمـسـتـهــدف بـفــرض عـقــوبــة فيما
يتفادى االضرار باألعمال التجارية
األميركية المحلية.
ويمكن ألسلوب "داسكا" العنيف
أن يعطل األعمال األميركية بقدر
يـ ـف ــوق مـ ــا ت ـس ـت ـط ـي ـعــه ال ـح ـكــومــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـعـ ــرض الـ ـش ــرك ــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـ ــى دف ــع
ثـمــن الـمـخــالـفــات ال ــروس ـي ــة .ومــن
خ ــال األس ـلــوب الـمـسـتـهــدف مثل
ال ــذي اقـتــرح فــي "س ــدرا" لــن تكون
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة واألس ـ ـ ـ ــواق
الدولية ضررا إضافيا في المعركة
ضد التدخل في االنتخابات.
(مجلة فورتشن)

الحرب التجارية تتسبب في هبوط مؤشرات «تسال» تتخطى اإلنتاج المستهدف
التصنيع في الصين
من نموذجها الثالث وتتعثر في التسليم
•

تقرير بلومبيرغ

شهد مقياسان ألنشطة قطاع التصنيع
ً
ً
في الصين تراجعا حــادا في شهر سبتمبر
الماضي ،مما يعكس التباطؤ االقتصادي
في ذلك البلد مع تداعيات الحرب التجارية
م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .وق ــد وص ــل مــؤشــر
مديري الشراء الى  50.8في سبتمبر مقابل
 51.3فــي أغسطس ،وهــو أدنــى مــن متوسط
التقديرات عند  51.2فــي دراس ــة اقتصادية
لوكالة بلومبيرغ.
وفــي غـضــون ذل ــك ،هبط مــؤشــر كيكسين
للتصنيع بي ام آي  ،PMIالذي يعكس بشكل
أف ـض ــل ال ـم ـشــاعــر ب ـيــن ال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة
األصـغــر مــن  50.6الــى  ،50وهــو األدن ــى منذ
شهر مايو  2017والقراء ة من  50هي الخط
الفاصل بين التوسع واالنكماش.
ويعني عدم تحقيق تقدم في المفاوضات
بين واشنطن وبكين حول المنافسة التجارية
بينهما وجود فرصة الزدياد قوائم التعرفات
على ما قيمته  250مليار دوالر من البضائع
الصينية المصدرة الى الواليات المتحدة كما
هدد بذلك الرئيس ترامب.
وم ـ ـ ــع مـ ـس ــاح ــة ط ـف ـي ـف ــة لـ ـلـ ـتـ ـف ــاؤل ح ــول
الطلب الخارجي يتمحور الوضع المتعلق
بــاالق ـت ـصــاد الـصـيـنــي بـشـكــل م ـتــزايــد حــول
فعالية اج ــراء ات التحفيز المستهدفة التي
طرحت في هذه السنة.
وهبط مقياس طلبات التصدير الجديدة
في تقرير التصنيع بي ام آي الــى  ،48وهو
الـشـهــر ال ــراب ــع عـلــى ال ـتــوالــي مــن االنـكـمــاش
والقراءة األدنى منذ سنة .2016
وقــال راجـيــف بـيـســواس ،وهــو اقتصادي
رفيع لدى آي اتش اس ماركيت HIS Markit
في سنغافورة ،إن "المزيد من التباطؤ في
ب ــي ام آي لـلـتـصـنـيــع الــرس ـمــي ف ــي الـصـيــن
يـعـكــس ش ــدة تــأثـيــر ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة بين
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وال ـص ـي ــن ع ـل ــى ق ـطــاع
تصدير التصنيع في الصين .ويظل وضع

األجـ ــل الـقـصـيــر ل ـق ـطــاع ت ـصــديــر التصنيع
ً
الصيني ضعيفا مع أن الحكومة الصينية
قــد تطبق المزيد مــن اج ــراء ات التحفيز من
أجل دعم النمو".
وارتفع بي ام آي الرسمي لغير التصنيع
الـ ــى  54.9ل ـيــؤشــر الـ ــى أن ال ـط ـلــب الـمـحـلــي
ً
على الخدمات والبناء يظل قويا بما يكفي
لـتـخـفـيــف ال ـب ـعــض م ــن الـ ــريـ ــاح الـمـعــاكـســة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا االق ـت ـص ــاد في
الوقت الراهن.

وينكي ليو لدى تشاينا انترناشنال كابيتال
كورب في بكين.
و ق ــال المحللون "سنستمر فــي المراقبة
عن كثب للبنية التحتية ونمو االستثمارات
العقارية ،ألنها قد تقود االستقرار الحلقي".
ووعد المسؤولون بطرح تحفيز مالي في
ص ــورة خفض ضــرائــب وانـفــاق على البنية
الـتـحـتـيــة ،بغية حـمــايــة االق ـت ـصــاد المحلي
ب ـش ـكــل م ــا م ــن ت ــأث ـي ــرات الـ ـن ــزاع ال ـت ـج ــاري.
ً
ويتوقع المحللون أ يـضــا أن يستمر البنك
الـمــركــزي الصيني فــي تــزويــد السيولة الى
النظام المالي بهدف دعم النمو االقتصادي.

وقــال غاو يــووي ،وهو باحث لدى معهد
التمويل الــدولــي لبنك الصين في بكين ،إن
"سـيــاســة الــدعــم الـحـكــومــي سـتـبــدأ بــإحــداث
تأثير في الربع األخير وقد يعوض الضرر
الناجم عن الحرب التجارية ،ودفعت الجهود
الرامية الى دعم االستثمار في البنية التحتية
أنشطة البناء كما أن صناعات الخدمات تقدم
فــي ال ـعــادة أداء أفـضــل فــي الــربـعـيــن الثالث
واألخير".
وك ــان ــت ال ـم ــؤش ــرات األولـ ـي ــة لـبـلــوكـبـيــرغ
ايكونوميكس حــول االقتصاد الصيني قد
أن ــذرت بــالـتــراجــع وأظ ـهــرت ت ــردي المشاعر
فــي شـهــر سبتمبر ،كـمــا أن الـتـقــريــر يعطي
ص ــورة متقدمة عما يـحــدث فــي الصين من
خالل تجميع المؤشرات المبكرة المتوافرة
حول أوضاع العمل التجاري ومشاعر السوق.
وي ـت ـب ــع هـ ــذا ال ـ ـتـ ــردي ال ـت ـب ــاط ــؤ ف ــي نـمــو
األرباح الصناعية في شهر أغسطس ،وكان
أداء الشركات الخاصة أســوأ من المشاريع
المملوكة لـلــدولــة ،ولـكــن التناقض فــي تلك
المعلومات يشير الى أن صورة المصنعين
الصينيين قد تكون أسوأ مما تظهره معدالت
النمو الرسمية.
ً
ويشير تقرير "بي ام آي" الرسمي أيضا الى
ارتفاع معدالت البطالة في قطاع التصنيع،
ً
ً
وف ـقــا لـمــا كـتـبــه مـحـلـلــون أخ ـي ــرا بـمــن فيهم

المؤشرات األخرى

سياسة الدعم الحكومي

كانت كل مؤشرات التجزئة واالتصاالت
وتقنية المعلومات والصناعات المالية في
تقرير "بي ام آي" فوق  ،55وأظهرت أنشطة
قوية فيما أشارت قراءة خدمات المواصالت
ً
والعقارات انكماشا ،بحسب المكتب الوطني
لالحصاء كما تسارع نشاط البناء بصورة
الفتة.
وإذا استدام ذلك التحسن في أعمال البناء
فقد يؤشر الى أن اإلجراءات التي هدفت الى
تحسين اسـتـثـمــارات البنية التحتية بــدأت
ً
تحدث تأثيرا.
وقـ ـ ــال ون تـ ـ ــاو ،وهـ ــو م ـح ـلــل لـ ــدى مــركــز
الصين للمعلومات اللوجستية ،إن "الحرب
ال ـت ـجــاريــة م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ك ــان لها
تأثيرها السلبي ،ولـكــن مــع هـبــوط اعتماد
الصين على التجارة فإن النفوذ يمكن تدبيره
بشكل إجمالي".

•

روث ريدر

كانت سنة صعبة بالنسبة إلى شركة تسال ،التي أعلنت في األسبوع
الماضي أنها أنتجت  55239سيارة من موديل  3في هذا الربع محققة
الهدف الذي حددته.
وينتظر المستثمرون اآلن معرفة ما اذا كانت هذه الشركة قادرة على
تلبية هدفها اآلخر في هذا الربع أال وهو تحقيق أرباح .وبشكل اجمالي،
أنتجت الشركة  80142سيارة من كل الموديالت ،وسلمت  83500سيارة
ً
بصورة اجمالية ،أي أكثر قليال مما أنتجته .وكانت هذه األرقام متماشية
ً
أيضا مع توقعاتها ،ولكن "تسال" لم تتمكن من تلبية الهدف اآلخر الذي
حددته لنفسها :فقد أرادت أن تنتج خمسة آالف سيارة من موديل  3في
األسبوع على أساس دائم.
ويـفـتــرض أن بـلــوغ هــذه الــرقــم يمثل خـطــوة رئيسية مــن أجــل بلوغ
ً
الربحية ،وفيما أنتجت "تسال" أكثر قليال من خمسة آالف من سيارات
موديل  3في أحد أسابيع شهر يونيو الماضي – وأثبتت قدرة منشآتها–
اال أنها تكافح جاهدة في المكونات األخرى لعملية التصنيع.
وبحسب ماسك فإن "تسال" التي كانت في "جحيم اإلنتاج" قبل عام
أصبحت اآلن في "جحيم التسليم اللوجستي".
وبكلمات اخرى ،عرفت "تسال" كيف تحشد العمال لتلبية مواعيد االنتاج،
ولكن يبدو أنها تكافح من أجل تسليم اإلنتاج الى العمالء .ويشتكي عمالء
"تسال" الذين يتملكهم الغضب عبر وسائل التواصل االجتماعي من التأجيل
الذي ال نهاية له وتواريخ التسليم التي تتغير باستمرار.
وفي غضون ذلك ،قالت صحيفة نيويورك تايمز إن "تسال" تبدو كأن
لديها الكثير من السيارات التي لم يتم تسليمها ،وال تستطيع تسجيل
مبيعات اال بعد توصيل السيارات ،لذلك فإن هذه المشاكل اللوجستية
يمكن أن تؤخر عوائد هذا الربع.
ونسب ماسك في تغريدات البعض من هذه القضية المتعلقة بالتسليم
ً
الــى نقص شاحنات نقل السيارات ،ولكنه يقول أيضا إن "تسال" تقوم
بصنع ناقالتها من أجل تلبية الطلب.
وذلك حل غريب بالنسبة الى شركة تبدو في مأزق مالي ،وهي تنفق

ثقافة اقتصادية
األثر االجتماعي
للتضخم

ً
تاريخيا حوالي مليار دوالر من تدفقاتها النقدية الحرة في كل ربع سنة،
وقد خفضت ذلك الرقم في الربع األخير وعدلت انفاقها المتوقع للسنة
كلها عند أقل من  2.5مليار دوالر ،ولكن "تسال" أنهت الربع األخير عند
ً
نحو  3مليارات دوالر في حسابات قابلة للدفع .وكان لديها أيضا 2.2
ً
مليار دوالر نقدا و 942مليون دوالر من ودائع العمالء.
وقد ساعدت الودائع على عدم اضطرار الشركة الى جمع تمويل جديد،
ً
ولكن ذلك قد ال يكون كافيا بعد اآلن .و"تسال" مدينة بـ 11.6مليار دوالر،
ومعظم هذا المبلغ يستحق خالل السنوات الثالث التالية.
وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي قال تقرير من بنك غولدمان ساكس
إنه يتوقع أن تضطر "تسال" إلى جمع أمــوال من أســواق رأس المال في
النصف األول من العام المقبل .وقــال ماسك إنه لم تكن لديه خطط في
الربع األخير لجمع أسهم.
ويصعب بصورة متزايدة فهم حسابات "تسال" .ومن أجل توضيح
التشوش سيتطلع المستثمرون الى بلوغها ربحية موثوقة في نهاية
هذا الشهر.
(فاست كومباني)

ه ــو أث ــر يـنـتــج ع ــن الـتـضـخــم ال ـم ـل ـمــوس ،أي
االرتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات،
والذي قد يتجاوز المعدالت االعتيادية ( 5 – 1في
المئة سنويا) .وينتج عن هذا النوع من التضخم
تدهور متواصل في القوة الشرائية للنقود ،مما

يؤدي إلى تفشي ظواهر الرشوة والفساد المالي
واإلداري والتكسب غير المشروع ،حيث يلجأ
بعض األفراد إلى هذه التجاوزات غير األخالقية
ل ـت ـعــويــض ال ـت ـنــاقــص ال ـم ـس ـت ـمــر ف ــي دخــول ـهــم
الحقيقية ،ومن ثم في مستوى معيشتهم.

منتجو السيارات قلقون على مستقبل مصانعهم البريطانية من «بريكست»
أكبر المحتجين «جاكوار» و«تويوتا» ...و«بي إم دبليو» تخطط لنقل «الميني» إلى هولندا
•

نيل وينتون

عبر منتجو الـسـيــارات فــي أوروبـ ــا ،الذين
اج ـت ـم ـعــوا ف ــي ب ــاري ــس ع ـلــى ه ــام ــش مـعــرض
السيارات الــذي يقام كل عامين عن شعورهم
بقلق متزايد من االحتماالت الخطيرة المترتبة
على خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي،
ً
والــذي سيكون وشيكا عند اجتماعهم ثانية
لحضور المعرض الرئيسي التالي للسيارات
في جنيف في مطلع مارس المقبل.
وستغادر بريطانيا االتحاد األوروبي في 29
مارس  .2019وتجري التجارة بين بريطانيا
والـ ــدول األع ـض ــاء فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي في
الوقت الراهن بحرية تامة كما لو أنها في دولة
واحــدة .وقد أقامت شركات السيارات الكبرى
في بريطانيا ،مثل تويوتا ،ونيسان ،وهوندا،
وبــي ام دبليو ميني ،وجــاغــوار ،والنــد روفــر،
سالسل امداد واسعة هناك ،وإذا ما اضطربت
ه ــذه الـســاســل فـلــن يـمــر وق ــت طــويــل قـبــل أن
يتعثر اإلنتاج.
وكــانــت بريطانيا واالت ـح ــاد األوروبـ ــي قد
تفاوضا حول إجــراء ات "بريكست" على مدى
عــام ـيــن ول ـكــن الي ـ ــزال م ــن غ ـيــر ال ــواض ــح نــوع

الترتيبات التي سيتم االتفاق عليها .ويوجد
عدد غير قليل من النقاد يقولون إن المحادثات
ستنهار ،مما سيجبر بريطانيا على ا جــراء
ً
ت ـجــارت ـهــا ال ـخــارج ـيــة وف ـق ــا ل ـش ــروط منظمة
التجارة الدولية.
ويمكن لهذه النتيجة التي تدعى "البريكست
الـحــاد" أن تفضي الــى مشاكل قصيرة األجــل
عـنــد الـ ـح ــدود ،عـنــدمــا يـتــوقــف ال ـتــدفــق الـحــر
الــراهــن آلالف الـشــاحـنــات الـتــي تحمل القطع
األساسية للمعامل .وسيؤدي ذلك الى توقف
ســريــع لصناعة الـسـيــارات البريطانية والــى
عرقلة ضخمة للسير في الموانئ بين فرنسا
وبريطانيا .وثمة مصلحة كبيرة لدى الجانبين
في استمرار التدفق الحر للتجارة ،ولكن ذلك
ال يطمئن صناع السيارات.
ش ــرك ــة ت ــوي ــوت ــا ذك ـ ــرت ف ــي ب ــداي ــة مـعــرض
ب ــاري ــس ان ــه اذا ح ــدث "بــري ـك ـســت حـ ــاد" فــإنــه
سيضر بعوائدها األسبوعية البالغة  78مليون
دوالر من عملياتها في بريطانيا.
وق ــال رئ ـيــس تــويــوتــا فــي أوروب ـ ــا جــوهــان
ف ــان زي ــل إن "الـبــريـكـســت ال ـح ــاد" سيجبرها
ع ـلــى اغ ـ ــاق مـصـنـعـهــا ف ــي ب ـيــرنــاس ـتــون في
ان ـك ـل ـتــرا ،حـيــث أنـتـجــت  144أل ــف س ـي ــارة في

العام الماضي .وللشركة مصنع محركات في
ديسايد في ويلز كما أنها أطلقت سيارتها من
طراز كوروال واغون الرياضية في المعرض.
وقــالــت شــركــة بــي ام دبـلـيــو ان ــه اذا لــم يتم
ال ـتــوصــل ال ــى ات ـفــاق ـيــة ت ـج ــارة ب ـيــن االت ـح ــاد
األوروبي وبريطانيا فإنها ستنقل المزيد من
انتاجها من سياراتها الميني الى هولندا.
وأبلغ الرئيس التنفيذي للمجموعة هارالد
كــروغــر الصحافيين فــي معرض بــاريــس يوم
ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي "ن ـحــن نـسـتـعــد لبريكست
صـعــب وه ــي حــالــة خ ـس ــارة م ــؤك ــدة للمملكة

الـمـتـحــدة واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،وه ــي ليست
الـسـيـنــاريــو الــرئـيـســي لـنــا فــي الــوقــت الــراهــن،
ولكننا نستعد له ،ونحن نقدر فرصة حدوثه
بنسبة  50في المئة.
ول ــم ت ـكــن ال ـحــالــة كـلـهــا كـئـيـبــة وق ــات ـم ــة ،اذ
يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة رينو كارلوس
غصن أن الجانبين سيتوصالن الــى اتفاقية
ح ــول الـبــريـكـســت ت ـكــون مــرضـيــة لـهـمــا .وأبـلــغ
الصحافيين فــي الـمـعــرض " اذا سألتني عن
شـعــوري فــأنــا أجــد صعوبة فــي تخيل حــدوث
شيء يتعارض مع المصلحة االقتصادية للبالد".

وقاد غصن تحالف رينو نيسان منذ سنة
 1999ول ــدى "ن ـي ـســان" مـعـمــل ف ــي سـنــدرالنــد
بإنكلترا ،وقد أنتج أكثر من  500ألف سيارة في
العام الماضي شملت بشكل رئيسي كاشكيس
وجيوكز ،اضافة الى سيارات ليف الكهربائية
وانفينيتي كيو اكس .30
وكانت أكثر االحتجاجات حدة ضد احتماالت
"البريكست" قد صــدرت عن تاتا من جي ال آر
في الهند التي تصنع سيارات جاكوار والند
روفر ،وهي عرضة للخطر بشكل خاص ،ألنها
فوجئت بانتهاء قوة الديزل في أوروبا ،بينما
 90في المئة من انتاجها يعمل بمحركات ديزل.
وف ـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
الصحافي يوم الثالثاء الماضي في مونديال
دي أوتوموبيل ،جذبت بي ام دبليو األضواء من
ً
خالل جيلها السابع الجديد كليا من سلسلة –
 .3وهذه السيارة الصغيرة ستنافس ألفا روميو
غيليا وجاكوار اكس اي وفولفو اس .60
وبــرزت السيارات الكهربائية الــى الواجهة
عـبــر ال ـط ــرح األول ل ـس ـيــارة أودي اي – ت ــرون
وم ــرس ـي ــدس اي ك ـيــو س ــي .وع ــرض ــت "ت ـســا"
الموديل  3في باريس على شكل مقدمة ألول
مبيعاتها فــي أوروب ــا فــي الـعــام المقبل .وفي

الجانب المحتمل السعر من السوق برز الجيل
الجديد من سوزوكي جيمني وهي سيارة لم
يتم تحديثها منذ حوالي عشرين سنة ،وكانت
س ــوزوك ــي انسحبت م ــن األسـ ــواق األميركية
في .2012
وش ــارك ــت أوروب ـ ــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
شغفها بالسيارات الرياضية التي تواجد كثير
منها في المعرض.
وأطلقت "أودي" سيارتها المدمجة كيو 3
الرياضية التي تنافس بي ام دبليو اكــس .1
كما أن فولكسفاغن سـيــات أطلقت سيارتها
المتوسطة الـحـجــم ذي تــاراكــو وهــو نـمــوذج
م ــن  3ص ـفــوف يـنــافــس نـيـســان اك ــس – تــريــل
وبيجو  .5008وتبيع فولكسفاغن نسختها
الخاصة من تيغوان وسكودا ويقوم فرع آخر
من فولكسفاغن ببيع كودياك.
وي ـف ـت ـقــد ال ـم ـع ــرض ال ـك ـث ـيــر م ــن الــاعـبـيــن
الرئيسيين الذين رفضوا المشاركة ،وتشمل
ال ـقــائ ـمــة فــولـكـسـفــاغــن ،وس ــوب ــارو ،وفــول ـفــو،
ومـ ـ ـ ــازدا ،وم ـي ـن ــي ،وم ـي ـت ـســوب ـي ـشــي ،وف ـ ــورد،
وبنتلي ،وفيات كرايسلر ،وسيارتها ألفا روميو
وسيارات الجيب.
(مجلة فوربس)

اقتصاد
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الدوالر ألعلى مستوى في  6أسابيع
ات ـجــه ال ـ ــدوالر نـحــو ب ـلــوغ أع ـلــى مـسـتــوى ف ــي ستة
أسابيع أمس ،قبل بيانات الوظائف األميركية الشهرية
الـتــي يــأمــل المستثمرون أن تسلط الـضــوء على مدى
طول فترة دورة رفع أسعار الفائدة األميركية في الفترة
المقبلة.
ويـتـفــوق الـ ــدوالر فــي أدائ ــه على غـيــره مــن العمالت
الكبرى في حين يواصل االقتصاد األميركي النمو بقوة،
بينما جاءت بيانات خالل اآلونة األخيرة في اقتصادات
أخرى كبيرة بينها منطقة اليورو دون التوقعات.
ويترقب المستثمرون إشارات على ارتفاع التضخم

فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــع ات ـجــاه شــركــات مــن بينها
"أمـ ــازون" إلــى زي ــادة الـحــد األدن ــى لــأجــور .وستعطي
بيانات الوظائف في القطاعات في غير الزراعية لشهر
سبتمبر (أمس) إشارات جديدة على نمو األجور ومتانة
سوق العمل.
وارتـ ـف ــع م ــؤش ــر ال ـ ـ ــدوالر ال ـ ــذي يـقـيــس أداء الـعـمـلــة
األميركية مقابل سلة تضم ست عمالت  0.1في المئة
إلى .95.804
وانخفض ال ــدوالر األسـتــرالــي ،ال ــذي ينظر إلـيــه في
الـغــالــب عـلــى أن ــه قـيــاس لــإقـبــال عـلــى الـمـخــاطــرة0.3 ،

فــي المئة إلــى  0.7054دوالر ،وهــو أدن ــى مستوى في
ً
 32شهرا.
وهبط الــدوالر األسترالي  2.1في المئة هــذا الشهر
بعدما واصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.
ونزل اليورو  0.1في المئة إلى  1.1497دوالر .واليورو
منخفض بنحو  0.8في المئة مقابل الدوالر هذا الشهر.
وارتـفــع الجنيه االسترليني إلــى أعلى مستوى في
ثــاثــة أشـهــر مـقــابــل ال ـيــورو أم ــس .وبـلــغ اإلسترليني
 88.14سنتا للدوالر ،وهو أعلى مستوى منذ التاسع
من يوليو.

economy@aljarida●com

 ...والذهب دون تغير يذكر
استقرت أسعار الذهب أمس ،مع بقاء المستثمرين
حذرين بعد أن بلغ العائد على السندات األميركية
أعلى مستوى في عدة سنوات.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن خبراء االقتصاد
يتوقعون فــي المتوسط زي ــادة عــدد الــوظــائــف في
ً
الواليات المتحدة بواقع  185ألفا في سبتمبر بعد
أن قفز  201ألف في أغسطس.
وانخفض الذهب في المعامالت الفورية  0.1في
ً
المئة إلى  1197.64دوالرا لألوقية (األونصة).
ً
ولم يسجل المعدن األصفر تغيرا يذكر في العقود

األميركية اآلجلة عند  1201.3دوالر لألوقية .ورفع
مجلس االحتياطي االتحادي أسعار الفائدة األسبوع
ال ـمــاضــي ،وقـ ــال إن ــه يـخـطــط ألربـ ــع زيـ ـ ــادات أخ ــرى
ً
بحلول نهاية عام  2019وواحــدة في  2020مستندا
إلى استقرار النمو االقتصادي ومتانة سوق العمل.
ومن المعادن النفيسة األخرى ،انخفضت الفضة
ً
 0.2في المئة إلى  14.52دوالرا لألوقية ،بينما نزل
ً
البالديوم  0.3في المئة إلى  1056.30دوالرا لألوقية،
في حين تراجع البالتين  0.2في المئة إلى 820.24
ً
دوالرا لألوقية.

حبر وورق
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١٣

١٤
مسك وعنبر

١٨

رنين الشعار تحيي أمسيات ما هي العوامل التي تؤثر في انتهت الكاتبة تغريد الداود من
غنائية في {مهرجان العالم نجاح جراحة خسارة الوزن إشرافها على دورة "كيف نكتب
العربي} بكندا ّ
تقدم فيها
وهل تؤدي تفضيالت المرء النص المسرحي؟" بالتعاون
ّ ً
الغذائية ً
تحية إلى عمالقة الطرب.
مع "ستوديو الممثل".
دورا في ذلك؟

كريستينا أغيليرا متهمة بالعنصرية
ضد أصحاب الوزن الزائد
ً
تحيي حفال في «أنكاسفيل» األميركية اليوم
تـعــرضــت الـفـنــانــة األمـيــركـيــة الشهيرة
كــري ـس ـت ـي ـنــا أغ ـي ـل ـي ــرا ل ـح ـم ـلــة ه ـج ــوم مــن
متابعيها عبر مواقع التواصل االجتماعي،
واتهامها بالعنصرية تـجــاه األشـخــاص
الذي يعانون الوزن الزائد.
ً
ونشر أحد المتابعين صورا لمجموعة
م ــن ال ـم ــاب ــس الـ ـت ــي تـ ـب ــاع ف ــي ال ـم ـتــاجــر
والمعارض على هامش جولتها العالمية
ت ـحــت اسـ ــم " ،"Liberationوال ـ ــى جــانــب
المالبس الفتة مكتوب عليها " 5دوالرات
إض ــاف ـي ــة ألحـ ـج ــام  XXLو  ،"XXXLوهــو
مــا اعتبره الكثيرون عنصرية تمارسها
المغنية األميركية ضد الذين يعانون جراء
الوزن الزائد.
من جهة أخرى ،دافع آخرون عن النجمة
ً
البالغة من العمر  37عاما ،،مؤكدين أنها
ً
ال تعلم شيئا عن هذه التسعيرة الجديدة
للمالبس ،مبررين بأنها ليست بحاجة
الى تلك األموال التي ستأتيها من

الـ ـ  5دوالرات اإلضــافـيــة عــن كــل قطعة
مالبس.
ً
هذا وتحيي أغيليرا حفال ضمن جولتها
ا ل ـغ ـنــا ئ ـيــة " "Liberationف ــي ا ل ــوال ي ــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ال ـي ــوم ع ـلــى مـســرح
موهيغان سن أرينا في مدينة أنكاسفيل،
ثم تنتقل إلى مدينة بوسطن لتقدم حفلها
التالي  8الجاري على مسرح وانغ بمركز
بوش.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ـه ــا ب ـعــد غ ـي ــاب دام ستة
أعـ ــوام ،طــرحــت أغـيـلـيــرا ألـبــومـهــا الجديد
" ،"Liberationوهو األلبوم الذي استغرق
العمل على إنتاجه أربعة أعوام ،حيث بدأت
أغيليرا بتسجيله عام  ،2014وتعاونت فيه
مع نخبة من أفضل الموسيقيين ،أمثال:
فاريل ويليامز ،آندرسون باياك ،مايك دين
وتايال باركس.
اعتمدت أغيليرا في ترويجها األلبوم
عـلــى أســالـيــب مـتـنــوعــة ،فـمـهــدت لــألـبــوم

دون هدسون

بــال ـبــدايــة م ــن خ ــال ط ــرح ب ـعــض أغــانـيــه
منفردة بشكل دوري ،فواظبت على إصدار
ً
أغنية مصورة من األلبوم أسبوعيا ،ابتداء
مــن أغـنـيــة " "Accelerateفــي بــدايــة شهر
مــايــو ال ـمــاضــي ،وح ـتــى أصـ ــدرت األل ـبــوم
ً
كامال في منتصف الشهر التالي .ويبدو
أن هذا األسلوب الذي اتبعته أغيليرا نجح
في التمهيد لعودة نجمة البوب إلى السوق
ً
الفنية بعد غيابها أعــوامــا ،والدليل على
ً
ذلك تصدر أغانيها قوائم األكثر تحميال
على "آي تيونز".
وع ـم ــدت أغ ـي ـل ـيــرا إل ــى م ـشــاركــة بعض
األغاني مع مغنين يتمتعون بجماهيرية
كبيرة مثل ديمي لوفاتو في "،"Fall in Line
إض ــاف ــة إل ــى تـعـكــزهــا عـلــى أس ـم ــاء نـجــوم
راح ـل ـي ــن ،أم ـث ــال أسـ ـط ــورة ال ـب ــوب مــايـكــل
جاكسون حيث استخدمت أغيليرا صوته
من أغنيته الكالسيكية "You Were The
ً
 "Only Oneعام  1972وكان حينها طفال

ً
مشهورا في الرابعة عشرة من العمر ،في
أغنية " "Mariaالتي تبحث فيها أغيليرا
عن ذاتها الضائعة ،كما تستحضر أسلوب
أداء جاكسون في أغنية "،"Sick Of Sittin
لتغني نمط "البوب روك" الذي اشتهر به،
ومــارفــن غــي مــن خــال أغـنـيــة""Like I Do
التي يشاركها بها مغي الراب غولد لينك،
ً
إذ تتخذ بها من مارفن غي مثال أعلى في
حديثها عن العالقة بين الرجل والمرأة.
يــذكــر أن أغـيـلـيــرا هــي ّأم لـفـتــاة عمرها
ثــاث سـنــوات مــن حبيبها "م ــات روتـلــر"،
ول ـص ـبــي ع ـم ــره  10سـ ـن ــوات م ــن زوج ـهــا
السابق جوردان براتمان.

أنغام

روبن وليامز

«األوسكار» تطلق مبادرة
جديدة لدعم المخرجات

بيع متعلقات وليامز
بـ  6ماليين دوالر

أنغام تستعد إلحياء حفلها
في ساقية الصاوي

أعلنت لجنة "األوسـ ـك ــار" م ـبــادرة جــديــدة تــدعــم مخرجات
السينما .وسيتضمن البرنامج الذي يطلق عليه "أكشن :مبادرة
األكاديمية لدعم الـمــرأة" منحة دراسـيــة مــدة عــام للمخرجات
ومديرات اإلنتاج ،وغداء يجمع العامالت بقطاع السينما ،ودليال
توجيهيا يستهدف تحسين الربط بين النساء وفرص العمل
بهذا القطاع.
من جانبها ،قالت دون هدسون الرئيسة التنفيذية لألكاديمية:
"بينما نحو مستمرون في الدفاع عن قضية اإلدماج ،يشرفنا أن
ً
نجمع أعضاء األكاديمية ومجتمع صناعة السينما معا لدعم
النساء في جميع مراحل حياتهن المهنية".

بيعت مجموعة مــن المتعلقات التي كــان يملكها في
السابق الممثل األميركي الراحل روبن وليامز ،وزوجته
السابقة مــارشــا فــي مــزاد علني مقابل نحو  6.1ماليين
دوالر فــي نـيــويــورك ،أمــس األول ،ومــن الـمـقــرر أن تذهب
العائدات إلى األعمال الخيرية.
وشـمـلــت المتعلقات ،الـتــي ج ــاء ت فــي ال ـم ــزاد ،جــائــزة
غولدن غلوب التي فاز بها عام  1987عن دوره في فيلم
"غود مورنينغ فيتنام" ،وبيعت بـ 27ألفا و 500دوالر ،أما
السيف الذي استخدمه في فيلم "هوك" فبيع بأربعة آالف
ً
و 750دوالرا.

تستعد النجمة أنغام إلحياء أولى حفالتها الغنائية في
ساقية ال ـصــاوي الـجــديــدة ،فــي السابعة مـســاء الجمعة 19
الجاري.
وتضع أنغام بصمتها الخاصة في افتتاح مسرح "البروج"،
الفرع الجديد للساقية في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وتأتي هذه الحفلة بعد أصداء النجاح الجماهيري الكبير
الذي القى آخر أغاني أنغام "بخاف أفرح".
ً
يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا أغنية "لسه فاكر" مع المطرب
محمد الـشــرنــوبــي ،وه ــي أغـنـيــة خــاصــة لـمـهــرجــان الجونة
السينمائي الدولي الثاني.

كراهية « »Star Wars:The Last Jediليست بريئة
الفيلم حقق  1.3مليار دوالر حول العالم
إلى أي مدى كره محبو السينما فيلم ""Star Wars:The Last Jedi؟ تشير دراسة
أكاديمية أميركية إ لــى أ نــه ربما لــم تكن كراهية الفيلم بالقوة التي أو حــت بها
مواقع التواصل االجتماعي ،إذ وجدت الدراسة أن نصف التغريدات السلبية عن
الفيلم الذي عرض عام  2017جاء ت من حسابات آلية أو حسابات متصيدين أو
نشطاء سياسيين بعضهم ربما من الروس.
ً
ً
وتدور أحداث الفيلم حول عدم رغبة لوك سكاي ووكر الذي بات محاربا جيدا
ً
وعجوزا في العودة للمشاركة في المعركة ضد الجانب المظلم .وقوبل الفيلم
بانتقادات على اإلنترنت بعد عرضه في ديسمبر عام .2017
وانتقد كثيرون منح أدوار مهمة لنساء وممثلين ملونين فــي الفيلم بينما
شعر آخ ــرون بــاال سـتـيــاء لما بــدا أ نـهــا و فــاة لــوك سـكــاي وو كــر ا لــذي يلعب دوره
مارك هاميل.
وحقق الفيلم  1.3مليار دوالر في شباك التذاكر العالمي مقارنة بملياري دوالر
للجزء األول من السلسلة الجديدة "."Star Wars:The Force Awakens
وحللت الدراسة التي أجراها مورتن باي الباحث بجامعة جنوب كاليفورنيا
اللغة المستخدمة وأسماء المستخدمين على تويتر وعناوين بروتوكول اإلنترنت
الخاصة بأكثر من  1200تغريدة أرسلت إلى حساب مخرج " "The Last Jediرايان
ً
جونسون خالل األشهر السبعة التي أعقبت عرض الفيلم .وكتب باي قائال" :بشكل
عام ،نحو  50.9في المئة من التغريدات السلبية كانت على األر جــح ذات دوافع
سياسية أو لم تصدر عن بشر من األساس" .وأضاف أن هذه الحسابات بدا أنها
تستغل الجدل حول الفيلم "إلرسال رسائل سياسية تدعم قضايا اليمين المتطرف
والتمييز على أسس الجنس والعرق والهوية الجنسية".
ً
وأضاف "يبدو أن عددا من هؤالء المستخدمين من المتصيدين الروس" .وحملت
درا سـتــه عـنــوان "تسليح الكارهين :ا لـجـيــداي األ خـيــر والتسييس االستراتيجي
للثقافة الشعبية عن طريق التالعب بمواقع التواصل االجتماعي".

من فيلم «»The Last Jedi
ولم ترد ديزني على طلب للتعقيب على البحث لكن جونسون قال على "تويتر"،
إن نتائج البحث "تتسق مع تجربته على اإلنترنت".
يــذ كــر أن " "Star Wars:The Last Jediهــو ا ل ـجــزء ا لـثــا مــن مــن سلسلة األ ف ــام
الشهيرة التي بدأها المخرج جورج لوكاس عام  .1977وهذا الفيلم هو األخير
الذي جسدت فيه الممثلة الراحلة كاري فيشر دور األميرة ليا التي تقود قوات
المقاومة .وتوفيت فيشر بأزمة قلبية في ديسمبر .2016

كريستينا أغيليرا

حبر وورق

ّ
بيت جدي
َج ّدتي ِحكاية ُعمر

م ��ري ��م ...ب �ط��اري��ات ل �ل ��رادي ��و ...ال��دك��ان
القريب ...كان وقت نومها...
ُ َ
وج َمل َها المبتورة من
أحفظ تمتمتها
كثرة ترديدها كل يوم ..كل يوم..
ً
ت�ح��دي��دا بعد دق��ات ال�س��اع��ة التاسعة
ً
مساء..
وأ س�م��ع خطواتها الحثيثة المتجهة
بنشاط شابة ّ
فتية إلى الخارج ..ثم دوران
ُ
المفتاح ف��ي قفل ال�ب��اب ال��داخ�ل��ي المطل
على الدرجات الخمس..
ً
ُيقفل الباب الداخلي بالمفتاح عبثا
كل يوم ،وتفتحه هي بإصرار وعناد كل
ً
يوم ،وأحيانا بغضب ،مواصلة السعي
إل��ى ب��اب ال�ف�ن��اء ال�ح��دي��دي ال�م�ط��ل على
الشارع القديم ..تليها وقفتها الطويلة
ب��ال�س��اع��ات ب�ي��ن ب��اب ال �ش��ارع ال �م��وارب
وج � ��دار ال �ب �ي��ت ،م��وزع��ة االن �ت �ظ��ار على
قدمها اليمنى ت��ارة ،واليسرى ت��ارة ،أو
تلقي بوهنها وجسدها على الجدار في
انتظار وصبر إلى أن يتفقدها ّ
جدي عبد
الله ،أو خادمتها ومرافقة عمرها األمينة
ُمشرفة ،أو أحد أبنائها ،فيعيدها برفق
ُ
إل��ى ال��داخ��ل ...وت �ع��اد ال� ُ�ج�م��ل المبتورة
للمرة الثانية لذات األمسية في حوار بين
طرفين ،أحفظ منه دور ال�م��رأة العجوز
عن ظهر قلب..
أربعة فصول تمر عليها ط��وال العام،
ال يعيقها ّ
حر {جدة} ،وال يثنيها بردها،
وال ي��رد ت�ح��رك�ه��ا ال�ح�ث�ي� ّ�ث ن�ح��و هدفها
المنشود رائحة البحر النفاذة القريبة من
بيتنا ،وال الرطوبة الخانقة التي تجثم
على ج��و ّ
حينا القريب م��ن البحر أغلب
أمسيات الصيف..
لحسن أو ل�س��وء حظي ك��ان��ت غرفتي
في الدور الثاني تطل مباشرة على الباب
ُ
المهمل الذي تقف جدتي عنده كل مساء..
كل ليلة ُيعاد نفس الحوار إذ ال تغيير
وال تبديل في الكلمات ..هي ذاتها نفس
ُ
الجمل المبتورة وا ل�ت��ي ُيكملها الطرف
ٌّ
بحسب شخصيته ومزاجه
اآلخ��ر ،وك��ل
ّ
وتقبله ،واألهم ُقربه ُ
وبعده منها..
ّ
ج � ��دي ع �ب��د ال �ل��ه  -زوج �ه ��ا  -ب�ص�ب��ره
وت �ف� ّ�ه �م��ه وه� ��و ي��أخ��ذه��ا م ��ن ي��ده��ا إل��ى
الداخل،
عمي سعد بحنوه الشديد عليها،
«م �ش��رف��ة} ال �ت��ي ت�ق��ارب�ه��ا ف��ي ال�ع�م��ر -
مربيتي ومربية جميع أعمامي  -بحنوها
وصبرها وتفهمها لوضع جدتي،
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ً
ث ��م ب �ق �ي��ة أع �م��ام��ي وال ��ذي ��ن ن � � ��ادرا ما
يقومون بهذا ال��واج��ب لعدم سكنهم في
نفس البيت..
اليوم عمي سعد هو من التقطها من
عند الباب،
لمحته من نافذتي ُ
المطلة على الشارع
ً
ً
ن��ازال م��ودع��ا م��ن س�ي��ارة ّأح��د أصدقائه..
ً
ملتحفا ب�ش��ال ص��وف��ي ل��ف��ه ح��ول عنقه،
وسترة أحكم إقفالها على جسده حالما
نزل..
ك ��ان ��ت م �ص��اب �ي��ح ال � �ش � ��ارع ق� ��د أل �ق��ت
ب�ض��وئ�ه��ا ع�ل��ى زج ��اج ال �س �ي��ارة الخلفي
ُمبرزة صورة الملك عبد الله ُمحتلة نصف
الزجاج الكبير..
وي� �ت� �ك ��رر ب�ل��ا م� �ل ��ل ن� �ف ��س ال � �ح ��وار
ال� �ل� �ي� �ل ��ي ،ت � �ب� ��دأه ه� ��ي ب� ��اع � �ت� ��راض ث��م
ب��اس �ت �س�ل�ام ح �ي��ن ت �ش �ع��ر ب �ع �ن��اد م��ن
سيعيدها إلى الداخل..
 مريم.ُ
 مريم في الداخل يا أمي. بطاريات للراديو. اشترت مريم البطاريات ووضعتهابنفسي في الراديو.
 الدكان القريب.حظه
فشل
�ذي
�
ل
ا
سعد
وال يمل ع� ّ�م��ي
ُ
في زيجتين من مواصلة الحوار مع أمه
العجوز:
ُ
 ص �ح �ي��ح ي ��ا أم � ��ي م��ري��م ق ��د اش �ت��رتال�ب�ط��اري��ات م��ن ال��دك��ان ال�ق��ري��ب ،وع��ادت
إلى البيت.
ويعلو أنينها في الصمت:
 ك��ان وق��ت ن��وم�ه��ا ..أن��ا أيقظتها مننومها.
طرفه عن رؤية
الحنون
القلب
ويغض
ُ
ً
ال�ح� ْ�س��رة ال� ُ�م��ؤل�م��ة ف��ي عين أم ��هُ ،ممسكا
ً
بيديها الباردتين بين يديه ،نافخا عليها
من أنفاسه لتدفأ:
 اش �ت ��رت م��ري��م ال �ب �ط��اري��ات وع ��ادتً
سريعا إلى النوم ،أنا غطيتها بنفسي.
ِّ
ويئن الصوت المتهدج:
 كان وقت نومها. م��ري��م ب�خ�ي��ر ،أن ��ا أودع �ت �ه��ا ال �ف��راشبنفسي.
وتفلت ا ل�م��رأة يديها اللتين ّ
تشبعتا
بالدفء من يديه:
 كانت تشعر بالبرد ،هي قالت لي. مريم دافئة في فراشها ،أنا غطيتهابنفسي.
 مريم - ...تنظر إلى السماء بصمت فيّ
للتذكر ويداها تتحركان ْ
بحيرة
محاولة
في الهواء ،ترفعهما ثم تسقطهما بعجز
ع � �ل ��ى ج��ان �ب �ي �ه��ا
وأنينها العاجز
ُيبكي الحجر :-
...
البطاريات...
ت� � � � �خ � � � ��ون� � � � �ه � � � ��ا
الكلمات ،وتهزمها
الذاكرة ،فيجيب عمي
ٍّ
بهم قديم:
 مريم بخير يا أمي.ب �ع��د ه � ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ال � �ك� ��اذب م��ن
ل �س��ان ع�م��ي س�ع��د وق�ل�ب��ه ال��رح�ي��م،
ي�خ�ي��م ص �م��ت خ�ف�ي��ف ع �ل��ى ج��دت��ي
جميلة ال��وج��ه وال�ت�ق��اط�ي��ع ،م��وزع��ة
خ�ل�ال ��ه ن �ظ ��رات �ه ��ا ال �ت ��ائ �ه ��ة م� ��ا ب�ي��ن
الشارع والباب ال��ذي ُيوصد أمامها كل
يوم واليدين الممدودتين بصبر أمامها،
فتستجيب لهما بدمعتين شحيحتين
ت� �ظ�ل�ان ع��ال �ق �ت �ي��ن ب��أع �ل��ى خ � ّ�ده ��ا ح�ت��ى
ُيودعها الفراش.

ك��ان ه��ذا ال�ح��وار يتكرر أغلب الليالي
بين عمي وجدتي الثكلى.
وللعلم عمي سعد هو أصغر أبنائها،
وع�ن��دم��ا رح �ل� ْ�ت ع�م�ت��ي م��ري��م وه ��ي ابنة
َ
الثامنة كان هو في َعالم الغيب!

بيت ّ
جدي

ً
بيت جدي الذي أعيش فيه جدا كبير،
حتى أنني أعجز عن إحصاء كل غرفه من
كثرة اإلضافات التي زيدت عليه بعد موت
عمتي مريم بوقت قصير ...أجنحة كبيرة،
وبنايات مستقلة.
ك��ان البيت ف��ي ال�ب��داي��ة فيلال صغيرة
عبارة عن بناء واحد من طابقين ،تحوطه
أرض ش��اس �ع��ة ي �ت �ص��دره��ا ف �ن��اء ال�ب�ي��ت
الرئيسي المليئة أطرافه بأحواض الورد
ال �م �ل��ون ال�م�ت�س�ل��ق ش �ج��ره ع�ل��ى ال�س�ي��اج
الحديدي ال��ذي يعلو ال�س��ور ..ثم مالحق
جانبية عديدة الغرف ،وفي الخلف مزرعة
ً
نخيل كبيرة تجاورها تساويا في الحجم
حظيرة أبقار وأغنام ودواجن..
ب �ع��د م� ��وت ع �م �ت��ي م��ري��م ب �ع��ام واح ��د
انتقل جدي بالعائلة إلى ُبيت آخر بهدف
التوسعة وتغيير المكان ..ألغيت الحظيرة،
ُ
ونقلت مزرعة النخيل إلى أرض ممتازة
ال�ت��رب��ة م �ج��اورة ل�م��زرع��ة أخ�ي��ه ف��ي شرق
البالد ..اختفت المالحق بغرفها الكثيرة،
وقامت ست {فلل} صغيرة وأنيقة أحاطت
بالبناء الرئيسي القديم الذي زيد عليه هو
اآلخر دور ثالث وأجنحة ،سكنها األبناء
ألعوام طوال ثم تركوها لعمار البنايات
الجديدة حالما تزوجوا..
ً
ك��ان االن �ت �ق��ال أي �ض��ا ض ��رورة لجدتي
المفجوعة في فلذة كبدها ،والتي كانت
ّ
رد ة ِفعلها إزاء موتها غريبة للجميع،
إذ انطوت في حجرة بائسة من حجرات
البيت ل��م تكن ألح��د .ك� َ�س� َ�رت مصباحها
ً
حتى ال ُي�ض��اء وع��اش��ت ف��ي ال�ظ�لام عاما
ً
كامال ُمهملة زوجها وبيتها وأبنائها..
َ
ق � ��ال ج � ��دي :ل ��م أر دم� �ع ��ة واح � � ��دة ف��ي
عينيها عند موتها وال بعدهُ ،
خفت عليها
م ��ن ال �ح �ج��رة ال �ت��ي اخ �ت �ف��ت ف ��ي ظ�لام�ه��ا
ُ
فخلعت بابها حتى ال تفعل في نفسها
ما يسوء.
ً
رب�م��ا ف�ع��ل خ �ي��را ب��االن�ت�ق��ال إل��ى سكن
آخر إذ عادت جدتي إلى ممارسة حياتها
األول ��ى بروتينها ال�س��اب��ق ،وك��أن عمتي
ال��راح�ل��ة ك��ان��ت ودي�ع��ة تركتها ه�ن��اك في
ال�ب�ي��ت ال�ق��دي��م! وإن ك� َ�س��ا وج�ه�ه��ا تعبير
ُ
وصفه بعض العارفين من حولها
غريب
بالذهول ،وبعض المؤمنين بأقدار الله..
بالتسليم.

اجتماعنا العائلي األسبوعي
من الجمعة إل��ى الثالثاء تكون صالة
بيت جدي موحشة وكئيبة ،وما يزيد في
تلك الكآبة دقات ساعة الحائط ُ
المسرفة
في التوقيت ،والتي كلما حاول أحد األبناء
اس�ت�ب��دال�ه��ا ب ��أخ ��رى ،ال ت ��دق ُم�ع�ل�ن��ة عن
الوقت في كل ساعة ،تقيم جدتي الدنيا وال
ُ
ً
تقعدها حتى ُيعيدها صاغرا إلى مكانها
في الصالة ،عدا يومي األربعاء والخميس
ت�غ��ص ب��أب�ـ��ي وببقية األع �م��ام وأبنائهم
بعدما كبروا ..يختفي أثاث الصالة الكثير
خلف أج�س��اده��م ،وي�م��وج ف�ض��اء سقفها
ب��أص��وات �ه��م ت�خ��ال�ط�ه��ا أص � ��وات م��ذي�ع��ي
النشرات اإلخ�ب��اري��ة ف��ي أغلب المحطات
ال �م��رئ �ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ت�ح�ت��ل زوج� ��ات األب �ن��اء
جناح جدتي الكبير ُمغلقات عليهن بابه..

culture@aljarida●com

أس �م��ع ص ��وت أب �ـ��ي وأن � ��ا ف ��ي غ��رف�ت��ي
ً
ب��ال��دور الثاني  -دائ�م��ا يجعلني صوته
ال �ع��ال��ي ب ��ال ��ذات أن �ت �ق��ي ب �ح��رص ل�ل�م��رة
العاشرة ما أرت��دي أمامه وأم��ام الباقين
ً
قبل ال �ن��زول  -متحدثا ع��ن م��وج��ة البرد
التي جلدت بسياطها البالد ه��ذا العام،
وك��م ن�ف��ق م��ن م��اش�ي��ة وب�ش��ر خ��اص��ة في
ال�ش�م��ال ،ث��م ي��أخ��ذه��م ال� ُح��دي��ث إل��ى غالء
ال�م��ؤن غير الطبيعي وش � ّ�ح ال� ّ�دق�ي��ق من
ال �س��وق ،وج �ش��ع ت� ّ�ج��اره إذ ظ��ن��وه لعبة
كلعبة األسهم ،ثم موقف أصحاب األمر
ّ
لصد هذا الجشع بسحبه من
اإليجابـي
التجار وتوزيعه على أصحاب المخابز
فهم َم ْن ُ
سيطعموننا الخبز..
ذكرت لي خادمتنا الحبشية المسؤولة
عن جلب المؤن األسبوعي إلى البيت ،أن
كيس الدقيق بعد أن كان بثالثة وثالثين
ً
رياال أصبح ُيباع بمائة وعشرين!
ّ
ع �ن��دم��ا ش ��ح ال �خ �ب��ز ف ��ي ف��رن �س��ا قبل
ً
ثورتها ،ثار الشعب الجائع ُمطالبا
قيام ُ ّ
المرفهة بإيجاده ،فأجابت بسذاجة
الملكة
وجهل :فليأكلوا بسكويت.1
وكأن البسكويت يا {ماري} ُيصنع من
الماء والسكر فقط!
ينتقل المذيع إلى األخبار الرياضية،
ف �ي��زداد إي �ق��اع أص ��وات أع�م��ام��ي العالية
ً
ليصبح أكثر حماسا ،ويجرهم الحديث
إلى منتخب (الساجدين) المصري وكيف
أن أحد أعمدة الفريق كشف قميصه أمام
ال�ج�م�ه��ور وك��ام �ي��رات ال�ت�ل�ف��از العالمية
ً
ليقرأ الجميع عبارته الجميلة( :تضامنا
مع غزة).2
ّ
وحصار غزه الذي دام ثمانية أشهر..
وجوع األطفال والكبار في غزة ..وإشعال
م �ئ��ات ال �ش �م��وع ل �ي��رى ال �ع��ال��م ُح ��زن غ��زة
وليلها الكئيب.
أي أزم� ��ة ض�م�ي��ر ه ��ذه ال �ت��ي يعيشها
العالم اليوم من غزة وما يحدث فيها؟
وإن كانت هناك مواقف عربية ُ
ومسلمة
ت �ج��اه م��ا ي �ح��دث ف�ي�ه��ا ،إال أن �ه��ا م��واق��ف
ُ
خجولة بالكاد ترى.
في المنتدى الفضائي ال��ذي انتسبت
إليه بالعضوية ،كانت لي صحبة طيبة
م��ن فلسطين وم�ص��ر ول�ب�ن��ان وك��ل دول
الخليجّ ،
ولما طال الحصار على إخواننا
هناك ّ
غيرت توقيعي فيه إلى بيت الشعر
العربـي القديم مع اختالف بسيط.
َ
ك � ��ان س� � ��ؤاال ل� �ل � َ�ع ��ال ��م ال� �ص ��ام ��ت إزاء
األحداث:
َ
ُ
ُ
أقيام ّ
(يا ليل {غزة} متى غ ُده...
الساعةِ
َم ْو ُ
عد ُه؟)
يشتعل بيت ج��دي بالناس والحركة
ي ��وم ��ي األرب � �ع� ��اء وال �خ �م �ي��س ث ��م ي�خ�م��د
بقية األيام.

ُم ّ
ربية عمي سعد

ه��ي الثانية ع�ش��رة بعد منتصف
الليل..
ً
ك��ان��ت ال��دق��ات ت��أت�ي�ن��ي ت �ب��اع��ا من
ص ��ال ��ة ال �ب �ي��ت ال� �م� �ه� �ج ��ورة ف ��ي ذل��ك
الوقت،
أالزم حجرتي أغلب ساعات اليوم..
ليس فيها م��ا يبهج وإن ك��ان ك��ل ما
فيها حميم ،لكنها في النهاية مالذي
الوحيد.
آخر دقة ّ
ّ
أذني كانت تحمل
ودعت
الرقم .12
َح َمل لنا أدب الغرب أسطورة (فتاة
ّ
الرماد) 3التي تركز مصيرها في ليلة
ابن الملك الراقصة على سماع دقات

ً
الساعة االثنتي عشرةُ ،مغيرا تماما
مصير الفتاة عندما غفلت أذناها عن
سماع تلك الدقات.
ج�م�ي��ع أط �ف��ال ال �ع��ال��م ال �ث��ال��ث في
القرن الحادي والعشرين يعرفون تلك
األسطورة خاصة بعدما ّ
صورها عالم
ديزني الخيالي في حكاية كارتونية
جميلة ومبهرة.
أسمع بوضوح دوران المفتاح في
باب المدخل الخشبـي ،ثم خطوات
ع �م��ي س �ع��د وه ��و ع��ائ��د ب��أم��ه إل��ى
جناحها وفراشها..
ِل َم تأخرت الليلة في الخارج رغم
حضوره المبكر؟
في الصباح قالت لي مشرفة :ليلة
األم ��س ك��ان��ت صعبة ع�ل��ى الجميع..
تمسكت جدتك بالبقاء ف��ي ال�خ��ارج،
فبقي معها هو وجدك إلى منتصف
الليل!
ّ
لخ ُ
صت لكم
تلك هي جدتي ..ولو
ُ
حكاية ال �ح��وار ال�ي��وم��ي ل��ك� ِ�ت� َ�ب� ْ�ت هنا
ً
ً
ً
أسطرا فقط ،ال ُعمرا بأكمله مصلوبا
ع�ل��ى ب��اب ح��دي��دي ي�ط��ل ع�ل��ى ش��ارع
صغير.
المدهش ل��ي أو ك��ان م��ن المدهش
لي في السابق أنها منذ استيقاظها
اليومي وحتى الساعة التاسعة مساء
ت �ك��ون ام� ��رأة ط�ب�ي�ع�ي��ةَ ..ج� � َّ�دة ط� ّ�ي�ب��ة،
ُم�ص�ل� ّ�ي� ّ�ة ،ت�ج�ت� ّ�ر م��ا ت�ج�ت��ره ك��ل أنثى
ف��ي ِس��ن �ه��ا ب�ع��د زواج األب �ن��اء ال��ذي��ن
ج� ��اوروه ��ا ف ��ي ال �س �ك��ن إل ��ى ان �ت �ش��ار
األحفاد وترعرعهم تحت ناظريها ،كل
ه��ذا تنظر إليه بصمت ورض��ا ُمبهم
غ��ري��ب ،ت��راف��ق ي��وم�ه��ا الطبيعي ذاك
مربيتنا العجوز {مشرفة»..
كنت أناديها بجدتي مشرفةّ ،
ولما
وقفت على أعتاب الجامعة ،وأصبح
صديقات يزرنني في بيتي ،بدأت
لي ّ
أت�خ��ف��ف م��ن ال�ل�ق��ب وأن��ادي �ه��ا بماما
مشرفة ،بينما جدتي أل بـي أناديها
بجدتي فقط.
مشرفة خ��ادم��ة آسيوية في
كانت
مقتبل العمرَ ،قد ْ
مت من جاكرتا بعقد
ِ
وت�ص��ري��ح مثلها مثل األخ��ري��ات في
ب�ي��ت ج ��دي ،ل�ك�ن�ه��ا أص�ب�ح��ت م��رب� ّ�ي��ة
ّ ً
وأما ثانية لعمي سعد الذي كان يوم
المأساة ابن شهر ونصف فقط.

الزعتر األخير
االلتقاء،
تقترب عقارب الساعة من لحظة
ّ
ويدخل قلبي في معادلة األزمة ،فيخفق بدقات
ّ
غير منتظمة .ما يقلقني أن الهواء في صدري
ثقيل وقليل وغير كاف ألتنفس؛ الجو أصبح
ً
خانقا والشارع ال يتسع لنسمة هواء من شدة
ازدح��ام األجساد وال��وج��وه التي تمر بسرعة
وبمالمح متناسقة .ب� ّ�ت أخشى أن أقتلع من
دائرة تعج بالحياة ،أو أن يتوقف القلب فجأة
عن النبض دون أن أكمل ما بدأته.
ذاك� � � ��رة ج� ��ارح� ��ة وح� � � ��ادة ك �ن �ص��ل ال �س �ي��ف
ت�لام��س وري� ��د ال �ع �ن��ق ،ك��ل ش ��يء ف��ي ج�س��دي
يتحرك بال توقف ،وال يمكن السيطرة عليه،
ذاك��رت��ي ه��ي السبب ألنها تسري ب�غ��زارة في
ً
ج�س��دي وتعيش فيه وتعمل تلقائيا  .يضج
هذا العويل في كل مكان ،كثغاء تيس الجبل،
ّ
لكنني ّ
أميز ثغاء الماعز وأفكك رم��وز لغتها
ً
وخصوصا أنت ألنك صاحبي زعتر .كنت ال
تحب ساعة الصباح في الوادي ،ألني أحضر
ً
ً
ً
ثغاء صاخبا يمتد في
فتحتج وتطلق
متأخرا ّ
ً
المدى ،كأنك تنادي أحدا ترك وادي الحنداج،
ً
ّ
تستجديه أال يذهب بعيدا ،لكل صيحة نوتة
خاصة ،حتى قطعان الماعز ترد لك الجواب،
ّ
ربما تفهمك وال أعرف ماذا قالت لك عن معنى
�دم وال�ل�اوج ��ود ف��ي ل�غ��ة الماعز
�
ع
�
ل
وا
�اب
�
ي
�
غ
�
ال
ّ
الخاصة ،أم أنها شكوى قطعان الماشية من
ال�ت�ي��ه ال �ب �ش��ري األخ �ي��ر،
ت� � � �ق � � ��رأ ف� �ي ��ك
وف � � � ��ي

صحبتنا ال�غ��ري�ب��ة ك��ل م��ا س�ي�ح��دث ،أو أنها
ً
تتوقع حدثا ما أو نكبة حدثت أو ستحدث.
ه ��ذا ال �ث �غ��اء أي �ق��ظ ف��ي داخ �ل� ّ�ي ال��رغ �ب��ة في
ال� �ه ��رول ��ة ،ال أع� ��رف إل ��ى أي� ��ن ،ك��ن��ا ن�س�ي��ر في
ي��وم ال�خ��روج وأن��ا أظ��ن أننا نخرج لمساعدة
مستغيث يصرخ على مسافة النهائية ،نسلك
الطرقات ونصعد التالل ونقطع السهول ولكن
ال نرى أو نسمع األشياء نفسها.
ّ
تتحرك بإيقاع جماعي
كتلة بشرية هائلة
ّ
س��ري��ع ،ازدح� ��ام ب�لا م�ع�ن��ى ون �ظ��رات تعصب
مجنونة من فرط التحريض والهيجان الذاتي،
تتراءى خياالت في األفق كلما اقتربت تختفي
م ��ن وج��وه �ه��ا ال �ع �ي��ون وت �ظ �ه��ر ال � � ��رؤوس ،ال
تتناسب األكتاف ّالعريضة وتكوين األجساد
ّ
المنهكة ،كلها تترنح من التعب ،بعد منتصف
ال �ل �ي��ل ت� �خ ��رج م ��ن م ��دخ ��ل ح ��ان ��ة ق� � ��ذرة ت �ع��جّ
بالسكارى.
ً
دخ�ل��ت ه��ذا المشهد زع�ي�م��ا ي�ق��ود القطيع
وأج ��ول م��ع ال�ع�ن��زات ،ول�ك��ن ح��ارس�ه��ا األمين
ً
ً
ه��ذه ال�م��رة ل��م يكن كلبا وف�ي��ا يتغندر وسط
ً
ال�ق�ط�ي��ع ،ب��ل ك�ن��ت زع� �ت ��را ،وب ��ك أن ��ت اكتملت
طفولة الراعي السارح مع المواشي في بقعة
س��اح��رة م��ن الجليل تسمى م�س��ار {ح �ن��داج}.
المنطقة الممتدة على تخوم الوادي المقابل
ل ��وادي {ع��وب��ا} لجهة هضبة {ال�ه��وت��ة} ال��ذي
ت�س�ك�ن��ه ال�ق�ب�ي�ل��ة .ف �ي��ه ك��ان��ت ح��وري��ة أرض�ي��ة
بمنديلها األب�ي��ض.
ت �ل� ّ�وح ل��ي أس�ف��ل ال� ��وادي
ّ
ّ
ً
ومرة تسللت نزوال بحذر وخفة نحوها ،لكن
عندما وصلت لم أعثر عليها .تذكرت حينذاك
وصية سيدنا المنطار .لن يعذرني من عاقبة
ضياع األرض ،وإن لم أجدها سأبلى بلعنة
الذاكرة الزائدة عن الحاجة ،وحدها ذاكرتي
تفيض بال انقطاع أو انضباط ،أعيش بالء
فوضى الذاكرة ،ووحدها لم أخسرها بعد،
رغم أني فقدت أشياء كثيرة في حياتي
جراء الحرب.
ل �ك��ن ل ��ن أت ��وق ��ف ع ��ن ال �ب �ح��ث عنها
ثانية ،أفكار وخياالت وهلوسات كثيرة
ك��ان��ت ت ��راودن ��ي وأن� ��ا أرع� ��ى ال �ع �ن��زات
ً
وحدي .أحيانا أشعر بأمان وأنا أتحدث
م��ع ال �ظ��ل ،ك�ن��ت أراك ت�ه��ز رأس ��ك ك��إش��ارة
ً
ً
موافقة على كالمي وأحيانا أجدك متوترا
تحفر األرض بقائمتيك وتنفض رأسك كي
أسمع قرقعة ال�خ��رز المعلق برقبتك ،أفهم
م��ن ذل ��ك أن ��ك أردت �ه��ا إش� ��ارة خ�ط��ر ح�ت��ى ال
أقترب من بستان الناطور الشرير الذي كان

ّ
يالحقني ثم يضربني مع أن العنزات لم تصل
إلى الزرع.
أس�م�ي��ه ال �ن��اط��ور اآلدم� ��ي ،إن��ه ش�خ��ص دم��ث
األخ �ل ��اق .ارت �ف �ع��ت درج� ��ة ح�س��اس�ي�ت��ي م ��ن كل
شخص ألتقيه ،أح��اول أن أكتشف كيف ينظر
إل��ى الج��ئ مثلي ،هل يكرهني؟ أم يشفق ّ
علي؟
هل هذا شعور كل الذين ألتقيهم في الناحية؟
ال �ن��اط��ور اآلدم� ��ي اك�ت�ش�ف��ت أن م�ش��اع��ره ليست
مجرد كلمات ،يجالسني كصديق ويسألني عن
ً
فلسطين كثيرا ،وكان يعاملني باحترام ومعاملة
ّ
ّ
الند للند ،أو هكذا كنت أشعر ،مع أن عمري عشر
سنوات وعمره حوالى األربعين .وأنا أرعى في
ً
أرض بور قريبة من الزرع ،وكنت حريصا على
أن ال تقترب العنزات من ه��ذا ال��زرعّ .
فمر شاب
ّ
بعيد .ولما
من قرية {الشعيثية} وشتمني من ّ
اقترب سقت العنزات وهربت منه لكنه ركض
خلفي وضربني {بكدرة} من التراب على رأسي
ً
من الخلف ،فوقعت أرضا وكدت أغيب عن الوعي،
ً
وبدال من أن يسعفني تركني وذهب.
ازداد ول �ع��ي ب��ال�ك�ت��ب ب�ع��د أن ف �ق��دت ح�ي��اة
ال� � ��وادي ،م��ع أن �ن��ي ل��م أم �ك��ث ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م في
ّ
{الكتاب} سوى ثمانية أشهر ،وقع بيدي كتابان
ّ
وال أعرف من أين؟ أحدهما كتاب صغير خطه
كبير وواض ��ح ع��ن ال��وض��وء وكيفية ال�ص�لاة
وف�ي��ه األذان ،ف�ق��رأت��ه أك�ث��ر م��ن م�ئ��ة م��رة حتى
مللته ،واآلخر كتاب {أغاني شروقي} وغيرها
من األغاني الشعبية .أذكر مطلع أغنية ّ
{حول
ّ
�ف غليلي
ي��ا غ��ن��ام ب��ات الليلة ه�ي��ن} ،فلم ي�ش� ِ
الطرب ،حتى وأن��ا أردد األغنية كان الكتابان
ً
ً
دائما معي في الرعي ،عندما أكون وحيدا مع
ً
ال�ع�ن��زات وبرفقتك وق��ري�ب��ا م��ن ب�ي��وت القرية،
ّ
أس��ل��ي نفسي ب��أش�ي��اء ك�ث�ي��رة ،وم�ن� ّه��ا أن أق��رأ
ً
�ال م �ح��اوال أن أن��غ��م صوتي
األذان ب�ص��وت ع � ٍ
ً
مقلدا المؤذن ،كم مرة كنت تشهر بزهو يا زعتر
ً
وتنتصب واقفا ،وترفع أذنيك إلى األعلى في
حالة إصغاء وخشوع وصمت.
ً
جداّ ،
ثم وقف
يومذاك اقترب مني ظل طويل
ق��رب��ي يستمع إل � ّ�ي دون أن أراه ،ول�م��ا حانت
م�ن��ي ال�ت�ف��ات��ة رأي �ت��ه ف��وق رأس ��ي يستمع إل��ى
ً
صوتي في األذان ،فخجلت منه كثيرا وخفت
ع�ن��دم��ا رأي ��ت وج�ه��ه يشبه ال�ش�ي��خ ال�ج��زائ��ري
ً
ال��ذي صادفني يوما في وادي الحنداج .يوم
ك��ان��ت ت�ج��ري ال�م�ي��اه ب �غ��زارة ف��ي ق�ع��ر ال ��وادي
الذي تغمره زهرة القندول الصفراء ،وصابونة
الراعي والبرقوق والصفير ،وتكثر األشجار
المثمرة وأشجار الزيتون التي زرعتها واحدة

من العائالت الجزائرية التي قاتلت االحتالل
الفرنسي للجزائر ،وتصدت بشراسة للحملة
الفرنسية ضد القبائل ،فنفيت إلى بالد الشام،
حيث سكنت عائالت منها في القرى المحاذية
ل ��وادي ال �ح �ن��داج ،وم�ن�ه��ا ع��ائ�ل��ة {ب��و عمامة}
ومعظمها من جبال جرجرة في منطقة {تيزي
أوزو} الجزائرية.
م� ��ن ه � ��ذه ال� �ع ��ائ�ل�ات ال �ش �ي ��خ {ب ��وع �م ��ام ��ة}
الهارب من االحتالل الفرنسي والذي ّلبى الله
م ��رادي وب�ف�ض�ل��ه ودع��وات��ه دخ�ل��ت ال�م��درس��ة،
واآلن يتبعني كظل في بالد الغربة .له في كل
استعمار حصة ،يقطن وعائلته الوادي كابن
أص�ي��ل ،نتعلم منه سيرة جهاد القبائل ضد
الغزاة
االحتالل الفرنسي .لم أجده بعد دخول
ّ
ً
إل ��ى ال � ��وادي .ه��ل أص �ب��ح الج �ئ��ا م�ث�ل��ي؟ لكنه
قطع حبل تفكيري وتساؤالتي وبادرني ،بكل
ً
احترام وإعجاب ،قائال هل تعرف القراءة؟ قلت
ّ ً
له نعم ،أنا أصبحت متعلما ،فقال :وأنا ال أزال
عند وعده أن أتعلم ،وتحذير سيدنا المنطار
ب��أن ال أت��رك فتاة ال ��وادي المالئكية المرسلة
من السماء.
ال أع � ��رف ل� �م ��اذا ي �خ��اف األوالد ف ��ي ال�ح��ي
الشيخ الجزائري ،منهم من كان يظن أنه يمتلك
ق��وة سحرية غير مألوفة ،وأن��ه صديق الجن
ً
المغربي .لم أخف منه مطلقا ،اصطحبني إلى
داره ،وعندما دخلت قال لي :عندي كتب ،هل
ّ
تحب أن تقرأها؟ فشعرت بسعادة غامرة.

توابل ةديرجلا
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أخبار النجوم

وليد توفيق وجورجينا رزق
في إسطنبول

الفنانة اللبنانية رنين الشعار متعددة المواهب ،فإلى جانب الصوت الجميل
ً
الكالسيكيات في الغناء
أغان ،فضال عن أنها لمعت في أداء
هي مؤلفة وملحنة ّ ٍ
ً
العربي وتميزت بقوة الصوت والحضور .وهي إن حققت حضورا على الساحة
الفنية من خالل هذا النمط من الغناء ،فإنك نجحت في ترسيخ هويتها الخاصة
الذي تقدم أغنياته ،كل ذلك
كمغنية من دون أن تذوب في شخصية المغني ً
من خالل خصوصية أدائها الذي أضفت عليه كثيرا من شخصيتها وثقافتها
الموسيقية.
بيروت -ةديرجلا

•

كتبت
رنين
ّ
ّ
ولحنت وغنت
األغنية الرسمية
لفيلم {اسمعي}
لفيليب عرقتنجي
{بغيابك يا
حبيبي}

تحيي النجمة اللبنانية رنين الشعار
ف ��ي ّ
األول م ��ن ن��وف �م �ب��ر ال �م �ق �ب��ل أم�س�ي��ة
غنائية ب��ارزة ضمن فعاليات مهرجان
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ف ��ي ك �ن ��دا ،ع �ل��ى خشبة
م �س��رح  Place Des Artsت�ح��ت ع�ن��وان
{ب� �ي ��روت ف�ل�اش� �ب ��اك} ،ك��ذل��ك ت �ح �ي��ي في
ال �ع��اش��ر م �ن��ه ض �م��ن ًال �م �ه��رج��ان نفسه
حفلة ّ
ّ
تحية إلى الفنانة وردة
تقدم فيها
الجزائرية .وتقف على مسرح باتاكالن
الباريسي العريق في  24نوفمبر حيث
تغني أجمل أغاني فيروز.
{ب �ي��روت تستحق ال�ت�ق��دي��ر كعاصمة
للفن و ه��ي أطلقت فنانين م��ن مختلف
ّ
ّ
يتعمد في
الجنسيات ال�ع��رب�ي��ة ،ف��ال�ك��ل
ب �ي ��روت} ،ب �ه��ذه ال�ك�ل�م��ات وص �ف��ت رنين
ال �ش �ع��ار ح�ف�ل�ت�ه��ا ف ��ي م �ه��رج��ان ال �ع��ال��م
العربي في كندا ،وأشارت ضمن برنامج
{ك�ل�م��ة ط��اي �ش��ة} (ي �ق��دم��ه ك��ل م��ن ج��وزف
طوق ورنا أسطيح عبر أثير إذاعة لبنان)،
إل ��ى أن �ه��ا س�ت�ق��دم ف��ي حفلتها {ب �ي��روت
ف�ل�اش �ب��اك} ،أغ��ان��ي ل�ك�ب��ار ال�ف�ن��ان�ي��ن في
السبعينات والثمانينات والتسعينات،
ً
ً
خصوصا تلك التي حققت نجاحا.
حول التحية التي ستقدمها بصوتها
ل � ��وردة ال �ج��زائ��ري��ة ،أوض� �ح ��ت أن ل�ه��ذه
ال�ف�ن��ان��ة ال�ك�ب�ي��رة م�ك��ان��ة خ��اص��ة عندها
وقالت{ :نجحت وردة الجزائرية وأبدعت
بذكاء في مرحلة فاصلة ،وتندرج أغانيها
ض�م��ن ال �ط��رب ال�ح��دي��ث وه��ي ق��ري�ب��ة من
ّ
{أحب أن أقدم
األجيال المتتالية .أضافت:
أغاني لوردة ال يتطرق إليها الناس عادة
ً
وهي جميلة جدا}.
ح � ��ول ح �ف �ل �ت �ه��ا ع �ل��ى خ �ش �ب��ة م �س��رح
{ب ��ات ��اك�ل�ان} ال �ع��ري��ق ف��ي ف��رن �س��ا ،حيث
ّ
ستقدم تحية بصوتها إلى {األسطورة}
ف� � �ي � ��روز ،أك � � ��دت رن � �ي� ��ن{ :ث � �م ��ة ص �ع��وب��ة
وخ �ط��ورة ف��ي ت�ق��دي��م أع �م��ال ف �ي��روز ألن
هويتها فريدة وخاصة ،وكل من يقترب
م �ن �ه��ا ي �خ��اط��ر ب �ن �ف �س��ه ،ف �ه��ي ن�ج�م�ت�ن��ا
ّ
تتكرر}.
المضيئة التي نعشق ولن
ك� ��ان� ��ت رن � �ي� ��ن ن � �ش� ��رت ف � ��ي س �ب �ت �م �ب��ر
الماضي {فيديو} على حسابها على أحد
م��واق��ع التواصل االجتماعي تغني فيه
{ورق ��و األص�ف��ر شهر أي �ل��ول} ،فحصدت
ً
ً
تفاعال ه��ائ�لا م��ا أدخ��ل إل��ى نفسها ثقة
أك �ب��ر ب��إم �ك��ان اإلج� � ��ادة ف ��ي أداء أغ��ان��ي
فيروز.

وليد توفيق

رنين الشعار

ُ
لست كالسيكية
ً
ً
ّ
ال تصنف رنين نفسها فنانة كالسيكية،
رغم براعتها في تقديم األغاني الكالسيكية
م �ع �ت �ب��رة أن ب��إم �ك��ان �ه��ا أن ت �غ �ن��ي أغ �ن �ي��ة
كالسيكية و ل�ك��ن بطريقة غير كالسيكية،
ّ
أوضحت في ه��ذا السياق{ :يملك ك��ل فنان
ً
ً
ُ
عمقا وفكرا موسيقيين واألمر غير مرتبط
بالصوت فحسب ،بل بالمخزون الثقافي-
ّ
الفني ،ومعرفة اس�ت�خ��دام��ه .وذل��ك يتطلب
ً
ج �ه��دا ،ل�ي�ت��رك ال�ف�ن��ان بصمته ال�خ��اص��ة ال
ّ
سيما في استعادة األعمال الفنية القديمة}.
وأض��اف��ت{ :ال ش��ك ف��ي أن المهمة تكون
أصعب على صعيد ترك بصمة بعد البصمة
األصلية ،أي غناء أعمال كبار أه��ل الطرب
على غرار أم كلثوم ووردة الجزائرية ،وبذلك
ي �ع� ّ�رض ال�ف�ن��ان نفسه للخطر وال�ن�ق��د ،ل��ذا

يتطلب األمر ثقة بالنفس ومجازفة} .تابعت:
{نعم لدي ثقة وأنا مجازفة وأجد متعة في
استكشاف قوالب موسيقية جديدة}.

{بغيابك يا حبيبي}
ل��رن �ي��ن ال �ش �ع��ار ت �ج��ارب ف ��ي ال�ك�ت��اب��ة
والتلحين م��ن بينها األ غ�ن�ي��ة الرسمية
لفيلم {اسمعي} للمخرج اللبناني فيليب
عرقتنجي بعنوان {بغيابك يا حبيبي}
ً
ال�ت��ي قدمتها بصوتها أي�ض��ا ،وظهرت
رن �ي��ن ف ��ي ال �ف �ي �ل��م ب �ه��وي �ت �ه��ا ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
ً
ً
كفنانة ّ
وأدتها صوتا وصورة.
أوضحت أن لهذا
ح��ول ه��ذه التجربة
ً
ً
العمل تحديدا خصوصية عندها ،فلم
ً
يكن سهال أن يختار عرقتنجي التعاون
ّ
معها ،ال سيما أن الفيلم يتمحور حول

عالم الصوت ،وال شك في أنه أراد أفضل
ص� ��وت ل �ي �ق� ّ�دم��ه ف ��ي ع �م �ل��ه ال�س�ي�ن�م��ائ��ي
الراقي.
ً
ردا ع �ل��ى س � ��ؤال :ل� �م ��اذا ل ��م تنسحب
ت�ج��رب�ت�ه��ا ف��ي ك �ت��اب��ة أغ �ن �ي��ة ف�ي�ل��م على
كتابة أغنية مسلسل ،قالت{ :أنا منفتحة
ع�ل��ى ال �ف��رص ال�ت��ي تسنح ل��ي ،وش ��ارات
ال�م�س�ل�س�لات ع��ال��م ج�م�ي��ل يستوقفني،
ال ّ
سيما أن بعضها ا س�ت�ط��اع أن يكون
ً
ً
داعما ومرافقا لنجاح العمل التمثيلي
نفسه .ف��ي ه��ذا السياق ،أب��دت إعجابها
بالثنائي المخرجة نادين لبكي وزوجها
المؤلف الموسيقي خالد مزنر ،واعتبرت
ً
أنهما يكمالن بعضهما بعضا ويبدعان
في عملهما.

إطالق {الله يا هالوطن}
بمناسبة اليوم العالمي للسياحة

زين عوض

تجربة شاملة
تستعد رنين الشعار إلط�لاق مجموعة من األغاني من كتابتها
وألحانها ،كذلك تتعاون كملحنة وكاتبة مع فنانين آخرين ،وهي تبدي
ثقتها بمخزونها الموسيقي ،ولكنها ال تطلق على نفسها لقب ملحنة،
{فكلمة ملحن ليست بسيطة فهو يخلق جمال النغم من عدم ،بليغ
حمدي ملحن والسنباطي ملحن… وثمة ملحنون ال ُيستهان بهم}.
وتابعت{ :ما زالت تجربتي في بداية الطريق ،وألكون ملحنة
محترفة يتطلب ذلك مثابرة وأغاني منتشرة… لكنني ال أستخف
بالنغم ال��ذي ي��ول��د ف��ي رأس��ي وأع��رف أن موهبتي ف��ي الكتابة
ً
ً
والتلحين ال تقل شأنا بتاتا عن موهبتي الصوتية}.

ّ
خص وليد توفيق جمهوره على مواقع التواصل االجتماعي
بصورة تجمعه مع زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا
رزق في اسطنبول الساحرة كما وصفها ،حيث يمضي الثنائي
ً
أوقاتا جميلة.
التعليقات المميزة ا ن�ه��ا ل��ت على ا ل �ص��ورة م��ن المتابعين
ال��ذي��ن تمنوا لهما دوام ال�ح��ب ،وأث�ن��وا على جمال جورجينا
االستثنائي رغم التقدم في العمر ،فهي ما زالت تحافظ على
مالمحها الفاتنة وسحرها وإطاللتها البهية.
ً
من جهة األع�م��ال ،انتهى النجم العربي أخيرا من تصوير
أغنيته الجديدة {بغار عليك} في كييف بأوكرانيا تحت إدارة
المخرج زياد الخوري ومن إنتاج {اليف ستايل استديوز} ،على
ً
أن يبصر العمل النور قريبا.

تصف أغنية {حب ومضى} من كلمات علي المولى وألحان
محمود عيد وتوزيع عمر صباغ بـ {أغنيتي الرسمية األول��ى}،
تتابع{ :أحببت أن أنهيها برسالة ب��أن ال�م��رأة قوية ُ
ويمكنها
تخطي ما تواجهه في الحياة}.
وأك��دت أنها ال تحصر نفسها باألغنية الكالسيكية وأنها
ستذهب نحو األغنية الشبابية والشعبية ،موضحة{ :ش��اء ت
ّ
ال�م�ص��ادف��ات أن أب��رز م��ن خ�لال األغنية الكالسيكية ف�ك��ل فنان
يبرز صوته وقدراته عبر الكالسيكيات .وأعدكم بأغنية جميلة
ً
ً
جدا قريبا}.

أطلقت إذاعة {مزاج أف أم} عبر صفحتها على مواقع التواصل
االجتماعي فيديو كليب أغنية {الله يا هالوطن} لزين عوض،
وذلك للترويج للسياحة في المملكة األردنية الهاشمية.
أط�ل��ق ال�ف�ي��دي��و كليب بمناسبة ال �ي��وم ال�ع��ال�م��ي للسياحة،
واألغ�ن�ي��ة م��ن كلمات وائ��ل ش��رق��اوي وأل�ح��ان��ه وإن �ت��اج محمد
المجالي.
وعبرت الفنانة األردنية عن سعادتها باختيار هذه األغنية
القريبة إلى قلبها وإلى قلوب األردنيين لترويج السياحة في
األردن ،ألنها ِّ
تعبر عن حب الوطن بطريقة مميزة.

ً
إليسا تبتعد عن {تويتر} مؤقتا

اعتذارات الممثلين تضرب المسلسالت المصرية
َّ
شهدت األيام الماضية مجموعة اعتذارات حلت بعدد من المسلسالت المصرية التي يستعد صانعوها
لتصويرها ،من أجل عرضها خارج الموسم الرمضاني أو خالل الشهر الفضيل .وجاءت االعتذارات
ألسباب مختلفة ،نرصد مالمحها في التقرير التالي.
القاهرة -محمد قدري

دينا الشربيني
ّ
تخلت عن
دورها
الرتباطها
بعمل جديد
وكذلك اعتذرت
صبا مبارك

أعلن مؤلف «منطقة محرمة»
ً
ع � ��ودة ال �ت �ص��وي��ر ق��ري �ب��ا ول �ك��ن
ب� �ش� �ك ��ل ج � ��دي � ��د ،ب � �ع ��د ت �ح��وي��ل
المسلسل إلى  45حلقة ،وعلمنا
أن األب �ط��ال الرئيسين اع �ت��ذروا
عن عدم المشاركة ،وجار البحث
عن بدالء.
أب � � � � � ��رز ال� � �م� � �ع� � �ت � ��ذري � ��ن ب� �ط ��ل
المسلسل خ��ال��د ال�ن�ب��وي ،كذلك
محمود عبد المغني ال��ذي كان
سيشاركه العمل الجديد ،وجاء
ذلك عقب توقف المشروع الذي
ً
كان مقررا عرضه خالل رمضان
الماضي ،ولكن بسبب مشكالت
إنتاجية وبين طاقم العمل توقف
التصوير.
ب��دوره خ��رج نضال الشافعي
م ��ن ال� �ج ��زء ال �ث��ان��ي م ��ن {ال �ب �ي��ت
الكبير} ال�م�ق��رر ت�ص��وي��ره خالل
أي � � � � ��ام ق� �ل� �ي� �ل ��ة ل � �ل � �ع� ��رض خ�ل��ال
م��وس��م ال �ش �ت��اء ال �م �ق �ب��ل ب�ع��دم��ا
ُعرض الجزء األول قبل رمضان
ال �م��اض��ي .ج ��اء اع� �ت ��ذار الممثل
ال�م�ص��ري لمشاركته ف��ي أعمال
ع � � ��دة أه� �م� �ه ��ا ف �ي �ل �م ��ه ال� �ج ��دي ��د
{ال �م �ح �ت��رف} ال� ��ذي ت�غ�ي��ر اس�م��ه
إل��ى {ال��زن��زان��ة  }7وي�ع��د بطولة
سينمائية جديدة للشافعي،
ورص ��د ل��ه ال�م�ن�ت��ج م��وازن��ة
ج � ��دي � ��دة ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى

مفاوضات لبدء تصوير مسلسله
ال�ج��دي��د {ال�ض��اح��ك ال�ب��اك��ي} عن
ق� �ص ��ة ال� �ف� �ن ��ان ال � ��راح � ��ل ن�ج�ي��ب
الريحاني.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ� � ��رُ ،ع� ��رض
ع � �ل� ��ى ك � ��ل م � ��ن ح � �ن � ��ان م � �ط� ��اوع
وريهام عبد الغفور دور شقيقة
البطل في مسلسل أحمد السقا
ال �ج��دي��د ال �م �ق��رر إط�ل�اق ��ه خ�لال
ال �م��وس��م ال��رم �ض��ان��ي ال �ج��دي��د،
ذل� ��ك ع ��ن ط ��ري ��ق ال ��وك ��ال ��ة ال �ت��ي
ترعى أعمالهما في مصر ،ولكن
وقبل قراء ة الدور أو السيناريو
الذي لم يكتب منه أكثر من ثالث
حلقات رفضت الفنانتان األم��ر
ً
خ ��وف ��ا م ��ن أن ُي �ق �ل��ص دوره �م��ا
لحساب البطلة مي عمر ،ال سيما
أن زوجها المخرج محمد سامي
يتولى اإلخراج.
ي � �ن � �ت ��ج ال� �م� �س� �ل� �س ��ل ص� � ��ادق
ال �ص �ب��اح ،واس �ت �ق��ر ال � ��دور على
روج �ي �ن��ا ال �ت��ي رح �ب��ت ب��ال�ف�ك��رة
وت �ن �ت �ظ ��ر ان� �ت� �ه ��اء ع� � ��دد م�ع�ي��ن
م ��ن ال �ح �ل �ق��ات ل �ب��دء االس �ت �ع��داد
ً
للتصوير ،خصوصا أن كيمياء

إليسا

سوسن بدر
شديدة تربطها مع المخرج وهي
ش��ارك��ت ف��ي معظم أع�م��ال��ه على
مدار السنوات الماضية.

ارتباطات كثيرة
وع �ل �م��ت {ال � �ج ��ري ��دة} أن ل��دى
س��وس��ن ب� ��در ارت� �ب ��اط ��ات ك�ث�ي��رة
خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة ال �م �ق �ب �ل��ة ،وأن �ه��ا
ستعتذر ع��ن ع��دم المشاركة في
الجزء الثاني من {أبو العروسة}
ال �م �ق��رر ت �ص��وي��ره خ �ل�ال ال�ف �ت��رة
المقبلة م��ن أج��ل ال�ع��رض خ��ارج
ال �م��وس��م ال��رم �ض��ان��ي ال �ج��دي��د.
ولكن الشركة المنتجة تحاول
إقناعها بالعدول عن موقفها،
ً
خ � �ص� ��وص� ��ا أن � �ه� ��ا أه � � ��م رك ��ن
ف� ��ي ال �ع �م ��ل م� ��ع س �ي ��د رج� ��ب،
ً
وستتأثر األح ��داث كثيرا في
حال غيابها.

أما في حالة فشل المفاوضات،
ف �ت �ن��وي ال �ش��رك��ة ال� �ت� �ف ��اوض م��ع
ف � �ن ��ان ��ة أخ � � � ��رى ل � �ق � �ب ��ول ال � � � ��دور،
ً
خصوصا أن التجهيزات الفعلية
للعمل بدأت وقارب المؤلف على
ً
االنتهاء تماما من كتابة نصف
عدد حلقات الجزء الجديد.
كذلك تبحث شركة {بي لينك}
عن بطل لـ{جميلة وابن السلطان}
مع هند صبري ،والمقرر عرضه
خالل الموسم الرمضاني المقبل.
وت �ع��ود ال�م�م�ث�ل��ة ال�ت��ون�س�ي��ة من
خالله إلى الدراما الرمضانية بعد
غياب عامين.
ال� � �ع� � �م � ��ل ُع� � � � � ��رض ع� � �ل � ��ى ع � ��دد
م ��ن ال �ن �ج��وم ب �ع��د اع� �ت ��ذار ظ��اف��ر
ال �ع ��اب ��دي ��ن ع ��ن ع � ��دم ال �م �ش��ارك��ة
فيه الرت�ب��اط��ات فنية سينمائية
ودرام � �ي� ��ة م ��ن ال �م �ق��رر ت�ق��دي�م�ه��ا
ً
قريبا ،وأخذ الموقف نفسه ياسر

ً
ج�لال مفضال البطولة المطلقة
التي يستعد لها مع شركة اإلنتاج
نفسها.
وك ��ان ط��اق��م {ح �ك��اي��ات ب�ن��ات}
الذي قدم الجزء الثالث من العمل
اعتذر بمعظمه عن عدم المشاركة
ف��ي ال �ج��زء ال��راب��ع م��ن المسلسل
ال �ن �س��ائ��ي ال� ��ذي ت�س�ع��ى ال�ش��رك��ة
المنتجة إلى تقديمه خالل الفترة
المقبلة.
ً ّ
دينا الشربيني مثال تخلت عن
ً
دورها نظرا إلى ارتباطها بعمل
جديد ،كذلك اعتذرت صبا مبارك.
م��ن ث��م ،تبحث الشركة المنتجة
عن بطالت شابات لتقديم الجزء
ً
ال ��راب ��ع ،خ �ص��وص��ا ب �ع��د ان�ت�ه��اء
السيناريو ،ال سيما أنها تطمح
ف��ي ع��رض��ه خ�ل�ال م��وس��م الشتاء
المقبل.

«البيت األبيض»
لوسي

يشهد المسلسل الجديد {البيت األبيض}
سلسلة اعتذارات طاولته على مدار أيام قليلة
من انطالق التصوير للعرض خالل الشهر األول
من العام المقبل .كانت في مقدمة المعتذرين
ً
لوسي ن�ظ��را إل��ى ارتباطها بأعمال أخ��رى،

ك��ذل��ك س�ي��د رج ��ب ال� ��ذي ي�س�ع��ى إل ��ى تصوير
مسلسل جديد ،وريهام عبد الغفور المنشغلة
بقراءة عدد من السيناريوهات لتقديمها خالل
رمضان  .2019من ثم ،لم يعد إزاء الشركة إال
البحث عن بدالء لهم.

ً
ّ
قررت إليسا االبتعاد مؤقتا عن مواقع التواصل االجتماعي،
في خطوة فوجئ بها ّ
محبوها عبر {تويتر} .فقد ّ
غردت الفنانة
ٍ
ً
اللبنانية{ :سأبتعد أياما عدة كي أستريح وأستعيد نشاطي
من أجل عمل جديد .استمروا في إرسال الحب لي}.
سبب اختفاء إليسا عن
وسرعان ما بدأت
التساؤالت حول ّ
ّ
تحضر لهّ ،
ورجح البعض
تويتر ،وما هو العمل الجديد الذي
ّ
ً
أنها تستعد لتوقيع ألبومها {إلى كل اللي بيحبوني} قريبا
مع معجبيها.

ً
جديد حال الترك قريبا

حال الترك
أشارت حال الترك ،إلى أنها بصدد التحضير لعمل جديد تعلن
ّ
عنه قريبا .ونشرت صورة لها عبر حسابها على {إنستغرام} ،وعلقت
ً
عليها{ :شيء ما جديد ..قريبا}.
العام الدراسي عن الفن ،لم تفصح عن
حال التي ابتعدت
منذ بدء ّ
ً
مضمون جديدها ،علما بأنها كثفت نشاطها خالل العام الجاري
ً
ّ
وقدمت أعماال فنية ،فهي شاركت في مسرحية {زين} التي ُعرضت
ّ
ف��ي عيد الفطر ف��ي ال�ك��وي��ت ،كذلك س��اف��رت إل��ى ه��ول�ي��وود وسجلت
بعض األغاني وصورتها ،من بينها {ممنوع اللمس} ،من كلمات
حمد الغرباوي ،وألحان ميثم عالء الدين ،وتوزيع  ،Motiffثم طرحت
{أوكي حبيبي} ،وشاركت في عدد من اإلعالنات .كذلك أطلقت ماركة
مستحضرات تجميل تحمل اسمها.
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جراحة خسارة الوزن ...كيف يؤثر الذوق في النجاح؟
تشمل مـجــازة التفاغر المعوي على شكل  Yفصل الجزء
العلوي مــن المعدة وتحويله إلــى جــراب صغير يوصل بعد
ً
ذلك مباشرة باألمعاء الدقيقة .تسمح هذه الجراحة للمريض
ً
بالشعور بالشبع بعد تناوله مقدارا أقل من الطعام.
ً
ً
يخضع لهذه الجراحة غالبا َمــن يعانون سمنة حــادة وال
يحظون بأي تحسن رغم اتباعهم عالجات أخرى عدة .توضح
الـبــروفـســورة باتريشا ديـلــورنــزو مــن جامعة بنغامتون في
نيويورك« :يعاني َمن يخضعون لهذه الجراحة ما ندعوه سمنة
مرضية ،ما يعني أنهم يواجهون زيــادة في الــوزن ال تقل عن
ً
ً
 45كيلوغراما ،فضال عن الداء السكري في حاالت كثيرة .لذلك
ُ
تعتبر هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم».

ً
قررت البروفسورة ديلورنزو وزمالؤها أخيرا التحقق من
وجه محدد يرتبط بهذا النوع من جراحات خسارة الوزن :كيف
تؤثر التفضيالت الشخصية في الطعام قبل الجراحة وبعدها
في معدالت نجاحها على األمد الطويل؟
ً
أشــار عدد من الدراسات سابقا إلى أن تفضيالت اإلنسان
المرتبطة بالذوق والرائحة قبل الجراحة وبعدها تميل إلى
التبدل وأن هذا قد يؤثر في مسار خسارة الوزن.
ً
ً
شملت الدراسة التي أجراها الباحثون أخيرا  195مشاركا
يتخطى مؤشر جسمهم الثالثين وخضعوا لمجازة التفاغر
ً
المعوي على شكل  Yأو سيخضعون لها قريبا .نشر الفريق
االكتشافات التي توصل إليها في مجلة .PLOS ONE

طلب الباحثون إلى المشاركين تحديد تفضيالتهم بشأن
الطعام والروائح قبل هذه الجراحة وبعدها مستخدمين طريقة
ُتدعى «نموذج التقييم الذاتي التشريحي» ّ
وتقيم مقدار متعة
ً
اإلنسان عند مواجهته غرضا ما.
في عملية التقييم هذه ،تفاعل المتطوعون مع أطعمة ترتبط
بالمذاقات الخمسة (الحلو ،والحامض ،والمالح ،والمر ،واللذيذ
أي أومامي) وبأربع روائح مختلفة الثنتين منها عالقة بالطعام
(القهوة والموز) ،بخالف الرائحتين األخريين اللتين ال ترتبطان
بالطعام (الورد ومحطة الوقود).
كذلك جمعت البروفسورة ديلورنزو وزمالؤها بيانات عن
مؤشر كتلة جسم المشاركين قبل جراحة خسارة الوزن وبعدها.

ً
ً
من الالفت أن عــددا كبيرا من المشاركين أشــاروا إلى أنهم
اسـتـمـتـعــوا قـبــل ال ـجــراحــة ب ـمــذاق ال ـمــأكــوالت الـســريـعــة ،مثل
ً
البيتزا .ولكن بعدها ،صاروا أكثر ميال إلى األطعمة الصحية،
مثل السلطة.
توضح البروفسورة ديلورنزو« :كان الطعام المفضل لدى
ً
غالبية المشاركين قبل الجراحة ما تتوقعه عادة :المثلجات،
والبطاطا المقلية ،والبرغر ،والبيتزا».
ً ّ
«ولكن بعد الجراحة ،صار طعامهم المفضل السلطة مثال .أكد
 %20أن الخضراوات أصبحت طعامهم المفضل .وكان هؤالء،
الذين أفادوا أن تفضيالتهم بشأن الطعام تبدلتَ ،من خسروا
الوزن األكبر» ،وفق الباحثة.

توابل ةديرجلا
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تتعدد العالجات المنزلية التي تسهم في تحسين البقع وتخفيف االلتهاب والقضاء على الجراثيم وتجنب
ً
والتقرحات الناجمة عن حب الشباب ،من بينها كريمات مشاكل حب الشباب مستقبال.
عشبية ومواد هالمية ناعمة وزيوت أساسية ومكمالت لكن ال تثبت أية أدلة علمية وافية فاعلية معظم
العالجات المنزلية .نناقش فيما يلي األدلة الراهنة
طبيعية وبعض التعديالت البسيطة في أسلوب
بشأن بعض العالجات المفيدة ،كذلك نستكشف
الحياة.
ّ
ينشأ حب الشباب حين تنسد المسام أو تلتهب بسبب أفضل العالجات المنزلية لحب الشباب ونعرض
استنتاجات األبحاث والتعديالت الالزمة في أسلوب
الجراثيم .يمكن أن يستعمل الناس عالجات منزلية
محددة السترجاع مستويات متوازنة من زيوت البشرة الحياة.
زيت شجر الشاي

ادهني
زيت جوز
ً
الهند مباشرة
على المنطقة
التي ينتشر
فيها حب
الشباب

هذا الزيت مضاد طبيعي للجراثيم
وااللتهابات ،ما يعني أنه يقضي على
جراثيم البروبيونيباكتيريوم التي
ّ
تسبب حب الشباب .ولما كان يتمتع
بخصائص مضادة لاللتهاب ،فيعني
ً
أيضا تخفيف ّ
تورم
ذلك أنه يستطيع
البثور واحمرارها.
حللت مراجعة من عام  2015األدلة
ال �ق��ائ �م��ة ب� �ش ��أن زي � ��ت ش �ج��ر ال �ش��اي
وح��ب الشباب .اكتشف الباحثون أن
م�ن�ت�ج��ات زي ��ت ش�ج��ر ال �ش��اي تخفف
عدد التقرحات لدى المصابين بدرجة
خفيفة أو معتدلة من حب الشباب.
اع� �ت� �ب ��رت ه � ��ذه ال � ��دراس � ��ة أن زي ��ت
ً
ش �ج��ر ال �ش��اي ق��د ي �ك��ون ف��اع�ل�ا ب�ق��در
دواء بيروكسيد البنزويل ( )% 5الذي
ُيستعمل على نطاق واس��ع لمعالجة
حب الشباب.
ُ َ
ت��ده��ن خ�لاص��ة شجر ال�ش��اي على
حب الشباب وتكون على شكل كريم
أو ه�لام أو زي��وت أس��اس�ي��ة .لكن عند
اس �ت �ع �م��ال ه � ��ذه ال � ��زي � ��وت ،ال ب ��د م��ن
ً
تذويبها أوال بنوع من الزيوت الناقلة.

زيت الجوجوبا

العناصر
الشمعية في
زيت الجوجوبا
تسهم في
إصالح البشرة
المتضررة

زي � ��ت ال� �ج ��وج ��وب ��ا ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ع�ن�ص��ر
َ
ط�ب�ي�ع��ي وش �م �ع��ي ُي �س �ت �خ��ل��ص م ��ن ب ��ذور
ش �ج �ي ��رة ال� �ج ��وج ��وب ��ا .ت �س �ه��م ال �ع �ن��اص��ر
الشمعية ف��ي زي��ت الجوجوبا ف��ي إص�لاح
ال�ب�ش��رة ال�م�ت�ض��ررة ،م��ا يعني أن�ه��ا ق��ادرة
ً
أي �ض��ا ع�ل��ى ت�س��ري��ع م� ��داواة ال �ج��روح ،بما
ف ��ي ذل � ��ك اإلص � ��اب � ��ات ال� �ت ��ي ي �س �ب �ب �ه��ا ح��ب
ّ
الشباب .وتسمح مركبات موجودة في زيت
الجوجوبا بتخفيف االلتهاب الجلدي ،ما
يعني أنها تخفف االحمرار والتورم حول
ال �ب �ث��ور وال � ��رؤوس ال�ب�ي�ض��اء وغ �ي��ره��ا من
بقع ملتهبة.
في دراسة من عام ّ ،2012قدم الباحثون
أقنعة طين تحتوي على زيت الجوجوبا إلى
ً
 133شخصا .بعد مرور ستة أسابيع على
استعمال تلك األقنعة بين مرتين و ث�لاث
ً
ً
أسبوعياّ ،
سجل المشاركون تحسنا
مرات
في وضع حب الشباب لديهم بنسبة .%54
الستعمال زي��ت ال�ج��وج��وب��ا األس��اس��ي،
ح��اول��ي أن تخلطيه م��ع ه�ل�ام أو ك��ري��م أو
ق �ن��اع ط�ي��ن ل�ل��وج��ه ووزع� ��ي ال�خ�ل�ي��ط على
ح��ب ال�ش�ب��اب .أو ض�ع��ي ب�ض��ع ق �ط��رات من
زيت الجوجوبا على قطعة قطنية وافركي
تقرحات حب الشباب بها بنعومة.

األلوفيرا
ي � �ك � ��اف � ��ح ه � � � ��ذا ال � �ع � �ن � �ص� ��ر ال � �ج� ��راث � �ي� ��م
ً
وااللتهابات طبيعيا ،ما يعني أنه يخفف
مظهر حب الشباب ويمنع انتشاره .يحتوي
األلوفيرا على كمية كبيرة من الماء ُ
ويعتبر
ً
ً
ً
ّ ً
مرطبا ممتازا ،لذا سيكون خيارا مناسبا
إذا أصبحت البشرة جافة بسبب منتجات
أخرى مضادة لحب الشباب.
في دراسة من عام ّ ،2014قدم الباحثون
ه�لام األل��وف�ي��را وك��ري��م الترتينوين (ع�لاج
شائع لحب الشباب) إلى أشخاص مصابين
بدرجة خفيفة أو معتدلة من حب الشباب
الستعمالهما طوال  8أسابيع.
ً
ً
س� ّ�ج��ل ال �م �ش��ارك��ون ت�ح�س�ن��ا م�ل�ح��وظ��ا
على مستوى حب الشباب االلتهابي وغير

ً
االلتهابي مقارنة باألشخاص الذين اكتفوا
باستعمال هالم الترتينوين.
الستعمال األلوفيرا ،حاولي أن تنظفي
ت �ق��رح��ات ح ��ب ال �ش �ب��اب ث ��م اده �ن ��ي طبقة
رقيقة من الكريم أو الهالم بشرط أن يحتوي
المنتج على  %10من األلوفيرا على األقل.
أو يمكن ترطيب البشرة بمواد هالمية أو
كريمات تحتوي على األلوفيرا.

الشاي األخضر

العسل

يحتوي الشاي األخضر على كميات
كبيرة من عناصر الكاتشين التي تنتمي
إلى فئة البوليفنول المضاد لألكسدة.
ينتج معظم المصابين بحب الشباب
كمية كبيرة م��ن اإلف ��رازات الدهنية ،أو
زي��وت الجسم الطبيعية ،ف��ي مسامهم
وال يتلقون كمية ك��اف�ي��ة م��ن م�ض��ادات
األكسدة.
تسهم مضادات األكسدة في تفكيك
ا ل �م��واد الكيماوية والمخلفات التي
تسيء إلى الخاليا السليمة .قد يسمح
الشاي األخضر بالتخلص من جزء من
تلك الرواسب والمخلفات التي تتراكم
في تقرحات حب الشباب المفتوحة.
ي� � � �ح� � � �ت � � ��وي ال � � � � �ش� � � � ��اي األخ� � � �ض � � ��ر
ً
أي � �ض � ��ا ع� �ل ��ى ع� �ن ��اص ��ر ق � � � ��ادرة ع �ل��ى
إض �ع��اف إن �ت��اج اإلف � � ��رازات ال��ده�ن�ي��ة

ُ
ط ��وال آالف ال�س�ن�ي��ن ،ل�ط��ال�م��ا استعمل
ال�ع�س��ل لمعالجة ال�م�ش��اك��ل ال�ج�ل��دي��ة ،مثل
حب الشباب .يحتوي العسل على مضادات
أك �س��دة ك�ث�ي��رة تسهم ف��ي تنظيف المسام
ال � �م � �س ��دودة م ��ن ال �م �خ �ل �ف��ات وال � ��رواس � ��ب.

ً
يستعمله األطباء في الضمادات نظرا إلى
خصائصه المضادة للجراثيم وقدرته على
مداواة الجروح.
الس�ت�ع�م��ال ال �ع �س��ل ،ن�ظ�ف��ي إص�ب�ع��ك أو
خ��ذي قطعة قطنية نظيفة واده�ن��ي كمية
صغيرة من العسل على البثور ،أو أضيفي
العسل إلى قناع الوجه أو الجسم.

الثوم
يستعمل عدد كبير من األطباء
ال �ت �ق �ل �ي��دي �ي��ن ال � �ث� ��وم ل �م �ع��ال �ج��ة
االل � �ت � �ه� ��اب� ��ات وت� �ح� �س� �ي ��ن ق � ��درة
الجسم على م�ح��ار ب��ة الجراثيم
وااللتهابات .يحتوي الثوم على
ّ
مركبات الكبريت العضوي التي
ً
تعطي بطبيعتها آث��ارا مضادة
للجراثيم وااللتهابات .حتى أن
ع�ن��اص��ر ال�ك�ب��ري��ت ال�ع�ض��وي قد
تسهم في تقوية جهاز المناعة،
ما يساعد الجسم على محاربة
االلتهابات.
لمكافحة االلتهابات الناجمة
ع��ن ح��ب ال �ش �ب��اب ،ي�م�ك��ن زي ��ادة
كمية الثوم في الحمية الغذائية.
بعض ال�ن��اس فصوصه
يمضغ
ّ
كاملة أو يفضلون دهنها على
ّ
المحمص أو يضيفونها
الخبز
إل� � ��ى ال � �م � �ش� ��روب� ��ات ال� �س ��اخ� �ن ��ة.
ك��ذل��ك يمكن ش��راء مساحيق أو
كبسوالت الثوم من معظم متاجر
ال� �ب� �ق ��ال ��ة وم� �ت ��اج ��ر ال �م �ن �ت �ج��ات
الصحية الطبيعية.
ت ��وص ��ي م ��راج ��ع إل �ك �ت��رون �ي��ة
كثيرة بدهن الثوم على البثور
ً
م� �ب ��اش ��رة ،ل �ك��ن ق ��د ت � ��ؤدي ه��ذه
الخطوة إ ل��ى تفاقم الحساسية
الجلدية ،إذ يمكن أن يحرق الثوم
البشرة .لذا من األفضل استعماله
ً
دوما بحذر.

اإلشنسا
ت� �ح� �ت ��وي ن �ب �ت��ة اإلش� �ن� �س ��ا ال �م �ع ��روف ��ة
ً
أي � �ض � ��ا ب � ��زه � ��رة ال ��ردب� �ك� �ي ��ة ال �ب �ن �ف �س �ج �ي��ة
ع �ل ��ى ع �ن ��اص ��ر ت �س �ه��م ف� ��ي ال� �ق� �ض ��اء ع�ل��ى
ال� �ف� �ي ��روس ��ات وال� �ج ��راث� �ي ��م ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
ال�ب��روب�ي��ون�ي�ب��اك�ت�ي��ري��وم .وي �ظ��ن ك�ث�ي��رون
أنها ق��ادرة على تقوية المناعة وتخفيف
االل�ت�ه��اب��ات ويستعملونها ل�م�ح��ارب��ة أي��ة
عدوى أو تجنبها ،منها الزكام واإلنفلونزا.
ُ َ
يمكن أن ت��ده��ن ك��ري�م��ات ت�ح�ت��وي على
اإلش�ن�س��ا ف��ي المناطق ال�ت��ي تنتشر فيها
إص��اب��ات مرتبطة بحب الشباب أو يمكن
أخذ مكمالت اإلشنسا .وتتوافر منتجاتها
في المتاجر الصحية أو عبر اإلنترنت على
شكل كريمات أو مكمالت.

إكليل الجبل
تحتوي خالصة إكليل الجبل على مواد
ّ
ك �ي �م��اوي��ة وم ��رك �ب ��ات ت�ت�م�ت��ع ب�خ�ص��ائ��ص
مضادة لألكسدة والجراثيم وااللتهابات.
ّ
تقل ال��دراس��ات التي حللت أث��ر خالصة
إكليل الجبل ف��ي ح��ب ال�ش�ب��اب ،لكن جرت
دراس � � ��ة ف ��ي ع � ��ام  2013ع �ل��ى ن� �م ��اذج م��ن
الفئران وعلى خاليا بشرية وذكرت أن هذه
ال �خ�لاص��ة ق��د ت�خ�ف��ف االل �ت �ه��اب ال�م��رت�ب��ط
ُ
بجراثيم البروبيونيباكتيريوم التي تسبب
حب الشباب.

ُ ّ
المنقى
سم النحل

ف� � ��ي ال � �ب � �ش � ��رة وت� �ق� �ل� �ي ��ص ج ��راث� �ي ��م
البروبيونيباكتيريوم وتخفيف ّ
حدة
االلتهاب.
ً
ق��د ي �ك��ون ال �ش��اي األخ �ض��ر م�ف�ي��دا
عند شربه أو دهن خالصة منه على
البشرة ،مع أن الباحثين يقولون إن
األدلة الراهنة ال تزال محدودة.
ل �ك��ن اك �ت �ش �ف��ت إح � ��دى ال ��دراس ��ات
ً
ت� ��راج � �ع� ��ا ف � ��ي ال � � � � ��رؤوس ال �ب �ي �ض��اء
وال �س��وداء بنسبة  79و % 89بعد 8
أسابيع على استعمال خالصة الشاي
األخضر الغنية بمواد البوليفينول.
يمكن إي�ج��اد ال�ش��اي األخ�ض��ر في
معظم المتاجر الشعبية .من األصعب
إي�ج��اد خالصة ال�ش��اي األخ�ض��ر لكن
يمكن البحث عنها في بعض المتاجر
الصحية أو عبر اإلنترنت.

اختاري المنتج المناسب
لتنظيف البشرة
يحمل عدد كبير من منتجات الصابون
ً
ً
ً
ً
ال�ع��ادي��ة رق�م��ا هيدروجينيا مرتفعا ج��دا
ّ
ويمكن أن ُيسبب حساسية جلدية ويزيد
ً
ً
ح��ب ال�ش�ب��اب س � ��وءا .ل ��ذا اخ �ت��اري غ�س��وال
ً
ً
أو منتجا ناعما لتنظيف البشرة على أن
ً
ي�ك��ون رق�م��ه الهيدروجيني قريبا م��ن رقم
البشرة الهيدروجيني ال��ذي يساوي نحو
 5.5لتخفيف احتمال ظهور ح��ب الشباب
والسماح بمداواة التقرحات.

زيت جوز الهند
م �ث ��ل ال� �ع�ل�اج ��ات ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة األخ� � ��رى،
ي �ح �ت��وي زي� ��ت ج� ��وز ال �ه �ن��د ع �ل��ى ع�ن��اص��ر
مضادة لاللتهابات والجراثيم.
تعني ه��ذه الخصائص أن��ه يقضي على
الجراثيم التي ُتسبب حب الشباب ُ
ويخفف
االحمرار والتورم حول البثور .حتى أنه ُي ّ
سرع
مداواة تقرحات حب الشباب المفتوحة.
الستعمال زيت جوز الهند ،يمكن دهنه
ً
م�ب��اش��رة على المنطقة ال�ت��ي ينتشر فيها
ح��ب ال�ش�ب��اب .ي�ت��واف��ر ف��ي قسم المنتجات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ف ��ي م �ت��اج��ر ال �ب �ق��ال��ة أو ع�ب��ر
اإلنترنت.

تعديالت في أسلوب الحياة
إل��ى جانب ال�ع�لاج��ات المنزلية ،يعطي
ً
بعض التعديالت في أسلوب الحياة آثارا
بارزة للحفاظ على صحة الجسم وتخفيف
اإلف ��رازات الدهنية على البشرة وتقليص
نوبات حب الشباب.
تتعدد التعديالت التي تسمح بتحسين
وضع حب الشباب:

ق��د يصعب عليك أن تقاومي ميلك إلى
ّ
لكن ذلك ّ
يهيج البشرة
لمس حب الشباب،
ً
ويزيد البقع سوءا وقد تنتشر في مناطق
أخ ��رى .ك��ذل��ك ،ت��دخ��ل ج��راث�ي��م إض��اف�ي��ة إلى
البقع نتيجة لمس ا ل�ح�ب��وب أو فركها أو
ع�ص��ره��ا أو ن�ق��ره��ا ،م��ا ي��ؤدي إل��ى تأجيج
االلتهابات.
عند الضغط على البثور ،تصل الجراثيم
والرواسب إلى مستوى أعمق من البشرة،
ً
م��ن ث��م تظهر البقع م �ج��ددا ب�ص��ورة أس��وأ

حافظي على ترطيب جسمك
ت��رط�ي��ب ال�ج�س��م خ�ط��وة ب��ال�غ��ة األهمية
ّ
ألن�ه��ا ّ
تسهل ش�ف��اء ح��ب ال�ش�ب��اب وتقلص
ً
احتمال انتشار الحبوب عموما .حين تكون
ّ
تحمر أو تتضرر ،ما
البشرة جافة ،يسهل أن
يؤدي إلى ظهور البثور .في المقابل ،يضمن
ترطيب الجسم نشوء خاليا جلدية جديدة
ً
بشكل سليم تزامنا مع شفاء التقرحات.
ٍ
م ��ا م ��ن ك �م �ي��ة ي��وم �ي��ة م��وص��ى ب �ه��ا ألن
حاجات الناس إل��ى الماء تختلف بحسب
عمرهم ومستوى نشاطهم الجسدي وحرارة
الطقس ومشاكلهم الصحية .لكن توصي
ه�ي�ئ��ات ص�ح�ي��ة ب �ش��رب ب�ي��ن  6و 8أك ��واب
ً
من السوائل يوميا (كل كوب يساوي نحو
 240ملل).

خففي ضغطك النفسي

ً
طوال ستة أسابيع تراجعا في حب الشباب
الخفيف أو المعتدل.
ّ
ً
ق��د يصبح س��م ال�ن�ح��ل ال� ُ�م�ن��ق��ى عنصرا
ً
ً
مفيدا في أدوية حب الشباب مستقبال لكن
ً
ال بد من إجراء أبحاث إضافية بشأنه طبعا.

ً
ال تلمسي البقع مطلقا

 ،2013اك�ت�ش��ف
ف ��ي دراس� � ��ة م ��ن ع� ��ام ُ ّ
المنقى قد يقضي
الباحثون أن سم النحل
ع �ل��ى ج��راث �ي��م ال �ب��روب �ي��ون �ي �ب��اك �ت �ي��ري��وم
سببة لحب الشبابّ .
الم ِّ
ُ
سجل األشخاص
الذين استعملوا مستحضرات تحتوي
ً
على ذل��ك السم ط��وال أسبوعين تحسنا
ف ��ي ع � ��دد اإلص � ��اب � ��ات ال �م��رت �ب �ط��ة ب�ح��ب
الشباب.
ف � ��ي دراس � � � � ��ة م � ��ن ع � � ��ام  ،2016الح� ��ظ
األش �خ��اص ال��ذي��ن ده �ن��وا ع�ل��ى وج��وه� ّه��م
ً
ه�ل�ام��ا ي�ح�ت��وي ع�ل��ى س��م ال�ن�ح��ل ال� ُ�م�ن��ق��ى

مما كانت عليه .لذا من األفضل استشارة
الطبيب بشأن التقرحات الكبيرة أو العميقة
تحت الجلد لتحديد طريقة آمنة للتخلص
منها.

{غير ُم ّ
سببة للرؤوس ال�س��وداء} لالعتناء
ب �ب �ش��رت��ك ،ع �ل��ى أن ت �ح �ت��وي ع �ل��ى م�ق��ادي��ر
تسمح للمسام بالتنفس.

استعملي مستحضرات خالية
من الزيت للبشرة
ت �ع ��وق ال �م �ن �ت �ج��ات ال��ده �ن �ي��ة ال �م �س��ام،
م � ��ا ي� ��زي� ��د اح � �ت � �م ��ال ان � �س � ��داده � ��ا ون� �ش ��وء
ت �ق��رح��ات ح ��ول ح��ب ال �ش �ب��اب .ل ��ذا ابحثي
ع��ن مستحضرات {خ��ال�ي��ة م��ن ال��زي��وت} أو

تعتبر {األكاديمية األميركية لألمراض
ً
ً
الجلدية} الضغط النفسي سببا محتمال
ارتفاع
لنشوء حب الشباب ،إذ ي��ؤدي إل��ى
ّ
مستويات هرمون األندروجين الذي يحفز
بصيالت الشعر والغدد الدهنية في المسام،
ما يعني زيادة احتمال ظهور حب الشباب.
يمكن تطبيق النصائح التالية للتحكم
بالضغط النفسي:
• التكلم مع أف��راد العائلة أو األصدقاء
أو الطبيب أو أي أشخاص داعمين آخرين.
• النوم لمدة كافية.
• االلتزام بحمية صحية ومتوازنة وعدم
تفويت وجبات الطعام.
• ممارسة الرياضة بانتظام.
• ا ل� �ت� �ن� �ف ��س ا ل� �ع� �م� �ي ��ق أو ا ل � �ي� ��و غ� ��ا أو
االسترخاء الذهني أو التأمل.

عالجات طبية
ت�ت�ع��دد ال �خ �ي��ارات ال�ع�لاج�ي��ة الطبية
ً
ً
وي �ك��ون ج ��زء م�ن�ه��ا ف��اع�ل�ا ج� ��دا ،م��ع أن
ً
ب�ع�ض�ه��ا ي�س�ب��ب آث � ��ارا ج��ان�ب�ي��ة وق ��د ال
ي �ن��اس��ب ك �ث �ي��ري��ن .ي �م �ك��ن أن يستشير
ال�ن��اس طبيبهم ب�ش��أن أخ��ذ األدوي ��ة أو
استعمال أي كريمات طبية ،ال سيما بعد
فشل العالجات المنزلية.
ت �ح �ت��وي ال �ع�ل�اج��ات ال �ش��ائ �ع��ة ال�ت��ي
تستهدف الحاالت الخفيفة والمعتدلة
من حب الشباب على العناصر النشيطة
التالية:
• حمض الساليسيليك.

• بيروكسيد الهيدروجين.
• أحماض األلفا هيدروكسي.
ي � ��وص � ��ي ال� �ط� �ب� �ي ��ب ب� � ��أدوي� � ��ة أق � ��وى
لمعالجة حب الشباب ،نذكر منها:
• م ��واد ه�لام�ي��ة وك��ري �م��ات م��ن ن��وع
ترتينوين.
• م ��واد ه�لام�ي��ة وك��ري �م��ات م��ن ن��وع
كليندامايسين.
• مضادات حيوية على شكل حبوب.
• حبوب أيسوتريتينوين.
• حبوب منع الحمل.

متى تصبح استشارة الطبيب ضرورية؟
ال بد من استشارة الطبيب إذا كانت
تقرحات حب الشباب:
ً
• مؤلمة جدا.
• ملتهبة في معظم األحيان.

• عميقة تحت الجلد.
• ال تتجاوب مع العالجات المنزلية.
ّ
• تغطي مساحة جلدية واسعة.
ً
ً
• ُت ّ
سبب اضطرابا عاطفيا.

شكل جسمك ...أعيدي رسمه بالتقنيات المناسبة
ّ
تتعدد التقنيات المعاصرة التي تسمح بتذويب الدهون وتحسين شكل الجسم .إليك
أبرز الخيارات المتاحة:
تذويب الدهون بالتبريد
تستهدف هذه التقنية كتل الدهون الموضعية
وتغطي أح��دث االب�ت�ك��ارات مساحة أوس��ع عبر
تبريد المناطق التي تطرح مشكلة.
ف��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ،ت��راج �ع��ت ق ��وة ال�ش�ف��ط
ّ
المستعملة وزادت فاعلية التقنية وتقلصت
مدة الجلسة العالجية من ساعة على األقل إلى
 35دقيقة ،ما يعني أن المريض سيشعر براحة
متزايدة.
تقضي التقنية بتبريد األنسجة الدهنية على
ح��رارة  4درج��ات مئوية :إنها ال��درج��ة المثالية
الس�ت�ه��داف ال�خ�لاي��ا ال��ده�ن�ي��ة وال�ق�ض��اء عليها
ّ
ً
طبيعيا  .تتطلب ه��ذه العملية بضعة أسابيع
لتفكيك ال��ده��ون وإخ��راج ال��رواس��ب العالقة في
الخاليا من الجسم .صحيح أن أثر التنحيف لن
يظهر قبل ثالثة أشهر على األق��ل لكن ستكون
ال�ن�ت�ي�ج��ة ن�ه��ائ�ي��ة ب �ش��رط أن ت�ح� ّ�س�ن��ي أس�ل��وب
حياتك العام.

الليزر
ّ
تهدف أحدث تقنيات الليزر إلى التخلص من

الدهون عن طريق الحرارة .توضع صفائح كبيرة
على المناطق المستهدفة ويمكن بلوغ الحرارة
المثالية خ�لال أق��ل من  30دقيقة بفضل الليزر
غير الغازي الذي يستهدف الدهون تحت الجلد
من دون ّ
المس باألنسجة السطحية.
ت�ح�ص��ل ال �ص��دم��ة ال �ح��راري��ة خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة
ال �ع�لاج �ي��ة ع �ل��ى ح � ��رارة  46درج� ��ة م �ئ��وي��ة ألن��ه
ال �م �س �ت��وى ال �م �ط �ل��وب ل �ل �ق �ض��اء ع �ل��ى ال �خ�لاي��ا
ال��ده�ن�ي��ة دون س��واه��ا .يمكن تقليص ال��ده��ون
بهذه الطريقة بنسبة تصل إلى  ،25%ال سيما
في منطقة الذراعين.
ّ
ي�ت�ط��ل��ب ال �ع�ل ّ�اج ال �ك��ام��ل ب�ي��ن ج�ل�س��ة وث�ل�اث
ج �ل �س��ات ،وت �ت��وق��ف م��دت��ه ع�ل��ى ال�م�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي
تحتاج إليه ،فيما تظهر النتيجة النهائية خالل
ستة أسابيع أو ثالثة أشهر.

ّ
التردد الراديوي

يمكنك أن ّ
تشدي ذراعيك وبطنك وفخذيك عبر
التردد الراديوي .إنه خيار مثالي بعد النحافة
ال�م�ف��رط��ة أو اإلن� �ج ��اب ،وت�س�م��ح ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة
ً
أيضا بتجديد الكوالجين في الوجه واستعادة
نضارة البشرة.

مفعولها على
تعطي تقنية التردد الراديوي
ّ
حرارة تفوق األربعين درجة مئوية وتحفز خاليا
ً
مضاعفا عند استعمال
الكوالجين .يصبح أثرها ّ
تقنية تشفط األنسجة وتصفيها وتعيد إطالق
ال ��دورة ال��دم��وي��ة .تختلف ال�ط��رائ��ق المستعملة
بين طبيب وآخر ،وتتراوح الجلسات الضرورية
ً
ع �م��وم��ا ب �ي��ن س��ت وث �م��ان��ي ج �ل �س��ات ث��م يمكن
الحفاظ على النتائج المحققة من خالل جلسة
ً
عالجية واحدة شهريا .لكن يجب أن تنتظري 90
ً
يوما على األقل قبل أن تالحظي الفرق.
تبقى ه��ذه التقنية فاعلة بشكل خ��اص عند
استهداف الجهة الداخلية من الفخذين .يجب

أن يجيد الطبيب استعمال
اآلل��ة وأن يضبط الحرارة
ال �م �ن ��اس �ب ��ة الس� �ت� �ه ��داف
ال� �ك ��والج� �ي ��ن وت �خ �ف �ي��ف
س� � � �م � � ��اك � � ��ة األن � � �س � � �ج� � ��ة
ُ ّ
ال��ده�ن�ي��ة .ت�م��ل��س ه��ذه
ال � �ت � �ق � �ن � �ي� ��ة ال� �س� �ل� �س ��ة
المنحنيات الشائبة
ُ
وت � � � � �ح � � � � ّ�س � � � ��ن ش � �ك ��ل
ال �ج �س��م ك �ل��ه ب�ش��رط
الحفاظ على النتائج
المحققة.

موجات فوق صوتية
يمكن استعمال العالجات بالموجات ف��وق الصوتية ّ
لشد البطن
المترهل بعد الوالدة أو استرجاع النحافة أو الستهداف الردفين ،لكن
ال تحظى ه��ذه الطريقة ب��رواج واس��ع في عالم التجميل ألنها مؤلمة.
لكن تسمح نسخة جديدة من الموجات فوق الصوتية ببث الطاقة في
المنطقة المستهدفة من دون أن تصل الحرارة إلى األنسجة المحيطية.
إنها تقنية قوية وعميقة وتخترق حتى  13ملم من الجلد ،إذ ينتج
األثر الحراري نقاط تخثر على درجات عمق مختلفة ،ما يؤدي إلى
تجدد البشرة وإنتاج كمية جديدة من الكوالجين.
تبرز الحاجة إلى جلستين عالجيتين يفصل بينهما شهر،
لكن يظهر بعض الوذمات وربما تشعرين باأللم طوال ثالثة
أيام بعد العالج.
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« »FBIيستخدم القوة الجبرية لفتح اآليفون المغلق بـ Face ID
ذكرت مجلة فوربس أن مكتب التحقيقات
الفدرالي ( )FBIسيجبر المستخدمين على فتح
أجهزة اآليفون التي تستعمل ميزة ،Face ID
وذلك باستخدام القوه الجبرية.
وأكــدت هذا األمر من خالل حصولها على
وثيقة أكدت فيها أن « »FBIقام بمداهمة أمنية
أجـبــر مــن خــالـهــا أح ــد الـمـجــرمـيــن الــذيــن تم
ضبطهم على فتح قفل هاتفه بالقوة الجبرية،
م ــن خ ــال تـقـنـيــات  ،Face IDومـ ـع ــروف عن
مكتب التحقيقات الفدرالي أنه يخول لنفسه
استخدام أي طريقة لفتح قفل اآليفون ،حتى

 iOS 12.1يحل مشكلة الشحن
أكدت بعض التقارير ،التي ظهرت األيام
الماضية في مواقع التواصل االجتماعي
ّ
والـ ـم ــواق ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ت ـع ــط ــل ه ــوات ــف
آي ـف ــون ال ـج ــدي ــدة ،وب ـعــض الـقــديـمــة منها،
ع ــن ال ـش ـحــن ،وعـ ــدم اسـتـجــابـتـهــا للكيبل
الخاص بالشحن ،غير أن «أبــل» لم تصرح
ً
عن هذا األمر ،ولكن يبدو أنها فعليا كانت
على علم به ،إذ أرسلت للمطورين تحديث
 iOS 12.1التجريبي ،الــذي يعمل على حل
مشاكل شحن الهاتف.
ً
ويحمل التحديث أيضا بعض المميزات

لــو كانت تحت اإلج ـبــار ،مــا دام األمــر يتعلق
بسالمة الدولة.
وق ـ ــد نـ ـش ــرت ص ـح ـي ـفــة نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز
تفاصيل هــذه القضية ،حيث اتضح أن هذه
الجهات الحقوقية تدافع عن أحد المتهمين
بترويج ونشر المقاطع الجنسية لألطفال،
األمر الذي دفع الجهات األمنية األميركية إلى
إجباره على فتح قفل هاتفه باستخدام وجهه،
وقد القى تصرف  FBIاستحسان العديد من
األميركيين ،إال أن الحقوقيين رفضوا استخدام
القوة المفرطة وانتهاك حقوق هذا المتهم.

الجديدة للمستخدمين ،ومن بينها إرجاع
محادثات الفيس تايم الجماعية ،ودعم ميزة
الشريحة االفتراضية في النظام نفسه ،كما
ً
قدمت «أبل» أكثر من « 70ايموجي» جديدا،
وحـسـنــت مــزايــا أخ ــرى مـنـهــا م ـيــزة ضبط
العمق الجديدة ،التي كانت تعمل فقط على
ً
صور البورتريه الملتقطة سابقا ،لكن مع
التحديث التجريبي الجديد أصبحت تعمل
بشكل مباشر قبل التصوير ،بحيث يمكن
ً
التحكم بها قبل التقاط الصور ،وأخيرا تم
تحسين معالجة اإلشعارات.

مفاجأة «مايكروسوفت» ...جهاز «سيرفس» أسرع بنسبة %85
الشركة األميركية أكدت أن سرعة « »Surface Pro 6أعلى مرتين من «»MacBook Air
اكتفت شركة مايكروسوفت
بإعالن أجهزة Surface
الجديدة ،مع سماعات أذن
ً
طورتها ،فضال عن إعالن
المميزات الجديدة في إصدار
« »Windows 10لشهر
أكتوبر ،وذلك في مؤتمر
صحافي عقدته بهذه المناسبة.

ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد إرسـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
خ ــاص ــة إل ـ ــى الـ ـقـ ـن ــوات اإلع ــام ـي ــة
ومـخـتـصــي الـتـكـنــولــوجـيــا ،عقدت
ع ـم ــاق ــة ال ـب ــرم ـج ـي ــات األم ـيــرك ـيــة
«مــايـكــروســوفــت» منذ أي ــام مؤتمر
 Surfaceفي مدينة نيويورك.
وبالرغم من انتشار العديد من
الـشــائـعــات الـتــي تشير إل ــى خطط
الشركة إلعالن جهاز Andromeda
الـ ـم ــزدوج ال ـش ــاش ــة ،فــإنـهــا اكتفت
بــإعــان أجـهــزة  Surfaceالجديدة،
ً
فضال عــن سماعات أذن طورتها،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إعـ ـ ــان خــدمــات ـهــا
وتطبيقاتها الجديدة خالل الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـم ـي ــزات
الجديدة في إصــدار Windows 10
لشهر أكتوبر.

Surface Laptop 2

الشركة أحدثت
مفاجأة بإطالقها
«سماعات األذن
سيرفس»

وأعلنت شركة مايكروسوفت عن
الجيل الثاني لحاسوب «سيرفس»
ال ـ ـ ــذي ي ــأت ــي ب ـم ـع ــال ـج ــات ال ـج ـيــل
ال ـث ــام ــن م ــن ان ـت ــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ذاكرة عشوائية أكبر من «سيرفس»
الجيل األول ،وأطلقت الشركة عليه
اس ــم «س ـيــرفــس  ،»2وه ــو بحسب
مايكروسوفت أسرع بنسبة ،%85
ً
وه ــذا طبعا بفضل الجيل الثامن
مــن معالجات  ،Intel Coreعــاوة
على ذلك ،فهو يضم أنحف شاشة
 LCDعلى الحواسيب المحمولة،
ويتضمن ضـعــف ذاك ــرة الــوصــول
العشوائي فــي تكوينه األســاســي،
ومن المتوقع بدء بيعه في  16من
أكتوبر.
حـ ــاسـ ــوب «سـ ـي ــرف ــس» س ـيــأتــي
ً
بسعر  999دوالرا ،ويتوفر بنسختي
 4GBو 8GBم ــن ذاكـ ـ ــرة ال ــوص ــول
الـعـشــوائــي ،وب ـخــاف المعالجات
الـ ـج ــدي ــدة ف ـه ــو ش ـب ـيــه بــالـنـسـخــة
السابقة مـنــه ،حيث يــأتــي بشاشة
ً
مقاسها  13.5إنشا .ومن المعروف
ع ــن «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» اهـتـمــامـهــا
ب ـع ـم ــر الـ ـبـ ـط ــاري ــة،
حيث يمكن

لجهاز «سـيــرفــس» الـجــديــد العمل
ح ـت ــى  14.5س ــاع ــة ع ـن ــد تـشـغـيــل
ال ـف ـيــديــو ب ـ ــدون ت ــوق ــف ،أم ــا سعة
التخزين فتبدأ مــن  128GBحتى
 1TBمن نوع  ،SSDوال تزال المنافذ
محدودة وهي  ،USB 3ومنفذ شاشة
ميني ،وال يوجد منفذ .USB-C
ومن الواضح أن «مايكروسوفت»
تتوجه بحاسوبها سيرفس الجديد
للطالب والعمال اليوميين الذين
ً
ً
يريدون جهازا موثوقا به إلنجاز
الـمـهــام ،لـكــن ه ــذا الـحــاســوب لديه
بـعــض ال ـع ـيــوب ،ف ــذاك ــرة الــوصــول
ال ـع ـش ــوائ ــي ص ـغ ـي ــرة الـ ــى ح ــد مــا
مقارنة بالحواسيب األخــرى لهذا
العام كما انه ال يحتوي على منفذ
 USB-Cعلى الرغم من أنها أصبحت
مـ ـطـ ـل ــوب ــة ب ـش ـك ــل م ـ ـتـ ــزايـ ــد ول ـق ــد
تعرضت شركة مايكروسوفت إلى
العديد مــن الشكاوى واالنـتـقــادات
بهذا الخصوص.

Surface Pro 6
أمـ ــا بــالـنـسـبــة ل ـ ـج ـهــاز الـشــركــة
الـشـهـيــر  Surface Pro 6فـقــد قــال
عـنــه بــانــوس بــانــاي نــائــب رئيس
ا لـ ـش ــر ك ــة إن ك ـ ـفـ ــاء ة األداء زادت
بنسبة  %67عن نسخته السابقة،
كـمــا تـ ــدوم بـطــاريـتــه  13.5ســاعــة،
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ــاس ـ ــوب الـ ـمـ ـحـ ـم ــول
الهجين الجديد مع الجيل الثامن
من معالجات  ،Intel Coreكما أنه
حصل على نظام أفضل للتبريد،
كما تؤكد «مايكروسوفت» على أداء
أسرع بمرتين من جهاز MacBook
.Air
الـ ـجـ ـه ــاز ي ـ ــزن  0.75ك ـي ـل ــوغ ــرام
ويضم نفس الشاشة البالغ حجمها
ً
 12.3إن ـش ــا ،وم ــا يـصــل إل ــى 16GB
ً
من الــذاكــرة العشوائية ،فضال عما
يصل إلــى  1تـيــرابــايــت مــن الــذاكــرة
التخزينية  .SSDويحتفظ الجهاز
بنفس تصميم الجيل السابق ،مما
ي ـع ـن ــي أنـ ـ ــه ي ـف ـت ـقــر إل ــى
منافذ .USB Type-C

«سيرفس بــرو  »6الجديد سيكلف
ً
ابتداء من  899دوالرا للنسخة التي
ت ـضــم ال ـجـيــل ال ـثــامــن م ــن الـمـعــالــج
 ،Intel Core i5ويــأتــي باختيارات
جــديــدة فــي األل ــوان منها الــرمــادي،
واألحمر ،إلى جانب األزرق واللون
األسود المميز لإلصدارات الجديدة،
ً
وسيصدر في  16أكتوبر ،علما أن
شــركــة مايكروسوفت ب ــدأت بتلقي
الطلبات على هذا الجهاز.

Surface Studio 2
«سيرفس سـتــوديــو» عـبــارة عن
شــاشــة لـمـسـيــة ك ـب ـيــرة مخصصة
لـلـمـسـتـخــدمـيــن لـلـقـيــام بمهامهم
ً
بـشـكــل أف ـضــل ،وخ ـصــوصــا أولـئــك
الــذيــن يهتمون بـمـجــال الــوســائــط
ال ـم ـت ـعــددة ،ح ـيــث إن ــه يـجـمــع بين
جهاز الالبتوب والجهاز اللوحي،
م ــع إمـكــانـيــة إض ــاف ــة فـ ــأرة ولــوحــة
مـفــاتـيــح .ونـسـخــة ه ــذا ال ـع ــام منه

ً
تبدو شبيهة شكليا إلى حد كبير
بالنسخة الحالية ،لكن على صعيد
الـ ـم ــواصـ ـف ــات ي ـع ــد هـ ـ ــذا ال ـج ـه ــاز
األســرع ضمن فئة  Surfaceويأتي
بتحسينات جديدة ليقدم أداء أفضل
وتجربة مميزة للمستخدم .حيث
ً
يضم شاشة أكثر إشراقا بنسبة 38
ً
فــي المئة بحجم  28إنـشــا بأبعاد
 ،3:2وهذا ما يعني  500شمعة أكثر
بالمقارنة بالجيل السابق ،وتباين
أكثر بنسبة  22في المئة ،مع العلم
أن هذه الشاشة تدعم التدرج اللوني
.DCI-P3
كـمــا يـضــم الـجـهــاز شــاشــة LCD
بتقنية ج ــدي ــدة م ــع تقنية oxide
 ،transistorوهـ ــي الـتـقـنـيــة الـتــي
تضمن أعلى سطوع فــي الشاشة،
ً
أي ـضــا يــدعــم الـجـهــاز تقنية ،HDR
وي ــأت ــي جـ ـه ــاز Surface Studio
 2مـ ــع سـ ـع ــة تـ ـخ ــز ي ــن .2TB SSD
ويــأتــي الجهاز مــع الجيل الجديد
مــن بـطــاقــات الــرســومـيــات التابعة

أعـلـنــت شــركــة ون بـلــس « »OnePlusعبر
موقعها انها منذ ما يقارب العام وهي تقوم
بـتـطــو يــر تقنية ا ضــا فــة مستشعر البصمة
تـحــت الـشــاشــة ،وذك ــرت انـهــا تمكنت خــال
هــذه الفترة من تحسين قــدرات المستشعر
داخل شاشة العرض لتعطي تجربة مميزة
للمستخدمين .هذه الميزة الجديدة ستتوفر

كـشــف اإلصـ ــدار الـتـجــريـبــي مــن تحديث
 Android Pieل ـهــوا تــف  ،Galaxy S9عن
تـعـلـيـمــات بــرم ـج ـيــة ت ـش ـيــر إلـ ــى أن هــاتــف
سامسونغ القادم ،سيكون قابال للطي .حيث
حصل أحد أعضاء منتدى المطورين XDA
 Developersعلى بعض الملفات األساسية
المدفونة في تحديث .Android Pie
التعليمات البرمجية التي تم رصدها
تلمح إلى أنه ستكون هناك أربعة طرازات
من  ،Galaxy S10وهاتف آخر يحمل االسم
.Winner
الـتـعـلـيـمــات الـبــرمـجـيــة ال ـتــي تـشـيــر إلــى
ً
الـهــاتــف تكشف أي ـضــا عــن إط ــاق الهاتف
مع رقاقة معالج  ،Exynosلذا من المتوقع
أن يطلق الهاتف مع رقاقة معالج Exynos
ً
 9810أو  Exynos 9820من سامسونغ ،وفقا
لموعد اإلعالن عن الهاتف ،حيث تستخدم
ســام ـســونــغ اآلن رق ــاق ــة  9810ف ــي ك ــل من
هاتفي  S9و ،Note9كما تشير التوقعات

أعلنت عمالقة البرمجيات عن
سـمــاعــات سـيــرفــس الـتــي طورتها
ً
داخ ـل ـي ــا خـ ــال  3سـ ـن ــوات ،لـتـقــدم
تـجــربــة مـمـيــزة تـتـفــوق عـلــى Bose
بحسب الشركة .وكان من المتوقع
أن ي ـت ـم ـحــور الـ ـح ــدث ع ــن أج ـه ــزة
س ـيــرفــس ال ـقــدي ـمــة وتـحــديـثــاتـهــا،
لكن مايكروسوفت فاجأت الجميع
ً
ً
ب ــإط ــاق ـه ــا م ـن ـت ـجــا جـ ــديـ ــدا ،وه ــو
سماعات األذن سيرفس الجديدة،
والتي من المتوقع أن تكون إضافة
رائ ـع ــة لـخـطــوط إن ـت ــاج الـحــواســب
ال ـم ـح ـم ــول ــة وال ـم ـك ـت ـب ـي ــة .ي ـتــوقــع
أن ت ــأت ــي ال ـس ـمــاعــة ال ـج ــدي ــدة من

ضمن فعاليات الحدث ،قامت الشركة
كــذلــك بــاإلعــان عــن تــوفــر تـحــديــث شهر
أكتوبر لويندوز  ،10الذي يعتبر التحديث
الرئيسي السادس الذي يصل إلى نظام
 .Windows 10هــذا التحديث الرئيسي
الجديد يجلب معه مجموعة من الميزات
الجديدة ،بما في ذلك الوضع الليلي
ل ـبــرنــامــج  ،File Explorerوحــافـظــة
ً
تستند إلــى السحابة ،فـضــا عــن نظام
جديد لتسجيل الدخول إلى الويب ،ونظام
آخر لتسريع عملية تسجيل الدخول.
باإلضافة إلى ذلك ،سيسمح تطبيق
 Your Phoneبإرسال الرسائل النصية
ً
ع ـلــى ه ــات ــف األنـ ــدرويـ ــد ،ان ـط ــاق ــا من
ال ـحــاســوب ال ـخ ــاص ،وم ـشــاهــدة الـصــور

التي قام المستخدم بالتقاطها باستخدام
هاتفه على الحاسوب .وإذا قام المستخدم
بـتـثـبـيــت  Microsoft Launcherعـلــى
هــاتــف األن ــدروي ــد ال ـخــاص بــه ،فسيكون
بإمكانه الوصول إلى مخططه الزمني او
الـ  .Timelineوتقوم شركة مايكروسوفت
ً
أ ي ـ ـ ـضـ ـ ــا ب ـ ــإ نـ ـ ـش ـ ــاء إ ضـ ـ ــا فـ ـ ــة Timeline
للمتصفحين  Google Chromeو.Firefox
وإذا ك ــان الـمـسـتـخــدم يـمـلــك ج ـهــاز ،iOS
فسوف يسمح لــه تطبيق Your Phone
فقط بــإرســال صفحات الــويــب الـتــي يتم
عرضها على المتصفح Microsoft Edge
في حاسوبه.
ك ـم ــا طـ ـ ــورت م ــاي ـك ــروس ــوف ــت طــريـقــة
الـ ـتـ ـق ــاط صـ ـ ـ ــورة ل ـل ـش ــاش ــة عـ ـل ــى ن ـظ ــام

ت ـس ـت ـعــد ش ــرك ــة «غ ـ ــوغ ـ ــل» األمـ ـي ــركـ ـي ــة إلق ــام ــة
مؤتمرها السنوي  ،Made by Googleيوم الثالثاء
 9الجاري ،للكشف عن أجهزة بيكسل الجديدة.
ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن هاتفيها
 Google Pixel 3و.Pixel 3 XL
ولمشاهدة فعاليات المؤتمر ،بشكل مباشر،
وف ــرت الـشــركــة الـعــديــد مــن روابـ ــط Livestream
عـبــر اإلن ـتــرنــت ،مــن خ ــال قناتها الــرسـمـيــة على
اليوتيوب ،وحسابها الرسمي على «إنستغرام»
و«تويتر».

معلومات جديدة تؤكد قدوم هاتف سامسونغ القابل للطي
إلى دعم هاتف  Galaxy S10برقاقة Exynos
 9820الجديدة.
ً
ليس سرا أن شركة سامسونغ تعمل على
هاتف قابل للطي ،فهي أكدت ذلك في العديد
من المناسبات في الماضي ،كما أشارت إلى
أنها تتطلع إلطالق هذا الهاتف الذكي قبل
نهاية هذا العام .لذا ،بعد تبقي ثالثة أشهر
فقط على توديع العام  ،2018فمن المنطقي
ً
أن تبدأ الشركة فعال بتطوير نظام التشغيل
لهذا الهاتف.
ال توجد تفاصيل حول الهاتف باستثناء
مـلــف يتنهي بـ ـ  ،USو ه ــو تلميح محتمل
عـلــى نـيــة الـشــركــة إط ــاق ه ــذا الـهــاتــف في
الواليات المتحدة األميركية .ومن السابق
ألوانه معرفة ما إذا كان  Winnerهو هاتف
سامسونغ القابل للطي ،ومــا إذا كــان هذا
ال ـه ــات ــف س ـي ـشــق طــري ـقــه إلـ ــى األس ـ ــواق
ال ـعــال ـم ـيــة .ول ـكــن ف ــي حــالــة إذا كــانــت
الشائعات السابقة صحيحة ،فإن سعر

سماعات األذن Surface

تحديث شهر أكتوبر لنظام Windows 10

 OnePlusتعلن ًأول مستشعر بصمة «غوغل» تقيم مؤتمرها السنوي  9الجاري
داخل الشاشة قريبا
بكل تأكيد مع هاتف  OnePlus 6Tالمنتظر
يوم  17اكتوبر وتضيف الشركة بأن الميزة
ال ـتــي اطـلـقــت عليها اس ــم Screen Unlock
سـتـعـمــل بـشـكــل م ـثـ ًـالــي م ــع م ـعــالــج سـنــاب
ً
دراغون  845مصرحة ايضا بان مزايا االمان
المتوفرة في مكان حفظ البصمات معزول
بشكل مستقل لزيادة مستوى االمان.

لشركة  Nvidiaوالتي تستند على
معمارية  ،Pascalوعـنــدمــا يتعلق
األم ـ ــر بــال ـس ـعــر ،ف ـه ــذا ال ـحــاســوب
المكتبي الجديد سيكلف ابتداء من
ً
 3499دوالرا.

مايكروسوفت بسعر  350دوالرا،
ويجب أن تكون السماعة الالسلكية
الـ ـج ــدي ــدة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى الـمـنــافـســة
أمــام سماعات  Boseأو غيرها من
شركات التقنية األخرى مثل سوني
وسامسونغ.
تـ ــأتـ ــي ال ـ ـس ـ ـمـ ــاعـ ــات م ـ ــع م ـي ــزة
ع ـ ــزل الـ ـ ـض ـ ــوض ـ ــاء ،كـ ـم ــا ح ــرص ــت
مـ ــاي ـ ـكـ ــروسـ ــوفـ ــت عـ ـل ــى أن ت ـن ـتــج
سماعات بالتصميم األمثل لتكون
مــر يـحــة للمستخدم .وزن سماعة
سيرفس يصل إلــى  290غراما ،إال
أن التصميم الــذي طور من عمالق
البرمجيات يضمن تجربة خفيفة
عند ارتداء السماعة .السماعة تقدم
ً
أيضا  13مستوى لعزل الضوضاء،
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ــدع ـ ــم ت ـص ـم ـي ــم ال ـس ـم ــاع ــة
التحكم باللمس لتشغيل أو إغالق
الصوتيات ،أو الستقبال المكالمات
أو رفـضـهــا م ــع ن ـقــرة واح ـ ــدة على
السماعات ،كما يمكن للمستخدم
تخطي الموسيقى مع النقر مرتين

على الـسـمــاعــة .أم ــا فــي حــالــة خلع
السماعات فيتم إيقاف الصوتيات
ً
بشكل تلقائي مؤقتا ،على أن تعود
للعمل مــن جديد مــا أن يتم ارتــداء
السماعات.
ت ـص ـم ـي ــم س ـ ـمـ ــاعـ ــات س ـيــرفــس
يــأتــي بثمانية مـيـكــروفــونــات ،كما
يــدعــم الـسـمــاعــة مـســاعــد كــورتــانــا
الرقمي لتلقي األوامر الصوتية من
المستخدم ،عن طريق إلقاء العبارة
ً
مرحبا كورتانا ،كما سيكون لدى
المستخدم زر يعمل على تنشيط
الـمـســاعــد الــرق ـمــي .ه ــذه السماعة
تـسـتـهــدف ف ــي ال ـب ــداي ــة ال ـع ـمــل مع
أجهزة سيرفس المختلفة ،إال أنها
تتوافق في العمل مع أي من األجهزة
التي تقترن بها عبر البلوتوث ،حيث
تضم السماعة تقنية Bluetooth
 .4.2وشحن السماعة عبر USB-C
لمدة  5دقائق يقدم ساعة كاملة في
تشغيل الصوتيات.

هذا الجهاز البالغ  2000دوالر يلمح إلى أنه
ً
سيكون متوفرا بأعداد محدودة.
إلــى جــانــب ذلــك ،هـنــاك أدل ــة قــويــة تشير
إلى أن  Galaxy S10سيضم المعالج الرائد
ال ـم ـق ـب ــل ل ـشــركــة
كـ ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوم،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي م ــن
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرج ـ ـ ــح أن
يـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل اسـ ـ ـ ـ ــم
Snapdragon
 ،8150و س ـي ـض ــم م ــودم
 Qualcomm X50الذي يدعم
شبكات الجيل الخامس .5G

ويندوز  10من خالل إضافة أداة جديدة
تدعى  ،Screen Sketchتسمح بالتقاط
ص ـ ـ ــور لـ ـلـ ـش ــاش ــة م ـ ــع ت ــوفـ ـي ــر خ ـ ـيـ ــارات
لتعديلها .بــاإلضــافــة إل ــى دع ــم أفـضــل لـ
 HDRوتقنية التعقب الشعاعي ،فبحال
امـتــاك شــاشــة  HDRلــألـعــاب أو األفــام
ً
فإن التحديث الجديد مناسب تماما ،حيث
تسهل مايكروسوفت عملية إعداد HDR
فــي نـظــام وي ـنــدوز  10وال ـتــأكــد مــن أنها
مفعلة للتطبيقات واأللعاب.
وإضافة لذلك يدعم التحديث الجديد
تقنية  Nvidiaللتعقب ا لـشـعــا عــي ،التي
تعاونت مايكروسوفت فيها مع .Nvidia
 Microsoft Edgeس ـي ـح ـصــل عـلــى
ً
قــامــوس ال يتطلب ات ـص ــاال بــاإلنـتــرنــت،

وأدوات نحوية وأدوات تعلم فــي وضع
ً
القراءة ،فضال عن ميزة  Line Focusالتي
تـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى واحـ ــد إل ــى خمسة
أ سـطــر فــي الصفحات الطويلة لتسهيل
الـقــراء ة .ثم هناك ميزات جديدة لمنصة
ا لـ ــوا قـ ــع ا ل ـم ـخ ـت ـلــط Windows Mixed
ً
 Realityأيـضــا ،ومـيــزات محسنة للذكاء
ً
االصطناعي ،فضال عن ميزات  3Dلحزمة
.Office
ً
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،ت ـط ـب ـيــق ل ــوح ــة الـمـفــاتـيــح
 SwiftKeyاص ـب ــح م ـتــاحــا اآلن كـلــوحــة
مفاتيح افتراضية .سيتم إصدار تحديث
Windows 10 October 2018 Update
من خالل برنامج  Windows Updateيوم
الثالثاء المقبل.

توابل ةديرجلا
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sudoku

من  7أحرف وهي اسم أكبر مدن كندا وعاصمة مقاطعة أونتاريو.
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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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كلمات متقاطعة
تورونتو

كلمة السر

( - 2األح ـك ــام  )...منهاج
رباني وتشريع سماوي.
 - 3جنسيتها اإلمارات.
 - 4ض ـ ـ ـ ــوء ك ــا لـ ـخـ ـي ــوط
( م ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو سـ ـ ـ ــة) – ل ـ ـ ــون

(مبعثرة).
 - 5للتعريف ( ..ال )..من
أيام األسبوع (معكوسة).
 - 6قتيل (مبعثرة) – ثلثا
(أرض).

 - 7ا لـ ـ ـ ــذي ال ع ـ ـ ــوج ف ـيــه
(معكوسة).
 - 8طـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــان
(معكوسة) – متشابهان.
 - 9يتبارك (معكوسة) –

شاكر.
 - 10اإلجابة ( معكوسة)
– حيوان مفترس.
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 ...( - 1لوثر) زعيم ديني
في أوروبا.
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sudoku

ً
عموديا:

7
9

الحلول
1

 - 1اسم يشمل مخلوقات
األنس والجن والمالئكة.
 - 2ظـ ـه ــر ا لـ ـقـ ـم ــر – مــن
أسماء الله الحسنى.
 - 3متكبر (مـعـكــوســة) –
محاكاة.
 - 4من الفاكهة – يتكتم.
 - 5ن ـص ــف (أرامـ ـ ـي ـ ــد ) –
الـ ــولـ ــد ح ـي ــن يـ ـخ ــرج مــن
بطن أمه.
 - 6ك ــاري ــر (م ـب ـع ـث ــرة) –
للنفي.
 - 7ع ـ ـتـ ــا ( مـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرة) –
مخمور.
 - 8من الفواكه (معكوسة)
– سالم.
 - 9القصد (معكوسة) –
حروف متشابهة.
 - 10تجدها في (الثروة)
– آللئ.
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كلمة السر:

17

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تتخذ قرارات صائبة إذ تحمل
ً
إليك األفالك ظروفا مؤاتية.
ً
ٌ
أفكار غريبة تجاه
عاطفيا :تجتاحك
الحبيب ألن غيرتك ال مقياس لها.
ّ
ً
اجتماعيا  :تتمتع بموهبة التأثير
ً
إيجابا في اآلخرين وإنعاش آمالهم.
رقم الحظ.2 :

الميزان

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
تتصرف بطريقة واعية وحكيمة
مهنيا:
تجاه مشكلة وقعت في العمل.
ً
عــاط ـف ـيــا :أم ــام ــك ف ـت ــرة م ــن ال ـعــاقــات
العاطفية الواعدة قبل اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :بداية تعارف إلــى شخص
ّ
ً
تتمنى أن يصبح صديقا لك.
رقم الحظ.1 :

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـجــز م ـس ــؤول ـي ــات ــك وت ـه ـتـ ّـم
ً
بشؤون العمل متعاطفا مع الزمالء.
ً
عاطفيا :مفاجئة سعيدة على الصعيد
العاطفي تدخل الفرح إلى قلب الشريك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـغـيــب شـخــص أو يسافر
ويترك لك مهمة ّ
تحمل األعباء العائلية.
رقم الحظ.7 :

ً
م ـه ـن ـيــا :ق ــد تـقـبــل ع ـلــى ت ـغ ـي ـيــرات في
ً
ً
المجال المهني فكن فطنا وحذرا.
ً
عاطفياّ :
فكر بتقديم هدية متواضعة
للحبيب فقد حان الوقت المناسب.
ً
اجتماعيا :يساعدك حدسك على التقاط
بعض اإلشارات في الوقت المناسب.
رقم الحظ.14 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تحتاج إلى الرجوع إلى الذات
ً
والعمل بعيدا عن األنظار.
ً
عاطفياّ :
يمر كثير من األيــام من دون
أن تلتفت بنظرة ّ
حب نحو الشريك.
ً
اجتماعيا  :قد تختبر بعض عالقات
الصداقة ّ
لتقرر ما تنهيه منها.
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :توظف أفكارك في مجال مثمر
وقد يحالفك الحظ بالنجاح.
ً
عاطفيا :تصادف عالمات المحبة من
ً
شريك عمرك حتى تدمع عيناك فرحا.
ً
اجتماعيا :في بعض األوقات يظهر لك
ّ
ً
أحد أفراد العائلة اهتماما لم تتوقعه.
رقم الحظ.17 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً ّ
ـدا قـبــل إع ـط ــاء ّ
أي
مـهـنـيــا :فــكــر ج ـي ـ
موعد لتسليم أعمالك المنجزة.
ً
عاطفيا :عالقة ّ
ّ
وحب حقيقي
شيقة
يجمعكما إلى أن ّ
تقررا الموعد.
ً
اجتماعيا :يحمل برجك الهدايا إليك
ً
والوعود ويجعلك جذابا.
رقم الحظ.14 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
مهنيا :كن متحفظا ومنتبها هذا النهار
ً
فموقع برجك ليس إيجابيا.
ّ
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـت ــدخ ــل ع ـن ـص ــر ال ـ ـمـ ــال فــي
ع ــاق ـت ـك ـم ــا ف ــاسـ ـتـ ـفـ ـي ــدا لـ ـيـ ـك ــون ذل ــك
لمصلحتكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـشـعــر بـبـعــض االنـفـعــاالت
ً
التي تجعلك غاضبا بدون أسباب تذكر.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :يـتـنــاغــم بــرجــك م ــع األبـ ــراج
األخرى ويفسح لك التقدم السريع.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـشـيــر ال ـف ـلــك إل ــى ل ـقــاءات
رومانسية جديدة في مجال عملك.
ً
اجتماعيا :تتصل بمن غاب عنك من
األصدقاء لتعودوا إلى االجتماع.
رقم الحظ.5 :

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :يـ ـحـ ـم ــل لـ ـ ــك ال ـ ـف ـ ـلـ ــك ب ـعــض
المستجدات المهنية التي تفرحك.
ً
عاطفيا :تتطور قصة عاطفية ناشئة
أو تخرج إلى العلن عواطف مكتومة.
ً
اجتماعيا :تكثر النشاطات واللقاءات
االجتماعية وتحضر بعض الندوات.
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يحصل بعض التغييرات في
ميدان عملك لمصلحتك.
ً
عاطفيا :قد تسمع كلمات إعجاب من
ّ
تنغر.
شخص من الطرف اآلخر فال
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـطــرأ عــامــل جــديــد على
عــاقـتــك مــع مــؤسـســة اجـتـمــاعـيــة أو
حزب سياسي.
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تحين الفرصة أمــامــك وعليك أن
تظهر بعض الجرأة اللتقاطها.
ً
ّ
تتحرك مشاعرك تجاه شخص
عاطفيا:
ً
كنت المباليا إزاءه.
ً
اجتماعيا :االنتباه إلى صحتك أمر أصبح
ً
ضروريا وحاذر من الشراهة في األكل.
رقم الحظ.11 :

مسك
وعنبر
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تغريد الداود :سعدت بمشاركة نصوصي في مهرجانات خارجية
أشرفت على دورة التأليف المسرحي بالتعاون مع «ستوديو الممثل»
فادي عبدالله

انتهت الكاتبة تغريد الداود من
إشرافها على دورة «كيف نكتب
النص المسرحي؟» بالتعاون مع
«ستوديو الممثل».

فوز نص
«غصة عبور»
بجائزة
الشارقة
حملني
مسؤولية
كبيرة

لقطة من عرض «محطة رقم »50

• مــاذا بعد تكريمك من سمو
ولي العهد؟
 ل ـقــد ت ـشــرفــت بـتـكــريــم سموولي العهد الشيخ نواف األحمد
في قصر بيان العامر ،وكل الشكر
وال ـت ـق ــدي ــر ل ـس ـم ــوه ع ـل ــى دع ـمــه
وتشجيعه لواجهة البلد الثقافية
واإلب ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ــذا ال ـت ـشــريــف
الكبير يحملنا مـســؤو لـيــة أكبر
لـتـقــديــم مــا يليق بــاســم الكويت
ً
ال ـغــال ـيــة ع ـلــى ق ـلــوب ـنــا جـمـيـعــا،
وكــان من المكرمين قامات فنية
ب ـي ـن ـهــا ع ـب ــدال ـك ــري ــم ع ـب ــدال ـق ــادر
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـمـ ـف ــرج (ش ـ ــادي
الخليج) ووزي ــر اإلع ــام األسبق
م ـح ـمــد ال ـس ـن ـعــوســي ،وال ـكــات ـبــة
د .هــدى الـشــوا والـفـنــان المتألق
عبدالله التركماني.
• ب ــم ت ـش ـعــريــن ف ــي مــوضــوع
ً
اختيار نصوصك خارجيا؟
 س ـعــادتــي ال ت ــوص ــف ألنـهــاتـ ـ ـج ـ ــارب شـ ـب ــابـ ـي ــة تـ ـ ـش ـ ــارك فــي
مهرجانات خارج الكويت ،حيث
يـتـصــدى خــالــد خـمـيــس إلخ ــراج
نـ ـ ـص ـ ــي «م ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــوب مـ ـه ــرجـ ـي ــن»
ويـشــارك به في مهرجان مسرح
ال ـج ــام ـع ــات بــالـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،ومحمد بهلول يخرج
نـصــي «مـخـلـصــوص» لمهرجان
سـمــو الـشـيــخ خــالــد بــن حـمــد آل
خ ـل ـي ـفــة ل ـم ـس ــرح ال ـش ـب ــاب ال ــذي
ع ــرض أم ــس ،عـلــى مـســرح مركز
ال ـم ـح ــرق ال ـش ـبــابــي ال ـن ـمــوذجــي
بـمـمـلـكــة ال ـب ـح ــري ــن وش ـ ـ ــارك فــي
التمثيل عبدالله الدوسري وأحمد
حـسـيــن وطـ ــارق شـنــاعــة وزيـنــب
كلون ورقية عبدالله.
كما يتصدى وصفي الطويل
إلخـ ـ ــراج ن ـصــي «رح ـل ــة رق ــم »50
ويـ ـش ــارك ب ــه ف ــي م ـهــرجــان «رم»
بــالـمـمـلـكــة األردن ـ ـيـ ــة الـهــاشـمـيــة
ً
غــدا الساعة السادسة والنصف
على المسرح الــدائــري ،وينافس
من خالله عــروض ألسماء قوية
فــي عـ ّـمــان مـثــل مـجــدي القصف،
والـنــص نفسه سيخرجه محمد
بن يعروف لفرقة مسرح الفجيرة

ويشارك من خالله في مهرجان
دبـ ـ ــي لـ ـمـ ـس ــرح الـ ـشـ ـب ــاب ب ــدول ــة
اإلمارات العربية المتحدة.
• هـ ــل ش ــرع ــت ب ـك ـت ــاب ــة نــص
جديد؟
 م ـ ّـرت ف ـتــرة طــويـلــة لــم أكتبفـيـهــا أي ن ــص ،مـنــذ ع ــام ،2017
ً
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا كـ ـ ـت ـ ــب ن ـ ـ ـصـ ـ ــا لـ ـع ــرض
افتتاح مهرجان المسرح العربي
ً
ل ـل ـش ـبــاب ،لـكـنـنــي قـضـيــت وق ـتــا
ً
ط ـ ــوي ـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة ،ل ـتـغ ـي ـيــر
أسـلــوبــي فــي الكتابة وتـطــويــره،
ً
ً
واآلن أك ـت ــب ن ـص ــا م ـخ ـت ـل ـفــا ،ال
أ عـلــم إن كنت سأنتهي منه قبل
فـتــرة كــافـيــة مــن إقــامــة مهرجان
الكويت المسرحي التاسع عشر
فــي ديسمبر الـمـقـبــل ،لـكــن حتى
اللحظة لم اتفق مع أي مخرج أو
جهة مسرحية.
• م ـ ـ ــاذا ي ـع ـن ــي لـ ــك ح ـصــولــك
ع ـلــى ج ــائ ــزة ال ـش ــارق ــة للتأليف
المسرحي؟
 إنها تعني الكثير لي ،وتعدمــن أه ــم الـمـحـطــات فــي حـيــاتــي،
وح ـص ــول ــي ع ـلــى هـ ــذه ال ـجــائــزة
القيمة عام  ،2016التي يتبناها
الشيخ سلطان القاسمي عضو
المجلس األعـلــى لالتحاد حاكم
الـ ـش ــارق ــة خ ـ ــال مـ ـه ــرج ــان أيـ ــام
ال ـش ــارق ــة ال ـم ـســرح ـيــة ،ف ـقــد فتح
الباب على المستويين اإلقليمي
والـ ـع ــرب ــي ل ـي ـت ـعــرف ال ـك ـث ـيــر مــن
الناس على نصوصي المسرحية
التي كانت معروفة ضمن نطاق
محدود في بلدي الكويت.
• كيف؟
 ل ـقــد أتـ ــاح فـ ــوزي بــالـجــائــزةعن تأليف نص «غصة عبور» أن
يختاره مسرح الشارقة الوطني
ويتصدى إلخراجه الفنان محمد
ال ـعــامــري ،وم ــن تمثيل الـنـجــوم:
إب ــراهـ ـي ــم س ــال ــم ،وم ـح ـم ــود أب ــو
العباس ،وحميد سمبيج ،ورائد
ال ـ ــدالت ـ ــي ،وب ـ ـ ـ ــدور ،وأح ـ ـمـ ــد أب ــو
ع ـ ــرادة ،وشـ ــارك بــه فــي أك ـثــر من
مهرجان مثل مهرجان الشارقة
للمسرح الخليجي (فبراير ،)2017

وأيام الشارقة المسرحية (مارس
 ،)2017ومهرجان المسرح العربي
ف ــي تــونــس (يـ ـن ــاي ــر )2018حيث
عــرضــت ع ـلــى ال ـم ـســرح ال ـب ـلــدي،
ً
ال ـ ـ ــذي ف ـت ــح لـ ــي الـ ـمـ ـج ــال أي ـض ــا
للتعرف على الجمهور التونسي
ً
«الرهيب والمختلف تماما» .وهذا
ما حملني مسؤولية كبيرة فيما
أود تقديم بالمستقبل.
• لـ ـم ــاذ تـ ـع ــاون ــت فـ ــي إق ــام ــة
دورتك مع «ستوديو الممثل»؟
 ألنـ ـن ــي أحـ ـب ــذ ال ـت ـع ــام ــل مــعال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز صـ ـف ــر،
وألس ـبــاب عــديــدة مــن بينها أنــه
منظم ،ومهتم بوصول المعلومة
إل ــى ال ـم ـت ــدرب ،وااله ـت ـم ــام بكل
ش ــيء ،توفير الـمـكــان المناسب،
وطباعة األوراق والنصوص.
• لمن تقدمين هذه الدورة؟
 هــذه ال ــدورة تعد الثانية ليبعد دورة خاصة للهيئة العامة
للشباب ،وأق ــدم ال ــدورة الجديدة
مع ستوديو التمثيل (عبدالعزيز
صـفــر) دورة «كـيــف نكتب النص
الـ ـمـ ـس ــرح ــي؟» ،وه ـ ــي ل ـم ــن لــديــه
الرغبة والـقــدرة على الكتابة من
الجنسين ودون عمر محدد ،ولمن
لــم تـسـنــح لــه الـفــرصــة إلظـهــارهــا
ً
وتنميتها ،حتى وإن كــان طالبا
ف ـ ــي الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــالـ ــي ل ـل ـف ـن ــون
المسرحية ،ولم يكتشف موهبته
ً
جيدا ،ألن ال توجد مناهج تهتم
بالتعبيرية للمتخصصين في
المسرح ،وأعتمدت فيها على ما
اكتسبته من خبرة في مجال كتابة
النص المسرحي.
• مـ ــا ال ـم ـن ـه ــج ال ـم ـع ـت ـمــد فــي
الدورة؟
 الورشة تعتمد على ممارسةالـكـتــابــة ،حـيــث يتعلم الـمـتــدرب
على أساسيات الكتابة للمسرح،
ً
ً
بـ ـ ـ ــدءا مـ ــن الـ ـفـ ـك ــرة وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
العنوان ،كما يتعرف على مواطن
الضعف والقوة في كتابته.
ال يوجد منهج رسمي معتمد،
إن ـم ــا االه ـت ـم ــام بــالـمـصـطـلـحــات
والتعريفات من الناحية النظرية،

تغريد الداود مع عبدالكريم عبدالقادر
وج ــل ال ــورش ــة يـعـنــى بــالـنــاحـيــة
الـتـطـبـيـقـيــة ،وه ــي األصـ ـع ــب ،إذ
تستغرق الــدورة  9أيام لساعات
مـحــددة ،وش ــارك معي فــي اليوم
األخير من لجنة التقييم الزمالء
الفنانان عبدالعزيز صفر وسامي
ب ــال وال ـكــاتــب محمد الـشــريــدة.
وقـ ــد ان ـت ـهــت ال ـ ـ ــدورة م ـنــذ أيـ ــام،
وح ـصــل ال ـم ـشــارك عـلــى شـهــادة
اجتياز الــدورة مقدمة من شركة
«سينك» لإلنتاج الفني.
• هل انتسبت إلى ورش كتابة
النصوص المسرحية؟

ً
 ال أخفي سرا ،إنني انتسبتإل ــى ال ـعــديــد م ـن ـهــا ،واس ـت ـفــدت
ً
ك ـث ـي ــرا ف ــي ب ــداي ــات ــي م ــع ورش
الـكـتــابــة الـتــي أش ــرف عليها د.
نـ ــادر ال ـق ـنــة ،ود .ع ـلــي الـعـنــزي
العميد الحالي للمعهد العالي
لـلـفـنــون ال ـم ـســرح ـيــة ،وال ـكــاتــب
الـ ـ ــراحـ ـ ــل س ـل ـي ـم ــان الـ ـح ــزام ــي،
إضــافــة إلــى الكثير مــن أساتذة
ً
ال ـم ـع ـه ــد وخـ ـص ــوص ــا ال ـه ـي ـئــة
التدريسية بقسم النقد واألدب
المسرحي من بينهم د .سعداء
الـ ـ ــدعـ ـ ــاس ود .س ـك ـي ـن ــة مـ ـ ــراد

وم ــن قـســم الــدي ـكــور د .ابـتـســام
الحمادي ،وكلهم من الداعمين
لي.
يـ ــذكـ ــر أن الـ ـك ــاتـ ـب ــة ت ـغ ــري ــد
الداود ،قد حصدت جائزة دولة
الكويت التشجيعية في التأليف
المسرحي لعام  ،2017عن نص
مسرحية «غصة عبور» ،وصدر
لـهــا كـتــاب «مـطـلــوب مهرجين»
ويـضــم مسرحيات« :رحـلــة رقم
 ،50الــربـيــع الـمـنـتـظــر ،مطلوب
مـ ـه ــرجـ ـي ــن ،مـ ـخـ ـلـ ـص ــوص ،كــن
تمثاال ،بال غطاء».

من أعمالها المسرحية «المزواجي»

ووردة»
«وردة
ّ
لداليدا خليل تخطى
نصف مليون مشاهدة
بعد أن أطلقت الفنانة داليدا خليل أول عمل غنائي
لها «وردة ووردة» على قناة يوتيوب «وت ــري» ،منذ
نحو أسبوعين ،حيث تصدر «التريندينغ» في لبنان
ً
على اليوتيوب لعدة أيام ،تخطى الفيديو حاليا نصف
مليون مشاهدة .وتعتبر هذه النتيجة أولى خطوات
نجاحها في عالم الغناء واالستعراض.
اخ ـتــارت دال ـيــدا أن تـكــون أول ــى أغانيها باللهجة
ً
الـلـبـنــانـيــة ،أوال ألن ـهــا انـطـلـقــت ف ــي عــالــم التمثيل
مــن بـلــدهــا األم ل ـب ـنــان ،وأث ـب ـتــت جــدارت ـهــا كممثلة
م ــن خـ ــال عـ ــدة أدوار ب ـطــولــة ف ــي م ـج ـمــوعــة من
المسلسالت الدرامية والكوميدية ،التي عرضت
على الشاشات المحلية والعربية كافة .ثانيا،
ً
اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى قــاعــدت ـهــا ال ـج ـمــاه ـيــريــة على
انـسـتـغــرام وفـيـسـبــوك وتــوي ـتــر ،حـيــث ّ
تبين
أن الـبـلــد الـمـتـصـ ّـدر هــو لـبـنــان عـلــى وســائــل
التواصل كافة.
وه ـ ــذا إث ـب ــات آخ ــر ع ـلــى نـجــاحـهــا في
ال ـســوق الـلـبـنــانــي وم ــدى مـحـبــة وقـبــول
اللبنانيين لداليدا كشخصية ودعمهم
لها كفنانة ،فمن المهم أن يكون الفنان
ً
مـحـبــوبــا ف ــي ب ـل ــده ،لــذلــك قــدمــت دال ـيــدا
لجمهورها «وردة ووردة» من كلمات نزار
فرنسيس وألحان ميشيل فاضل كإنتاج
لبناني صــرف انطلقت بــه مــن لبنان إلى
كل العالم.
وهكذا تكون دالـيــدا قد سجلت خطوة
ناجحة في مسيرتها الجديدة في الغناء
واالستعراضّ ،
وثبتت خطتها بتوقيع
عقد مع شركة «ميوزيك إز ماي اليف»،
التي أوكلت لها إدارة أعمالها الفنية
بالكامل.
داليدا خليل

خبريات
أحمد السقا يصور «ترانيم
إبليس»  15الجاري

حددت الشركة المنتجة
لفيلم «ترانيم إبليس» بطولة
النجم أحمد السقا  15أكتوبر
ً
الجاري موعدا النطالق
التصوير ،بعد تحضيرات
استمرت أكثر من شهرين
على أقصى تقدير ،إذ عقد
السقا ومصطفى شعبان
والمخرج أحمد نادر جالل
جلسات عمل مكثفة لتحديد
هوية الشخصيات ومالمح
المشروع السينمائي ،المقرر
طرحه بدور العرض في عيد
الفطر المقبل .2019
وقال مصدر مقرب من الفيلم،
إن المخرج أحمد نادر جالل
بدأ منذ فترة في معاينة
أماكن التصوير ،واستقر
ً
نهائيا على «اللوكيشنات»
المقرر التصوير داخلها،
واختيار أماكن طبيعية.
فيلم «ترانيم أبليس» هو
االسم النهائي للعمل،
ويشارك في بطولته بجانب
السقا ،النجمان مصطفى
شعبان ،وخالد النبوي،
وآخرون ،تأليف محمد سيد
بشير ،إخراج أحمد نادر
جالل.

ً
بن أفليك أتم برنامجا
للتعافي من اإلدمان

قال الممثل األميركي بن
أفليك إنه أتم برنامجا
للتعافي من إدمان الكحول
مدته  40يوما ،أقام خاللها
في مركز إلعادة التأهيل.
وأضاف بن أفليك البالغ
من العمر  46عاما ،والفائز
بجائزة األوسكار ،في رسالة
على صفحته على تطبيق
إنستغرام إنه ال يزال في
مرحلة الرعاية الخارجية
للمرضى ،ووجه الشكر
لعائلته وأصدقائه ومعجبيه
على ما قدموه من دعم.
وسبق أن دخل بن أفليك
مراكز إلعادة التأهيل عامي
 2001و.2017
وكتب يقول« :محاربة أي
إدمان صراع صعب يستمر
طيلة الحياة ،ولذلك فإن
ً
المرء ال يكون أبدا في مرحلة
عالج أو خارجها ،بل هو
التزام دائم .أنا أحارب من
أجل نفسي وعائلتي».
يذكر أن بن أفليك له ثالثة
أبناء من الممثلة جنيفر
غارنر التي انفصل عنها عام
.2015

فتحي يواصل بروفات
« 3أيام في الساحل»

يواصل النجم الكوميدي
أحمد فتحي بروفات
مسرحية " 3أيام في
الساحل" ،بطولة النجم
محمد هنيدي ،والمقرر
عرضها ألول مرة على إحدى
مسارح منطقة  6أكتوبر ،من
تأليف أحمد عبدالله ،وإخراج
مجدى الهواري ،ويعقد
مخرج المسرحية جلسات
وبروفات يومية ،للوقف على
التفاصيل النهائية للعرض
قبل الكشف عنه للجمهور،
والذي يشهد عودة هنيدي
للمسرح بعد غياب سنوات.
ومن ناحية أخرى ،يستعد
فتحي لتصوير مشاهده
كضيف شرف ضمن
أحداث فيلم "نادي الرجال
السري" ،بطولة النجم كريم
عبدالعزيز ،والمقرر طرحه
بدور العرض السينمائي في
عيد الفطر المقبل .2019
أحمد فتحى قدم آخر أعماله
السينمائية فيلم "الكويسين"
مع النجم أحمد فهمي،
وجسد شخصية قزم يدعى
"عم جوهر" يشارك في عملية
النصب التي يتراسها فهمي
وأسماء أبو زيد.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
ليبرمان يذكر غزة بنهاية األعياد ...و«حماس» تخترق إسرائيل

نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الـ  12وزوجته تواجه المحكمة ...وحكومته تدرس وقف «أونروا» بالقدس
هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي
أفيغدور ليبرمان حركة
«حماس» باألخذ بعين االعتبار
أن فترة األعياد اليهودية
انتهت ،للضغط من أجل
وقف «مسيرات العودة» التي
والمستمرة
تخرج كل جمعة ً
منذ  6أشهر ،تزامنا مع تمكن
خاليا تابعة لحركة «حماس»
من التسلل إلى داخل البلدات
العبرية.

غـ ــداة إعـ ــان ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ح ـشــد ق ــوات
بـشـكــل واسـ ــع ح ــول ق ـطــاع غ ــزة ون ـصــب بـطــاريــات
"الـقـبــة الـحــديــديــة" الع ـتــراض الـصــواريــخ القصيرة
المدى ،تباهى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أمس،
بقتل متظاهرين فلسطينيين عند السياج المحيط
ً
ً
بالقطاع المحاصر ،ووجه تهديدا مباشرا إلى حركة
"حماس" بشن عدوان جديد على غزة بعد انتهاء عيد
رأس السنة اليهودية.
وكتب ليبرمان على "تويتر"" ،تجاوزنا شهر أعياد
تشري (األعياد اليهودية) ،مثلما خططنا بالضبط،
مــن دون اشـتـعــال الــوضــع وم ــن خ ــال جـبــايــة ثمن
بــاهــظ مــن مثيري أعـمــال الشغب عند ح ــدود غــزة.
نحن اآلن بعد األعياد .وأقــول لقادة حماس :خذوا
ذلك بالحسبان".
وحــذر الــوزيــر "حـمــاس" المسيطرة على القطاع
الفلسطيني من تصعيد أعمال الشغب على طول
حدود غزة التي شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل
ً
ً
 190شخصا وإصابة نحو عشرين ألفا آخرين خالل
تظاهرات مسيرات "العودة الكبرى" التي انطلقت في
مارس الماضي.
ّ
ووسـ ــع وزي ــر الـتـعـلـيــم نـفـتــالــي بينيت هجومه
ضد شركاء حزبه "البيت الـيـهــودي" ،في االئتالف
ً
الحكومي ،معتبرا أن ليبرمان "يساري ضعيف" في
التعامل مع غزة.
وأكد الوزير اليمني المتطرف تسلل خلية مكونة
من  10أفراد ونجاحها في اختراق عدة مواقع قبل
ً
ً
أن تـعــود إلــى الـقـطــاع ،معتبرا أنــه ولــو كــان وزي ــرا
لألمن لقتل جميع مطلقي البالونات الحارقة ،خالل
مسيرات الـعــودة ،التي تسببت فــي اشـعــال حرائق
كبيرة بإسرائيل "بكل األدوات".

مسيرات العودة
في المقابل ،اعتبرت "حماس" أن تهديدات ليبرمان
"فارغة ولن توقف مسيرات العودة" التي انطلقت في
الثالثين من مــارس وتشهد اشتباكات عند حدود
القطاع.
ّ
ورد الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع،
ً
قائال إن "تلك التصريحات لن تكسر معنويات شعبنا
أو تهزم إرادت ــه" .وأضــاف" :االحتالل يقتل ويالحق
ويحاصر دون أن يحقق أهدافه أو يكسر إرادتنا".
وشـ ــدد عـلــى أن م ـس ـيــرات ال ـع ــودة ال ـتــي شـهــدت
سقوط  7فلسطينيين وإصابة نحو  500برصاص
إسرائيلي األسبوع الماضي لن توقفها تهديدات ولن
تتأثر بها ،فهي ماضية وستتعاظم حتى تحقيق
أهــدافـهــا .ولفت إلــى أن "كــل مــن يــراهــن على تراجع
المسيرات واهم".

خالف االئتالف
الحكومي يزداد
وبينيت لقتل جميع
مطلقي البالونات
الحارقة

إحراج وخاليا
فــي األث ـن ــاء ،نقلت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة عن
مصادر في الجيش ،أن لإلعالن عن الحشد الكبير
قــرب غــزة عــدة أسـبــاب ،أبــرزهــا أن عديد الـقــوات في
فــرقــة غــزة العسكرية ليس كافيا مــن أجــل مواجهة
التظاهرات المتوقعة عند السياج وسيشارك فيها
نحو  20ألف فلسطيني.

مسنة فلسطينية تتحدى أمن إسرائيل
على طريق قرية خان األحمر (أ ف ب)
وبحسب موقع "والــا" اإللكتروني ،فــإن مقاطع
فيديو لمظاهرات األســابـيــع الماضية أظـهــرت أن
ن ـش ـطــاء فلسطينيين ي ـح ــاول ــون اق ـت ــاع الـسـيــاج
وتقطيعه بمنشار كهربائي ،وإشعال مواقع قناصة
وتــوغــل إلــى جنوب الـبــاد لرفع أعــام فلسطينية
ً
"ب ـصــورة أث ــارت حــرجــا فــي صـفــوف ق ــادة الجيش
اإلسرائيلي".
وقرر الجيش اإلسرائيلي أن زج المزيد من القوات
سيتم بموجب تقييمات للوضع في األيام المقبلة.
"وهدف حشد القوات هو نشرها مقابل عدد كبير
من مواقع المظاهرات العنيفة التي تنظمها حماس"،
بحسب المصادر في جيش االحتالل.

قنبلة موقوتة
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،اعـتـبــر الـمـحـلــل الـعـسـكــري في
صحيفة "هــآرتــس" ،عاموس هرئيل ،أن "االنقسام
بين المعسكرين الفلسطينيين ،حماس والسلطة
الفلسطينية ،عاد ليقرب المواجهة بين فصائل غزة
وإسرائيل ،التي طوال ثالث سنوات ونصف السنة
من الهدوء النسبي منذ عملية الجرف الصامد لم
تقدم مساعدة في إعمار القطاع ،وتدفع اآلن الثمن
ً
الناجم عن صدام ضلوعها فيه جانبي نسبيا".
ً
ووفقا لهرئيل ،فــإن "زيــادة عديد قــوات الجيش
ّ
فــي الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة يـعــبــر عــن عـمــق الـقـلــق من

القاهرة  -حسن حافظ

غطاس يصور األنـثــاس الذهبي بأحد الشعاب المرجانية
في محمية رأس محمد في البحر األحمر أمس األول (أ ف ب)
ً
شوطا كبيرا نحو هزيمة اإلرهاب
خ ــال الـعـمـلـيــة ال ـشــام ـلــة سـيـنــاء
 ،2018التي انطلقت في  9فبراير
الماضي ،الفتا إلى أن هذه العملية
تتم بشكل شامل ،وال تقتصر على
ال ـنــواحــي الـعـسـكــريــة ،ب ــل تشمل
البعد التنموي لتجفيف منابع
التطرف .وأشــار إلى الــدور المهم
الذي تقوم به المؤسسات الدينية،
وع ـل ــى رأس ـه ــا األزهـ ـ ــر ال ـشــريــف،
للتصدي لألفكار المتشددة.
وكـ ـ ــان ال ـس ـي ـس ــي أشـ ـ ــاد خ ــال
اجتماعه بالمجلس األعلى للقوات
المسلحة أمــس األول ،بما يبذله
رجــال القوات المسلحة من جهد
لمكافحة اإلرهــاب ،وتدعيم األمن
واالس ـت ـق ــرار ،مــوجـهــا بـمــواصـلــة
ال ـت ــأه ــب واالسـ ـتـ ـع ــداد ال ـق ـتــالــي،
خاصة في ظل األوضاع التي تمر
بها المنطقة.
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ــرئ ــاس ــة
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،بـ ـس ــام راضـ ـ ـ ــي ،نـقــل
ع ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـســي إش ــادت ــه
بـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة فــي

رئاسة الحرمين تحسم
جدل «الشاذروان»

مصير نائب االستخبارات
ً
الليبية ال يزال مجهوال

• ميالنيا في القاهرة • اإلفراج عن غارمات • «اإلعالم» تحذر من انتحال صفتها
في حين تصل قرينة الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،ميالنيا
ت ــرام ــب ،إل ــى ال ـقــاهــرة ال ـي ــوم ،في
ن ـهــايــة جــول ـت ـهــا اإلف ــري ـق ـي ــة ،أكــد
المتحدث باسم الرئاسة الروسية،
ديـمـتــري بـيـسـكــوف ،أم ــس األول،
أن الرئيس المصري عبدالفتاح
ال ـس ـي ـســي ،سـ ـي ــزور مــوس ـكــو في
 17أك ـ ـتـ ــوبـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،إلج ـ ـ ــراء
مـبــاحـثــات رفـيـعــة الـمـسـتــوى مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
وكبار المسؤولين الروس ،ولفت
ال ـم ـت ـحــدث إل ــى أن الـتـحـضـيــرات
جارية من أجل االجتماع.
وت ـ ـمـ ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـم ـص ــري ــة
ال ــروس ـي ــة بـمــرحـلــة م ــن ال ـت ـعــاون
الوثيق منذ تولي السيسي الحكم
في  ،2014إذ سعت القاهرة لتعزيز
تـعــاونـهــا الـعـسـكــري مــع موسكو
بعقد سلسلة من صفقات التسلح،
ف ـض ــا ع ــن االتـ ـف ــاق ع ـلــى إن ـش ــاء
روس ـي ــا ل ـم ـفــاعــل ن ـ ــووي مـصــري
ف ــي مـنـطـقــة الـضـبـعــة بتكلفة 25
مليار دوالر ،كما تتوافق الــرؤى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن فــي
ع ــدد مــن مـلـفــات ال ـشــرق األوس ــط
المشتعلة.
في غضون ذلــك ،أدلــى مندوب
مصر الــدائــم لــدى األمــم المتحدة
بنيويورك ،محمد إدريس ،ببيان
أمس األول ،أمام اللجنة المعنية
ب ـمــوضــوعــات مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
بالجمعية العامة لألمم المتحدة،
مــؤكــدا أن الـعــالــم يــواجــه تهديدا
إرهــاب ـيــا غـيــر م ـس ـبــوق ،يستلزم
من المجتمع الدولي تحركا غير
تقليدي ،مشددا على أن مكافحة
م ـص ــر لـ ــإرهـ ــاب أم ـ ــر ي ـص ــب فــي
مصلحة المنطقة والعالم كله.
وأضاف إدريس أن مصر قطعت

سلة أخبار

نفت الرئاسة العامة لشؤون
المسجد الحرام والمسجد
النبوي صحة ما تم تداوله
حول إزالة "الشاذروان" من
تحت باب الكعبة المشرفة.
وأوضح المتحدث الرسمي
باسم الرئاسة ،أن ما تم هو
قيام عمال الصيانة األسبوع
الماضي بتغيير رخام
أرضيات المطاف.
وكان مقطع فيديو انتشر بعد
ً
أن تم تداوله ،وهو يظهر عماال
يقومون بأعمال صيانة حول
الكعبة ،فيما ذكر متداولوه
أن األعمال إلزالة "الشاذروان"
للتيسير على المعتمرين.

التدهور" ،وأن هناك خاليا تابعة لحماس تتسلل
ً
إل ــى إســرائـيــل لـيــا وت ـعــود أغلبيتها إل ــى القطاع
سالمة ،وأن "الجيش اإلسرائيلي يواجه صعوبة
في إيجاد رد فعال لذلك".
ل ـكــن هــرئ ـيــل حـ ــذر م ــن أن "ال ـق ـن ـب ـلــة ال ـمــوقــوتــة
الحقيقية هي أزمة البنية التحتية في القطاع .وإذا
نجحت السلطة الفلسطينية بإزالة الضمادة الرفيعة
ً
جدا التي وضعهتها قطر ،بتزويد الوقود للقطاع،
واألمم المتحدة ،فإن الوضع سيستمر بالتدهور.

القدس و«أنروا»
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ق ــال ع ـمــدة ال ـق ــدس المنتهية
واليته نير بركات ،إن مدينة القدس تــدرس خطة
إلي ـقــاف عـمـلـيــات وكــالــة األم ــم الـمـتـحــدة لالجئين
"أونـ ـ ــروا" وت ـقــديــم ال ـخــدمــات التعليمية والطبية
للفلسطينيين بنفسها.
وأض ــاف ــت ق ـنــاة "ه ــاداش ــوت" أن حـكــومــة بلدية
المدينة يمكن أن تغلق ال ـمــدارس وال ـع ـيــادات في
مخيم شعفاط لالجئين ،الذي تديره "أونروا" ،وأن
تمنح سكانه ذات الخدمات البلدية التي يتلقاها
الـفـلـسـطـيـنـيــون اآلخ ـ ـ ــرون ال ـم ـق ـي ـمــون ف ــي ال ـقــدس
الشرقية المحتلة.
وجاءت فكرة إخراج "أونروا" من القدس الشرقية،
التي استولت عليها إسرائيل من األردن في حرب

عام  ،1967بعد قرار إدارة الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب بـخـفــض الـتـمــويــل لـلـهـيـئــة الـتــابـعــة لــأمــم
الـمـتـحــدة ،وال ــذي يصل إلــى أكـثــر مــن  350مليون
دوالر في العام.

استجواب نتنياهو
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،خ ـض ــع رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة بـنـيــامـيــن
نتنياهو أمــس ،للتحقيق في قضايا فساد للمرة
الثانية عشرة على التوالي ،وذلــك قبل يومين من
مثول زوجته ،ساره نتنياهو ،أمام محكمة الصلح
في الـقــدس ،في إطــار محاكمتها والمدير السابق
لـمـكـتــب رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة عـ ــزرا سـ ـي ــدوف ،بتهمة
ً
"االحتيال وخيانة األمانة في ظروف خطيرة" غدا.
وحققت الشرطة ،مع نتنياهو بمنزله في الملف
المعروف ب ـ ــ" ،"1000والملف " ،"2000وال يــزال من
غير الواضح ما إذا كان التحقيق األخير أم ال ،بعد
توصية الشرطة بتقديمه للمحاكمة في الملفين
بشبهة ارتكاب مخالفات رشوة.
وتتعلق إحدى القضيتين بمزاعم تقديم هدايا
إلى نتنياهو وأسرته بينما تتعلق األخرى بمزاعم
مناقشته الحصول على تغطية أفضل في إحدى
أك ـبــر الـصـحــف مـقــابــل ف ــرض ق ـيــود عـلــى صحيفة
منافسة.
(القدس ،غزة ـ عرب  ،٤٨أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

قمة مصرية  -روسية  17أكتوبر لتعزيز التعاون عبدالمهدي يطالب الكتل السياسية
وتوجيهات للقوات المسلحة باالستعداد للقتال بترشيح  4أسماء لكل حقيبة وزارية
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ح ـمــايــة وصـ ــون مـ ـق ــدرات الــوطــن
ح ــرب ــا وسـ ــامـ ــا ،م ــوج ـه ــا تـحـيــة
تقدير وإع ــزاز لكل شـهــداء مصر
األب ــرار الــذيــن ضـحــوا بــأرواحـهــم
ال ـطــاهــرة ودمــائ ـهــم الــزك ـيــة ف ــداء
لمصر ،وحفاظا على أمن أرضها
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار وس ـ ــام ـ ــة ش ـع ـب ـه ــا،
م ـس ـت ـع ــرض ــا خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء آخ ــر
مستجدات العملية الشاملة في
سيناء وتأمين حدود مصر البرية
والبحرية.
إلى ذلك ،حذرت الهيئة الوطنية
لــإعــام أي وسـيـلــة إعــامـيــة من
انتحال صفة التبعية لها ،وشددت
في بيان لها أمس ،أنها ستتعامل
ب ـم ـن ـت ـهــى ال ـ ـحـ ــزم مـ ــع مـنـتـحـلــي
ص ـف ــة ال ـت ـب ـع ـيــة إل ـ ــى أي وسـيـلــة
مرئية أو مسموعة تتبع الهيئة
الوطنية لــإعــام مــن خــال البث
الفضائي أو األرضــي أو اإلذاعــي
أو اإلل ـك ـت ــرون ــي .وأك ـ ــدت الـهـيـئــة
أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية
ضد كل من استغل أو شــارك في
استغالل العالمات التجارية لها.

وبينما تنظم الدولة المصرية
احتفاالت ضخمة بالذكرى الـ 45
الن ـت ـصــارات أك ـتــوبــر ،ي ــودع عــدد
مــن الـغــارمـيــن وال ـغــارمــات فضال
عــن بعض المساجين ،السجون
ال ـ ـيـ ــوم ،ت ـن ـف ـي ــذا ل ـ ـقـ ــرار ال ــرئ ـي ــس
الـسـيـســي أم ــس األول الخميس،
بــالـعـفــو ع ــن بـقـيــة م ــدة الـعـقــوبــة
لبعض المحكوم عليهم بمناسبة
االحتفال بأعياد النصر.
وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة
وش ـ ــؤون ال ـم ـصــريـيــن بــال ـخــارج،
نبيلة م ـكــرم ،عــن تنظيم أضخم
إنتاج أوبرالي في مصر ،احتفاال
بانتصارات أكتوبر ،عبر أمسية
فنية تشهد غـنــاء ك ــورال "المجد
لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــر" ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــرض
األوب ــرال ــي "ع ــاي ــدة" ال ــذي سيقدم
على مسرح المتروبوليتان أوبرا
بـنـيــويــورك ،مــع بـثــه بتقنية HD
على أكثر من  73دولة حول العالم،
ب ــال ـت ــوازي م ــع اح ـت ـف ــاالت ذك ــرى
انتصار  6أكتوبر.

مــع انـشـغــال ال ـعــراق بحصول الناشطة األيــزيــديــة
نادية مــراد على جائزة نوبل للسالم ،كشفت النائبة
في تحالف "اإلصالح واإلعمار" العراقية علية اإلمارة
أن رئيس الــوزراء المكلف عادل عبدالمهدي طلب من
القوى السياسية تقديم أربعة مرشحين عن كل كتلة
لكل حقيبة وزارية ،في حين استبعدت أن تعتمد آلية
ترشيح الوزراء للحكومة المقبلة على موضوع النقاط،
مشيرة إلى االعتماد على "الكفاءة والخبرة والشهادة
واالختصاص".
وقالت النائبة ضمن كتلة "بيارق الخير" إن "عبد
المهدي سيتمكن من حسم كابينته الوزارية وتقديمها
الى مجلس النواب للتصويت عليها بوقت قصير لن
يتجاوز الشهر" ،موضحة انها "ستتضمن شخصيات
كفء وتكنوقراط تعمل على تقديم الخدمات للشعب".
وأوضـحــت االم ــارة ان "الـعــراق بعد انتهاء صفحة
داعش ينتظر صفحة بناء كبيرة بشكل صحيح ،ولن
يتحقق ه ــذا دون االه ـت ـمــام بــالـجــوانــب االقـتـصــاديــة
والخدمية بالدرجة االساس" ،مؤكدة أنها "عوامل قوية
لبناء البلد بناء صحيحا".

وأضــافــت االم ــارة ،ان "هنالك معلومات لدينا غير
مؤكدة بشكل كامل بــأن عبدالمهدي طلب من القوى
السياسية ان ترشح كل واحدة منها أربعة مرشحين
لـكــل حقيبة وزاريـ ــة ،وت ــرك خـيــار التصفية بـيــن تلك
االسماء له بعد االطالع على سيرهم الذاتية" ،الفتة الى
ان "االعتراضات والرفض سيكون حاضرا ،لكنه لن يؤثر
على سير عملية تشكيل الحكومة التي ستطرح خالل
الجلسات المقبلة لمجلس النواب للتصويت عليها".
وهنأ الرئيس العراقي برهم صالح نادية مراد ،التي
تعرضت للعبودية الجنسية من قبل تنظيم "داعش"،
بعد نيلها جائزة نوبل للسالم.
وق ــال صــالــح فــي تـغــريــدة عـلــى "تــوي ـتــر"" :تـحــدثـ ُـت
ُ
وباركت لها ،إنه
هاتفيا اآلن مع العزيزة نادية مــراد،
تكريم لكفاح وصمود العراقيين في مواجهة اإلرهاب
والتطرف".
وأضاف أن "تكريم نادية يجسد إقرار العالم بمأساة
األيزيديين وكل ضحايا اإلرهاب والتكفير في العراق،
وتقدير لشجاعتها ومثابرتها في الدفاع عن الحقوق
المغتصبة".

ال يزال مصير نائب رئيس
جهاز المخابرات العامة
بالجيش الليبي اللواء أحمد
العريبي غير معروف ،بعد
تعرضه إلى عملية اختطاف
غامضة مطلع األسبوع
الحالي ،من طرف مجموعة
مسلحة مجهولة الهوية،
اقتادته إلى مكان غير معلوم.
واختطف العريبي الذي ّ
يعد
من أهم الشخصيات العسكرية
في مدينة بنغازي والمنطقة
الشرقية لليبيا ،فجر االثنين
الماضي ،بعد أن اقتحم
ّ
مسلحون مجهولون منزله،
وقاموا باعتقاله ونجله.

«الجنوبي» :ال وساطة
للمشاركة بحكومة هادي

نفى نائب رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي في اليمن
هاني بن بريك ،صحة ما
ً
يتم تداوله إعالميا حول
وجود وساطة إلقناع قيادات
المجلس بالمشاركة في
حكومة الرئيس عبدربه
منصور هادي المعترف بها
ً
ً
دوليا ،مؤكدا أنه لن يشارك
أي عضو من المجلس بأي
حكومة في ظل "وحدة الظلم
وجاء ذلك في تغريدة ،مساء
أمس األول ،على "تويتر"
بعد يوم من دعوة المجلس
الجنوبي إلى انتفاضة ضد
حكومة هادي لطردها من
الجنوب لتحقيق تطلعات
"شعب جنوب اليمن" نحو
االستقالل عن شمال البالد.

ً
السجن  15عاما لرئيس
كوريا الجنوبية األسبق

تركيا تطلب بيانات فصائل إدلب وسالحها
إردوغان يدعو إلى تشكيل مجلس أمن دولي من القارات السبع
م ــع قـ ــرب تـطـبـيــق ب ـن ــود ات ـفــاق
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـن ــزوع ــة الـ ـس ــاح في
إدلب ،طلبت االستخبارات التركية
م ــن الـفـصــائــل الـعـسـكــريــة الـعــامـلــة
ً
ف ــي الـمـحــافـظــة ب ـيــانــا بـكــل مقاتل
يتضمن الصورة الشخصية واالسم
والتفاصيل المتعلقة به ،إلى جانب
جرد السالح بكافة أنواعه الخفيف
والمتوسط والثقيل.
ووفق مصدر في الجيش الحر،
فإن الطلب التركي لم يقتصر على
فصيل دون اآلخــر ،بل شمل جميع
الفصائل ،ومن بينها "هيئة تحرير
ً
الشام" ،موضحا أن الخطوة تشابه
ً
مــا عملت عليه ســابـقــا فــي منطقة
"درع الفرات" في ريف حلب الشمالي،
و"غصن الزيتون" في منطقة عفرين.
وأفاد المصدر بأن طلب ذاتيات
الـمـقــاتـلـيــن يــأتــي لـمـعــرفــة األعـ ــداد

ال ــوهـ ـمـ ـي ــة مـ ــن جـ ـه ــة ،ول ـل ـت ـن ـظ ـيــم
الـعـسـكــري ف ــي "ال ـج ـيــش الــوطـنــي"
ً
ً
فــي الشمال مستقبال ،مشيرا إلى
أن تــرك ـيــا ب ـ ــدأت ب ــإح ـص ــاء مــدنــي
ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة ،وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن
الـجـمـعـيــات ف ــي أري ـح ــا طـلـبــت من
ً
ً
األه ــال ــي بـيــانــا عــائـلـيــا لـكــل عائلة
موجودة في المدينة.
وبعد تأكيده أن القوات التركية
ل ــن ت ـغ ــادر س ــوري ــة قـبــل أن يـجــري
الـشـعــب ال ـس ــوري ان ـت ـخــابــات ،دعــا
الرئيس رجب طيب إردوغان ،مساء
أم ــس األول ،إل ــى تـشـكـيــل مجلس
أمن دولي يضم القارات السبع في
العالم.
وأش ـ ــار إردوغـ ـ ـ ــان ،ف ــي الجلسة
الختامية لـ"المنتدى الفكري" ،إلى
أن األمــم المتحدة تضم  193دولــة
ً
ً
حــالـيــا ،مــؤكــدا ض ــرورة أن يتشكل

مجلس أمن دولي تتمتع فيه جميع
تلك الدول بصفة العضوية الدائمة
بشكل متناوب.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي أن
األم ــم الـمـتـحــدة لــم تحقق الـعــدالــة،
رغم تأسيسها من أجل ذلك الهدف.
وأش ــار إلــى أن مجلس األمــن اتخذ
الكثير من القرارات بال فائدة.
وأضاف في هذا الشأن" :الوضع
في أفغانستان واضح ،وفي سورية
واليمن وراخين في ميانمار ،ولكن
األم ــم الـمـتـحــدة مــع األس ــف لــم تقم
بشيء رغم كل ذلك ،ولم يتم التوصل
إلى حل للقضية القبرصية كذلك"،
ً
الفتا إلــى أن الفشل في إيجاد حل
للقضية الفلسطينية يـعــود لعدم
تطبيق أي مــن الـ ـق ــرارات الـعــديــدة
الـمـتـخــذة ضــد إســرائ ـيــل فــي األمــم
المتحدة.

حكمت محكمة في سيول،
أمس ،على الرئيس الكوري
الجنوبي األسبق لي ميونغ
ً
باك بالسجن  15عاما بتهمة
الفساد ،في حكم جديد
يطال رؤساء ومسؤولين
سابقين بتهم جنائية .ودانت
محكمة المنطقة الوسطى في
سيول لي بتهم منها ِّ
الرشا
واالختالس ،وأمرته بدفع
غرامة قيمتها  11.5مليون
دوالر .وقال القاضي في
المحاكمة التي بثت مباشرة
على التلفزيون" :مع أخذ كل
األمور بعين االعتبار ،يتحتم
إنزال عقوبة قاسية بحق
المتهم".
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ّ
ترامب يفعل «مكافحة اإلرهاب» ...والجمهوريون لتثبيت كافانو

ً
واشنطن تصنف الصين خطرا على صناعتها العسكرية ...وتعمل على تشكيل ائتالف تجاري ضدها
قبل نهاية أسبوع حفل
باالتهامات لدول عدة بتهديد
األمن القومي والديمقراطية
واختراق الشبكات وسرقة
بياناتّ ،
فعل الرئيس األميركي
دونالد ترامب استراتيجيته
الجديدة لمكافحة اإلرهاب،
في حين اصطف الجمهوريون
لتثبيت مرشحه لتولي رئاسة
أكبر هيئة قضائية في الواليات
المتحدة.

أق ـ ّـر الــرئـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تــرامــب ،أم ــس األول ،استراتيجية
األم ــن الـقــومــي الـجــديــدة لمكافحة
ً
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،م ــؤك ــدا أن ـه ــا «سـتـحـمــي
وتـ ـع ــزز األم ـ ــن وس ـت ـن ـظــم الـجـهــود
لـهــزيـمــة الــذيــن ي ـه ــددون الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وس ـت ـع ـط ــي إرش ـ ـ ـ ــادات
ن ـ ـح ـ ـتـ ــاج ـ ـهـ ــا ل ـ ـل ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة م ـ ـ ــن ك ــل
التهديدات اإلرهابية».
وقـ ــال مـسـتـشــار األمـ ــن الـقــومــي
جـ ـ ـ ــون ب ـ ــول ـ ـت ـ ــون ،خـ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
ص ـحــافــي ف ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،إن
االستراتيجية ستكون أوس ــع من
سابقاتها ،وستجمع بين الوسائل
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ل ـم ـح ــارب ــة
اإلره ــاب الـمــوجــودة لــدى الــواليــات
ً
الـمـتـحــدة ،مـبـيـنــا أن ـهــا تــركــز على
الجهود الهادفة إلى مالحقة منبع
وم ـصــدر اإلرهــابـيـيــن وعــزلـهــم عن
من يدعمهم».
ً
وأشار أيضا إلى أنها تهدف إلى
تطوير األدوات الخاصة بمكافحة
اإلره ـ ـ ــاب وت ـع ــزي ــز االسـ ـتـ ـع ــدادات
لمواجهته ،بــاإلضــافــة إلــى حماية
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ً
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود» ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ه ــذه
االستراتيجية ال تركز على منظمة
بعينها بل كل الشبكات اإلرهابية
ً
الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل ت ـ ـهـ ــديـ ــدا ل ـل ــوالي ــات
المتحدة وحلفائها.

تعيين كافانو

بومبيو يعود إلى
ً
بيونغ يانغ سعيا
التفاق ملموس لنزع
السالح النووي

إلى ذلك ،ازداد الجمهوريون ثقة
بإمكانية فوز مرشح ترامب لرئاسة
الـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ب ــري ــت كــافــانــو،
بتأييد مجلس الشيوخ بعد أن أبدى
عضوا الـحــزب الحاكم جيف فليك
ً
وس ــوزان كولينز رد فعل إيجابيا
ع ـلــى ت ـقــريــر لـمـكـتــب الـتـحـقـيـقــات
االتحادي بشأن اتهامات منسوبة
إليه بسوء السلوك الجنسي.
ً
ومـ ـض ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون ق ــدم ــا
في خطط إجــراء تصويت إجرائي
رئـيـســي أمـ ــس ،وت ـصــويــت نهائي
اليوم لتأكيد تولي كافانو للمنصب.
وشـ ـ ـ ـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـق ـضــائ ـيــة ت ـش ــاك غ ــراس ـل ــي على
ضـ ــرورة «الـمـصــادقــة عـلــى كافانو
ً
الـسـبــت» ،مضيفا« :نــأمــل أن يكون
لنا خالل ساعات عضو جديد في
المحكمة العليا».
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن شـ ـ ـ ــارك اآلالف فــي
م ـس ـيــرة ض ــد ك ــاف ــان ــو ف ــي شـ ــوارع

سلة أخبار
فرنسا تحقق باختفاء
رئيس «اإلنتربول»

فتح تحقيق في باريس بشأن
الصيني هونغوي مينغ،
رئيس «اإلنتربول» الذي يوجد
مقره في ليون ،وسط فرنسا،
والذي فقدت عائلته أثره منذ
مغادرته إلى الصين في نهاية
سبتمبر الماضي.
وأفاد مصدر مقرب من الملف،
أمس ،أن زوجة هونغوي مينغ
أبلغت السلطات الفرنسية
باختفاء زوجها معربة عن
ً
قلقها ،مؤكدا بذلك معلومات
أوردتها إذاعة «أوروبا.»1

كابول ترفض محاوالت
«خصخصة الحرب»

ترامب يتحدث ألنصاره بمركز مايو سيفيك في روشستر بمينيسوتا أمس األول
واش ـن ـط ــن ،هــاجــم الــديـمـقــراطـيــون
تحقيق «إف بي آي» ،ووصفوه بأنه
«غ ـيــر مـكـتـمــل» وخ ـضــع لـقـيــود من
البيت األبيض المصر على تعيينه.
ون ـ ــدد الــدي ـم ـقــراط ـيــون بـتـقــريــر
أرسـ ـ ـل ـ ــه الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض لـلـجـنــة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ب ـم ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ،
ووص ـفــوه بــأنــه مـحــاولــة لتحسين
ص ـ ــورة ض ـي ـقــة ال ـن ـط ــاق تـتـجــاهــل
ً
شهودا مهمين.
وف ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــال نـ ـش ــرت ــه صـحـيـفــة
«وول ستريت جورنال» ،أمس ،أكد
ّ
القاضي المثير للجدل أنه «مستقل
وغير منحاز ألي فريق سياسي أو
ً
أي تــدبـيــر» ،مــوضـحــا أنــه فــي حال
صادق مجلس الشيوخ على تعيينه
فسيحافظ على روح مــن االنفتاح
في كل قضية ،وسيطمح إلى حماية
الدستور والقانون على الدوام.

الدفاع األميركية
وبعد اتهام وزارة العدل  7سبعة

ضباط مخابرات روس بالتخطيط
الختراق شبكات الكمبيوتر وسرقة
بيانات مــن شركة «وستنغهاوس
إل ـك ـت ــري ــك» ل ـل ـطــاقــة ال ـن ــووي ــة ومــن
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
المنشطات ومن اتحادات رياضية
وكــذلــك مــن منظمة حظر األسلحة
الكيماوية ،جــاء فــي تقرير أعلنته
أم ــس وزارة ال ــدف ــاع (الـبـنـتــاغــون)
ً
ً
أن ال ـص ـيــن ت ـش ـكــل «خـ ـط ــرا ك ـب ـيــرا
ً
ومتزايدا» على إمداداتها الضرورية
ومنها تكنولوجيات استراتيجية
وشديدة األهمية لألمن القومي.
وخـ ـل ــص ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 150صفحة إلــى وجــود نحو 300
ن ـق ـطــة ي ـم ـكــن ال ـن ـف ــاذ م ــن خــالـهــا
عـلــى نـحــو يــؤثــر عـلــى م ــواد مهمة
ً
جــدا ومكونات ضــروريــة بالنسبة
للجيش األميركي.
واشتمل التحليل على سلسلة
مــن الـتــوصـيــات بتعزيز الصناعة
األميركية بما فيها توسيع نطاق
االستثمار المباشر في قطاعات تعد

(أ ف ب)

حيوية .والخطط المحددة واردة في
ملحق سري لم يعلن عنه.

الصين وترامب
وفــي رده ــا على اتـهــامــات نائب
الرئيس مايك بنس بالعمل بشكل
غير مسبوق وبطرق أكثر استباقية
على إضعاف مكانة ترامب وتغييره،
رف ـض ــت ال ـص ـي ــن ،أم ـ ــس ،ات ـهــامــات
بالتدخل في االنتخابات األميركية،
ً
واصـفــة إيــاهــا بأنها «غير مـبـ ّـررة»
و»سخيفة».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية
ال ـص ـي ـن ـيــة ه ـ ــوا ش ـ ــون ي ـي ـن ــغ ،فــي
ب ـي ــان« ،ن ــدع ــو ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته،
وإلى التوقف عن اتهام الصين بال
أساس وتشويه سمعتها واإلضرار
ب ـم ـص ــال ــح ال ـص ـي ــن وب ــال ـع ــاق ــات
الصينية األميركية».
بدوره ،أعلن المستشار اقتصادي
للبيت األبيض الري كودلو ،أمس

ً
األول ،تنسيقا مع قوى اقتصادية
أخرى في االتحاد األوروبي واليابان
للتصدي للممارسات التجارية غير
المنصفة من جانب الصين.
وأوض ـ ــح ،ك ــودل ــو أمـ ــام مـنـتــدى
واش ـن ـطــن االق ـت ـص ــادي أن تــرامــب
ً
ي ـم ـك ــن أن ي ـل ـت ـقــي أي ـ ـضـ ــا ن ـظ ـيــره
ال ـص ـي ـن ــي شـ ــي ج ـي ـن ـب ـي ـنــغ خ ــال
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ل ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـع ـشــريــن ال ـم ـقــرر ف ــي األرجـنـتـيــن
نهاية نوفمبر.

نزع «النووي»
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،تـسـعــى إدارة
تــرامــب يائسة إلــى تحقيق نتائج
ملموسة على صعيد نــزع السالح
الـ ـن ــووي ل ـكــوريــا ال ـش ـمــال ـيــة ،وهــو
الـ ـه ــدف األول ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
ً
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو الـ ـ ــذي يـ ـع ــود غ ــدا
إل ــى بـيــونــغ يــانــغ عـلــى أم ــل وضــع
الخطوط العريضة التفاق تاريخي،
على الــرغــم مــن تـشــدد الــزعـيــم كيم

جونغ أون .وأثـنــاء زيــارتــه الرابعة
ُ
ل ـكــوريــا الـشـمــالـيــة ،ك ـلــف بومبيو
ال ـ ــذي سـيـلـتـقــي ك ـيــم بــالـتـحـضـيــر
لـقـمــة ج ــدي ــدة بـيـنــه وب ـي ــن تــرامــب
ب ـعــد قـمـتـهـمــا األول ـ ـ ــى ف ــي يــونـيــو
بسنغافورة.
وصـ ـ ّـرح بومبيو ه ــذا األسـبــوع
قبل توجهه إلــى آسيا ،حيث يزور
ً
طوكيو اليوم وسيول غــدا وبكين
االثنين« ،أنا واثق من أننا سنعود
مع تفاهم أفضل ،وتقدم ّ
أهم ،وخطة
ً
ل ـل ـم ـضــي قـ ــدمـ ــا ل ـي ــس ف ـق ــط نـحــو
ً
القمة بين َ
قائدينا انما أيضا نحو
مواصلة جهودنا التي تهدف إلى
بناء الطريق في اتجاه نزع األسلحة
النووية».
ُ
وي ـف ــرط بــومـبـيــو فــي اسـتـخــدام
صيغ دبلوماسية حذرة كتلك التي
يستخدمها تــرامــب ،ال ــذي قــال إنه
«وق ــع فــي ح ـ ّـب» رج ــل بـيــونــغ يانغ
ال ـقــوي بعيد إعــانــه بشكل عاجل
انتهاء تهديد كوريا الشمالية الذري.
(عواصم  -وكاالت)

رفض المسؤولون األفغان
بغضب التكهنات بشأن
إمكانية تولي المتعاقدين
العسكريين األجانب تدريب
وتوجيه القوات المسلحة
األفغانية ،في أعقاب محاولة
جديدة من مؤسس شركة
الخدمات األمنية الخاصة
«بالك ووتر» الدفع بهذا
االتجاه.
وسعى إريك برنس ،الذي برز
اسم شركته أثناء الحرب في
العراق ،لحشد المسؤولين وراء
مقترحه بخصخصة أجزاء من
العمليات العسكرية األميركية
في أفغانستان خالل زيارة قام
ً
بها أخيرا إلى كابول.
إلى ذلك ،قال مسؤولون
محليون ،إن أربعة أشخاص،
 3نساء وطفل ،لقوا حتفهم،
وأصيب ثمانية آخرون في
غارة جوية في منطقة ماروف
بوالية قندهار جنوبي
أفغانستان.

باكستان تطرد 18
منظمة دولية

باسيل يقلل التفاؤل بتشكيل الحكومة ويتمسك بـحصة عون
الحريري يهدد بفضح معطلي اإلصالح ويطالب بتضحيات

ً
باسيل متحدثا في مؤتمر صحافي في بيروت أمس

(رويترز)

بعد يوم من إعالن رئيس الوزراء اللبناني
الـمـكـلــف سـعــد ال ـحــريــري أن ــه سـيـتــم تشكيل
ً
ح ـك ــوم ــة وح ـ ــدة وط ـن ـي ــة ق ــريـ ـب ــا ،ق ـل ــل وزيـ ــر
الخارجية زعيم «التيار الوطني الحر» ،جبران
باسيل من إمكانية إحداث انفراجة قريبة بشأن
تشكيل الحكومة الجديدة ،وقــال إنــه ال يريد
خلق «تفاؤل مفتعل».
ّ
وأكد باسيل ،في مؤتمر بث أمس ،تمسكه
ب ـم ـط ــال ــب حـ ــزبـ ــه ،أكـ ـب ــر ح ـ ــزب م ـس ـي ـحــي فــي
البرلمان ،بالحصول على حقائب في حكومة
ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة ال ـجــديــدة وس ــط اسـتـمــرار
الخالف بين حزبه وحزب «القوات اللبنانية»
ثاني أكبر حزب مسيحي بالبالد.
وبعد ذلك ،قال إن «المعيار العادل هو وزير
لـكــل خمسة ن ــواب ،ألنـنــا لــو اعـتـمــدنــا معيار
ً
أربعة وزراء الحتجنا إلى  38وزيرا».
وأض ـ ـ ــاف« :ن ــري ــد ح ـكــومــة وح ـ ــدة وطـنـيــة،
لكن ذلك ال يعني أن نقبل باالبتزاز أو بلعبة
إلفشال العهد».
وأوضح باسيل الذي يعتبر الصهر المحبب

لرئيس الجمهورية ميشال عون« :أتحدى من
يقول إنني قمت بمبادرة لتشكيل الحكومة،
إذ هي مهمة رئيس الحكومة المكلف لكننا
نطالب بمعيار العدالة السياسية في التأليف.
إننا معنيون بالعقدة الدرزية ألن طالل أرسالن
جزء من تكتل لبنان القوي».
وت ــاب ــع« :ال عــاقــة لـنــا بـمــا يـسـمــى الـعـقــدة
السنية في تأليف الحكومة ألن ذلك من مهمة
الحريري ولم نعامله كما عاملنا».
وأصر باسيل ،وهو حليف سياسي لـ»حزب
الله» المدعوم من إيران على المطالبة بحصة
وزارية منفصلة للرئيس عون مؤسس «التيار
الوطني الحر».
ورأى وزير الخارجية في حكومة تصريف
األعمال الحالية أن «استهداف حصة الرئيس
أمــر استراتيجي خطير ،ونـحــن نتنازل بكل
شيء فيما يتعلق بعقدة مع حزب القوات على
عـكــس مــا يـســوق لــه الـبـعــض ،ويـحــق للقوات
ً
ثــاثــة وزراء» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن «ع ــدد وزارات
الدولة المخصصة للمسيحيين معروف ،فلمَ

تكون جميعها من حصتنا؟ نريد تنفيذ اتفاق
معراب بشكل كامل».
ً
وزاد قائال« :لم تكن لدينا في أي يوم مشكلة
بتولي القوات حقيبة سيادية ،لكن هناك فيتو
وطني في مكان آخر ال عالقة لنا به .وموضوع
تسمية نــائــب رئـيــس الـحـكــومــة حــق لرئيس
الجمهورية وفق العرف».
ولم تدل تصريحات باسيل على أي تسوية
مع حزب «القوات اللبنانية» المعارض لـ«حزب
الله».
وجاء موقف باسيل ،بعد تغريدة للحريري
على «تــويـتــر» ،فــي أعـقــاب لـقــاء جمعه بعون،
قال فيها ،إن خطاب رئيس الدولة كان «بناء
ً
وإيجابيا وهو حامي الدستور ومن مصلحته
ً
تأليف الحكومة» ،مضيفا :وسنشكل حكومة
ترضي اللبنانيين خالل  10أيام».
وأك ـ ــد ال ـح ــري ــري أن ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي
اللبناني صعب ويتطلب تضحيات .و هــدد
بكشف كل من يعطل المسار اإلصالحي.
(بيروت  -رويترز ،روسيا اليوم)

بوتين يوقع حزمة اتفاقات مع الهند تشمل
مفاعالت نووية وتوريد منظومة S400
موسكو تستدعي سفير هولندا ...وبرلين تتهمها بقرصنة الحكومة والبرلمان
فــي خطوة لنقل العالقات إلى
م ـس ـت ــوى جـ ــديـ ــد ،وق ـ ــع ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالديمير بوتين ورئيس
وزراء ال ـه ـن ــد نـ ــاري ـ ـنـ ــدرا مـ ــودي
أم ـ ــس ن ـح ــو  20ات ـف ــاق ـي ــة تـشـمــل
بناء مفاعالت كهروذرية وتوريد
منظمومة الدفاع الجوي .S400
وتـتـضـمــن صـفـقــة الـمـفــاعــات،
بناء  6مفاعالت من الجيل الثالث
م ــن طـ ــراز  VVERلـتــولـيــد الـطــاقــة
الـكـهــربــائـيــة ،بــاإلضــافــة التفاقية
تعزيز التعاون التقني والعسكري،
وعـقــد لـتــوريــد ال ـغــاز الـمـســال من
روسيا إلى الهند.
وأبرمت موسكو صفقة تتجاوز
قـيـمـتـهــا خـمـســة م ـل ـي ــارات دوالر
لتوريد  5كتائب من منظومة S400
لـنـيــودلـهــي ،الـتــي تـتـصــدر قائمة
م ـس ـت ــوردي األس ـل ـحــة وال ـم ـعــدات
العسكرية الروسية.

و فــي مؤتمر صحافي مشترك
عـ ـ ـق ـ ــد بـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق
واجتماع مغلق مع رئيس الوزراء
الـهـنــدي ،أعـلــن بوتين اسـتـعــداده
للنظر فــي ال ـت ـعــاون فــي ع ــدد من
مـشــاريــع ال ـطــاقــة ،مـنـهــا مـشــاريــع
للغاز الـمـســال فــي أقـصــى الشرق
ً
ال ـ ــروس ـ ــي ،م ــوضـ ـح ــا أن روس ـي ــا
والهند تعتزمان زيــادة التنسيق
في المحافل الدولية ،بما في ذلك
في األمم المتحدة وتكتل «بريكس»
ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي ل ـل ـت ـع ــاون
ومجموعة العشرين.
وأشار بوتين إلى أن الجانبين
اتفقا على زيادة التبادل التجاري
بينهما إلى  35مليار دوالر بحلول
 ،2025ك ــذل ــك رف ــع االس ـت ـث ـمــارات
المباشرة المتبادلة إلى  15مليار
دوالر.
واشترت الهند منظومات S400

بقيمة  5.2مليارات دوالر ،كما ذكر
مـســؤولــون دبـلــومــاسـيــون هنود.
ول ــوح ــظ أن بــوت ـيــن وم ـ ـ ــودي ،لم
يعلنا بطريقة الفتة عن هذا العقد
خـ ــال كـلـمـتـهـمــا ال ـم ـش ـتــركــة إلــى
الصحافة .وتعين انتظار صدور
اإلعالن المشترك بعد محادثاتهما
نصف ساعة للحصول على تأكيد
رسمي لهذا العقد الذي تعارضه
الواليات المتحدة.
وعلى غرار بريطانيا وهولندا،
ات ـهــم الـمـتـحــدث بــاســم الـحـكــومــة
األل ـمــان ـيــة شـتـيـفــن زاي ـب ــرت أمــس
ً
روسـ ـي ــا رس ـم ـي ــا ب ــال ــوق ــوف وراء
هجمات إلكترونية كبيرة خالل
األع ـ ـ ــوام ال ـمــاض ـيــة ،مــوض ـحــة أن
استخباراتها العسكرية (جــي آر
يو) تقف خلف حملة «إيه بي تي
 »28لـلـقــرصـنــة ،ال ـتــي اسـتـهــدفــت
ال ـبــرل ـمــان (ب ــون ــدس ـت ــاغ) وشـبـكــة

البيانات االتحادية .وقال زايبرت:
«هذا التقدير يستند إلى مجموعة
جـ ـ ـي ـ ــدة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة مـ ـ ــن الـ ـحـ ـق ــائ ــق
والمصادر الخاصة» ،مضيفا أن
الـحـكــومــة األل ـمــان ـيــة لــديـهــا «ثـقــة
تــامــة» أيضا فــي تقدير السلطات
الـبــريـطــانـيــة وال ـهــول ـنــديــة ،وق ــال:
«ن ــدي ــن ب ــأش ــد درج ـ ــة هـ ــذا ال ـنــوع
م ــن ال ـه ـج ـم ــات ع ـل ــى ال ـم ـن ـظ ـمــات
الــدول ـيــة وال ـمــؤس ـســات الـخــاصــة
بحلفائنا ،ونطالب روسيا باإليفاء
بمسؤوليتها و ع ــدم التغافل عن
هذه الممارسات».
بـ ـع ــد يـ ـ ــوم واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن إع ـ ــان
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـه ــولـ ـن ــدي ــة إحـ ـب ــاط
محاولة في أبريل لعمالء مخابرات
روس الخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق م ـن ـظ ـم ــة ح ـظــر
األسلحة الكيماوية وإلقاء القبض
ع ـلــى أرب ـع ــة وط ــرده ــم ،اسـتــدعــت
موسكو السفير الهولندي.

بوتين يصافح مودي خالل جلسة األعمال الروسية  -الهندية في نيودلهي أمس

(رويترز)

أفاد مسؤولون ،أمس ،بأن
الحكومة الباكستانية أصدرت
أوامرها لـ ،18من المنظمات
الدولية التي تقدم المساعدة
في باكستان بإنهاء عملياتها
ومغادرة البالد خالل شهرين.
وأضاف مسؤولون بوزارة
الداخلية الباكستانية ،طلبوا
عدم الكشف عن هويتهم ،أن
الجمعيات تضم «أكشن أيد»
و»اوبن سوسايتي فاونديشن»
و»سيف ذا تشيلدرن» و»بالن
إنترناشيونال».
ولم تفصح الحكومة عن السبب
وراء القرار ،ولكن مسؤولي
وزارة الداخلية ،أوضحوا
أن أجهزة االستخبارات
الباكستانية تعتبر المنظمات
واجهة ألعمال تجسس تقوم
ً
بها دول غربية ،خصوصا
الواليات المتحدة.

أستراليا تغلق مركز
احتجاز الالجئين

أعلنت أستراليا إغالق مركز
موضع جدل الحتجاز طالبي
اللجوء على جزيرة كريسماس
في المحيط الهندي ،أمس،
مشيدة بنجاح سياستها
البالغة الشدة ضد المهاجرين
الذين يحاولون الوصول
بصورة غير قانونية إلى
أراضيها.
وقال المتحدث باسم وزارة
الهجرة ديفيد كولمان ،إن
ً
«المركز بات مغلقا ،وتم نقل
ً
الموقوفين الثالثين تقريبا
الذين كانوا ال يزالون فيه
خالل عطلة نهاية األسبوع
إلى منشآت على البر
األسترالي».
وتواجه كانبيرا انتقادات
حادة على هذه السياسة
الصارمة التي طبقها
المحافظون في نهاية 2013
والتي تقضي برد جميع
السفن التي تحاول الوصول
خلسة إلى سواحلها.

ةديرجلا
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رياضة
عقلة :فوز األبيض على
الفحيحيل بـ «دعاء الطيبين»!

ً ً
ّ
وجه انتقادا الذعا إلى الحكام الكويتيين ...واستغرب مكافأتهم
أحمد حامد

حافظ فريق الكويت على صدارة
دوري ڤيڤا لكرة القدم ،بفوزه
على الفحيحيل بهدفين مقابل
هدف في المباراة التي جمعت
بينهما أمس األول ،في الجولة
الخامسة.

أك ــد نــائــب رئـيــس جـهــاز الـكــرة
فــي نــادي الكويت عــادل عقلة ،أن
فــوز األبيض على الفحيحيل في
المباراة التي جمعت بينهما أمس
األول ف ــي ال ـجــولــة ال ـخــام ـســة من
منافسات دوري ڤيڤا الممتاز ،جاء
بـ "دعــاء الطيبين" ،في إشــارة الى
عدم ظهور فريقه بالصورة الالئقة.
وكـ ــان ال ـكــويــت ق ــد أدرك هــدف
الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت
المحتسب بدال من الضائع ،عبر
ف ـهــد حـ ـم ــود ،ح ـيــث ك ــان ــت تشير
ال ـن ـت ـي ـج ــة الـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ب ـه ــدف
لكل فــريــق ،بعد أن تقدم األبيض
ف ــي ربـ ــع ال ـس ــاع ــة األول ـ ــى بـهــدف
للتونسي صــا بــر خليفة ،و ع ــادل
ال ـن ـت ـي ـج ــة الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ال ـم ـغ ــرب ــي

سوفياني بوشعيب فــي الدقيقة
.51
وقال عقلة إن "الالعبين أضاعوا
فــرصــا كثيرة فــي شــوط الـمـبــاراة
األول ،ك ــان ــت كـفـيـلــة بــاسـتـكـمــال
المباراة بأريحية كبيرة" ،مشيرا
ال ـ ــى أن ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ت ـع ــام ــل مــع
الـمـبــاراة بــذكــاء شــديــد ،وك ــان ندا
طوال فتراتها.
واعـ ـت ــرف ن ــائ ــب رئ ـي ــس جـهــاز
ال ـكــرة فــي ال ـكــويــت ،ب ــأن األبـيــض
ظـهــر مـ ـتــأثــرا بــالـمـجـهــود الكبير
الذي قدمه في مباراة اإلسماعيلي
بالبطولة العربية ،وأيضا بغياب
مـهــاجــم الـفــريــق األول اإلي ـف ــواري
جمعة سعيد.
ووجــه عقلة انتقادا الذعــا إلى

جانب من لقاء الكويت والفحيحيل
الحكام ،وقال إنهم حرموا الكويت
مــن لـقــب ك ــأس الـســوبــر فــي بــدايــة
الـ ـم ــوس ــم ،لـمـصـلـحــة ال ـق ــادس ـي ــة،
مؤكدا أنه ال يوجد ثواب أو عقاب،
داخــل اتـحــادات الـكــرة المتعاقبة،
بدليل أن مــن يخطئ مــن الحكام
ت ـتــم م ـكــافــأتــه بــال ـتــرشــح لـحـكــام
النخبة اآلسيوية ،والشارة الدولية.
وبرر انفعاله على حكم مباراة

فريقه والفحيحيل عمار أشكناني،
ال ــذي ق ــام بــإب ـعــاده عــن ال ـم ـبــاراة،
بأن "اشكناني تجاهل إنذار العب
الـفـحـيـحـيــل رغ ــم ت ـع ـمــده اضــاعــة
الوقت ،وعاقب فيصل زايد ،لمجرد
أنه قام بمناقشته".
واع ـتــرف عقلة بــأن االستعانة
بحكام أجانب من ضمن الحلول
الـ ـت ــي ي ـج ــب ع ـل ــى ات ـ ـحـ ــاد ال ـك ــرة

استقالة محمد علي من إدارة الكرة بالجهراء
ألقت خسارة الفريق األول لكرة القدم بنادي الجهراء أمام
نظيره الشباب مساء امــس االول فــي الجولة الخامسة من
دوري ڤيڤا بهدف مقابل هدفين ،بظاللها على ادارة الفريق
الذي عجز عن تحقيق أكثر من نقطة واحدة من أصل  15نقطة
ممكنة ،بعدما اعتاد المنافسة القوية على المراكز المتقدمة
في المواسم األخيرة.

وعلى ضوء هذه النتائج الضعيفة ألبناء القصر االحمر،
أعلن مدير الكرة بالجهراء عضو مجلس االدارة محمد علي
استقالته مــن ادارة الـكــرة ،مــؤكــدا ان ق ــراره جــاء مــن منطلق
تحمله المسؤولية ،ولفتح المجال امــام شخص جديد قد
يساهم عمله في إعادة الفريق الى الطريق الصحيح.
وتابع علي في تصريحات تلفزيونية أن استقالته جاءت

الجهاز الفني واإلداري بنادي الجهراء

م ـت ــأخ ــرة ،ح ـيــث ك ــان ي ـع ـتــزم تـقــديـمـهــا م ــع ن ـهــايــة الـمــوســم
الماضي ،ولكنه تراجع عنها بعد اجتماع مع رئيس النادي
دهام الشمري ،وكذلك نزوال على رغبة بعض الالعبين الذين
طالبوا باستمراره.
وعلمت "الجريدة" أن مجلس ادارة نادي الجهراء سيعقد
ً
ً
اجـتـمــاعــا طــارئــا الـيــوم لمناقشة أح ــوال الـفــريــق ،واستقالة
رئيس جهاز الكرة.
وأكدت مصادر مطلعة ،أن اعضاء المجلس منقسمون حول
بقاء الجهاز الفني ومنحه الثقة من جديد أو البحث عن بديل.
ويطالب االعضاء الذين يريدون إقالة الجهاز الفني بإسناد
المهمة للمدرب الوطني احمد عبدالكريم لقيادة الفريق في
الفترة المقبلة ،ال سيما ان األخير قريب من الالعبين ،وسبق
أن أشرف على تدريب أغلبهم في المراحل السنية ،باإلضافة
ً
ً
إل ــى عمله مـســاعــدا أي ـضــا لـلـمــدرب الـصــربــي بــونـيــاك خــال
سنوات سابقة قبل ان ينتقل الى تدريب فريق الصليبيخات.
ً
ك ـمــا ي ـطــالــب االعـ ـض ــاء بـتـغـيـيــر ال ـج ـه ــاز االداري كــامــا
ومحترفين على االقل في فترة االنتقاالت الشتوية واالبقاء
على المحترفين الكاميرونيين؛ المهاجم دينجر ،والمدافع
ً
ارون ،فضال عن محاولة اقناع مهاجم الفريق محمد سعد
بالعودة وتعويضه بمبلغ مالي مناسب.
وأشارت المصادر الى أن مجلس االدارة يتجه نحو الدفع
بإسناد مهمة رئاسة جهاز الكرة إلى عضو مجلس االدارة
السابق يوسف كريم ،أو نائب رئيس النادي رشيد العنزي.

اتـبــاعـهــا ،فــي ظــل تــدنــي مستوى
ال ـح ـك ــام ال ـكــوي ـت ـي ـيــن بــاس ـت ـث ـنــاء
حكمين أو ثالثة على حد قوله.

رضا في الفحيحيل
مــن جهة أخ ــرى ،س ــادت حالة
م ــن ال ــرض ــا ف ــي الـفـحـيـحـيــل رغــم
الخسارة التي مني بها الفريق

ف ــي آخ ــر دق ــائ ــق ال ـم ـب ــاراة ،وق ــال
م ــدرب ال ـفــريــق مــاهــر ب ـحــري ،ان
الــاعـبـيــن ال ـتــزمــوا بالتعليمات
طــوال الـمـبــاراة ،ونجحوا فــي أن
يكونوا ندا لفريق بحجم الكويت،
رغم الغيابات المؤثرة في الفريق
لخمسة العبين.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـحـ ــرى إل ـ ـ ــى ح ــاج ــة
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ل ـم ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت

لــرفــع م ـعــدالت الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة،
واس ـت ـعــادة كــل األوراق الــرابـحــة
ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن ف ـت ــرة
التوقف الحالية ستكون مواتية
لتصحيح األخطاء.

اليرموك يتطلع إلى الصدارة أمام برقان
•

عبدالرحمن فوزان

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الخامسة من
دوري الدرجة األولــى ،بإقامة مباراتين يستضيف
ال ـي ــرم ــوك ف ــي األول ـ ــى مـن ـهـمــا ن ـظ ـيــره ب ــرق ــان عـنــد
الساعة  6مـســاء ،على اسـتــاد عبدالله الخليفة في
قمة مـبــاريــات الـجــولــة .وفــي التوقيت نفسه يلعب
في المباراة الثانية الساحل مع الصليبيخات على
استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان ،الذي يغيب
بدوره عن مباريات الجولة بحكم جدول المسابقة.
في المباراة األولى يسعى اليرموك صاحب صدارة
ال ـتــرت ـيــب بــرص ـيــد  9ن ـقــاط إل ــى مــواص ـلــة عــروضــه
المميزة وتحقيق االنتصار الرابع على التوالي في
المسابقة وتوسيع الفارق مع برقان ،الذي يعد أقرب
مطارديه بفارق  3نقاط.
ويعيش الفريق حالة استقرار فني الفتة ،بقيادة
المدرب الوطني هاني الصقر الــذي يجيد التعامل
مــع العبيه وتوظيفهم على أرض الملعب ،ويعول
كثيرا على الثنائي التونسي وسام اإلدريسي وسمير
العيروسي ومن خلفهما المهاجم العاجي المميز
زاكو ،باإلضافة إلى الخبرة الميدانية للحارس صالح
مهدي والمميز عذبي شهاب.
من جانبه ،يطمح برقان بقيادة المدرب الوطني
ول ـيــد ن ـصــار إل ــى تـحـقـيــق ال ـف ــوز ال ـيــوم واس ـت ـعــادة

ً
الصدارة ،التي فقدها في الجولة الماضية ،معتمدا
على اداء جماعي للفريق.
و يـعــول نصار كثيرا على مهاجمه الموريتاني
ال ـشــاب مـحـمــد ســالــم ،بــاإلضــافــة إل ــى ق ــوة الـمــدافــع
السنغالي غوراتيل والبرازيليين تاليسون وداسيلفا.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يـتـنــافــس الصليبيخات
(الرابع) برصيد  3نقاط خلف الساحل صاحب رصيد
 4نقاط ،على االنفراد بالمركز الثالث واالقتراب اكثر
من فرق الصدارة.
ويسعى الصليبيخات إلى تعويض ما فاته بعد
خساراتين مفاجئتين ،في الجولة االولى والثالثة،
وغياب عن الجولة الثانية.
وت ـح ـســن م ـ ــردود ال ـفــريــق ف ــي ال ـجــولــة األخ ـي ــرة،
التي حقق خاللها انتصارا مستحقا على خيطان
بهدفين نظيفين ،ويأمل العبوه مواصلة صحوتهم
اليوم والصعود أكثر في سلم الترتيب ،خصوصا
أن الفريق يملك االدوات الــازمــة ابـتــداء مــن وجــود
صاحب الخبرة الميدانية مشعل ذياب ،والمتميز بدر
المطيري ،باإلضافة الى المحترفين العاجي تيتي
وأريل ،والفرنسي أبو بكر لطوفي.
وعلى الجانب اآلخــر ،فإن الساحل يقدم عروضا
جيدة ،بعد تعادله مع خيطان وفــوزه على برقان،
قبل خسارته بصعوبة فــي الجولة الماضية أ مــام
المتصدر اليرموك بهدف نظيف.

السيد :انتصار معنوي للعربي قبل توقف الدوري

العدواني :غياب
التركيز سبب الخسارة

الجنرال :انضباط والتزام «األخضر» مميز

أرج ــع م ــدرب فــريــق النصر
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ظ ــاه ــر ال ـعــدوانــي
خـ ـس ــارة فــري ـقــه أم ـ ــام ال ـعــربــي
بهدفين من دون رد ،إلى غياب
ال ـتــرك ـيــز ،ب ـعــد اص ــاب ــة مــرمــاه
بهدف التقدم عبر علي خلف.
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن "الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر ظ ـهــر
بصورة مميزة في بداية الشوط
ً
األول ،وك ــان قــري ـبــا مــن إدراك
التقدم ،لوال يقظة حارس مرمى
العربي سليمان عبدالغفور"،
مـشـيــرا إل ــى أن أداء فــريـقــه في
الشوط الثاني كان ضعيفا ،ولم
يرتق لمحاوالت إدراك التعادل.
ّ
وبين مدرب النصر أن الفترة
المقبلة ،وأثناء التوقف ستكون
م ـثــال ـيــة ،لـتـصـحـيــح األخ ـط ــاء،
والـعــودة الــى الـعــروض القوية
التي كان يقدمها الفريق.

أب ـ ــدى م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة ال ـقــدم
بالنادي العربي ،السوري حسام السيد رضاه
عــن نتيجة م ـبــاراة "األخ ـضــر" أم ــام النصر،
والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين
بعد أن ّ
تسيد فريقه أجواء المباراة وسيطر
على مجرياتها.
ً
ً
وقــال السيد" :حققنا فــوزا مستحقا بعد
أن سيرنا المواجهة كما نريد ونجحنا في
تقديم مستوى جيد على مدار شوطيها".
وتابع "بالتأكيد هو فوز مهم من الجانب
الـمـعـنــوي بـعــد أن ت ـجــاوزنــا كـبــوة الهزيمة
ً
القاسية أمام الكويت ،وعدنا حاليا إلى طريق
االنتصار وحققنا  3نقاط مهمة مكنتنا من
التقدم على سلم الترتيب ونتمنى االستمرار
بنفس المستوى وعلينا مواصلة العمل خالل

ً
فترة التوقف المقبلة واستغاللها إيجابا في
إعــداد الفريق وعــودة المصابين والتجهيز
لـلـظـهــور ب ـص ــورة أف ـضــل خ ــال الـمـبــاريــات
المقبلة".
ومنح السيد العبيه راحة من التدريبات
ً
مــدة  3ايــام على أن يستأنفوها اعتبارا من
بعد غــد االثـنـيــن ،وسيخوض الفريق وديــة
مع الكويت  14الـجــاري أثناء فترة التوقف
الحالية.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ح ـض ــر مـ ـ ــدرب ال ـعــربــي
ال ـس ــاب ــق ال ــوط ـن ــي م ـح ـمــد اب ــراه ـي ــم م ـب ــاراة
ً
العربي والنصر داعما لالعبي األخضر ،وهي
المباراة األولــى التي يحضرها الجنرال أو
يتابعها هــذا الموسم كما ذكــر في تصريح
خاص لـ"الجريدة".

وأشاد الجنرال بالمستوى العام لألخضر
في ظل الظروف التي يعانيها هذا الموسم
من عقوبات وحرمان من التعاقدات ،وقــال:
"استحق األخضر االنتصار في هذه المباراة
بعد أداء جيد من العبيه والتزامهم الواضح
وكــذلــك االنـضـبــاط على أرض الملعب هما
مـفـتــاح ان ـت ـصــارهــم أم ــام خـصــم مـمـيــز مثل
النصر".
وأ ض ــاف "يحسب للجهاز الفني تعامله
مع المباراة في ظل اإلمكانيات المتاحة من
خالل االعتماد على االلتزام واالنضباط في
المناطق وسرعة االرتــداد الهجومي والذي
ً
يطبقه الالعبون جيدا".

الدواس بطل العالم للدراجات المائية
حـ ـق ــق ال ـم ـت ـس ــاب ــق ال ـك ــوي ـت ــي
راشـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدواس ل ـ ـقـ ــب ب ـط ــول ــة
ال ـعــالــم ل ـل ــدراج ــات ال ـمــائ ـيــة فئة
"المحترفين مـحــدودة التعديل"

راشد الدواس

المقامة حاليا في والية أريزونا
األميركية.
وأعـ ـ ــرب ال ـ ـ ــدواس ف ــي ات ـصــال
ه ــاتـ ـف ــي م ـ ــع "كـ ـ ــونـ ـ ــا" ع ـ ــن ب ــال ــغ

س ـع ــادت ــه ب ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا الـلـقــب
ورفع علم الكويت في هذا المحفل
الـعــالـمــي ،واصـفــا مشاركته في
هذه الفئة ذات التصنيف العالي
بــ"الـمـجــازفــة" خــاصــة أن ــه أصغر
الـمـتـســابـقـيــن س ـنــا إذ يـبـلــغ من
العمر  18عاما.
ي ــذك ــر أن الـ ـ ــدواس ح ـقــق لقب
بـطــولــة ال ـع ــام ال ـمــاضــي ف ــي فئة
المبتدئين (ستوك).
وحصد المشاركون الكويتيون
ف ـ ــي نـ ـه ــائـ ـي ــات الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـت ــي
انـطـلـقــت ف ــي  3أك ـتــوبــر ال ـجــاري
ً
وتـخـتـتــم فـعــالـيــاتـهــا غـ ــدا ع ــددا
كبيرا مــن الـمـيــدالـيــات ،إذ تمكن
الـمـتـســابــق ع ـبــدال ـلــه ال ـغــانــم من
إحراز أول ذهبية تسجل له بفئة
الجالس مبتدئين ستوك ،وحقق
المتسابق راش ــد الــراشــد فضية
فئة الجالس ستوك للمبتدئين
كالسيك ،كما حصل المتسابق
سالم المطوع على فضية الواقف
مبتدئين ستوك.

حوار بين محمد إبراهيم وحسام السيد خالل الزيارة بحضور عبدالنبي وفوزان

ً
 24العبا بقائمة المنتخب األولمبي
أعلن مدرب منتخب الكويت األولمبي راجكو ماجيك،
قائمة بأسماء  24العبا ،لتمثيل الفريق في الدورة الودية،
ا لـتــي تستضيفها ا لـبــاد ،بمشاركة منتخبي السعودية
والبحرين.
وضمت قائمة األزرق براك محسن ،وعبدالرحمن المجدلي،
وسعود الحوشان ،وعلي عبد الرسول ،وعلي جمال ،وسالم
البريكي ،ومشعل ف ــواز ،وراش ــد الــدوســري ،وف ــواز عايض،
وفيصل مفرج ،وشبيب الخالدي ،وحمد السعيد ،ومحمد
ال ـهــويــدي ،وعـبــد المحسن الـعـجـمــي ،وعـبــدالـلــه الـشــرهــان،
ويوسف المسيلم ،ومشعل إبراهيم ،وجاسم عتيق ،وحمود
عايض ،ومبارك الفنيني ،وناصر سالم ،ومعاذ الظفيري،
وعبدالعزيز وادي ،وعيد الرشيدي.
وم ــن اب ــرز األس ـم ــاء الـتــي خــرجــت مــن تــولـيـفــة المنتخب
األولمبي بدر طارق ،وأحمد اسماعيل بو جابر.
ومن المقرر أن تنطلق تدريبات األزرق األولمبي اعتبارا
من الغد على استاد ثامر بنادي السالمية استعدادا للدورة
الودية ،حيث سيواجه المنتخب البحريني في التاسع من
الشهر الجاري ثم المنتخب السعودي يوم  16من ذات الشهر.
وكان منتخب الكويت االولمبي قد التقى نظيره العماني
الشهر الماضي ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات
اآلسيوية المؤهلة لدور األلعاب األولمبية المقبلة في مدينة
طوكيو عام .2020

«الشباب» يفتتح أحواض السباحة
تحت رعاية وحضور وزير االعالم
وزيــر الدولة لشؤون الشباب محمد
ال ـج ـبــري ،افـتـتــح م ـســاء أم ــس األول
مـجـمــع اح ـ ــواض ال ـس ـبــاحــة ب ـنــادي
الشباب الرياضي.
ح ـض ــر ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح ال ـمــديــر
ال ـعــام للهيئة الـعــامــة لـلــريــاضــة د.
حمود فليطح ،ونائب المدير العام
ل ــإن ـش ــاءات وال ـص ـيــانــة وال ـمــرافــق
فــي الهيئة الشيخ حـمــود المبارك
الصباح ،ونائب المدير العام لشؤون
ال ــري ــاض ــة د .ص ـق ــر الـ ـم ــا ،ورئ ـي ــس
مـجـلــس ادارة نـ ــادي ال ـش ـبــاب يـعـقــوب
رم ـ ـضـ ــان ،واع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس ادارة ن ــادي
الشباب الرياضي.
وعقب افتتاح المجمع هنأ الجبري رئيس وأعضاء
مجلس ادارة نادي الشباب وجميع منتسبيه بتدشين
هــذا الصرح الرياضي الــراقــي والمميز ،الــذي يمثل
اضافة قيمة لمنظومة المنشآت الرياضية الحديثة
بدولة الكويت.
وقال ان افتتاح المجمع يأتي ضمن اهتمام الدولة
بتعزيز البنية التحتية الــريــاضـيــة ،مشيرا الــى ان
الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المنشآت
الجديدة التي تخدم جميع الشباب الرياضيين.

م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد د .ح ـمــود
فـلـيـطــح ان هـ ــذا الـ ـص ــرح يعد
اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة وم ـ ـم ـ ـيـ ــزة
لمنظومة المنشآت الرياضية
ً
ب ــدول ــة ال ـكــويــت ،داع ـي ــا جميع
األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ف ـ ـتـ ــح ابـ ــواب ـ ـهـ ــا
واحـ ـت ــواء ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن
فــي جميع االنـشـطــة ،وأن تفعل
دوره ــا ورسالتها فــي المجتمع
في الجوانب الثقافية واالجتماعية
الى جانب نشاطها الرياضي.
وأضـ ــاف أن الـهـيـئــة مــاضـيــة في
خطتها لتطوير منظومة المنشآت
الرياضية سواء بتشييد منشآت جديدة
أو صيانة المنشآت القائمة حتى تقوم بدورها
على الوجه االكمل.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـشـيــخ حـمــود الـمـبــارك الصباح
نائب المدير العام لإلنشاء ات والصيانة والمرافق
في الهيئة العامة ،ان هذا المجمع يأتى ضمن مخطط
متكامل بـنــادي الشباب الستكمال جميع منشآته
الرياضية على احدث المواصفات العالمية ،موضحا
ان هناك تواصال وتنسيقا بين الهيئة وبلدية الكويت
أراض بالمناطق الجنوبية والشمالية
لتخصيص
ٍ
إلقامة منشآت رياضية جديدة.

22
رياضة
ً
أرسنال يعود منتصرا من رحلة الـ  4آالف كلم وفوز صعب لتشلسي
ةديرجلا

•
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فاز أرسنال بالعبي الصف الثاني
-3صفر في أذربيجان أمام قرة
باخ في الدوري األوروبي لكرة
القدم أمس األول ،في حين
تفوق ميالنو على أولمبياكوس
اليوناني  1-3وتلقى إشبيلية
هزيمة مفاجئة  3-1من
كراسنودار الروسي.

ميالن حول
تخلفه أمام ضيفه
أولمبياكوس
اليوناني إلى فوز
ثمين

ً
عاد أرسنال اإلنكليزي منتصرا من أطول رحلة
له في مسابقة رسمية ،بفوزه الكبير أمس األول
على مضيفه قــره بــاخ األذري -3صـفــر ،فــي حين
عانى جــاره اللندني تشلسي للفوز على ضيفه
الـمـتــواضــع م ــول فـيــدي الـمـجــري -1ص ـف ــر ،وذلــك
ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري
األوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.
وبعدما استهل منافسات المجموعة الخامسة
ع ـل ــى أرض ـ ــه ب ــالـ ـف ــوز ع ـل ــى ف ــورسـ ـك ــا بــول ـتــافــا
األوكـ ــرانـ ــي  2-4ف ــي أول مـ ـب ــاراة ق ــاري ــة ب ـق ـيــادة
اإلسـبــانــي أون ــاي إيـمــري المتخصص بمسابقة
الدوري األوروبي (أحرز لقبها ثالث مرات متتالية
ً
مع إشبيلية اإلسباني) ،حل أرسنال ضيفا على
الملعب األولمبي في باكو البعيد نحو  4آالف كلم
عن العاصمة اإلنكليزية.
ووضع أرسنال بدايته الصعبة بقيادة إيمري،
الذي خسر مباراتيه األوليين في الدوري الممتاز
ضــد مانشستر سيتي حــا مــل ا لـلـقــب وتشلسي،
ً
وحـقــق ،أمــس األول ،ف ــوزه الثامن تــوالـيــا فــي كل
المسابقات ر غــم خوضه اللقاء بتشكيلة رديفة
ً
إلى حد كبير ،محققا أطول سلسلة انتصارات له
منذ ربيع .2015
وأراح إي ـمــري بـعــض العـبـيــه األســاسـيـيــن في
مـبــاراة باكو التي تستضيف الـمـبــاراة النهائية
للمسابقة القارية في مايو ،في حين غاب األرميني
هـنــريــك مـخـيـتــاريــان ألس ـب ــاب سـيــاسـيــة تتعلق
بالتوتر التاريخي بين بالده وأذربيجان.
واستهل أرسنال اللقاء بشكل مثالي وافتتح
التسجيل فــي الدقيقة  4عبر الـمــدافــع اليوناني
سقراطيس باباستاثوبولوس ،لكنه انتظر حتى
الشوط الثاني إلضافة الثاني عبر إميل سميث-رو
ً
ً
الذي أصبح عن  18عاما و 67يوما أصغر العب
يسجل لفريقه في مسابقة رسمية منذ سبتمبر
 2011حين وجد أليكس أوكساليد-تشامبرالين
ً
ً
طريقه الى الشباك عن  18عاما و 43يوما.
ووجه أرسنال الضربة القاضية بتسديدة من
مشارف المنطقة للفرنسي ماتيو غندوزي بعد
تمريرة من مواطنه البديل ألكسندر الكازيت (.)80
وفــي المجموعة الثانية عشرة ،عانى الفريق
اللندني اآلخر تشلسي لتحقيق فوزه الثاني رغم
تواضع مستوى ضيفه مول فيدي المجري الذي
انتقل الــى "يــوروبــا ليغ" بعد خسارته في الــدور
التمهيدي الفاصل لدوري أبطال أوروبا أمام أيك
أثينا اليوناني.
وبــدأ تشلسي مـشــواره الـقــاري بقيادة مدربه

sports@aljarida●com

العبو أرسنال يحتفلون بعد إحراز هدف في مرمى قرة باخ

الجديد اإليطالي ماوريتسيو ساري بفوز صعب
خ ــارج ملعبه عـلــى ب ــاوك ســالــونـيـكــي الـيــونــانــي
بهدف سجله البرازيلي ويـلـيــان ،ثــم تكرر األمــر
معه الخميس وانتظر حتى الدقيقة  70لحسم
النقاط الـثــاث بـهــدف لإلسباني الـفــارو مــوراتــا
بعد تمريرة من ويليان في مباراة بدأه الـ"بلوز"
بجلوس نجمهم البلجيكي إدين هازار على مقاعد
البدالء قبل أن يدخل في الشوط الثاني.
ً
وتصدر تشلسي المجموعة وحيدا بعد الفوز
الكبير الذي حققه باوك سالونيكي خارج ملعبه
على باتي بوريسوف البيالروسي .1-4
وب ـع ــد سـلـسـلــة م ــن الـ ـع ــروض ال ـم ـث ـيــرة الـتــي
تـضـمـنــت ف ــوزي ــن كــاس ـح ـيــن ع ـلــى ري ـ ــال مــدريــد
(-3ص ـف ــر) فــي الـ ــدوري المحلي وس ـتــانــدار لياج
البلجيكي ( )1-5في الجولة األولى ،تعثر إشبيلية
اإلسباني ،صاحب الرقم القياسي بعدد األلقاب
فــي هــذه المسابقة ( ،)5فــي المجموعة العاشرة
بسقوطه القاتل أمام مضيفه كراسنودار الروسي
بـهــدف لنوليتو ( ،)43مقابل هدفين للبرازيلي

ادي ـنــالــدو غــومـيــش ( )72وال ـجــورجــي تورنيكي
اوكرياشفيلي (.)88
ون ـجــح ال ـفــريــق ال ــروس ــي ،ال ـفــائــز ف ــي الـجــولــة
األولى على اكهيسار التركي (-1صفر) الذي خسر
الخميس أم ــام سـتــانــدار لـيــاج  ،2-1فــي الــوقــوف
بوجه الفورة الهجومية للنادي األندلسي الذي
ً
دخل الى اللقاء على خلفية  17هدفا في مبارياته
األربع األخيرة.

ميالن يهزم أولمبياكوس
في المجموعة السادسة ،أعاد ميالن اإليطالي
ً
إل ــى ال ــذاك ــرة بـعـضــا م ــن لـمـحــات م ـجــده ال ـقــاري
وألـقــابــه السبعة فــي دوري األب ـطــال ،حين حول
تخلفه أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني إلى فوز
ً
 ،1-2محققا انتصاره الثاني بعد ذلك الذي حققه
في الجولة األولــى خــارج ملعبه على المتواضع
دوديالنج اللوكسمبورغي -1صفر.
ووجــد فريق المدرب جينارو غاتوسو نفسه

ً
متخلفا فــي أول مواجهة رسمية لــه مــع الفريق
ً
اليوناني منذ  59عاما (في الدور التمهيدي لكأس
األندية األوروبية البطلة) ،منذ الدقيقة  14بهدف
لإلسباني ميغل أنخل غيريرو.
وقلب النادي اللومباردي الطاولة على ضيفه
فــي الــدقــائــق العشرين األخـيــرة بتسجيله ثالثة
أهداف في أقل من  10دقائق ،بينها ثنائية لباتريك
كوتروني ( 70و ،)79في حين كان الهدف الثالث
لألرجنتيني غونزالو هيغواين ( ،)76صاحب هدف
ً
الفوز أيضا في الجولة األولى على دوديالنج الذي
مني أمــس األول ،بهزيمته الثانية على يد ريال
بيتيس اإلسباني بثالثية نظيفة.

إينتراخت يتصدر مجموعته
بـعــد ف ــوزه فــي الـجــولــة األول ــى عـلــى مرسيليا
الفرنسي وصـيــف البطل  1-2فــي معقل األخـيــر،
واص ــل إيـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت األلـمــانــي عــودتــه
الموفقة إلى الساحة القارية التي غاب عنها منذ

موسم  2014-2013حين خرج من ثمن نهائي هذه
المسابقة بــالــذات ،بتصدره المجموعة الثامنة
ً
وح ـي ــدا بـعــد ف ــوزه الـكـبـيــر عـلــى ضـيـفــه التسيو
اإلي ـط ــال ــي بــأرب ـعــة أه ـ ــداف ل ــدان ــي دا كــوس ـتــا (4
و )4+90والصربيين فيليب كوستيتش ( )28ولوكا
يوفيتش ( ،)52مقابل هدف لماركو بارولو (.)23
وما سهل من مهمة الفريق األلماني ،أن ضيفه
أكـمــل الـلـقــاء بتسعة العبين بعد طــرد الصربي
دوشان باستا في الوقت بدل الضائع من الشوط
األول ل ـح ـصــولــه ع ـلــى إنـ ــذاريـ ــن ،واألرج ـن ـت ـي ـنــي
خــواكـيــن كــوريــا فــي الــدقـيـقــة  58بـعــد خـطــأ على
ال ـه ــول ـن ــدي ج ــون ــاث ــان دي غـ ــوزمـ ــان ،م ــا تسبب
بخسارة نادي العاصمة الفائز في الجولة األولى
بنتيجة  1-2عـلــى أبــولــون لـيـمــاســول القبرصي
ال ــذي خطف الخميس على أرض ــه الـتـعــادل أمــام
مــرسـيـلـيــا فــي الــوقــت ال ـقــاتــل بـهــدفـيــن للصربي
ساشا ماركوفيتش ( )74واألرجنتيني إيميليو
زياليا ( ،)90مقابل هدفين لديميتري باييت ()50
والبرازيلي لويز غوستافو (.)67

حالة من الغضب انتابت خاميس بسبب كوفاتش ليوناردو يقفل الباب أمام عودة إبرا

خاميس رودريغيز

انتابت حالة من الغضب العب الوسط الكولومبي
خاميس رودريغيز في غرف تغيير المالبس بفريقه
بــايــرن ميونيخ فــي غـيــاب ال ـمــدرب الـكــرواتــي
نيكو كوفاتش ،الذي انتقده الالعب ،لعدم
مشاركته بشكل كبير مع الفريق ،وتعثر
النادي البافاري الذي لم يحقق الفوز في
آخر ثالث مباريات.
وصـ ــرخ خــام ـيــس قــائــا "ل ـس ـنــا في
ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت" ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى فــريــق
كوفاتش السابق ،آينتراخت فرانكفورت،
وفقا لما ذكرته صحيفة (بيلد) األلمانية.
وبحسب وسائل اإلعالم المحلية ،فإن
خاميس مستاء مــن غيابه عــن التشكيلة
األساسية في أغلبية المباريات ،وتؤكد
انه قال في غرف خلع المالبس انه يرغب
في الرحيل ويعتزم ابالغ رغبته للمدرب.
ووف ـقــا لــ"بـيـلــد" ف ــإن اسـتـيــاء خاميس
مجرد نموذج على ما يحدث في صفوف
بايرن.
ويشعر الالعبون باستياء من كوفاتش
لـ ـع ــدة أس ـ ـبـ ــاب أول ـ ـهـ ــا ح ــدي ـث ــه بــالـلـغــة
الكرواتية أغلب الوقت ال األلمانية التي

بوكا إلى نصف نهائي ليبرتادوريس
خطف بوكا جونيورز األرجنتيني
آخ ــر ب ـطــاقــات ال ـتــأهــل لـنـصــف نهائي
بطولة كــأس أبـطــال أميركا الجنوبية
لألندية لكرة القدم (كوبا ليبرتادوريس)
على حساب كروزيرو البرازيلي.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ــب "مـ ـيـ ـنـ ـي ــراو" مـعـقــل
كروزيرو تعادل بوكا بصعوبة الليلة
قبل الماضية ( )1-1في إياب ربع النهائي
وتأهل للمربع الذهبي بفضل انتصاره
ً
ذهابا على ملعبه "ال بومبونيرا" .0-2
ً
وتقدم كروزيرو أوال عبر ساسا (ق)57

وأدرك بوكا التعادل في الوقت القاتل من
خالل كريستيان بافون (ق.)93
وي ــواج ــه بــوكــا ف ــي نـصــف النهائي
بالميراس البرازيلي الذي أطاح في ربع
النهائي بكولو كولو التشيلي.
ف ـ ــي حـ ـي ــن س ـ ـيـ ــواجـ ــه ري ـ ـفـ ــر بـلـيــت
األرجنتيني نظيره جريميو البرازيلي،
حامل اللقب ،في نصف النهائي اآلخر،
بعد فوزهما على إندبنديينتي وأتلتيكو
توكومان األرجنتينيين على الترتيب.
(إفي)

يتقنها مع مساعده وشقيقه روبرت كوفاتش ومدرب
الحراس توني تابالوفيتش والمدير الرياضي حسن
صالح حميديتش.
من ناحية أخرى ،يفقتد الالعبون للعب الهجومي
الذي اعتادوا عليه مع المدربين يوب هاينكس وبيب
جوارديوال ،في حين أن كوفاتش يركز بشكل شبه دائم
على العمل الدفاعي.
وما يزعج الالعبون أيضا سياسة التناوب الغريبة
التي يتبعها كوفاتش ،فبعدما يقدم الكثير من الالعبين
اداء جيدا في مباراة ما يجدون أنفسهم على مقاعدة
البدالء في المباراة التالية.
ويأتي هذا بعد سلسلة نتائج سيئة للبايرن ،حيث
فقد صدارة البوندسليغا أمام بوروسيا دورتموند،
بعدما تعادل مع أوجسبورج وخسر أمام هيرتا برلين،
وتعادل مع أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.
ً
وأخيرا استمر مران أمس  52دقيقة فقط ،وتساءل
الــاعـبــون عــن السبب وراء عــدم الـحـفــاظ على كثافة
التدريبات بعد فترة استعداد جيدة للموسم.
ويـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــرن م ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــخ غ ـ ـ ـ ــدا بـ ــوروس ـ ـيـ ــا
مــونـشـنـغــادبــاخ ف ــي ال ـجــولــة الـســابـعــة م ــن الـ ــدوري
األلماني ،في مباراة عليه أن يحقق الفوز بها للخروج
(إفي)
من أزمته.

أقفل المدير الرياضي لنادي ميالن اإليطالي ،البرازيلي ليوناردو
الباب أمام احتمال عودة النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش الى
صفوف فريقه السابق ،لكنه اعترف أنه فكر بمفاتحة ناديه الحالي
لوس أنجلس غاالكسي األميركي باألمر.
وتوج إبراهيموفيتش ( 37عاما) بطال إليطاليا في صفوف ميالن
مــا بين عامي  2010و 2012قبل انتقاله الــى بــاريــس ســان جرمان
الفرنسي.
وكانت صحيفة "كورييري ديال سيرا" زعمت أن إبراهيموفيتش
يرغب في العودة الى ميالن في ديسمبر المقبل لدى توقف الدوري
األميركي ،لكن ليوناردو قال لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" انه ال
مخطط لجلب السويدي المخضرم الى ميالن.
وق ــال فــي ه ــذا ال ـصــدد "إبــراهـيـمــوفـيـتــش متعلق ب ـنــادي ميالن
وبمدينة ميالنو وهذا واقع .لم نفكر في الوقت الحالي بأي امكانية
(للتوقيع معه) ألن الوقت ليس مناسبا".
وأضاف "ال استطيع النفي أنه في البداية فكرنا في األمر عندما
وصلنا .في الواقع ،كان األمر أكثر من مجرد تفكير ألني اعتقد أنه
العب يملك اكثر من ميزة خاصة".
وتــابــع "إن ــه م ـح ــارب ،مــن االش ـخ ــاص الــذيــن يستطيعون قـيــادة
مجموعة داخل الملعب وخارجه وبالتالي فهو عظيم .أنا قريب منه
لكن في الواقع ال امكانية للتوقيع معه حاليا".
وسجل إبراهيموفيتش  56هدفا في  85مباراة مدافعا عن ألوان
ميالن.

زالتان ابراهيموفيتش
ويرتبط إبراهيموفيتش بعقد مع لوس أنجلس غاالكسي حتى
ديسمبر  ،2019لكن بإمكانه حــذو حــذو النجم اإلنكليزي السابق
ديفيد بيكهام الذي التحق بميالن خالل فترة توقف الدوري االميركي.

رابيو يرفض تجديد عقده مع باريس
رفض العب الوسط الفرنسي أدريان رابيو
عرضا جديدا من ناديه باريس سان جرمان
بشأن تجديد عقده ،وسط شائعات عن رغبة
برشلونة في التعاقد معه.
وب ـح ـس ــب م ــا ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة "ب ــاري ــس
يونايتد" الفرنسية المهتمة بشؤون فريق
العاصمة الباريسي ،فإن رابيو رفض عرضا
رابعا لتجديد عقده مع سان جرمان ،تضمن
راتبا سنويا يصل إلى  9ماليين يــورو في
الموسم إضافة إلى المتغيرات.
وأضافت أن رابيو ( 23عاما) رفض العرض

وطــالــب بــراتــب ال يقل عــن  10ماليين يــورو
سنويا ،إضافة لمكافأة تجديد عقده.
وذك ـ ــرت أن مـطــالــب راب ـي ــو تـضـغــط على
بــاريــس الــذي يتعرض لمراقبة مـشــددة من
مسؤولي االتـحــاد األوروب ــي للعبة (يويفا)
فيما يتعلق بااللتزام بقواعد اللعب المالي
النظيف.
وي ـن ـت ـهــي ع ـقــد رابـ ـي ــو ف ــي يــون ـيــو 2019
وسيكون متاحا له التفاوض مع أندية بدءا
من العام القادم.
(إفي)

سانشيز سيخضع لجراحة
رابيو

قــال مانويل بليغريني مــدرب وســت هــام يونايتد،
ام ــس األول ،إن الـكــولــومـبــي كــارلــوس سانشيز العــب
الــوســط سيخضع لـجــراحــة ،بسبب إصــابــة فــي ركبته
لـحـقــت ب ــه ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي ف ــي ك ــأس راب ـط ــة األنــديــة
اإلنكليزية لكرة القدم.
ول ـعــب ســان ـش ـيــز ،الـ ــذي ان ـضــم إل ــى وس ــت ه ــام من
فـيــورنـتـيـنــا اإلي ـطــالــي ف ــي مـسـتـهــل ال ـمــوســم الـحــالــي،
تسع دقائق فقط قبل أن يصاب في الفوز  -8صفر على
مكلسفيلد تاون المنتمي للدرجة الرابعة.
وقال بليغريني "سيتعين على كارلوس االنتظار مدة
أسبوعين قبل الخضوع للجراحة التي يحتاج إليها".

مان يونايتد الستعادة التوازن على حساب نيوكاسل

لوكاكو وسانشيز نجما مان يونايتد

تتجه األنظار اليوم إلى مواجهة مانشستر يونايتد حامل
اللقب  20مرة "رقم قياسي" مع ضيفه المتواضع نيوكاسل
يونايتد الذي لم يفز بعد في سبع مباريات ،ضمن المرحلة
الثامنة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ً
لكن يونايتد وخصوصا مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
يمر بدوره في أزمة ،إذ فاز مرتين في آخر  6مباريات ،وتعادل
بأداء باهت الثالثاء مع ضيفه فالنسيا اإلسباني في دوري
أبطال أوروبا.
وتجدد الحديث في األيام الماضية عن األزمة المستمرة
بين مورينيو ونجم وسطه الفرنسي بــول بوغبا ،وآخرها
التزام بطل العالم الصمت بعد التعادل السلبي مع فالنسيا،
قائال إنه "غير مسموح" له التحدث ،مما زاد من التساؤالت
حول عالقته مع مورينيو.
ويــأمــل يــونــايـتــد ال ــذي حـقــق أس ــوأ بــدايــة لــه فــي ال ــدوري
ً
الـمـحـلــي مـنــذ  29عــامــا (ث ــاث خ ـس ــارات فــي سـبــع مــراحــل)،
ال ـعــودة إلــى سكة االن ـت ـصــارات ووض ــع حــد ألرب ــع مباريات
ً
تواليا دون أي فوز.
وك ــان مــوريـنـيــو سـحــب األس ـبــوع الـمــاضــي صـفــة "الـقــائــد
الـثــانــي" للفريق مــن بــوغـبــا الـمـتــألــق مــع منتخب ب ــاده في
مونديال روسيا  ،2018إثر انتقادات وجهها الالعب لألسلوب
الدفاعي للفريق خالل مباراة ضد ضيفه ولفرهامبتون في
المرحلة السادسة من الدوري.

كما وجــد قائد الفريق اإلكـ ــوادوري أنطونيو فالنسيا
ً
نفسه مضطرا لالعتذار األربعاء على "إعجابه" بمنشور على
تطبيق "إنستغرام" يطالب برحيل مورينيو .وقال الالعب
"أمس أعجبت بمنشور على إنستغرام من دون أن أقرأ النص
الذي كان يرافق الصورة ،هذه ليست آرائي وأنا أعتذر".
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى ،يستقبل توتنهام الــرابــع كــارديــف
سيتي الــويـلــزي بعد خسارته مـبــاراتــه الثانية فــي دوري
األبطال األربعاء ضد برشلونة اإلسباني .4-2

ً
مورينيو :مستوى يونايتد ليس جيدا

أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أمس أن األداء
ال ــذي يـقــدمــه فــريـقــه مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي ليس
جيدا بما يكفي ،وذلــك في تصريحات عشية استضافته
نيوكاسل يونايتد في المرحلة الثامنة من الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم.
وفــي مؤتمر صحافي مقتضب عقده صباح امــس ،قال
ً
مورينيو ردا على ســؤال عما اذا كــان يوافق على أن هذه
النتائج ليست جيدة بما يكفي لناد من هذا الحجم ،أجاب
"أنا موافق".
واعتبر مورينيو أن مباراة اليوم ستكون على قدر كبير
من األهمية لفريقه الــذي يحتل حاليا المركز العاشر في

ترتيب الدوري اإلنكليزي ،بفارق تسع نقاط عن المتصدر،
غريمه وحامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي.
وأوضح مورينيو أن لقاء الغد "مهم جدا .نحن في بداية
أكتوبر وبدأ الناس ينظرون الى ترتيب البطوالت في أوروبا،
لكني أدرك أن هذا الترتيب ال يعكس بالضرورة ما سيحصل
بعد أشهر في نهاية الموسم".
وأض ــاف "يمكننا أن نـقــوم بأفضل بكثير (مـمــا نـقــوم به
حاليا) .للقيام بذلك نحتاج الى النقاط ،نقاط خسرناها في
المباراتين األخيرتين في البريمرليغ" ،في إشارة الى التعادل
مع ولفرهامبتون  1-1في المرحلة السادسة ،والخسارة أمام
وست هام في المرحلة السابقة.
وتابع "(حصلنا على) نقطة واحدة من مباراتين ،وندرك
أنــه لتحسين هــذا الــوضــع ،علينا إحــراز النقاط الـثــاث" في
مباراة السبت ضد نيوكاسل الــذي يحتل حاليا المركز 18
(من أصل  )20في الــدوري ،بعد تعادلين وخمس هزائم في
المراحل السبع األولى.
وأش ـ ــار مــوري ـن ـيــو ال ــى أن "مـنــافـسـنــا ي ـح ـتــاج أي ـضــا الــى
النقاط ،ألسباب مختلفة .لديهم مدرب جيد جدا (اإلسباني
رافايل بينيتيز) .فريق منظم دائما السيما ضد الفرق التي
تحتل مراكز في وســط الترتيب .النتائج التي حققها ضد
الفرق الكبرى لم تمنحهم النقاط هذا الموسم اال أنها كانت
قريبة جدا".

ةديرجلا
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يوفنتوس يختبر ًأودينيزي
وروما يحل ضيفا على أمبولي
ً
يحل يوفنتوس ضيفا على
أودينيزي ،بينما يلعب روما أمام
مضيفه أمبولي اليوم في المرحلة
الثامنة من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.

تـ ـق ــام ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــام ـن ــة مــن
الـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
اليوم ،على وقع فوز أربعة أندية
إيطالية في دور المجموعات من
دوري أبطال أوروبا للمرة األولى
منذ عام .2005
وبعدما تقلصت عظمة األندية
اإليطالية فــي المسابقة القارية
األولـ ــى أم ــام األن ــدي ــة اإلسـبــانـيــة
واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ن ـجــح يــوفـنـتــوس
وان ـ ـت ـ ــر وروم ـ ـ ـ ـ ــا ون ـ ــاب ـ ــول ـ ــي فــي
تحقيق الفوز الثالثاء واألربعاء
فـ ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن دور
المجموعات.
وتصدر يوفنتوس مجموعته
بتفوقه على ضيفه يــو نــغ بويز
السويسري  -3صفر ،على غــرار
ن ــاب ــول ــي ال ـف ــائ ــز ع ـل ــى ل ـي ـفــربــول
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ال ـ ـق ـ ــوي  -1ص ـف ــر.
وتـ ـ ـس ـ ــاوى إنـ ـت ــر مـ ــع بــرش ـلــونــة
اإلسباني في صدارة المجموعة
الـثــانـيــة بـعــد ف ــوزه الـثــانــي على
مضيفه أيندهوفن الهولندي ،1-2
فــي حـيــن ع ــوض روم ــا خسارته
األول ــى وسـحــق فيكتوريا بلزن
التشيكي  -5صفر.
نـتــائــج رف ـعــت أن ــدي ــة إيـطــالـيــا
الــى المركز الثاني فــي تصنيف
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــدال مــن
إنـكـلـتــرا ،مـقــابــل صـ ــدارة مريحة

لألندية اإلسبانية ،بينما تحتل
ألمانيا وفرنسا المركزين الرابع
والخامس.
ويعود يوفنتوس الى ساحته
المحلية التي أحــرز فيها سبعة
ألقاب متتالية في الدوري ،باحثا
عن تعزيز انطالقته الصاروخية
ع ـن ــدم ــا ي ـح ــل ع ـل ــى أوديـ ـنـ ـي ــزي
الرابع عشر.
وبـ ــان ـ ـت ـ ـصـ ــاره األخ ـ ـي ـ ــر ع ـلــى
وص ـي ـف ــه ن ــاب ــول ــي  1-3ف ــي قـمــة
ال ـمــرح ـلــة ،ح ـقــق فــريــق "ال ـس ـيــدة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز" ف ـ ـ ــوزه الـ ـس ــاب ــع عـلــى
التوالي للمرة األولى منذ موسم
 ،1986ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــوزه فــي
مباراتيه في دوري األبطال.
وحـســم يــوفـنـتــوس مواجهته
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــع يـ ــونـ ــغ بـ ــويـ ــز مــن
دون نـجـمــه ال ـجــديــد الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو ،صاحب 3
تـمــريــرات حاسمة ضــد نابولي،
بسبب إيقافه القاري ،لكن زميله
األرجنتيني باولو ديباال عوض
بتسجيله ثالثية "هاتريك".
وسيعود رونالدو إلى تشكيلة
الـمــدرب ماسيميليانو اليغري،
لـكــن عـلــى وق ــع نـفـيــه االت ـهــامــات
ال ـم ــوج ـه ــة الـ ـي ــه م ــن األم ـي ــرك ـي ــة
ك ــاث ــري ــن مـ ــايـ ــورغـ ــا ب ــاالعـ ـت ــداء
ال ـج ـن ـســي عـل ـي ـهــا ف ــي ال ــوالي ــات

العبو يوفنتوس خالل المباراة السابقة في دوري األبطال
المتحدة عام .2009
وأعـ ــادت مــايــورغــا ( 34عــامــا)
تسليط الضوء على االعتداء الذي
تقول ان أفضل العــب فــي العالم
خمس م ــرات ارتـكـبــه بحقها في
ج ـنــاح ف ـنــدق ك ــان ي ـنــزل فـيــه في
مــديـنــة الس فـيـغــاس األمـيــركـيــة،
بتقديمها الشهر الماضي دعوى
قضائية بـشــأن قضية "اشـتــرى"
الالعب صمتها فيها ألعوام.
ل ـكــن رونـ ــالـ ــدو ن ـفــى األرب ـع ــاء

"بـ ـشـ ـك ــل قـ ــاطـ ــع كـ ــل االتـ ـه ــام ــات
ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــي" ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أن
"االغ ـت ـصــاب هــو جــريـمــة شائنة
وتـنــاقــض كــل مــا أؤم ــن بــه .بقدر
م ــا ق ــد أكـ ـ ــون ت ــواق ــا الـ ــى تـبــرئــة
اسمي ،أرفض تغذية االستعراض
اإلعالمي الــذي يخلقه أشخاص
يـسـعــون ال ــى الـتــرويــج ألنفسهم
على حسابي".
وي ـع ــان ــي يــوف ـن ـتــوس تـعــرض
مدافعه الدولي دانييلي روغاني

أسهم «السيدة العجوز» تخسر  5%بسبب رونالدو
القيمة السوقية ألسهم يوفنتوس عتبة
المليار يورو للمرة األولى منذ إدراجه
في البورصة قبل  17عاما ،وذلك
بفضل ما اعتبرته الصحف
المحلية "تأثير رونالدو".
و فـ ـ ـ ــي  20س ـب ـت ـم ـب ــر،
وصــل سعر سهم النادي
ال ــى  1.8064يـ ــورو ،وهــي
قـيـمـتــه األع ـل ــى م ـنــذ إدراج
أسهم الـنــادي في البورصة
عام .2001
وي ـ ــأت ـ ــي ت ـ ــراج ـ ــع األسـ ـه ــم
غ ـ ــداة تــأك ـيــد الـ ـن ــادي دعـمــه
لنجمه الذي تتهمه األميركية
كاثرين مايورغا باغتصابها
عــام  2009في فندق بمدينة
الس فيغاس األميركية قبل
تسعة أعوام.
وأعادت مايورغا تسليط الضوء
على المسألة بتقديمها الشهر الماضي
دعــوى قضائية بشأن قضية "اشترى"
الالعب صمتها فيها ألعوام.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس أمـ ـ ـ ـ ــس األول
"أظـ ـه ــر كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو خ ــال

خ ـ ـسـ ــرت أس ـ ـهـ ــم نـ ـ ـ ــادي ي ــوف ـن ـت ــوس
اإليطالي لكرة الـقــدم خمسة فــي المئة
م ــن قـيـمـتـهــا أمـ ــس ،م ــع ت ــزاي ــد الضجة
التي تثيرها االتـهــامــات الموجهة الى
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو،
م ــن ع ــارض ــة أزي ـ ـ ــاء أم ـي ــرك ـي ــة ســاب ـقــة،
باغتصابها في عام .2009
وغــداة إعــراب بطل الــدوري اإليطالي
في المواسم السبعة األخيرة عن دعمه
لالعب ،وبيانات من شركات راعية له
تعرب فيها عن "قلقها" من االتهامات
التي نفاها الالعب بشدة ،خسرت أسهم
يوفنتوس  5.07في المئة في تــداوالت
ب ــورص ــة مـيــانــو نـحــو ال ـســاعــة 11:20
ً
محليا ( 09:20ت غ).
ووصــل سعر سهم الـنــادي المملوك
لعائلة أنييلي ،إلى  1.254يورو.
وكـ ــانـ ــت أسـ ـه ــم الـ ـف ــري ــق قـ ــد حـقـقــت
مكاسب تصاعدية منذ انضمام أفضل
العب في العالم خمس مرات الى صفوفه
صـيــف ال ـعــام الـحــالــي مــن ري ــال مــدريــد
اإلسـبــانــي ،فــي صفقة وصـلــت قيمتها
الى نحو  100مليون يورو.
ففي أواخر أغسطس الماضي ،تخطت

أنخل كوريا
يثني على
ريال بيتيس
أنخل كوريا
أثـنــى مهاجم أتلتيكو مــدريــد ،األرجنتيني أنخل
ً
كــوريــا عـلــى ري ــال بيتيس ،ال ــذي سيحل ضـيـفــا على
الروخيبالنكوس غدا على ملعب واندا متروبوليتانو،
ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،مبرزا أن النادي األندلسي "يقدم موسما
رائعا".
وف ــي مقطع فـيــديــو نـشــر عـلــى مــوقــع األتـلـتــي ،قــال
كوريا إن "بيتيس يقدم موسما رائـعــا ،ونحن أيضا
ً
في حالة جيدة جــدا ،ونتطلع لحصد النقاط الثالث
على أرضنا".
وت ـن ـبــأ ال ـم ـهــاجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي ب ـم ـب ــاراة "رائـ ـع ــة"،
و"أجــواء عظيمة" بدعم المشجعين الذين "يساندون
الفريق دائما".

كاسياس وضع نفسه رهن إشارة المنتخب

إنريكي :إسبانيا فقدت مكانتها
قـ ـ ــال ل ــوي ــس إن ــريـ ـك ــي الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب اإلسـ ـب ــان ــي لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،إن
ال ـم ــات ــادور فـقــد مـكــانـتــه "ب ـعــض ال ـشــيء"
ً
ً
الحتالله حاليا المركز التاسع عالميا في
تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،
ً
مؤكدا أنه سيسعى لـ"حصد األلقاب" من
أجل تغيير هذا الوضع.
وقال إنريكي ،في مقابلة لموقع االتحاد
األوروبـ ـ ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم (ي ــوي ـف ــا)" :نتمنى
أن نصعد فــي التصنيف إلــى القمة ،لكن
علينا أن نـفــوز بــالـمـبــاراتـيــن" فــي إش ــارة
ً
إلى مواجهة ويلز وديا في  11من الشهر
ال ـجــاري وإنـكـلـتــرا فــي  15ببطولة دوري
األمم األوروبية.
وح ـ ــول رأي ـ ــه ف ــي ب ـطــولــة دوري األم ــم
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي ت ـقــام نـسـخـتـهــا األولـ ــى،
اعترف إنريكي بأنها "تعجبه" ألنها تسمح
بتجنب مباريات ودية يقل فيها الحماس.
وق ــال عــن م ـشــواره إسبانيا حتى اآلن
ً
بــال ـب ـط ــول ــة" :األمـ ـ ـ ــور ت ـس ـيــر جـ ـي ــدا مـعـنــا
ً
خصوصا أننا انتصرنا لكن منافسة هذه
المنتخبات أمر يثير الحماس".

األش ـهــر الـمــاضـيــة احـتــرافـيـتــه الكبيرة
وتـفــانـيــه ،وذل ــك يـلـقــى تـقــديــر الجميع
فــي يــوفـنـتــوس" ،مضيفا "ان األح ــداث
المزعومة التي تعود الــى نحو عشرة
أع ــوام مضت ال تغير هــذا ال ــرأي الــذي
يـتـشــاركــه كــل مــن ت ـعــرف ال ــى هــذا
البطل العظيم".
اال أن شركة "نايكي" األميركية
للتجهيزات الــريــاضـيــة ،والـتــي وقعت
ف ــي  2016ع ـقــدا رع ــاي ــة ضـخـمــا لـمــدى
الحياة مع الالعب السابق لريال
مــدريــد اإلسـبــانــي ومانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي ،أب ــدت
موقفا مغايرا ،اذ أعربت عبر
م ـت ـحــدث بــاس ـم ـهــا عن

"قلقها العميق من االدعاءات المزعجة".
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـعـ ـم ــاق ــة أن ـه ــا
ستواصل "متابعة الوضع عن قرب".
كما أعربت شركة األلعاب االلكترونية
الـعـمــاقــة "إي اي ــه س ـب ــورت ــس" ،والـتــي
يـتـصــدر رون ــال ــدو غ ــاف إح ــدى أشهر
ألعابها "فيفا  ،"18عن قلقها.

ل ـك ـســر ف ــي أض ــاع ــه ف ــي م ـب ــاراة
فروزينوني كما تفاقمت إصابة
العـ ــب وس ـط ــه االلـ ـم ــان ــي ســامــي
خ ـض ـيــرة خـ ــال م ــواج ـه ــة يــونــع
ب ــوي ــز ،ب ـح ـســب م ــا ذكـ ــر ال ـن ــادي
األربعاء الماضي.
وقال المهاجم ديباال ( 24عاما)
بعد تسجيله ثالثية فــي دوري
األبـ ـط ــال" :أردت خ ــوض م ـبــاراة
مشابهة .مــن البديهي أن يرغب
ال ــاع ــب ف ــي خ ــوض ال ـم ـبــاريــات.

إنريكي
ً
وتـتـصــدر إسـبــانـيــا حــالـيــا المجموعة
الرابعة بالبطولة بست نقاط بعد الفوز
على إنكلترا  1-2وكرواتيا .0-6
وع ــن أس ـل ــوب ل ـع ـبــه ،أك ــد إن ــري ـك ــي أنــه
يعتمد على اللعب الهجومي.
(إفي)

أف ــادت تـقــاريــر إعــامـيــة ب ــأن حــارس
مرمى بورتو المخضرم ،إيكر كاسياس،
اتصل بالمدير الفني لمنتخب إسبانيا،
لــويــس إنــري ـكــي ،لـيـبــدي لــه اس ـت ـعــداده
لالنضمام للفريق ا لــو طـنــي حتى ولو
كبديل.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـف ــة (آس) إ ل ـ ـ ــى أن
ً
كــا س ـيــاس ا لـ ــذي يـعـيــش حــا ل ـيــا لحظة
ت ــأل ــق مـ ــع ف ــريـ ـق ــه ،ق ـ ــال إلن ــريـ ـك ــي ،إن ــه
ً
س ـي ـك ــون س ـع ـي ــدا إذا عـ ــاد لـلـمـنـتـخــب،
ً
معربا له عن استعداده للحصول على
ً
ال ــدور ال ــذي ي ــراه ال ـمــدرب مـنــاسـبــا لــه،
ً
لـيـقـبــل ب ــذ ل ــك أن ي ـك ــون ب ــد ي ــا إذا كــان
هذا ما يراه المدير الفني الجديد لـ"ال
روخا".
وأضافت الصحيفة أن إنريكي تقبل
ً
رسالة كاسياس الذي كان يوما زميله
بين صفوف منتخب إسبانيا -التقيا
في كــأس أ مــم أورو بــا  2000ومونديال
 ،2002وأو ض ـ ـ ــح لـ ــه أ ن ـ ــه ل ــد ي ــه نـفــسً
ا لـ ـف ــرص ا لـ ـت ــي ي ـح ـظــى ب ـه ــا  73ال ع ـب ــا

ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي ك ـ ــان خ ــاف
ذل ــك ،ب ــدأت بتسجيل الكثير من
األه ــداف ثــم خرجت عــن مساري
نوعا ما".
وعن غياب رونالدو ،القادم من
ريال مدريد اإلسباني مقابل نحو
 100مـلـيــون يـ ــورو ،أض ــاف "كنا
بدون كريستيانو ،أحيانا يكون
الوضع أسهل معه ،لكن علينا أن
نكون فريقا كبيرا معه أو بدونه".
بـ ــدوره ،رأى ال ـم ــدرب أليغري

"ب ـع ــد ف ــوزن ــا ع ـلــى ن ــاب ــول ــي كــان
واردا أن نـفـقــد ال ـحــافــز ...ديـبــاال
كــان رائـعــا ويـتـقــدم كـثـيــرا ،يجب
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ن ــوعـ ـي ــة ك ــام ــل
تشكيلتنا".
وب ـ ـعـ ــد فـ ـ ـ ــوزه فـ ــي م ـب ــارات ـي ــن
معوضا بدايته الكارثية وسحقه
فيكتوريا بلزن في دوري األبطال،
يحل رومــا التاسع على أمبولي
الثامن عشر.

ً
ً
إس ـبــان ـيــا مـحـتــرفــا لــانـضـمــام إلــى
قائمته.
يــذكــر أن ح ــارس ري ــال مــدريــد
ً
سابقا  ،هو الالعب ا لــذي ارتدى
قميص "ال روخا" أكبر عدد من
الـ ـم ــرات ف ــي ت ــاري ــخ الـمـنـتـخــب،
بواقع  167مباراة دولية.
ومنذ كأس أمم أوروبا ،2016
لم يتم استدعاء كاسياس البالغ
ً
م ـ ــن ا لـ ـعـ ـم ــر  37عـ ـ ــا مـ ـ ــا  ،ل ـك ـن ــه فــي
ً
حالة بدنية رائعة و كــان حاسما
األربعاء الماضي في فوز فريقه
على غلطة سراي ( )1-0في ثاني
جوالت دور المجموعات بدوري
أبطال أوروبا.
(إفي)

كاسياس

وعن أداء فريقه ،أبرز كوريا أن األتلتي بدأ الموسم
"من األقــل لألكثر" فبعد أن حقق فــوزا واحــدا فقط في
أول أربــع جــوالت ،صحح المسار وفــاز على خيتافي
وأويسكا قبل أن يتعادل مع ريــال مدريد على ملعب
سانتياغو برنابيو في الجولة الماضية.
وق ــال الــاعــب "نـحــن س ـعــداء بالعمل ال ــذي نقدمه،
وعلينا االستمرار على هذا النهج" ،معربا عن امتنانه
الشديد للحصول على دقائق اللعب التي يقدمها له
مدرب الفريق ،األرجنتيني دييغو سيميوني.
وأك ــد "يـجــب أن يـكــون الــاعــب جــاهــزا دائـمــا للعب
والقرار يعود في النهاية للمدرب".
(إفي)

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

الدوري االنكليزي

القناة الناقلة

5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
7:30

ليستر سيتي  -ايفرتون
توتنهام  -كارديف
كريستال باالس  -وولفرهامبتون
واتفورد  -بورنموث
beINSPORTS HD12
بيرنلي  -هيدرسفيلد
beINSPORTS HD2
مان يونايتد  -نيوكاسل

2:00
5:15
7:30
9:45

جيرونا  -ايبار
خيتافي  -ليفانتي
االفيس – ريال مدريد
ليغانيس – رايو فايكانو

beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD1

4:00
7:00
9:30

كالياري  -بولونيا
أودينيزي  -يوفنتوس
امبولي  -روما

7:30

بايرن ميونيخ  -مونشنغالدباخ

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

الدوري األلماني

beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD8

beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD5

ريال مدريد أمام مهمة كسر لعنة عدم إحراز األهداف

العبو ريال مدريد خالل تدريبات سابقة

يـحــل ري ــال مــدريــد ضيفا عـلــى ديبورتيفو
أالفيس اليوم ،في المرحلة الثامنة من الدوري
االسباني لكرة القدم.
وعانى عمالق الكرة اإلسبانية ريال مدريد
في الفترة الماضية بعد خسارته القاسية أمام
إشبيلية بثالثية نظيفة ثم تعادل على ملعبه
مع جــاره أتلتيكو مدريد سلبا قبل أن يسقط
أوروبيا أمام لوكوموتيف موسكو صفر.1-
ويأمل ريال مدريد فك صيامه عن التهديف
فــي مبارياته الـثــاث فــي مختلف المسابقات
عندما يحل ضيفا على االفيس.
وكانت آخر مرة عجز فيها ريال مدريد عن
التسجيل في ثالث مباريات متتالية في يناير
 ،2007وبعدها بستة أشهر أقيل مدربه اإليطالي
فابيو كابيلو.
وب ــدأ ال ـفــريــق يـشـعــر بــالـثـغــرة ال ـتــي تركها
رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو
الى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي حتى إن
بعض أنصاره هتف باسمه خــال المباريات

االخيرة ،والبعض اآلخر اليزال يرتدي القميص
الذي يحمل اسمه.
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف حـ ـ ـ ـ ــارس م ـ ــرم ـ ــى ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
الكوستاريكي كيلور نافاس بأهمية رونالدو
بقوله "رفع كريستيانو السقف عاليا .ال يمكنك
اخفاء الشمس بإصبعك".
وكان رونالدو سجل  30هدفا على االقل في
كــل مــن الـمــواســم التسعة الـتــي داف ــع فيها عن
ألوان الفريق الملكي.
ويأمل مدرب ريال مدريد الجديد لوبيتيغي
اس ـت ـعــادة خ ــدم ــات جـنــاحــه الــوي ـلــزي الـســريــع
غــاريــث بايل الــذي تعرض الصــابــة طفيفة في
الـفـخــذ ،لـكــن مــا هــو مــؤكــد ع ــودة قــائــد الفريق
س ـيــرخ ـيــو رام ـ ـ ــوس الـ ـ ــذي ت ـم ــت اراح ـ ـتـ ــه ضــد
لوكوموتيف موسكو قاريا الثالثاء الماضي،
ف ــي حـيــن يـسـتـمــر غ ـيــاب ايـسـكــو الـ ــذي خضع
لعملية جراحية الزالة الزائدة الدودية والظهير
االيـســر الـبــرازيـلــي مارسيلو الـمـصــاب بتمزق
عضلي.

ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـ ـك ــون أول ت ـغ ـي ـيــرات
لــوب ـي ـت ـي ـجــي ه ــي ال ــدف ــع ب ـت ـي ـبــو كـ ــورتـ ــوا فــي
حراسة المرمى ،إضافة إلــى أن غياب الظهير
األي ـمــن دان ــي كــاربــاخــال ال ــذي يـعــانــي إصــابــة
عضلية سيمنح الفرصة لالعب الشاب ألفارو
أودريوزوال لخوض مباراته الثانية مع الفريق.
وسـيـضـطــر أي ـضــا م ــدرب ري ــال مــدريــد إلــى
الدفع بناتشو في الخط الدفاعي بجانب القائد
رامــوس في حال استمرار اآلالم التي يعانيها
المدافع الفرنسي رافائيل فــاران ،مما سيعني
أيضا استمرار الالعب سيرخيو ريجيلون في
مركز الظهير األيسر ،وذلك بعد ظهوره بشكل
جيد في مباراة الميرينغي أمام الفريق الروسي
في دوري األبطال.
ومن المتوقع عودة الكرواتي لوكا مودريتش
لقيادة خط الوسط بجوار كل من كاسيميرو
وت ــون ــي كـ ـ ــروس ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد ع ـ ــدم ال ــدف ــع بــه
كــأســاســي فــي الـمـبــاراة الماضية أم ــام سسكا
موسكو والبدء بداني سيبايوس منذ البداية.

ةديرجلا

•
العدد  / 3917السبت  6أكتوبر 2018م  26 /المحرم 1440هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور
د .ناجي سعود الزيد

مقتل رئيس عادل!

د .نجم عبدالكريم

س ـي ــارة تـقـطــع رح ـلــة تــاريـخـيــة عبر
ش ــوارع هــادئــة مــن البيت األبـيــض إلى
مسرح فورد في الشارع العاشر ،الجو
بارد على غير المألوف في هذا الوقت
من السنة.
ً
ً
القمر ٌ
بدر ،لكنه ال ُيلقي نورا صافيا،
ً
كـمــا يفعل دائ ـم ــا ،ك ــأن سـحــابــة حـمــراء
قانية تلف وجهه وترسل الضوء عبرها
أحمر بلون الدم.
ُ
• الـ ـسـ ـي ــارة ت ـق ــل أربـ ـع ــة أش ـخ ــاص:
الرئيس األميركي وزوجـتــه والضابط
هـ ـ ـن ـ ــري وخـ ـطـ ـيـ ـبـ ـت ــه ،إنـ ـ ـه ـ ــم ذاهـ ـ ـب ـ ــون
لمشاهدة مسرحية "ابنة العمة".

***

ً
• الرئيس كان ساهما ،وقد جال في
خاطره حواره مع زوجة أبيه -التي كانت
ً
بـمـثــابــة أم ــه– ي ــوم تــم انـتـخــابــه رئيسا
ألميركا ،وكان عليه أن يغادر شيكاغو
إلى واشنطن:
 هل سترحل يا ولدي؟ ال مفر من ذلك يا أماه. أخشى عليك يا ولدي. َّمم يا أماه؟
 ينتابني إحساس بأنهم سيقتلونكيا ولدي.
يحتضنها ويقبل رأسها ويقول:
 لن يفعلوا ذلك يا حبيبتي ...ضعيثقتك بالله.
 ل ـك ــأن ــي أراك ل ـل ـم ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة يــاح ـب ـي ـبــيِ ،ع ــدن ــي ي ــا ول ـ ــدي أن تـحــافــظ
على نفسك.
ً
 إنــك يا أمــاه تحركين شيئا ما فيصدري ،لماذا تقولين لي هذا يا أماه؟
 فما الذي تحرك في صدرك يا ولدي؟ً
 أ ُتــذكــر عـنــدمــا كـنـ ُـت ط ـفــا ،حينماكنت ألقي برأسي على صدرك وأحكي
ل ـ ـ ِـك أح ــام ــي ال ـط ـف ــول ـي ــة ،وكـ ـي ــف أن ــي
ً
ً
ســأكــون شخصا عظيما ،ثــم يغتالني
الخصوم.
فـتـحـتـضـنــه والـ ــدمـ ــوع م ـن ـه ـمــرة من
عينيها:
 كم دعوت الله أال ينتخبوك يا ولدي. أماه ...لقد أراد لي الله أن أتحمل هذاالعبء ،فضعي ثقتك بالله.

الكنز الوطني

لـ ــركـ ــوب ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة ،س ـ ــأل زوج ـ ـتـ ــه عــن
الضابط المرافق لهما:
يأت هنري يا ماري؟
 ألم ِ لـقــد ج ــاء مـنــذ ســاعــة مــع خطيبتهً
فــي الـحــديـقــة ،وي ـكــاد يطير فــرحــا ألنــه
سـ ـي ــذه ــب مـ ـعـ ـن ــا ،ل ـي ـل ــة خ ـط ـب ـت ــه ،إل ــى
المسرح.
أنت مستعدة يا عزيزتي؟
 وهل ِ وف ـ ــي غ ــاي ــة ال ـل ـه ـف ــة ألرى مــدي ـنــةواشنطن التي ال ريــب أنهم سينيرون
شوارعها من أجلنا.
 أجل ...أجل. لماذا تبدو غير مبتهج يا عزيزي؟ كـ ــم أت ـم ـن ــى يـ ــا م ـ ـ ــاري أن تـنـتـهــيالسنوات الباقية من الرئاسة بأسرع ما
تمر السنوات ،فنعود إلى بلدتنا حيث
الهدوء والسكينة.

***

• وق ـب ــل بـ ــدء ف ـتــح سـ ـت ــارة ال ـعــرض
المسرحي ،كان الرئيس يرد على تحيات
الناس من مقصورته ،والبشاشة تغمر
م ـح ـيــاه ،وف ــي الـتــاسـعــة دق ــت ضــربــات
المسرح الثالث ،لتشير إلى رفع الستارة
وبدء العرض.
• وم ــا هــي إال دقــائــق ،وإذا بصوت
متشنج يــرتـفــع مــن مـقـصــورة الرئيس
األميركي:
هـ ــذه ن ـهــايــة الـ ـطـ ـغ ــاة ...هـ ــذه نـهــايــة
ً
الطاغية ...ثم ُيطلق سيال من الرصاص
َّ
على رأس الرئيس الذي خر جثة هامدة.

***

• س ـ ـ ــادت الـ ـف ــوض ــى فـ ــي ال ـم ـس ــرح،
والناس في هلع وفزع تصرخ:
 وياله ...لقد قتلوه ...قتلوه ...قتلوه.صوت يتساءل:
 َمن قتل َمن؟وإذا بسيدة تبكي صارخة:
 ق ـت ـلــوا ال ــرئـ ـي ــس ...ق ـت ـلــوا إب ــراه ــاملينكولن.

***

• وك ــان ه ــذا هــو الـثـمــن ال ــذي دفعه
لـيـنـكــولــن الن ـت ـصــاره فــي ال ـح ــرب ،لكي
يحصل الزنوج على حقهم في الحرية!

*** ُ
• وكـ ــان الــرئ ـيــس ،قـبـيــل اس ـت ـعــداده

تقنية تتنبأ بالنوبة القلبية قبل حدوثها بسنوات
قال باحثون إن هناك طريقة جديدة لتحليل
صور األشعة المقطعية يمكنها التنبؤ بخطر
اإلصابة بنوبة قلبية قبل حدوثها بسنوات.
وتستخدم التكنولوجيا ،التي طورتها فرق
عمل مــن جامعة أوك ـس ـفــورد ،ومــؤسـســات في
ألمانيا والواليات المتحدة ،نظم حلول حسابية
لفحص الدهون المحيطة بالشرايين التاجية،
وفـ ــق م ــا ي ـظ ـهــرهــا ت ـص ــوي ــر ال ـق ـل ــب بــاألش ـعــة
المقطعية.
وتتغير هذه الدهون عند التهاب أي شريان،
مما يجعلها نـظــام إ ن ــذار مبكر لنحو  30في
الـمـئــة مــن األزمـ ــات الـقـلـبـيــة ،حـســب مــا يعتقد
الباحثون.
وق ــال ش ــاراالم ـب ــوس أنـطــونـيــاديــس أسـتــاذ
أمراض القلب واألوعية الدموية في "أكسفورد"
لرويترز ،أمس" ،إذا استطعت رصد االلتهاب في
الشرايين فحينئذ تستطيع معرفة أي شريان
سيسبب أزمة قلبية".
وأضاف "بهذه التقنية الجديدة التي لدينا
يمكننا تحقيق هذا بتحليل األشعة المقطعية
البسيطة".
وتنجم معظم النوبات القلبية عن ترسبات
دهنية داخل الشريان ،مما يعوق تدفق الدم.

المستشار «عريس» للمرة الخامسة
احتفل المستشار األلماني
السابق غرهارد شرودر ،أمس،
ب ــزف ــاف ــه الـ ـخ ــام ــس فـ ــي ف ـن ــدق
أدلون بالعاصمة برلين.
وكـ ـ ــان ش ـ ـ ــرودر ( 74ع ــام ــا)،
ال ــذي تــولــى الـمـسـتـشــاريــة من
 1998حـتــى  ،2005و ك ـيــم سو
ً
ي ــون ( 48ع ــا م ــا ) كـشـفــا لمجلة
"بــون ـتــه" األلـمــانـيــة فــي يونيو

الـ ـم ــاض ــي ،أن ـه ـم ــا ت ــزوج ــا فــي
ا لـعــا صـمــة ا ل ـكــور يــة الجنوبية
سيول.
وقالت كيم للمجلة" :تزوجنا
في  2مايو بمنزلي في سيول،
ً
ونحن سعيدان جدا".
وه ــذا هــو ال ـ ــزواج الـخــامــس
لشرودر ،وهو سياسي ينتمي
إلـ ــى ي ـس ــار ال ــوس ــط ،وال ـثــانــي

بالنسبة إلى كيم ،وهي خبيرة
اقتصادية.
وت ــزوج ش ــرودر  4مــرات من
ً
ق ـب ــل ،وط ـل ــق م ــؤخ ــرا دوريـ ــش
شرودر-كويبف في عام .2016
(د ب أ)

وفي الوقت الراهن تكشف األشعة المقطعية
ً
لــأطـبــاء متى يصبح الـشــريــان ضيقا بسبب
الترسبات.
وبــاسـتـخــدام التقنية الـجــديــدة ،الـتــي يأمل
الـبــاحـثــون أن تـنــال مــوافـقــة الـجـهــات الرقابية
على جانبي المحيط األطلسي في غضون عام،

سيستطيع األطباء تحديد الشرايين المعرضة
للضيق.
وتعد أمراض القلب والسكتات الدماغية أكبر
سببين للوفيات على مستوى العالم.
(رويترز)

بطن الرئيس الفلبيني ...سرطان
قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـفـ ـلـ ـبـ ـيـ ـن ــي
رودريـ ـغ ــو دوت ـي ــرت ــي ،إن ــه ربـمــا
ً
يـكــون مـصــابــا بــالـســرطــان ،بعد
ً
أن أش ــار مــؤخــرا إل ــى أن ــه ذاهــب
إلى مستشفى إلجراء فحوصات.
و كــا نــت ز ي ــار ت ــه للمستشفى،
يوم األربعاء الماضي ،استدعت
إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف دوتـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــي ،ال ـ ــذي

كــان يتحدث إلــى أعـضــاء رابطة
خ ــريـ ـج ــي أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـف ـل ـب ـيــن
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي مـ ــاالكـ ــانـ ــانـ ــغ،
الليلة قبل الماضية ،أ نــه أجرى
فـحــوصــات قـبــل ثــاثــة أســابـيــع،
وعاد إلى المستشفى ليكررها.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ع ـل ــى
ً
نتيجتها فإن "شخصا ما نصح
ط ـب ـي ـب ــي لـ ـيـ ـك ــرر الـ ـفـ ـح ــوص ــات

ً
ويأخذ بعض العينات" ،مشيرا
بيده نحو منطقة البطن.
وأضاف أن النتيجة لم تحسم
ب ـع ــد ،ل ـك ـنــه أل ـم ــح إلـ ــى اح ـت ـمــال
إصابته بالسرطان.
(د ب أ)

جنوب اليابان إعصار
وشمالها زلزال
التـ ـ ــزال ال ـي ــاب ــان تـسـتـقـبــل الـ ـك ــوارث
الطبيعية ،وأمس ،اجتمعت قوة الهواء
وعـ ـن ــف األرض ف ـي ـه ــا ،وب ـي ـن ـمــا اه ـتــز
شمالها بزلزال بلغت قوته  5.3درجات
ض ــرب اإلعـ ـص ــار "ك ــون ــغ راي" جـنــوب
ً
ال ـي ــاب ــان ،وج ـل ــب م ـعــه أمـ ـط ــارا غــزيــرة
ً
وريــاحــا خطيرة ،وتــم إلغاء نحو 150
رحـلــة جــويــة ،حسب مــا ذك ــرت وسائل
إعالم محلية.
وأصيب ما ال يقل عن  8أشخاص في
جزيرة أوكيناوا جنوبي البالد بسبب
ً
ال ــري ــاح الـعــاتـيــة ،وف ـقــا لهيئة اإلذاع ــة
اليابانية (إن إتش كي).
وت ـض ــررت نـحــو  30أل ــف أسـ ــرة في
م ـقــاط ـع ـتــي أوك ـ ـي ـ ـنـ ــاوا وكــاجــوش ـي ـمــا
مــن انقطاع التيار الكهربائي ،حسب
شركات الطاقة المحلية.
وحـ ـ ـ ــذرت ه ـي ـئــة األرص ـ ـ ـ ــاد ال ـجــويــة
مــن ان ـه ـيــارات طينية ،وري ــاح مــدمــرة،
وموجات عالية ،وعواصف في أوكيناوا
وج ـ ــزي ـ ــرة كـ ـي ــوش ــو ،وحـ ـث ــت ال ـس ـك ــان
الـمـحـلـيـيــن ع ـلــى ات ـخ ــاذ االح ـت ـيــاطــات
الالزمة.
وتوقعت الهيئة سقوط أمطار يصل
ً
م ـن ـســوب ـهــا إلـ ــى  250م ـل ـل ـي ـم ـتــرا على
ج ـنــوب ك ـيــوشــو ،وم ــا يـصــل ال ــى 100
ً
ملليمترا في أوكيناوا بحلول صباح
اليوم.
ومن المتوقع أن يقترب اإلعصار من

يومية سياسية مستقلة

«المكتظ» اصطدم بـ «الواقف»
فأصيب الركاب
قال مسؤولون في شركة متروريل للسكك الحديدية في جنوب
ً
إفريقيا ،أمس ،إن نحو  320شخصا أصيبوا عندما اصطدم قطار
ً
مكتظ بالركاب كان متجها من مدينة جوهانسبرغ إلى العاصمة
بريتوريا من الخلف بقطار آخر متوقف.
ووقع الحادث في الساعة  0550مساء ( 1530بتوقيت غرينتش)،
الليلة قبل الماضية ،أثناء ذروة حركة ُالسفر.
وقالت "متروريل" ،في بيان ،أمس "نقل الركاب المصابون إلى
ً
عدة مستشفيات للعالج .سيتم تشكيل لجنة تحقيق قريبا لمعرفة
سبب الحادث".
وف ــي يـنــايــر ال ـمــاضــي أس ـفــر ح ــادث ق ـطــار مـمــاثــل فــي ضــواحــي
جوهانسبرغ عن إصابة  200شخص.
وتملك جنوب إفريقيا أكبر شبكة سكك حديدية في القارة ،لكنها
تعاني ســوء اإلدارة ،وقلة االسـتـثـمــارات ،وهــو مــا أدى إلــى تراجع
اإلقبال على استخدام القطارات ،رغم أنها أرخص وسائل النقل العام.
(أ ف ب)

وفيات
فيصل الفي نافل العازمي

ً
 41عــامــا ،شـيــع ،جــابــر الـعـلــي ،ق ،3ش ،14م ،21ت،99639891 :
23831826

نسيمة عبدالرحمن إبراهيم العتيقي

زوجة داود سليمان منصور البدر
ً
 68عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ديوان البدر،
شارع الخليج العربي ،القبلة ،النساء :اليرموك ،ق ،2ش ،2م ،4ت:
99100779 ،22464888

مواعيد الصالة

شبه الجزيرة الكورية اليوم ،ويضرب
ً
شمال اليابان غدا.
وتعرضت جزيرة هوكايدو الرئيسية
بأقصى شـمــال الـيــابــان ،أم ــس ،لــزلــزال
بلغت قوته المبدئية .5.3

وق ــال ــت الـسـلـطــات إن ــه لـيــس هـنــاك
خطر حدوث موجات مد بحري عاتية
نتيجة الزلزال.
وذ ك ــرت هيئة المسح الجيولوجي
األمـيــركـيــة أن ال ــزل ــزال وق ــع عـلــى عمق

ً
 42كيلومترا ،وكــان مــركــزه بالساحل
الجنوبي لجزيرة هوكايدو.
وكان زلزال قوته  6.7درجات أصاب
ه ــوك ــاي ــدو بــال ـش ـلــل ف ــي الـ ـس ــادس من
سبتمبر الـمــاضــي ،وتسبب فــي مقتل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

عـ ـن ــدم ــا يـ ـق ــف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
البريطانية جيريمي هانت ،أمام جمع
من السفراء ،ويقول إن سفير الكويت
في بريطانيا "كنز وطني للكويت"،
فإننا يملؤنا الفخر والتقدير لسعادة
سفير الكويت في بريطانيا.
ف ـ ـهـ ــو يـ ـمـ ـل ــك الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة وال ـ ـع ـ ـلـ ــم،
وع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ـ ـ ــه ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة م ــع
زعامات وأفــراد األحــزاب السياسية
البريطانية تجعل هــؤالء يضعونه
فـ ـ ــي مـ ــرت ـ ـبـ ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن الـ ـتـ ـق ــدي ــر
واالحترام.
ً
خالد الدويسان ليس جــديــدا في
الدبلوماسية ،وخدم الكويت وأهلها
عبر عـقــود مــن الــزمــن ،ووج ــوده في
أهم دولة صديقة وحليفة لنا يعطينا
الثقة واألمان.
ه ـ ــذا اإلن ـ ـسـ ــان ال ـخ ـل ــوق الـمـثـقــف
ً
الـمـتــواضــع ،ف ـعــا ،كـنــز وط ـنــي ،كما
وصفه وزير الخارجية البريطانية،
وك ــم ضـحــى ه ــذا ال ــرج ــل ف ــي سبيل
رفعة الكويت في المنابر البريطانية
والدولية.
ف ـت ـح ـيــة لـ ـه ــذا ال ــرج ــل ذي الـقـلــب
ً
والـبــاب المفتوح دائـمــا ،والحريص
ً
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
والكويتيين.
ً
خالد الدويسان يعتبر فريدا في
م ـهــامــه وواج ـب ــات ــه ،وع ـنــدمــا يــأتـيــه
ً
المديح فإنه يخجل دائـمــا من ذلك،
ل ـع ـمــق إي ـم ــان ــه ب ــال ـت ــواض ــع ال ـم ـلــيء
ً
بالطيبة والمتحلي بالكفاءة دائما.
رس ــال ــة ش ـك ــر ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
البريطاني جيريمي هانت بتذكيرنا
ً
بـ ــأن ف ــي ال ـك ــوي ــت ك ـ ـنـ ــوزا ،وأح ــده ــا
سعادة سفيرنا في لندن السيد خالد
ال ــدويـ ـس ــان ...مـتـمـنـيــن ل ــه الـتــوفـيــق
وال ـس ـعــادة ،مــع شكرنا الـجــزيــل لما
قدمه ويقدمه للكويت والكويتيين
في بريطانيا.

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

عـشــرات ،وحــدوث انـهـيــارات ،وانقطاع
مــؤقــت فــي الكهرباء عــن جميع سكان
ال ـجــزيــرة ال ـبــالــغ ع ــدده ــم  5.3ماليين
نسمة.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:25

العظمى

38

الشروق

05:44

الصغرى

22

الظهر

11:36

أعلى مد

ً
 08:23صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:58

 10:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:28

ً
أدنى جزر  02:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:45

 04:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

