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يتصدر قائمة «فوربس» ألعلى
جاكسون ً
الراحلين دخال بـ  313مليون إسترليني

ص ١١

العسعوسي ألعضاء النيابة :التزموا
بأحكام قانون «مكافحة الفساد»

طالبهم في مدونة السلوك باإلفصاح عن أموالهم وااللتزام بـ «تعارض المصالح»

• «ال تستغلوا مناصبكم وال تتكسبوا من حصانتكم وال تتدخلوا في قضايا يحقق فيها زمالؤكم»
• «ضرورة توفير كل الضمانات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين وعدم التمييز بين الخصوم»
حسين العبدالله

طالب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي
أعضاء النيابة العامة بااللتزام بأحكام قانون هيئة
مكافحة الفساد (نزاهة) ،واإلفصاح عن كل ممتلكاتهم
أو أي أصول أو أموال لديهم على النحو الذي رسمه
ً
القانون ،فضال عن اإلفصاح عن أي حالة من حاالت
ً
تعارض المصالح ،داعيا إياهم إلى عدم التدخل في
القضايا ا لـتــي يحقق فيها ز مــاؤ هــم لمصلحة أي
ً
ً
طــرف كــان ،رفعا للحرج ونــأيــا عن مظنة المجاملة
والمحاباة.
وشدد المستشار العسعوسي ،في مدونة السلوك
ال ـتــي اع ـت ـمــدهــا لـضـبــط ق ــواع ــد ال ـس ـلــوك الـقـضــائــي
ً
ألعضاء النيابة وفقا ألحكام قوانين القضاء ومكافحة
الفساد وتضارب المصالح ،وحصلت «الجريدة» على
نسخة منها ،على ضرورة ابتعاد أعضاء النيابة عن
مواضع الريب والشبهات ،وتجنب ارتـيــاد األماكن
المشبوهة ،أو مخاطبة أرباب السوابق أو من تحوم
حولهم الشبهات في مسلكهم األخالقي واالجتماعي.
وأ ك ــد أن أ عـضــاء النيابة يحظر عليهم استغالل
مناصبهم أو صفاتهم الوظيفية ألغراض شخصية
لهم أو لذويهم أو أقربائهم أو أي شخص آخر ،وذلك
بأي وسيلة كانت ،وعدم التصريح بصفاتهم الوظيفية
في غير مواضع واجباتهم القضائية ،وعدم التكسب

انفراجة قريبة في أزمة
الممرضات الهنديات

تقرير أسواق المال
الخليجية األسبوعي

تعيين  60منهن في «الصحة» خالل أيام
● عادل سامي
علمت «الجريدة» أن اتصاالت رفيعة المستوى أجريت مع رئيس
دي ــوان الخدمة المدنية سـتــؤدي إلــى انفراجة قريبة بشأن حــل أزمــة
الممرضات الهنديات الالتي استقدمتهن شركات لوزارة الصحة منذ
نحو  3سنوات ،وفوجئن بعد أن تسلمن العمل والسكن بعدم وجود
درجات وظيفية لهن.
وكشفت مصادر صحية مطلعة أنه سيتم تعيين أكثر من  60ممرضة
في الوزارة ،وإعطاؤهن درجات وظيفية خالل األيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن تعليمات مشددة صدرت لقطاع الشؤون
اإلدارية في «الصحة» إلتمام إجراءات التعيين في أسرع وقت02 ،

«داعش» يتبنى
عملية طعن بملبورن

من حصانتهم القضائية أو السعي لالستفادة من
وضعهم القانوني بموجب الضمانات التي كفلها
القانون لصفاتهم القضائية ،ســواء لهم أو لذويهم
أو أقربائهم.
وطالبهم باالبتعاد عن مزاولة التجارة أو أي عمل
ال يتسق مع استقالل النيابة وكرامتها وقيمتها
ً
وتقاليدها ،داعيا إياهم إلى عدم قبول الهدايا أو
األوس ـمــة أو النياشين أو الـ ــدروع ،أو أي خدمات
ُت َ
عرض عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحث العسعوسي أعضاء النيابة على عدم إبداء
اآلراء السياسية بــأي وسيلة كــانــت ،أو االشتغال
بالعمل السياسي ،أو التردد على المراكز والهيئات
التابعة لدولة أجنبية ،أو إلقاء المحاضرات قبل
الحصول على إذن بذلك.
وطــال ـب ـهــم ب ـع ــدم االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات
ً
الشخصية أثناء التحقيق ،مؤكدا ضرورة توفير كل
الضمانات القانونية للمتهمين ،وفق ما نصت عليه
أحكام الدستور والقانون واإلعــانــات والمواثيق
واالتفاقيات الدولية ،وعدم التمييز بين الخصوم
أو الـشـهــود مـهـمــا تـفــاوتــت مــراكــزهــم الـثـقــافـيــة أو
ً
االجتماعية ،فضال عن التعاون مع المحامين في
أداء مهامهم وواجباتهم.
03

النيابة تكلف المحامي العام الدعيج
تمثيلها في محاكمة العبيدي
●

حسين العبدالله

بعد يوم واحد من إحالة لجنة التحقيق الدائمة
فــي محكمة ال ــوزراء وزيــر الصحة السابق د .علي
الـعـبـيــدي ،والوكيلين السابقين خــالــد السهالوي
وم ـح ـمــود ع ـب ــدال ـه ــادي ،وص ــاح ــب شــركــة أجنبية
إل ــى مـحـكـمــة الـ ـ ــوزراء بـتـهـمــة االع ـت ــداء عـلــى الـمــال
العام ،كشفت مصادر لـ «الجريدة» ،أن النائب العام
المستشار ضرار العسعوسي كلف المحامي العام
فــي النيابة المستشار محمد الدعيج تولي ملف
القضية ،وتمثيل النيابة أمام المحكمة.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن الـقــانــون نــص على تمثيل
النيابة بأحد أعضائها ،لكن النيابة أرادت ،العتبار
أن هذه المحاكمة هي األولى في تاريخ البالد لوزير

من المقرر أن ينظر مجلس األمة في جلسته
ً
الـعــاديــة الـثــاثــاء المقبل ع ــددا مــن الطلبات
النيابية بتشكيل  10لجان مؤقتة ،إضافة إلى
لجنة أخــرى للتحقيق في موضوع األمطار
األخيرة التي أغرقت شوارع البالد.

لم تشهد الموصل ،ثاني أكبر
م ــدن الـ ـع ــراق ،اض ـط ــراب ــات تصل
إل ــى ح ــد الـقـلــق عـلــى اسـتـقــرارهــا
النسبي المتحقق منذ طرد تنظيم
"داع ـ ـ ــش" م ـن ـهــا الـ ـع ــام ال ـمــاضــي،
ً
ً
انضباطا وتعاونا
وأبدى األهالي
َ
م ـ ــع قـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن م ــنـ ـع ــا م ــوج ــة
انتقام كبيرة كانت متوقعة ّ داخل
النسيج اال جـتـمــا عــي المعقد في

اقتصاد

09
عمالقة نفط
يختارون سياسة «النأي
بالنفس»

رؤى عالمية

إيران تكثف قمعها
لمواطنيها في الخارج

تكنولوجيا

15

«سامسونغ» تكشف عن
هاتفها القابل للطي
األول من نوعه

دوليات

18

لبنان« :حزب اهلل»
معزول من  ٣طوائف
في «العقدة السنية»
قوات يمنية تتوغل في الحديدة أمس األول (أ ف ب)

المفخخات واألموال تهددان استقرار الموصل

●

ورغــم ما تسببه اللجان المؤقتة ،بحسب
مصادر نيابية ،من ربكة سواء لألمانة العامة،
أو فيما يتعلق بحضور اللجان الدائمة ،فإن
شهية النواب مفتوحة على تشكيلها.
وي ـن ـظ ــر ال ـم ـج ـلــس إع ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
اإلحـ ــال وأزمـ ــة ُ ال ـتــوظ ـيــف ،ال ـتــي انـتـهــت من
ِّ
تقريرها الذي شكلت من أجله بدور االنعقاد

ال ـم ــاض ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى إعـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء لجنة
تنمية الموارد البشرية ،التي كانت بالمجلس
الـســابــق ،وك ــان مــن أب ــرز موضوعاتها آنــذاك
«البديل االستراتيجي» ،الــذي لــم تتمكن من
إنجازه.
يضاف إلى ذلك طلبات إعادة تشكيل لجان
حقوق اإلنسان ،والبيئة ،وتحسين 02

معركة الحديدة تشتد ...والمفاوضات قد تتأجل

مـحـيــط ن ـي ـنــوى ال ـك ـب ـيــر ،شـمــالــي
البالد.
ل ـك ــن ال ـمــوص ـل ـي ـيــن ع ـ ـ ــادوا إل ــى
التعبير عن مخاوف جدية ،بعد أن
شـهــدت مناطقهم ثــاثــة اع ـتــداء ات
ب ـس ـيــارات مفخخة خ ــال اليومين
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن ،ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوازاة غـ ـم ــوض
التخصيصات المالية فــي موازنة
العراق الجديدة ،المرتجى أن تساهم
فــي تـعــافــي ال ـحــاضــرة الـتــاريـخـيــة،
الـتــي عــانــت وي ــات الـحــرب ،كما لم

الرومي :استمرار حالة
الطوارئ للتعامل مع
األمطار

٠٧ - ٠٦

مكاسب متفاوتة • عودة «تنمية الموارد» و«اإلحالل والتوظيف» واستحداث لجنة نفطية
لمعظم المؤشرات • الشطي لـ ةديرجلا« :.الظواهر السلبية» تنافي الدستور وسأتصدى لها
• الشاهين لـ ةديرجلا :.شاركت النواب في تقديم طلبات تشكيل  6لجان
والتراجع
● محيي عامر وعلي الصنيدح
في «تاسي»
و«البحرين»
08

٠٣

 11لجنة مؤقتة على جلسة «األمة» الثالثاء

أطــل تنظيم «داعــش» برأسه في مدينة
مـ ـلـ ـب ــورن األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ،ب ـت ـب ـن ـيــه لـلـعـمــل
اإلرهــابــي الــذي أقــدم عليه صومالي عبر
طعنه ثالثة أشخاص ،لقي أحدهم حتفه،
بعد أن قاد سيارة محملة بأسطوانات غاز
ّ
اشتعلت فيها النيران ،لتتمكن الشرطة من
قتله بعد إطالق الرصاص عليه.
وق ــال مـفــوض شــرطــة والي ــة فيكتوريا
غراهام آشتون للصحافيين ،إن المهاجم
ً
توفي بعد نقله للمستشفى ،مؤكدا أنه كان
ً
معروفا لدى السلطات ،ويقيم في البالد
منذ عام .1999
ووقع الهجوم في حي األعمال بملبورن
بعد ظهر أمــس ،بينما كــان الـنــاس بــدأوا
مـ ـ ـغ ـ ــادرة أمـ ــاكـ ــن ع ـم ـل ـهــم ل ـع ـط ـلــة ن ـهــايــة
األسبوع.
وأظ ـهــرت لـقـطــات م ـصــورة وج ــود عــدد
كبير مــن الـمــارة الــذيــن اكتفوا بمشاهدة
الحادث ،وانشغلوا بتصويره بهواتفهم
النقالة.
(ملبورن  -وكاالت) ١٩

بغداد  -محمد البصري

يحال كمتهم إلى محكمة الوزراء ،أن يكون ممثلها
بدرجة محام عام ،ليدافع عن حق المجتمع ،ويطالب
بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.
ولفتت إلــى أن النيابة ستكون جاهزة بمجرد
تحديد جلسة لعقد المحاكمة المتوقع أن تكون
في نهاية الشهر الجاري ،أو مطلع الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر أن النيابة بمجرد تسلمها
لقرار لجنة التحقيق الدائمة بإحالة العبيدي إلى
محكمة الوزراء باشرت اإلجراءات التي نص عليها
القانون من النيابة ،ومنها إخطار مجلس الوزراء
بــإحــالــة الــوزيــر الـســابــق إل ــى الـمـحــاكـمــة بــالــوقــائــع
المنسوبة إليه.
وكانت «الجريدة» نشرت في عددها أمس األول
خبر إحالة لجنة التحقيق وزيــر الصحة 02

محليات

يـحـصــل فــي م ـكــان آخ ــر بـيــن عامي
 ٢٠١٤و.٢٠١٧
وكــان الموصليون ،منذ سقوط
ن ـظ ــام ص ـ ــدام ح ـس ـي ــن ،ف ــي طـلـيـعــة
المحتجين على الصيغة السياسية
الـتــي أعـقـبـتــه ،والـمـحــاطــة بأخطاء
مـ ـك ــررة ،لـكـنـهــم كـمـجـتـمــع حـضــري
مساهم في تكوين الدولة العراقية
ً
ت ــاري ـ ّخ ـي ــا ،ح ــاول ــوا إب ـ ــداء الـصـبــر،
وت ـجــنــب ال ـش ـك ــوى ،ب ـعــد الـتـحــريــر
ال ـم ـك ـل ــف ل ـم ــدي ـن ـت ـه ــم مـ ــن تـنـظـيــم

"داع ــش" ،على يــد الـقــوات العراقية
وحلفائها العام الماضي ،وأطلقوا
مبادرات اجتماعية خففت االحتقان
الـطــائـفــي وال ـقــومــي مــع الـمـكــونــات
األخرى ،وأثاروا إعجاب المراقبين
ً
ً
محليا ودوليا.
لـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــداول والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات
ال ـم ـت ــرش ـح ــة عـ ــن م ـ ــوازن ـ ــة الـ ـع ــراق
للعام المقبل أصابت الموصليين
باإلحباط ،إذ لم ُيخصص لمحافظة
نينوى ســوى  ١فــي المئة 02

ً
ً
النمسا تكشف جاسوسا روسيا

١٨

رياضة

ً
ً
ً
«يوروفايتر»
ـ
ب
اهتماما
وأبدت
نمساويا
كولونيال
موسكو جندت
23
في فصل جديد من سلسلة االتهامات الموجهة
لموسكو بالتجسس فــي دول االت ـحــاد األوروب ــي،
أعلنت النمسا فتح تحقيق بعد كشفها معلومات أن
ً
ً
ضابطا سابقا في الجيش برتبة كولونيل تجسس
لحساب روسيا عدة عقود ،وفق ما أكد المستشار
سيباستيان كورتز أمس.
وقال كورتز ،في مؤتمر صحافي ،إن الكولونيل
ً
المتقاعد البالغ من العمر  70عاما ،يشتبه في أنه
بدأ العمل مع االستخبارات الروسية في تسعينيات
القرن الماضي واستمر حتى .2018
وأضاف كورتز «بالطبع في حال تأكيد 02

بوكا جونيورز يستقبل
ريفر بليت في نهائي
«ليبرتادوريس»

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير يهنئ ملك كمبوديا
بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،ببرقية تهنئة
إلى الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا ،عبر فيها سموه
ً
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا سموه له
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،وسمو الشيخ جابر
المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

مفتي روسيا :مسلمو موسكو والكويت
يرتبطون بوشائج األخوة
أشاد رئيس االدارة الدينية لمسلمي روسيا
ورئيس مجلس االفتاء راويل عين الدين ،أمس
األول ،بالروابط التي تجمع بين المسلمين في
روسيا والكويت.
ونقل موقع االدارة الدينية االلكتروني عن
عين الدين قوله في اجتماع مع سفير الكويت
لــدى روسيا عبدالعزيز العدواني ان "مسلمي
روسـيــا والكويت يرتبطون بوشائج االخ ــوة"،
مبينا أن "العالقات القائمة بين وزارة االوقاف
فــي الكويت واالدارة الدينية لمسلمي روسيا
تساهم بشكل فـعــال فــي تعزيز الـعــاقــات بين
البلدين".
واثـ ـن ــى ع ـل ــى ال ـ ـ ــدور ال ـ ــذي ل ـع ـب ـتــه ال ـس ـف ــارة
الـكــويـتـيــة فــي روس ـيــا فــي دع ــم مـســابـقــة تــاوة
القرآن التي تقام سنويا في روسيا مبرزا اهمية
مشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة االوقاف
الكويتية برئاسة وكيل الــوزارة وليد الشعيب
للمشاركة في المسابقة الدولية لتالوة القرآن
في موسكو أخيرا.
ولـفــت الــى تلقي الشعيب جــائــزة المسابقة
وسط حضور اعالمي وشعبي ملحوظ معربا
في الوقت نفسه عن اعـتــزاز منظمي المسابقة
بتولي العالم الكويتي عبدالعزيز العنزي رئاسة
لجنة مسابقة قارئي القرآن في موسكو.
ودلل بذلك على العالقات االخوية التي تربط
مسلمي روسيا والكويت وعلى عالقات الصداقة

عين الدين خالل اجتماعه مع العدواني
التقليدية التي تربط بين البلدين معيدا الى
االذه ـ ــان م ـشــاركــة ال ـكــويــت بــاالح ـت ـفــاالت الـتــي
جرت في الذكرى الـ  100النشاء الجامع الكبير
في موسكو.
كما أشاد عين الدين بالمنح الخاصة بتعليم
اللغة العربية وزي ــادة الكفاء ة في اطــار برامج
جامعة الكويت حيث ما زال يتلقى الكثير من
ال ـط ــاب ال ـ ــروس عـلــومـهــم وك ــذل ــك لـلـمـنـتــديــات

أعربت عن تطلعها إلى حل الخالفات بين البلدين
ال  43للمسيرة الخضراء بشأن
استحداث آلية مشتركة للحوار
والتشاور مع الجزائر.
كما أعرب المصدر عن تطلع
الكويت ألن تؤدي هذه المبادرة
ّ
ال ـب ــن ــاءة بـخـلــق آل ـيــة تـشــاوريــة

تـسـهــم ف ــي ح ــل ال ـخــافــات بين
ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن بــال ـطــرق
الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـع ـ ــزز األمـ ـ ــن
واالستقرار في منطقة المغرب
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ويـ ـحـ ـق ــق ال ـم ـص ــال ــح
المشروعة لشعوبها.

جامعة «كالوسترو مونديال» تمنح
المطوطح الدكتوراه الفخرية
منح مجلس إدارة جامعة "كالوسترو مونديال"
التابعة لمجلس الشيوخ المكسيكي سفير الكويت
لدى المكسيك متعب المطوطح شهادة الدكتوراه
ال ـف ـخــريــة وم ـيــدال ـيــة االس ـت ـح ـقــاق ل ـ ــدوره ال ـب ــارز
فــي تعزيز الـعــاقــات بين البلدين فــي المجاالت
الدبلوماسية واالقتصادية والتعليمية والثقافية.
وذكرت سفارة الكويت لدى المكسيك ،في بيان

مسؤول أممي :الكويت تشجع
التنمية للقضاء على الفقر

التنويرية التي عقدت في موسكو وقازان بدعم
من الجهات الكويتية.
من جانبه ،اشاد السفير الكويتي عبدالعزيز
الـعــدوانــي بــالــدور الــذي تــؤديــه االدارة الدينية
لمسلمي روسـيــا بــرئــاســة المفتي راوي ــل عين
الدين في تعزيز العالقات بين الكويت وروسيا
االتحادية موجها الدعوة للمفتي راويل لزيارة
الكويت.

أش ــاد مــديــر الــدائــرة الـعــربـيــة فــي منظمة األم ــم الـمـتـحــدة للتنمية
الصناعية (يونيدو) باسل الخطيب ،أمس ،بمستوى التعاون القائم مع
الكويت في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية.
ّ
وثمن الخطيب في تصريح لـ"كونا" ،بمناسبة مشاركته في المؤتمر
ً
العالمي العربي لأللمنيوم (عربال) المقرر عقده في الكويت غدا ،حرص
الكويت على مواصلة التعاون الكامل مع "يونيدو" ،وتشجيع التنمية
الصناعية والشاملة في دول العالم من أجل القضاء على الفقر.
وأكــد في هذا اإلطــار حرص "يونيدو" على تسريع وتيرة التنمية
الصناعية في الدول النامية ،وتعزيز التعاون الصناعي الدولي.
وأشــار إلى أن المؤتمر سيناقش النجاحات التي جرى تحقيقها
خالل العقود الثالثة األخيرة ،إضافة إلى البحث في أهم القضايا التي
تواجه صناعة األلمنيوم ،فضال عن صياغة برنامج جديد للتنمية
الصناعية.
وذكر الخطيب أنه سيكون هناك معرض دولي على هامش المؤتمر،
إضــافــة إلــى أنــه سيتم لـقــاء عــدد مــن المسؤولين مــن الهيئة العامة
للصناعة الكويتية ،والـصـنــدوق الــوطـنــي الكويتي لــرعــايــة وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
بهدف تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الكويتية.
وكــانــت شركة الصناعات الكويتية أعلنت فــي الثالث مــن يونيو
الماضي استضافتها المؤتمر العالمي الـ 22لأللمنيوم (عربال) برعاية
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،خالل الفترة من 11
إلى  13الجاري ،بمشاركة  50دولة.
وقــالــت الشركة ،فــي بيان صحافي ،إن مؤتمر "عــربــال" انطلق في
الكويت عام  ،1983بهدف تعميق فرص التعاون بين رواد هذه الصناعة
عــالـمـيــا .وأش ــارت إلــى أنــه حـقــق نـجــاحــا الفـتــا عـلــى مـسـتــوى الحجم
والسمعة منذ ذلــك الحين ،ليتحول الــى حــدث عالمي مرموق ضمن
أفضل المؤتمرات الخاصة بصناعة االلمنيوم في الشرق األوسط.

«المحاسبة» :تعزيز التعاون مع منظمة «األمير تشارلز»

«الخارجية» ترحب بمبادرة العاهل
المغربي للحوار مع الجزائر
أعـ ـ ــرب مـ ـص ــدر م ـ ـسـ ــؤول فــي
وزارة الـخــارجـيــة ،أم ــس األول،
عــن ترحيب الكويت وتأييدها
ل ـل ـم ـبــادرة ال ـت ــي أعـلـنـهــا عــاهــل
المغرب الملك محمد السادس
ف ــي خـطــابــه بـمـنــاسـبــة الــذكــرى
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أمــس األول ،أن الجامعة أقــامــت بـهــذه المناسبة
احتفالية بمتحف المكسيك الوطني تحت رعاية
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـمـنـتـخــب انــدريـسـمــانــويــل
اوبـ ــرادور وحـضــور مجموعة كبيرة مــن أعضاء
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ورؤسـ ـ ــاء وأعـ ـض ــاء م ــن الـسـلــك
الــدبـلــومــاســي والـمـنـظـمــات الــدول ـيــة المعتمدين
لدى المكسيك.

بحث وفــد من ديــوان المحاسبة الكويتي
م ــع م ـس ــؤول ـي ــن بـمـنـظـمــة "األم ـ ـيـ ــر ت ـش ــارل ــز"
المتخصصة في أهــداف التنمية المستدامة
سبل التعاون بين الجانبين.
وق ــال ــت الـعـضــو األول ف ــي الـمـكـتــب الفني
بـ ــالـ ــديـ ــوان ل ـق ـط ــاع ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ال ـج ـه ــات
المستقلة إيمان الهويدي في تصريح لـ "كونا"
أمس ،إن المباحثات جاءت في ختام مشاركة
الوفد بأعمال المؤتمر الدولي للمحاسبين
 2018ال ـ ــذي اس ـت ـضــاف ـتــه مــدي ـنــة "س ـيــدنــي"
األسترالية.
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــدي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة "األمـ ـ ـي ـ ــر
ت ـش ــارل ــز" بــأن ـهــا "مـ ــن ال ـج ـه ــات الـ ــرائـ ــدة في
مـجــال المحاسبة واالس ـتــدامــة" ،مشيرة الى
ان المباحثات مــع مسؤوليها شملت سبل
التعاون لما من شأنه دعــم قــدرات العاملين
بمتابعة أهداف التنمية المستدامة.
وحول المؤتمر الدولي للمحاسبين ،قالت
الهويدي إن الوفد الذي ترأسه رئيس ديوان
المحاسبة الكويتي باإلنابة عادل الصرعاوي
حضر العديد من المحاضرات خــال أعمال
ال ـمــؤت ـمــر وخ ـ ــرج م ـن ـهــا بـ ـ ــدروس مـسـتـفــادة
عــدة تعزز العمل الــرقــابــي وتــدعــم التحسين
ال ـم ـس ـت ـمــر خ ــاص ــة ف ــي مـ ـج ــال تـكـنــولــوجـيــا
المعلومات.

وفد الديوان
خرج بدروس
مستفادة
بالعمل الرقابي
في مؤتمر
التدقيق أولوية
سيدني
الهويدي
وأشـ ــارت ال ـهــويــدي ال ــى أنـهــا استعرضت

ً
الصرعاوي متوسطا الوفد الكويتي
خـ ــال ف ـعــال ـيــات م ـع ــرض أق ـي ــم ع ـلــى هــامــش
المؤتمر رؤية ديوان المحاسبة تحت شعار
"التدقيق هو أولوياتنا شارك معنا في سبل
ال ـت ـطــويــر وال ـت ـح ــدي ــث ال ـم ـس ـت ـمــر" تضمنت
تقديم نبذة مختصرة عن الديوان تمثلت في
رسالته ورؤيـتــه وقيمه الجوهرية وأهــدافــه
االستراتيجية.
وذك ـ ــرت أن ــه ج ــرى كــذلــك اس ـت ـع ــراض أهــم
م ـجــاالت الـمـشــاركــة فــي زي ــادة ك ـفــاءة عملية
الـ ـت ــدقـ ـي ــق وف ـع ــال ـي ـت ـه ــا وبـ ـ ـ ــذل الـ ـم ــزي ــد مــن
التعاون المشترك مع المؤسسات والجهات
االستشارية والبحثية في مجاالت مختلفة

لتحقيق أفضل الممارسات المهنية والعمل
على التحسين المستمر.
ً
وأضــافــت أنــه تــم أيـضــا طــرح آلـيــات تقييم
نظم الرقابة الداخلية والتدقيق على أهداف
التنمية المستدامة والرقابة الفعالة ودعم دور
الديوان في ترسيخ قواعد الحوكمة وتفعيل
ن ـظ ــام ج ـ ــودة ال ـتــدق ـيــق ف ــي م ـم ــارس ــة الـعـمــل
الرقابي والتحول من منهج التدقيق التقليدي
إلى منهج التدقيق المبني على المخاطر وفق
أحدث الممارسات المهنية وكذلك العمل على
زيـ ــادة وفـعــالـيــة عملية تــدقـيــق تكنولوجيا
المعلومات.

خبراء كويتيون :المنطقة بحاجة إلى استعداد سياسي لبلوغ التنمية
أكد عدد من الخبراء الكويتيين في التنمية،
أم ــس ،االهـتـمــام الكبير ال ــذي توليه الكويت
لتمويل التنمية المستدامة ،في إطار سعيها
لتحقيق أهــداف التنمية  ،2030التي أقرتها
االمم المتحدة ،مطالبين بإثراء البحث العلمي
ود ع ــم التنمية البشرية وا لـخـطــط التنموية
العلمية المطلوبة لــو ضــع االستراتيجيات
المختلفة للمستقبل.
وشـ ــدد ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي ل ـمــركــز اب ـحــاث
الطاقة والبناء ،في معهد الكويت لألبحاث
العلمية د .أســامــة ال ـصــايــغ ،لـ ـ "ك ــون ــا" ،على
هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الــ11
للمنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت،

على حاجة المنطقة الى استعداد سياسي من
اجل بلوغ التنمية.
وأض ـ ــاف ال ـصــايــغ أن "ال ـك ــوي ــت ب ـلــد غني
ب ــالـ ـم ــوارد الـنـفـطـيــة وبـ ـ ـ ــإدارة حـكـيـمــة لـهــذه
الموارد ،على الرغم من صغره جغرافيا ،األمر
الذي جعله يولي تركيزا كبيرا على التنمية
البشرية وفي الصحة والتعليم".
ولفت الى وجود مؤسسات كويتية رائدة
تدعم التنمية المستدامة بكل ما أوتيت من
جهد وإمـكــانــات مــن بينها مؤسسة الكويت
لـلـتـقــدم ال ـع ـل ـمــي ،ال ـت ــي تـعـمــل ع ـلــى إن ـهــاض
ودع ـ ـ ــم الـ ـقـ ـط ــاع ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،بــدع ـم ـهــا
للتنمية الـبـشــريــة مــن خ ــال تـعــزيــز البحث

النيابة تكلف المحامي العام الدعيج...
السابق ووكيلي الوزارة السابقين إلى محكمة الوزراء كمتهمين بوقائع
تتعلق باالعتداء على المال العام ،من خالل تكليف شركة بالتأمين كوسيط
للعالج بالخارج ،وترتب على ذلك االستيالء على عشرات الماليين ،وهي
التهم التي أنكرها المتهمون أمام اللجنة التي قررت إخالء سبيلهم بكفالة
قدرها  3آالف دينار لكل منهم ومنعهم من السفر.
وعلى صعيد آخر ،قرر رئيس نيابة العاصمة ناصر البدر حجز مدير
فرع بلدية إحدى المحافظات على ذمة التحقيق ،لتورطه في جريمة تزوير
شهادة أوصاف عقار لمنزل مليء بالمخالفات بهدف نقل ملكيته إلى آخر،
وذلك على خلفية البالغ المحال إلى النيابة من هيئة مكافحة الفساد.
وأكدت مصادر مطلعة ،أن النيابة بعدما أمرت بحجز المدير على ذمة
التحقيق قــررت اسـتــدعــاء مالك العقار المتهم بــاالشـتــراك فــي الجريمة،
ومازالت التحقيقات مستمرة معه مع استدعاء مسؤول آخر في البلدية
ً
للتحقيق معه غدا للنظر في الوقائع التي أوردها البالغ.
وبينت المصادر أن النيابة كلفت اإلدارة العامة للمباحث الجنائية
استكمال تحرياتها في القضية ،والنظر في المعامالت التي أجراها المدير
ً ً
ً
واألعمال التي قام بها سابقا عندما كان مسؤوال فنيا بالبلدية قبل تكليفه
ً
حاليا بإدارة فرع المحافظة ،خاصة أن تزوير شهادة األوصاف يترتب عليه
تعريض حياة اآلخرين للخطر إذا ما ثبت عدم سالمة المبنى.

انفراجة قريبة في أزمة الممرضات...

ً
ُ
ضعت فيه ال ــوزارة أمــام «جهات عليا» تدخلت
تفاديا للحرج الــذي و ِ
لحل المشكلة ،التي خضعت لتحقيقات متكررة للوصول إلى أسبابها
والمتسببين فيها والوسطاء الذين أشارت إليهم أصابع الشك واالتهام.
وذكـ ــرت أن وكـيــل وزارة الـصـحــة د .مصطفي رض ــا يـتــابــع إنـجــاز
ً
ً
إجـ ـ ـ ــراءات تـعـيـيــن ال ـم ـت ـض ــررات ي ــوم ـي ــا ،ت ـم ـه ـيــدا ل ـص ــرف روات ـب ـهــن
ومستحقاتهن القانونية منذ وصولهن إلى البالد وذلك بكفالة الوزارة.
يذكر أن «الجريدة» انفردت في أكتوبر  2017بنشر خبر عن استقدام
 588ممرضة هندية للعمل فــي «الصحة» وعقب تسلمهن العمل تم
اكتشاف أنهن بدون درجات وظيفية ،ولم يتقاضين رواتبهن أكثر من

الـعـلـمــي وثـقــافــة اإلب ـ ــداع ودع ــم رب ــط الـعـلــوم
والتكنولوجيا بالقطاع الخاص.
واع ـت ـبــر أن اه ــم ال ـت ـحــديــات ال ـت ــي تــواجــه
عملية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة
العربية هو توفير التمويل لها ،األمــر الذي
يتطلب تأمين بيئة صالحة لهذا التمويل من
حوافز وتشريعات مالئمة.
ورأى الصايغ أن مشكلة المنطقة العربية
تـ ــدور ف ــي ث ــاث ــة م ـح ــاور ت ــؤث ــر ف ــي بعضها
البعض ،االول فقدان ثقافة اإلنتاج واالحساس
بــالـمـســؤولـيــة ،وال ـثــانــي حــاجــة الـثـقــافــة الــى
وجود تعليم نوعي يزود المجتمع بالثقافة
الـمـطـلــوبــة ويــؤهـلــه لـلـقـيــام بـ ــدوره ،والـثــالــث

سنة .كما كــان ملف هــؤالء الممرضات محل أسئلة نيابية وعشرات
الــزيــارات للسفير الهندي السابق ل ـلــوزارة واالجـتـمــاع بمسؤوليها
لمحاولة حل هذه المشكلة.

 11لجنة مؤقتة على جلسة...
بيئة األعمال ،واإلسكان ،والشباب والرياضة ،والمرأة واألسرة ،وذوي
االحتياجات الخاصة.
وينظر المجلس كــذ لــك لجنة أ خ ــرى مستحدثة تعنى بالقضايا
النفطية ،فــي حين لــم تستبعد مـصــادر نيابية تقديم طلبات أخــرى
بتشكيل لجان منها لجنة «البدون».
من جهته ،قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب
خالد الشطي لـ «الجريدة»ُ :ي َ
فترض معالجة حضور النواب في اللجان
ً
الدائمة أوال ،وبعد ذلك نبحث مسألة المؤقتة ،ألننا نعاني عدم اكتمال
النصاب بها ،لعدم حضور بعض األعضاء الجتماعاتها ،ويمكن أن
نكتفي بـلجنة أو لجنتين مؤقتتين فقط.
وعن موقفه في حال تقدم نواب بطلب تشكيل لجنة دراسة الظواهر
السلبية ،قال الشطي :هذه اللجنة تريد في حقيقتها أخذ دور األمر
ً
بالمعروف والنهي عن المنكر ،وأداؤهــا سيكون سلبيا ويتنافى مع
الدستور ،ورأيــي معروف بها ،وسأتصدى لها في حــال تقديم طلب
تشكيلها.
ً
في المقابل ،كشف النائب أسامة الشاهين أنه شارك عددا من النواب
ً
في تقديم طلبات تشكيل  6لجان مؤقتة ،داعيا زمالءه إلى المشاركة
في اللجان المؤقتة ،ال سيما غير المرتبطين منهم باللجان الدائمة
سواء الرئيس أو المقرر.
04

المفخخات واألموال تهددان استقرار...
من موازنة البالد ،في حين يشكل قاطنوها  ١١في المئة من إجمالي
سكان البالد ،في حين عــادت أعمال العنف واالعـتــداء ات بالسيارات
المفخخة إلى المدينة ،مستهدفة المرافق العامة ،وهي ال تحمل بصمة
واضحة لتنظيم "داعــش" ،الذي عادة ما يستخدم انتحاريين ،إذ هي

يتمثل بضرورة وجــود نظام سياسي يدعم
التشريعات التي تعزز التعليم النوعي.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال كـ ـبـ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن
االقتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية د .عبد الكريم صــادق،
والذي شارك في اعداد تقرير "أفد" عن "تمويل
التنمية المستدامة في البلدان العربية" ،إن
ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي يـســاهــم مـنــذ ع ـقــود في
التنمية االقتصادية والبشرية.

 106دول نامية
وأشــار صــادق الــى ان الصندوق الكويتي

ي ـق ــوم ال ـي ــوم ب ــدع ــم ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة والـ ــدول
النامية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
بجوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
وقــد بلغ عــددهــا حاليا  106دول نامية ،من
مختلف ارجاء العالم.
وقال إن الصندوق "سيقوم بمساعدة هذه
الدول في التغلب على التحديات التي تواجه
تحقيق ا ه ــداف التنمية المستدامة بحلول
العام  2030كما أقرتها االمم المتحدة".
ب ــدوره ،اعتبر األمـيــن التنفيذي للمنظمة
االقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـعــوضــي أن ت ـمــويــل التنمية
المستدامة هو الشغل الشاغل لمختلف الدول،

مجرد سـيــارات تفجر عــن بعد ،مما دفــع بعض األهــالــي إلــى توجيه
أصــابــع االت ـه ــام إل ــى ميليشيات شيعية التـ ــزال تنشط فــي المدينة
لحماية األقلية الشيعية هناك ،وهي أول إشارة استياء طائفي تصدر
ً
عن الموصل ،منذ أشهر طويلة شهدت تراجعا في خطابات الكراهية
المتبادلة بين العراقيين.
ورغم أن قائد عمليات الموصل نجم الجبوري ،وهو ضابط بارز
من أهل المدينة على صلة طيبة مع بغداد والتحالف الدولي ،طمأن
األهالي بأن األوضاع تحت السيطرة ،فإن الموصليين يعتقدون أن هناك
ً
من يريد إبقاء المدينة ضعيفة وصامتة ال تطالب بحق ،خصوصا أن
هذه الحاضرة التاريخية كانت معروفة بمساهمتها البارزة في الحياة
السياسية ،بينما يتراجع نفوذها السياسي في بغداد اليوم لمصلحة
قبائل بدت مقتربة من الميليشيات الموالية إليــران أكثر من الــازم،
السيما في صفقات البرلمان وتوزيع المناصب المهمة في الدولة،
بعد انتخابات مايو الماضي.
وتقول بغداد إنها تستعد لتوفير مبالغ مهمة إلنعاش الموصل،
كما أنها تعمل على نقل جزء كبير من السلطات االتحادية إلى اإلدارة
ً
المحلية في الموصل ،انتقاال بالتدريج إلى الالمركزية اإلدارية الضامنة
ً
لحقوق أكبر ،فضال عن وعود والتزامات دولية بمساعدة فاعلة ،لكن
ذلــك لم يبدد سحابة التشاؤم ،التي تخيم على المنطقة الموصوفة
بأنها "بلقان العراق" لجهة تنوعها الديني والقومي ،وأنها اختبار
بارز لمستقبل االستقرار في العراق.

النمسا تكشف جاسوسًا...
مثل هذه الحاالت ،إن كانت في هولندا أو في النمسا ،فإن ذلك ال
يمكنه أن يسمح بتحسين العالقة بين االتحاد األوروبي وروسيا».
وأكــد أن «التجسس الروسي في أوروبــا غير مقبول ،ويجب أن
ً
ُي ــدان» ،الفتا إلــى أن بــاده ستجري مـشــاورات مع حلفائها بشأن
الخطوات التالية.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه ،قال وزير الدفاع النمساوي ماريو
كوناسيك ،إن القضية تكشفت «قبل بضعة أسابيع» إثر معلومات
ّ
ً
من وكالة استخبارات أوروبية أخــرى ،مؤكدا أن الكولونيل سلم

وفــي مقدمتها الكويت الـتــي تــولــي اهتماما
كبيرا لهذا االم ــر ،مــن خــال الـبــرامــج المعدة
وفـ ــرق الـعـمــل الـنــاشـطــة ف ــي تـحـقـيــق اه ــداف
التنمية المستدامة.
وش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـعـ ــوضـ ــي عـ ـل ــى دور ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة كــأ ســاس لبناء المستقبل قائال
إنها "عملية مستمرة اذ لم يعد بمقدور أحد
ا لـيــوم التخلي عــن السعي لتحقيق التنمية
المستدامة ،ا لـتــي تشمل مختلف المجاالت
والميادين ،ألن التنمية المقتصرة على قطاع
دون آخ ــر ال ت ـجــدي نـفـعــا وال تـحـقــق تنمية
حقيقية".

ً
«معدات تقنية» منها جهاز كمبيوتر محمول يتم فحصه حاليا،
وكشف خالل استجوابه أن الروس كانوا مهتمين «بأنظمة أسلحة».
وذكرت صحيفة «كرونين تسايتونغ» ،أن الضابط السابق عمل
عـلــى تسليم الـجــانــب الــروســي مـعـلــومــات ســريــة عــن ب ــاده طــوال
ً
ً
ً
 20عــامــا ،مشيرة إلــى أن موسكو أبــدت اهتماما كبيرا بمقاتالت
يوروفايتر.
ّ
وبحسب تـقــاريــر وســائــل إع ــام نـمـســاويــة ،فــإن روسـيــا جندت
الكولونيل في طهران.
ً
وال ـن ـم ـســا لـيـســت عـ ـض ــوا ف ــي ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ،وتـعـلــق
أهـمـيــة كـبـيــرة عـلــى وضـعـهــا كــدولــة ح ـيــاديــة ،لــذلــك كــانــت إحــدى
ً
ال ــدول األوروب ـي ــة القليلة الـتــي لــم تـطــرد دبلوماسيين روس ــا في
أعقاب تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا
ببريطانيا في مارس .2018
وتكثف التركيز على عالقة النمسا بروسيا بشكل خاص منذ
انضمام « حــزب الحرية» اليميني المتطرف للحكومة االئتالفية
في ديسمبر  ،2017وهذا الحزب تجمعه عالقات حميمية مع حزب
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
واستدعت وزيــرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل القائم
باألعمال الروسي في فيينا على خلفية القضية ،وألغت زيارة مقررة
لروسيا ،وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها
ستستدعي السفير النمساوي لمناقشة المسألة.
وفي موسكو ،قال وزير الخارجية سيرغي الفــروف ،إنه يشعر
ً
ً
باستياء من مزاعم فيينا ،مضيفا أن موسكو ال تعرف شيئا عن
الضابط المتقاعد ،في حين وصف تصرفات الحكومة النمساوية
بـ «دبلوماسية الصياح».
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محليات
العسعوسي لوكالء النيابة :ال تستغلوا مناصبكم وحصانتكم
• أكد لـ ةديرجلا أن مدونة سلوك العمل القضائي تسهم بتطوير أداء عضو النيابة
•

حسين العبدالله

طالبهم باإلفصاح عن
أموالهم وممتلكاتهم
وعن أي تضارب
للمصالح

دعا إلى االبتعاد
عن ممارسة التجارة
وعدم قبول الهدايا
أو إبداء اآلراء
السياسية

أكــد النائب الـعــام المستشار ضــرار العسعوسي،
التزام أعضاء النيابة العامة بقوانين مكافحة الفساد
وت ـعــارض الـمـصــالــح ،وذل ــك بــاإلفـصــاح عــن األص ــول
واألموال وكل الممتلكات ،فضال عن اإلفصاح عن أي
حالة من حاالت تعارض المصالح ،على النحو الذي
رسمه القانون ،وعدم استغالل عضو النيابة لمنصبه
وصفته الوظيفية ألغراض شخصية له أو لذويه أو
ألقربائه ،أو ألي شخص آخر بأي وسيلة كانت.
ودعــا العسعوسي ،في مدونة سلوك العمل التي
اعتمدها لتطبيقها على جميع أعضاء النيابة ،إلى
ضرورة ابتعاد عضو النيابة عن التدخل في القضايا
المنظورة لدى زمالئه لمصلحة أي طرف كان ،رفعا
ً
للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة والمحاباة وعدم
التكسب من حصانته القضائية أو السعي لالستفادة
من وضعه القانوني بموجب الضمانات.
وفــي تصرح خــاص لــ" الجريدة" أشــاد المستشار
العسعوسي بالجهود التي بذلها الفريق الفني في
الـنـيــابــة ،ممثال مــن وكـيــل الـنـيــابــة محمد الــدوســري
ووكيلة النيابة منيرة الوقيان ،إلنجاز مدونة قواعد
السلوك القضائي ألعضاء النيابة العامة ،بعد االطالع
على أحكام قوانين تنظيم القضاء المقارنة ،للخروج
بمدونة تتضمن قواعد للسلوك القضائي ،بما يسهم
ف ــي تـطــويــر أداء عـضــو الـنـيــابــة ال ـعــامــة والـنـهــوض
برسالته من اجل تحقيق العدالة.
وفـيـمــا يـلــي نــص مــدونــة الـسـلــوك الـتــي اعتمدها
العسعوسي:
طالبت المادة األولى من المدونة بضرورة التزام
عـضــو الـنـيــابــة بمجموعة مــن ال ـضــوابــط السلوكية
االجتماعية ،وهي التحلي بدماثة الخلق وسعة الصدر
وااليمان برسالته ،ليكون هدفه الوصول الى الحقيقة
وتحقيق العدالة والمحافظة على الكياسة والمظهر
والوقار وحسن المنطق والخطاب ،متخلقا بالحكمة
واالتزان والنأي بتصرفاته ومظهره عن كل ما يمس
هيبته ،وأن يكون حازما في تعامالته وقراراته وقدوة
ومثال للكافة في احترامه وانضباطه ،وااللتزام بأحكام
ال ـق ــان ــون وتـعـلـيـمــات ال ـن ـيــابــة واالع ـ ــراف الـقـضــائـيــة
االصيلة ،وأداء رسالته السامية دون تحيز وال تحامل
وال تعصب ،مستحضرا نزاهة وشموخ القضاء ،وكون

وعدم االشتراك في برامج اذاعية مسموعة او مرئية
او االدالء بأحاديث صحافية او وسائل اعالم اال بعد
الحصول على موافقة النائب العام.
وحثت المدونة عضو النيابة على أن يلتمس من
رئيسه المباشر تنحيته عــن التحقيق فــي القضية
ال ـم ـعــروضــة عـلـيــه م ـتــى ك ــان ــت تــرب ـطــه ع ــاق ــة بــأحــد
الخصوم ومباشرة التحقيقات الجدية في القضايا
التي تعرض عليه وبذل الجهد الالزم ،قاصدا نصرة
الحق واتخاذ كل الوسائل للكشف عنها ،في سبيل
حماية الـقــانــون وتحقيق الـعــدالــة ،وأن يلتزم عضو
النيابة بالمنطق القانوني السليم وباألدلة الدامغة
وال ـقــرائــن الـقــانــونـيــة والـقـضــائـيــة ،وأال يعتمد على
معلوماته الشخصية او مــا يــرد اليه منها فــي غير
جـلـســات التحقيق ا لــر سـمـيــة ،وأال يسمح للخصوم
او ألي جهة كانت بالتأثير فــي سير عمله ومجرى
التحقيق ا ل ــذي يـبــا شــره ،بقصد التضليل المتعمد
للعدالة.

النيابة ممثلة للمجتمع وخصما شريفا في الدعوى
الجزائية هدفها استجالء الحق وكشف الحقيقة.

ضبط النفس
وأك ــدت ال ـمــادة ض ــرورة أن يتحلى عضو النيابة
بــالـصـبــر فــي اداء واجـبــاتــه كــاظـمــا لـغـيـظــه ،متمتعا
بحسن االستماع وضبط النفس ،وأن يلتزم بسرية
الـتـحـقـيـقــات واألعـ ـم ــال وال ــواج ـب ــات الـقـضــائـيــة وأن
يحرص على احـتــرام رؤســائــه فــي العمل ،مستوعبا
اصول المداولة القانونية التي ال يشوبها التعصب
واالق ـ ـصـ ــاء ،وي ــراع ــي ال ـص ــدق واالم ــان ــة والـشـفــافـيــة
فــي عــرضــه الـقــانــونــي ،وان يتحلى بالسلوك القويم
و مـثــا لـيــات الشخصية القضائية وأن يـحــا فــظ على
سلوكيات القضاء المتزنة ،مستذكرا ان رسالته قد
كبلته بـقـيــود مــن ذه ــب ،فــا يـســري عليه مــا يسري
على العوام.
وحثت الـمــادة عضو النيابة على ان يقتصد في
عــاقــاتــه الـشـخـصـيــة وم ـخــال ـطــة ال ـن ــاس وأن ينظم
مشاركته في المناسبات االجتماعية لينأى بنفسه
عن شبهة الميل والهوى ،وأن يبتعد قدر المستطاع
عن ان يكون طرفا في خصومة ،واالبتعاد عن مواضيع
الريبة والشبهات وتجنب ارتياد االماكن المشبوهة ،او
مخالطة ارباب السوابق او من تحوم حولهم الشبهات
في مسلكهم االخالقي واالجتماعي ،كما طالبت المادة
عضو النياية بأن يفصح عن اصوله وامواله وكافة
ممتلكاته للهيئة العامة لمكافحة الفساد ،وان يفصح
عن اي حالة من حاالت تعارض المصالح على النحو
الذي رسمه القانون.
ووض ـعــت ال ـم ــادة الـثــانـيــة مــن ال ـمــدونــة مجموعة
م ـح ـظــورات ،وطــالـبــت عـضــو الـنـيــابــة بــاالل ـتــزام بها،
وهــي عــدم استغالل عضو النيابة لمنصبه وصفته
الوظيفية الغراض شخصية له او لذويه او القربائه
او الي شخص آخر ،وعدم التدخل في القضايا لدى
زمــائــه لمصلحة اي ط ــرف ،رفـعــا للحرج ونــأيــا عن
مظنة المجاملة والمحاباة وعدم التصريح بصفته
الوظيفية ،ملوحا زاهيا بها في غير مواضع واجباته
ال ـق ـضــائ ـيــة ،واالب ـت ـع ــاد ع ــن الـتـكـســب م ــن حـصــانـتــه

ضرار العسعوسي

القضائية او االستفادة من وضعه القانوني ،بموجب
الضمانات التي يتمتع بها ،وأن يبتعد عن مزاولة
التجارة او اي عمل اخر ال يتسق مع استقالل النيابة
وكــرامـتـهــا وقيمها وتـقــالـيــدهــا وع ــدم قـبــول الـهــدايــا
واالوس ـم ــة والـنـيــاشـيــن والـ ــدروع أو الـخــدمــات التي
تعرض عليه بشكل مباشر او غير مباشر ،وكل من
يعتبر من قبيل الشكر والتقدير ماديا او معنويا ،اال
بعد موافقة النائب العام.

االشتغال بالسياسة
ك ـم ــا حـ ـظ ــرت ع ـل ــى ع ـض ــو ال ـن ـي ــاب ــة إبـ ـ ـ ــداء اآلراء
السياسية بأي وسيلة او االشتغال بالعمل السياسي
والترشح لالنتخابات العامة ،اال بعد تقديم استقالته
وعــدم الـتــردد على الـمــراكــز والهيئات التابعة لــدول
أجنبية ،او إلـقــاء الـمـحــاضــرات فيها قبل الحصول
عـلــى مــوافـقــة الـنــائــب ال ـعــام ،وأال يـكــون محكما ولــو
بغير أج ــر ،حتى وإن كــان ال ـنــزاع غير مـطــروح على
القضاء ،قبل الحصول على موافقة مجلس القضاء،

حقوق المتهم
وطــالـبــت الـمــدونــة عـضــو الـنـيــابــة بــالـحــرص على
ت ــوف ـي ــر ك ــل ح ـق ــوق ال ـم ـت ـهــم ال ـت ــي ك ـف ـل ـهــا ال ــدس ـت ــور
والقانون ،وتوفير الضمانات المنصوص عليها في
االعالنات والعهود والمواثيق واالتفاقيات الدولية
متى كانت الكويت قد صادقت عليها وعدم التمييز
بـيــن الـخـصــوم او الـشـهــود مهما تـفــاوتــت مــراكــزهــم
الثقافية أو االجتماعية ،وأن يتجنب ابداء رأي قانوني
او نصيحة الطــراف الــدعــوى ،وان يتخذ الــازم نحو
معاونة المحامين في اداء مهامهم وواجبهم بالدفاع
عن موكليهم وأن يبادر باتخاذ اإلجــراء ات بحق كل
من يرتكب اي جريمة اثناء جلسة التحقيق ،أو يقدم
االساءة للقضاة أو النيابة العامة ،وأن يراعي شفافية
ومـصــداقـيــة محضر التحقيق ،وذل ــك بــاالحـجــام عن
طمس او حذف اي قرار صادر منه ،فإذا رأى العدول
عنه صرح بذلك وأثبته بمحضر الجلسة ،وأن يحرص
على انهاء التحقيقات في آجال ناجزة ،كلما أمكن ،دون
االخالل بتحقيق االدلة وصوال للحقيقة.
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في «جنوب صباح األحمد» أكتوبر الماضي
عادل سامي

علمت "الجريدة" أن وكيل وزارة
الـصـحــة د .مصطفى رض ــا طلب
ً
ً
تقريرا عاجال من الوكيل المساعد
ل ـل ـشــؤون الـهـنــدسـيــة ،المهندس
ناجي الصقر عن جميع المشاريع
الهندسية ،وا لـمــو قــف التنفيذي
ل ـكــل م ـن ـهــا ،والـ ـت ــاري ــخ الـمـتــوقــع
لـتـسـلــم ك ــل مـ ـش ــروع ،م ــع عــرض
تفصيلي أله ــم ال ـم ـعــوقــات الـتــي
تعرقل تنفيذ أي مشروع هندسي.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر صـ ـحـ ـي ــة
مـطـلـعــة ،إن وك ـيــل الـ ـ ــوزارة طلب
وضــع آلية محددة للتنسيق مع
الـ ــوزارات والـجـهــات ذات العالقة
بمشاريع الوزارة ،لتسريع الدورة
ال ـم ـس ـت ـن ــدي ــة ل ـ ــدراس ـ ــة وت ـن ـف ـيــذ
ً
ومتابعة المشاريع ،تفاديا ألي
تأخير ،مــؤ كــدة أن تأخير تنفيذ
أي مشروع سيترتب عليه مساءلة

وم ـحــاس ـبــة ال ـم ـت ـس ـبــب ،أيـ ــا كــان
موقعه.
من جانب آخــر ،تحتفل أقسام
ال ـب ــاط ـن ـي ــة ،ووح ـ ـ ـ ــدات ال ـس ـك ــري
فــي مستشفيات وزارة الصحة،
ومعهد دسمان للسكري باليوم
ال ـعــال ـمــي لـلـسـكــري ال ـم ــواف ــق 14
الجاري.
وقــالــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان لها،
إن "نسبة اإلصابة بالسكري في
ال ـب ــاد ت ـج ــاوزت  20ف ــي الـمـئــة"،
الف ـتــة إل ــى أن "م ـيــزان ـيــة األدويـ ــة
الـ ـ ـم ـ ــرص ـ ــودة ل ـم ـج ــاب ـه ــة م ــرض
السكري تتجاوز المليوني دينار".

ارتفاع معدل اإلصابة
وأوض ـحــت أن دراس ــة أجرتها
الـ ـ ـ ــوزارة ،بــال ـت ـعــاون م ــع منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،أك ــدت ارتـفــاع
معدل اإلصابة بمرض السكري في

الكويت بنسبة  1في المئة العام
الـمــاضــي عــن ال ـعــام ال ــذي سبقه،
الفـتــة إلــى أن شخصا واح ــدا في
الـكــويــت مــن بين  5يعاني شكال
من أشكال المرض ،بسبب أنماط
الحياة ســواء من قلة الحركة ،أو
الزيادة بالوزن والسمنة ،أو حالة
الخمول الجسدي.
وأك ــدت ال ــوزارة حرصها على
مكافحة داء السكري واألم ــراض
المزمنة غير المعدية المصاحبة
له ،مشددة على اهتمامها بنشر
الوعي والثقافة الصحية ،وتنظيم
المعارض والمؤتمرات والندوات
التوعوية بهذا الشأن.
وشددت على أن أكثر من نصف
مليار شخص حول العالم يعانون
اإلص ــاب ــة ب ـمــرض ال ـس ـك ــري ،وأن
هذا المرض تسبب في وفاة أكثر
من مليوني شخص خــال العام
الماضي 80 ،في المئة منهم في

●

مصطفى رضا

الـ ـبـ ـل ــدان ال ـف ـق ـي ــرة وال ـم ـتــوس ـطــة
ال ــدخ ــل .وأش ـ ــارت إل ــى أن  90في
الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـم ـص ــاب ــة
بمرض السكري من النوع الثاني،
بينما تبلغ نسبة مرض السكري
من النوع األول  10في المئة.

يوسف العبدالله

كـ ـشـ ـف ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة
للرعاية السكنية ،ممثلة في إدارة
خدمة المواطن ،عن إنجاز 29530
مـعــامـلــة خ ــال أكـتــوبــر الـمــاضــي
ً
بأفرعها األربعة ،منها  655طلبا
ً
جــديــدا ،إضافة إلــى إجــراء 2371
معاملة تخصيص على مشروعها
ال ـجــديــد بـجـنــوب مــديـنــة صباح
األحمد السكنية ،والتي تضم 25
ألــف قسيمة سكنية ،مساحة كل
منها  400متر مربع.
وأشارت إحصائية المؤسسة،
ال ـت ــي ح ـص ـلــت "الـ ـج ــري ــدة" عـلــى
نسخة منها ،إلى أن إدارة خدمة
الـمــواطــن أج ــرت فــي الشهر ذاتــه
ً
 134معاملة تبادل وتنازل ،تزامنا

مع قــرب انتهاء المدة المسموح
بـ ـه ــا أله ـ ــال ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـم ـط ــاع
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،وجـ ـ ـن ـ ــوب ع ـب ــدال ـل ــه
المبارك حتى نهاية العام الحالي.
ولفتت اإلحصائية إلى أن 873
ً
مواطنا تقدموا بــإجــراء معاملة
ت ــوث ـي ــق ،ك ـمــا ق ــدم ــت الـمــؤسـســة
ً
 211عقدا لالنتفاع بصفة إيجار،
فـضــا عــن فـتــح  54مـلـفــا جــديــدا
يتعلق بالمساكن الـمــؤجــرة ،أي
"البيوت الشعبية".
وق ــدم قـســم االس ـت ـق ـبــال 3048
ً
اس ـت ـف ـســارا بــارت ـفــاع واض ــح عن
إحصائية الشهر السابق ،و6052
شـهــادة لمن يهمه األم ــر مرسلة
إلـ ـ ــى بـ ـن ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ال ـك ــوي ـت ــي،
و 1249معاملة لبدل اإليجار ،و22
السـتـكـمــال نــواقــص الـمـعــامــات،

ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى رق ـ ــم ض ـخ ــم مــن
شهادات لمن يهمه األمــر ،والتي
سجلت  12876شهادة في أكتوبر
الماضي.
وأن ـ ـجـ ــز قـ ـس ــم ال ـم ـت ــاب ـع ــة 67
كتابا لتقسيط المديونيات على
المواطنين ،ورد على استفسارات
 694ح ــال ــة ،بـيـنـمــا االلـتـمــاســات
المقدمة لنواب المدير العام بلغت
 ،141كما استقبلت خدمة العمالء
الهاتفية  1995مكالمة مباشرة
من المواطنين.

سلة أخبار
«الطيران المدني» :تشغيل
 6وجهات جديدة في «»T4
تستعد اإلدارة العامة
للطيران المدني،
بالتنسيق مع المشغل
الكوري العالمي (إنشن)،
لبدء تشغيل  6وجهات
جديدة عبر الخطوط
الجوية الكويتية بمبنى
الركاب الجديد ()T4
المتجهة إلى كل من
مشهد ،وطهران ،وإسالم
اباد ،والهور ،وبانكوك،
ً
ومانيال ،بدال من مطار
الكويت الدولي (.)T1
وعلمت "الجريدة" من
مصادرها الخاصة،
أن "الطيران المدني"
اجتمعت مع المشغل
الكوري وممثلي الخطوط
الجوية الكويتية األسبوع
الماضي ،للوقوف على آلية
تشغيل الوجهات الست
الجديدة ،وفق البرنامج
الزمني المعد له.
وتوقعت المصادر أن يعلن
بدء تشغيل الوجهات
ذاتها خالل األسبوع
الجاري.

انتخابات اتحاد طلبة
أميركا  23الجاري
صرح نائب الرئيس لشؤون
الفروع بالهيئة التنفيذية
لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت مصعب المال،
بأن الهيئة التنفيذية
قامت بالتنسيق مع
الهيئة اإلدارية لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت-
فرع الواليات المتحدة
األميركية ،بشأن مواعيد
انتخابات الهيئة اإلدارية،
ووفد المؤتمر للعام
النقابي .2019/2018
وأوضح أنه تحدد يوم 23
ً
الجاري موعدا للجمعية
العمومية ،وبعد ذلك
مباشرة انتخابات الفرع،
وذلك بفندق "Hilton
 "Anatoleبمدينة داالس.
وأضاف المال ،في تصريح
صحافي ،أنه تم تحديد
مواعيد تسجيل الترشح
واالنسحاب لتبدأ من
الخميس الماضي وتنتهي
الثالثاء المقبل ،مشيرا إلى
أن االنتخابات هذا العام
ستكون على مقاعد الهيئة
اإلدارية وعددها  11مقعدا،
بينما عدد مقاعد وفد
المؤتمر .15

ضبط وافد بمخدرات
في المطار

الرومي :استمرار حالة الطوارئ للتعامل مع األمطار
الرشيدي يدعو قياديي «الكهرباء» إلى االستعداد ألسوأ االحتماالت
●

إنقاذ الجليب
من الغرق و«اإلطفاء»
تعاملت مع  25حالة

محمد الشرهان
وسيد القصاص

نجحت ف ــرق الـ ـط ــوارئ ،صباح
أمــس ،في السيطرة على تجمعات
م ـ ـيـ ــاه أمـ ـ ـط ـ ــار أم ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي ب ـعــض
المناطق.
من جانبه ،تفقد وزيــر األشغال
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـل ــدي ــة ح ـس ــام
ال ـ ــروم ـ ــي وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـق ـي ــادي ـي ــن،
أم ــس ،محطات المنطقة العاشرة
وال ـشــريــط الـســاحـلــي ،لالطمئنان
على جاهزيتها ،استعدادا ألمطار
السبت الغزيرة ،التي حذرت منها
األرصاد الجوية.
وقالت مصادر مطلعة إن الرومي
ش ـ ــدد عـ ـل ــى مـ ـس ــؤول ــي ق ـط ــاع ــات
ال ـص ـيــانــة وال ـص ـح ـيــة ف ــي ال ـ ــوزارة

وزير األشغال :لم أتنصل من
مسؤوليتي في حادث الغرق
نفى وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية م .حسام
الــرومــي ،أمــس ،صحة مــا تــم تــداولــه مــن تصريح نسب إليه بعدم
تحمله المسؤولية السياسية عن حادثة غرق الشوارع إثر موجة
األمطار الشديدة التي شهدتها البالد فجر الثالثاء الماضي.
وق ــال الــرومــي فــي تصريح صحافي إنــه "لــم ول ــن" يتنصل من
مسؤولياته الـتــي أواله ــا لــه رئـيــس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ
جابر الـمـبــارك ،والـتــي أقسم على احترامها أمــام صاحب السمو
أمير البالد والبرلمان.
وأكد أنه مستمر في محاسبة المسؤولين والمقصرين في هذا
الملف ،معربا عن أمله في أن يتحرى الجميع الدقة في نقل األخبار.

ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار رف ـ ـ ــع ح ــال ــة
الطوارئ والجاهزية التامة للتعامل
م ــع أي طـ ــارئ ،ف ــي ظ ــل الـتــوقـعــات
بهطول أمطار غزيرة خــال األيــام
المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن الجولة
ش ـم ـل ــت مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ــرق ـ ــة وه ــدي ــة
والموجودة في الشريط الساحلي،
مشيرة إلى أن الزيارة تأتي بسبب
ت ـكــرار مـشــاكــل الـمـنـطـقــة ،إذ سبق
أن شهدت تجمعات كبيرة للمياه،
وانهيارات لبعض الجسور الترابية
خالل موسم األمطار العام الماضي.
وأشارت إلى أن الوزارة استقبلت
قرابة  450شكوى من بداية األزمة
ع ـلــى ال ـخ ــط ال ـس ــاخ ــن ح ـتــى أمــس
األول.
ومن جهته ،دعا وزيــر الكهرباء
والماء وزير النفط بخيت الرشيدي
جميع العاملين في "الكهرباء" إلى
االستعداد ألسوء االحتمال مع تلك
األجواء الممطرة على البالد.
وبعث الرشيدي برسالة صوتية
إلـ ــى قـ ـي ــادات ال ـ ـ ـ ــوزارة ش ـكــر فيها
الجميع على جهودهم ،وحرصهم
عـ ـل ــى اي ـ ـص ـ ــال ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ل ـج ـم ـيــع
المستهلكين.
وب ـي ـن ـمــا شـ ـه ــدت ال ـ ـبـ ــاد ،فـجــر
أمس ،هطوال لألمطار على مناطق
متفرقة بمعدالت كبيرة ،تمكنت فرق
الطوارئ والعمليات من السيطرة
عليها وتصريفها من خالل آلياتها،
دون ح ـ ــدوث أض ـ ـ ــرار أو تسجيل
إصابات.
وكادت كارثة تجمعات األمطار
أن تتكرر ثانية فــي منطقة جليب

الشيوخ ،إال أن التنسيق المسبق
بين البلدية واألشـغــال والداخلية
واإلطفاء وطوارئ الكهرباء سيطر
على الموقف ،وتم تنظيف المنطقة
من المخلفات التي تجمعت وأغلقت
ال ـم ـنــاه ـيــل وت ـص ــريــف ال ـم ـيــاه في
الشبكة.
وكشفت مصادر أن فرق األشغال
عثرت خالل تنظيف شبكة الصرف،
على ق ــاذورات ،عبارة عن بطاطين
ومـخــدات ومخلفات عالقة ورمــال
وأوساخ.
من جانبه ،كشف عضو المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي م .حـ ـم ــود الـ ـعـ ـن ــزي ،عــن
تشكيل فريق تنسيق بين ممثلين
مــن االش ـغــال والـبـلــديــة والداخلية
واإلط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء وط ـ ـ ـ ـ ـ ــوارئ الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
وم ـحــاف ـظــة ال ـف ــروان ـي ــة ،ب ــدع ــم من
محافظ الفروانية ،أمس ،لالستعداد
لألمطار فجر اليوم.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،إن التنسيق الفعال مع
جميع الجهات أدى لتجنب كارثة
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـج ـل ـيــب ال ـم ـن ـكــوبــة،
وقامت الداخلية بتحريك السيارات
داخ ــل ال ـش ــوارع ،للسماح لمعدات
الـبـلــديــة واألش ـغ ــال بــالــدخــول إلــى
المنطقة ،وقامت البلدية بتنظيف
ال ـم ـن ـط ـقــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن وزارة
األشغال قامت بفتح المناهل وتمت
السيطرة على الموقف بمساعدة
فريق اإلنقاذ التطوعي.
ف ـي ـم ــا أع ـل ـن ــت اإلدارة ال ـع ــام ــة
لإلطفاء عن  25حالة إنقاذ ،تعاملت
مـعـهــا ف ــرق اإلطـ ـف ــاء خ ــال هـطــول
أم ـط ــار ،أم ــس ،وق ــال الـمــديــر الـعــام

جانب من تصريف مياه األمطار في الجليب
لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد
المكراد ،إننا تعاملنا مع  37بالغا
لبعض الـحــوادث المتفرقة نتيجة
سوء االحــوال الجوية ،ولم نسجل
أي إصابات.
وأضـ ــاف ال ـم ـكــراد ،فــي تصريح
صحافي ،أن األوضاع كانت مطمئنة
وبخير ،بالرغم من أن البالد شهدت
أمطارا غزيرة ،الفتا إلى أن اإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء ت ـعــام ـلــت م ــع ما
يقارب  37حادثا معظمها انحشار
بـعــض األشـ ـخ ــاص ف ــي ال ـس ـيــارات
والمنازل ،أو بعض األشجار التي
أغلقت بعض الطرق ،لكن جميعها
كانت حوادث بسيطة وتم التعامل
معها واستيعابها بكل سهولة.
من جانب آخر ،قام المدير العام
لإلدارة العامة للجمارك المستشار
جمال الجالوي ،أمس األول ،بجولة
تفقدية إلى غرفة التحكم والسيطرة
بالشويخ ،في حين شكل فرق عمل

لمتابعة التحذيرات الـصــادرة عن
إدارة األرصـ ــاد الـجــويــة ،ومتابعة
س ـيــر ال ـع ـمــل ف ــي ال ـم ـنــافــد ال ـبــريــة

والجوية والبحرية ،وأخرى مرتبطة
بالدفاع المدني للتوجيه وتجاوز
أي مشكالت والطوارئ الجوية.

«األرصاد» :الطقس يتحسن بعد غد
قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة األرصــاد الجوية عبدالعزيز
ً
الـقــراوي ،إن البالد تشهد حاليا حالة من عدم االستقرار في الطقس،
يصاحبها هطول أمـطــار رعــديــة متفرقة تتفاوت فــي شدتها مــا بين
المتوسطة والغزيرة يتوقع لها أن تستمر حتى صباح الغد.
وأضاف القراوي في تصريح لـ (كونا) أمس ،أن البالد تتأثر اآلن بتكاثر
في السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية تؤدي إلى
هطول أمطار رعدية.
وتوقع أن تزداد كميات السحب بنهاية اليوم وتزيد معها فرص هطول
األمطار التي تكون غزيرة على بعض المناطق وتستمر حتى صباح غد.
وأشار إلى التوقعات بالتحسن التدريجي فى حالة الطقس على أن
تقل فرص هطول األمطار يومي االثنين والثالثاء المقبلين مع طقس
ً
غائم جزئيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون
حالة موج البحر خفيفة إلى معتدلة.

أحبط رجال جمرك مطار
الكويت الدولي ،أمس،
محاولة تهريب كمية من
مخدر الحشيش وحبوب
يشتبه في أنها مؤثرات
عقلية كانت بحوزة وافد
عربي قام بإخفائها في
أمتعته لدى وصوله إلى
ً
البالد قادما من موطنه.
وذكر عضو لجنة اإلعالم
الجمركي نواف المطر،
في تصريح صحافي،
أمس ،أن أحد المفتشين
في مطار الكويت الدولي
( )T1اشتبه في وافد
ً
عربي قادما من موطنه،
ليتم توقيفه وإخضاع
أمتعته للتفتيش اليدوي،
فتبين وجود قطعة
من مخدر الحشيش،
وكمية من الحبوب التي
ُيشتبه في أنها مؤثرات
عقلية مخبأة في حقيبة
ً
"الهاند باك" ،مشيرا
إلى أنه تم التواصل مع
اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات لتسلم المتهم
ً
والمضبوطات ،تمهيدا
التخاذ ما يلزم من
إجراء ات قانونية.
وثمن المطر جهود
رجال الجمرك الجوي
في حماية البالد من كل
محاوالت تهريب المواد
المخدرة والمحظورة.
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طلبات نيابية بتشكيل  11لجنة مؤقتة منها «تنمية الموارد»

السبيعي :مزرعتي
اشتريتها في 2012

استحداث واحدة نفطية وعودة «اإلحالل والتوظيف» ...وتقديم طلبات جديدة وارد
محيي عامر
وعلي الصنيدح

من المقرر أن ينظر مجلس األمة
في جلسته العادية ،الثالثاء المقبل،
أكثر من  10طلبات نيابية بتشكيل
لجان مؤقتة ،بجانب تشكيل لجنة
ت ـح ـق ـيــق ب ــرل ـمــان ـي ــة ف ــي م ــوض ــوع
األمطار.
ورغم ما تسببه اللجان المؤقتة
م ــن ربـ ـك ــة ،س ـ ــواء ل ــأم ــان ــة الـعــامــة
الـمـطــالـبــة بتخصيص فــريــق فني
لكل لجنة ،أو على مستوى حضور
ال ـل ـجــان ال ــدائ ـم ــة ،نتيجة مـشــاركــة
ال ـنــائــب ف ــي أك ـث ــر م ــن لـجـنــة تعقد
ً
اجتماعها أحيانا في األوقات ذاتها،
ف ــإن شـهـيــة ال ـن ــواب مـفـتــوحــة على
التشكيل.
وم ــن الـطـلـبــات النيابية المقرر

أولويات «المالية»
ً
تعقد لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية اجتماعا
ً
غ ــدا يـعــد األول ،بـعــد االج ـت ـمــاع ال ــذي زك ــت فـيــه الـنــائــب صــاح
ً
ً
خــورشـيــد رئـيـســا ،والـنــائــب فيصل الـكـنــدري م ـقــررا ،تـحــدد فيه
أولوياتها للمرحلة المقبلة.
ً ً
وتعقد لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعا غدا ،بحضور
وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي،
تناقش خالله موضوع غرق الشوارع ،إثر األمطار التي تعرضت
لها البالد فجر الثالثاء  ،2018/11/6وتداعياته.

نظرها فــي جلسة ال ـثــاثــاء ،إع ــادة
ت ـش ـك ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة اإلحـ ـ ـ ـ ـ ــال وأزمـ ـ ـ ــة
التوظيف ،التي انتهت من تقريرها
الذي شكلت من أجله بدور االنعقاد
الماضي ،إضــافــة إلــى إع ــادة إحياء
لجنة تنمية الموارد البشرية ،التي
كانت موجودة بالمجلس السابق،
وكـ ــان م ــن أبـ ــرز مــواضـيـعـهــا آن ــذاك
"الـبــديــل االسـتــراتـيـجــي" ،لكنها لم
تتمكن من إنجازه.
يضاف إلــى ذلــك طلبات بإعادة
ت ـش ـك ـيــل لـ ـج ــان "ح ـ ـقـ ــوق االنـ ـس ــان
وال ـب ـي ـئــة وتـحـسـيــن بـيـئــة األع ـمــال
واإلسـ ـ ـك ـ ــان والـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
والمرأة واألسرة وذوي االحتياجات
الخاصة".
وم ــن ال ـل ـجــان الـمـسـتـحــدثــة ،في
طلبات النواب ،لجنة تعنى بالقضايا
ال ـن ـف ـط ـي ــة ،فـ ــي وق ـ ــت لـ ــم تـسـتـبـعــد
مصادر نيابية تقديم طلبات أخرى،
ومنها تشكيل لجنة للبدون ،خالل
الجلسة.
ويـ ـق ــول رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـش ــؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية
النائب خالد الشطي لـ "الجريدة"" :من
المفترض أن تتم معالجة حضور
ال ـنــواب فــي الـلـجــان الــدائـمــة ،وبعد
ذلك نبحث مسألة اللجان المؤقتة،
ألننا نعاني عــدم اكتمال النصاب
بـهــا ،نتيجة ع ــدم حـضــور البعض

جلسة انتخابات اللجان الدائمة
لــاج ـت ـمــاع ،م ـمــا ي ـخــل بــالـنـصــاب،
وبالتالي ال ينعقد االجتماع".
وأضـ ـ ــاف ال ـش ـطــي" :ص ـح ـيــح أن
ب ـعــض ال ـل ـج ــان ال ـمــؤق ـتــة مهمتها
نبيلة ،لـكــن مــن الممكن أن نكتفي
بـلجنة أو لجنتين مؤقتتين فقط،
وبعد ذلك يتم مناقشة الكثير أو كل
اختصاصات اللجان المؤقتة من
خالل اللجان الدائمة".
وت ــاب ــع" :ل ـكــن أع ـت ـقــد أن مسألة

ً
الـلـجــان الـمــؤقـتــة أصـبـحــت واق ـعــا،
وهناك عدة رغبات من الزمالء النواب
بتشكيلها والمشاركة فيها".
ً
وردا على س ــؤال بشأن تصديه
لطلب تشكيل ُلجنة دراسة الظواهر
ال ـس ـل ـب ـيــة ،ل ــو قـ ـ ــدم؛ أجـ ـ ــاب" :لـجـنــة
الظواهر السلبية هي في حقيقتها
تريد أن تأخذ دور األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،وأداؤها سيكون
ً
سلبيا ويتنافى مع الدستور ،ورأيي

م ـعــروف بـهــا ،وســأتـصــدى لها في
حال تقديم طلب تشكيلها".
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ك ـش ــف ال ـن ــائ ــب اس ــام ــة
الشاهين أنه شارك عددا من النواب
في تقديم طلبات لتشكيل  6لجان
م ــؤق ـت ــة ،وه ـ ــي ك ــل م ــن "اإلس ـ ـكـ ــان،
وشــؤون المرأة واألســرة ،وتحسين
بـيـئــة األعـ ـم ــال ،وال ـب ـي ـئــة ،وح ـقــوق
اإلنسان ،وشؤون ذوي االحتياجات
الخاصة".

ودع ــا الـشــاهـيــن ،فــي تـصــريــح لـ
"ال ـج ــري ــدة" ،ال ـنــواب إل ــى المشاركة
في اللجان المؤقتة ،ال سيما النواب
غير المرتبطين بمناصب في اللجان
الدائمة (رئيس ومقرر) ،ونأمل منهم
التطوع والمشاركة بها ،لما لها من
أهمية للوطن والمواطنين.

نفى النائب الحميدي السبيعي
حصوله على حيازة زراعية
كمكافأة نظير عدم إسقاط
عضوية النائبني د .جمعان
الحربش ود .وليد الطبطبائي،
في قضية دخول املجلس في
الجلسة األخيرة ،وسحب
النائبان شعيب املوزيري
ومحمد املطير استجوابهما
لرئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر املبارك.
وقال السبيعي ،في تصريح
له ،إن "املهم ما تحقق من
نصر بعدم إسقاط عضوية
الزميلني د .الحربش ود.
الطبطبائي ،واملهم سحب
األخوين شعيب واملطير
استجوابهما" ،مستدركا
بالقول" :بثوا سمومهم
وكذبهم على نطاق الواتس
أب تشهيرًا ،وقالوا إن
الحكومة عطتني مزرعة
مكافأة ،وللعلم مساحتها
 25ألف اشتريتها عام 2012
وافتتحتها عام ."2014

«التشريعية»« :تجنيس أبناء الكويتيات» لم يشمل المتزوجات من «البدون»
اللجنة وافقت على شمولهم في االقتراح وأوصت بتعديل النص
●

محيي عامر

أح ــال ــت لـجـنــة ال ـش ــؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية تقريرها السادس
والثمانين الى مجلس األمة ،الذي انتهت
فيه إلــى الـمــوافـقــة على تجنيس أبناء
الكويتيات المتزوجات ممن ال يحملون
الـجـنـسـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ب ـعــد أن أوص ــت
ب ــإدخ ــال ع ــدة ت ـعــديــات عـلـيــه ،أبــرزهــا
ان يشمل التجنيس أ بـنــاء الكويتيات
المتزوجات من البدون ،مبينة أن النص
الذي ورد إليها يقتصر فقط على أبناء
المتزوجات ممن يحملون جنسية غير
كويتية.
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــذي
حصلت "الجريدة" على نسخه منه ،أن
رئيس مجلس األمــة أحــال الــى اللجنة
االق ـتــراح بـقــانــون الـمـقــدم مــن النائبين
ع ــدن ــان ع ـبــدال ـص ـمــد وخ ـل ـيــل عـبــدالـلــه
بـتــاريــخ  ،2017/4/9لــدراس ـتــه وتـقــديــم
تقريرها بشأنه الى المجلس ،وعقدت
ً
اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ
.2018/10/28
وأض ـ ــاف ال ـت ـقــريــر أن ه ــذا االق ـت ــراح

بقانون ينص على ان تختص اللجنة
الـعـلـيــا للجنسية ب ــدراس ــة اسـتـحـقــاق
الـجـنـسـيــة الـكــويـتـيــة بــالـنـسـبــة ألب ـنــاء
الكويتية المتزوجة ممن يحمل جنسية
غير كويتية ،بناء على طلب مقدم من
األم بموجب نـقــاط استحقاق يذكرها
االقتراح بقانون في المادة الثانية منه
عـلــى سبيل الـمـثــال ال الـحـصــر ،بحيث
َ
ت ـقــوم الـلـجـنــة بــالـمـضــي ق ــدم ــا ف ــي بت
ال ـط ـلــب اذا ح ـصــل م ـقــدمــه ع ـلــى عـشــر
نقاط كحد أدن ــى ،وتـكــون األولــويــة في
التجنيس للحاصلين على نقاط أعلى.
وبـ َّـيــن أن االق ـتــراح ينص كــذلــك على
وجوب أن تبت اللجنة العليا في الطلب
الـمـقــدم إلـيـهــا خ ــال م ــدة ال تــزيــد على
ستين يــومــا مــن تــاريــخ تقديم الطلب،
ً
الداخلية يرفع
وأن تقدم تقريرا لوزير َّ
ً
ال ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ــوضـ ـح ــا فـيــه
اسباب الموافقة على منح الجنسية من
عدمه ،مع عدم جواز التظلم عند رفض
الطلب او اعــادة تقديمه اال اذا توافرت
ً
مواصفات جــديــدة تمنح نقاطا اعلى،
كما نص على ان استيفاء المواصفات
وال ـح ـصــول عـلــى ال ـن ـقــاط الـمـطـلــوبــة ال

يؤثران على حق الجهات المختصة في
ممارسة صالحياتها في تقدير افضلية
وترتيب مقدم الطلب في حدود النسب
المسموح بها للتجنيس.

المذكرة اإليضاحية
ولفت التقرير إلى أن االقتراح بقانون-
حسبما ورد فــي مذكرته االيضاحية-
ي ـهــدف إل ــى ان ـص ــاف ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة
ومـســاواتـهــا بــالــرجــل مــن خ ــال إعـطــاء
أبنائها حــق الـحـصــول على الجنسية
ً
أسوة بالرجل ،مضيفا أنه بعد البحث
والدراسة رأت اللجنة بعض المالحظات
على االقتراح بقانون ،وتتمثل في:
 ت ـعــديــل الــدي ـبــاجــة ب ـح ــذف ع ـبــارة(والقوانين المعدله له) من القانون رقم
 36لسنة  1969وإضــافــة (والـمــراسـيــم
المعدله لــه) للمرسوم ر قــم  467لسنة
.2010
 فــي ال ـمــادة األول ــى ينص االقـتــراحعلى دراســة اللجنة العليا الستحقاق
أبـ ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـت ــزوج ــة م ــن زوج
(يحمل جنسية غير كويتية) ،ولم تورد

اجتماع سابق للجنة التشريعية
المذكرة االيضاحية سبب استخدام هذه
الصيغة والتي تستبعد أبناء الكويتية
من زوج ال يحمل اي جنسية ،لذلك نرى
اس ـب ـتــدال ه ــذه ال ـع ـبــارة ب ـع ـبــارة (زوج
غير كويتي) حتى تشمل جميع ابناء
ً
الكويتيات ،خصوصا أن الغاية مساواة
ابناء الكويتية بأبناء الكويتي من حيث

الحق في الحصول على الجنسية.
 في المادة الثانية بند أوال ،يستخدماالق ـ ـتـ ــراح ل ـفــظ (ب ــال ـت ــأس ـي ــس) لــوصــف
الجنسية ،ونرى ان هذا األمر قد يحتوي
شبهة تمييز وفــي جميع األح ــوال هي
ص ـيــاغــة غ ـيــر مـنـضـبـطــة واألص ـ ــح هو
استخدام لفظ (بصفة أصلية).

 في المادة الثالثة لضبط الصياغةنرى استخدام لفظ (مجلس الوزراء) بدال
من لفظ رئاسة مجلس الوزراء.
 لضبط الـصـيــاغــة الـقــانــونـيــة نــرىح ـ ــذف ك ـل ـمــة (الـ ـسـ ـي ــادي ــة) م ــن الـ ـم ــادة
الرابعة.
 -يجب اإلشارة في صدر القانون الى

ان الجنسية ال تصدر اال بمرسوم.
وانتهت اللجنة ،من خالل التصويت
والـمـنــاقـشــة وت ـب ــادل اآلراء ،وبــإجـمــاع
آراء ال ـح ــاض ــري ــن م ــن أع ـض ــائ ـه ــا ،إلــى
الموافقة على االقتراح بقانون مع اآلخذ
بالمالحظات السالفة البيان.

بوشهري :إحالة واقعة فض الطرود البريدية
المهملة إلى هيئة مكافحة الفساد
أكدت وجود شبهة إضرار بالمال العام وإهمال من مدير البريد الممتاز آنذاك
●
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أك ـ ــدت وزيـ ـ ــرة اإلسـ ـك ــان وزيـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـخ ــدم ــات جـنــان
بــو شـهــري أن عملية تسليم 900
ط ــرد ب ــري ــدي إل ــى االدارة الـعــامــة
للجمارك ،خالل عام  ،2016شابها
الكثير مــن المخالفات ،الفـتــة إلى
إحــالــة الــواقـعــة الــى الهيئة العامة
لمكافحة ال ـف ـســاد ،بـعــد أن أدان ــت
لجنة التحقيق مدير ادارة الطرود
والبريد الممتاز آنذاك.
ً
وجــاء كــام بوشهري ،ردا على
س ـ ــؤال بــرل ـمــانــي ل ـل ـنــائــب أســامــة
الشاهين ،يطلب فيه إفادته بشأن
ن ـق ــل ع ـ ــدد  900ط ـ ــرد ب ــري ــدي مــن
ع ـهــدة ال ـبــريــد ال ــى االدارة الـعــامــة
للجمارك والسند القانوني لهذا
االجــراء ،وبيان أسباب عدم اتخاذ
اج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـع ــري ــف ب ــال ــرس ــائ ــل
والطرود البريدية قبل اتخاذ مثل
هذا االجراء ،ولماذا لم يتم استعادة
الطرود والرسائل البريدية المشار
إليها.
وق ــال ــت ب ــوشـ ـه ــري ،ف ــي ردهـ ــا،
ال ـ ـ ــذي ح ـص ـل ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" عـلــى
ن ـس ـخــة مـ ـن ــه" :ن ـ ـظـ ــرا ل ـم ــا اع ـت ــرى
عـمـلـيــة تـسـلـيــم ال ـط ــرود الـبــريــديــة
الى االدارة العامة للجمارك ،خالل
عــام ( ،2016الـطــرود التي انقضت
ال ـمــدة الـقــانــونـيــة لتسليمها ولــم
يستدل على أصحابها) من شبهة
المخالفة بعدم تحرير قوائم خاصة
بها والتوقيع عليها من الموظف
الـمـخـتــص ،وم ــا ش ــاب عملية نقل
ال ـط ــرود واإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي تلتها
من عوار؛ فقد أصدرنا توجيهاتنا
بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في
الواقعة المشار إليها ،وصدر بذلك
القرار رقم  630بتاريخ ."2018/6/10
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت" :ح ـ ـي ـ ــث بـ ــاشـ ــرت

مطابقة االجراءات للنظم والقوانين
واالتفاقيات الدولية".
وأض ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر" :وب ــاش ــرت
ال ـل ـج ـنــة م ـهــام ـهــا ال ـم ـن ــوط ــة ب ـهــا،
وقــامــت بــإعــداد تقرير انتهت فيه
الى ثبوت قيام جاسم علي حيدر
سراج مدير ادارة الطرود والبريد
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ال ـ ـ ــى ت ـس ـل ـي ــم ال ـ ـطـ ــرود
الـبــريــديــة المهملة إل ــى مسؤولي
االدارة العامة للجمارك ،دون اتباع
االجــراءات المقررة وفقا للقوانين
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ــدولـ ـي ــة
ال ـم ـع ـم ــول بـ ـه ــا ،بـ ـش ــأن م ـعــال ـجــة
الطرود البريدية المهملة ،وأن هناك
ً
ً
إهماال جسيما في اجراءات معالجة
الطرود المهملة".

جنان بوشهري
ً
الـلـجـنــة أعـمــالـهــا وأعـ ــدت تـقــريــرا
انـتـهــت فـيــه ال ــى قـيــام مــديــر ادارة
ال ـط ــرود وال ـبــريــد الـمـمـتــاز آن ــذاك
بتسليم الطرود ،محل الواقعة ،الى
االدارة العامة للجمارك ،من خالل
توجيهات مباشرة الى المسؤولين
وال ـم ــوظ ـف ـي ــن وال ـم ـع ـن ـي ـي ــن ل ــدى
ادارت ـ ـ ـ ـ ــه ،ودون ات ـ ـبـ ــاع ال ـق ــواع ــد
وال ـ ـقـ ــرارات الـمـنـظـمــة وال ـقــوان ـيــن
ال ــدولـ ـي ــة ذات ال ـص ـل ــة بـمـعــالـجــة
البريد المهمل ،ودون تشكيل لجنة
لهذا الغرض ،طبقا لما تقضي به
النظم واللوائح المتبعة".

مكافحة الفساد
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت" :وعـ ـلـ ـي ــه فـ ـق ــد تـمــت
إحالة الموضوع الى الهيئة العامة
لمكافحة الفساد التخاذ شؤونها
نحو اج ــراء التحقيق فــي الواقعة
المشار اليها ،بالنظر لما تنطوي
عـلـيــه م ــن شـبـهــة اإلض ـ ــرار بــالـمــال
العام ،توطئة لمساءلة من يثبت في
حقهم التالعب أو االهمال بما يضر

مصلحة الـخــزانــة الـعــامــة لـلــدولــة،
كما تم التشديد على ضرورة اتباع
الـقــواعــد الـمـقــررة دول ـيــا لمعالجة
ال ـطــرود المهملة وإح ـكــام الرقابة
عليها بمراعاة االجــراءات المقررة
قانونا ،وطبقا ألحدث نظم الحفظ
والتأمين والتسجيل بنظام (.)IPS
وأرف ـ ـقـ ــت ب ــوشـ ـه ــري مـ ــع ردهـ ــا
ت ـقــريــر لـجـنــة الـتـحـقـيــق والـ ـب ــاغ،
الذي تمت احالته الى الهيئة العامة
لمكافحة الـفـســاد بـتــاريــخ  14من
الشهر الماضي ،وجاء في التقرير:
"بــاالشــارة الــى مــوضــوع التحقيق
فــي واق ـعــة فــض ال ـطــرود البريدية
المهملة ،تم تشكيل لجنة تقصي
حقائق بــالـقــرار رقــم  630الـصــادر
بـتــاريــخ  2018/6/10بـشــأن واقـعــة
تسليم عــدد مــن ال ـطــرود البريدية
المهملة الى االدارة العامة للجمارك،
وال ــوق ــوف عـلــى جميع اإلجـ ــراءات
ال ـس ــاب ـق ــة ع ـل ــى ت ـس ـل ـيــم ال ـ ـطـ ــرود،
وبـيــان عــددهــا ومــا تــم اتـخــاذه من
اجراءات عقب تسليمها الى االدارة
العامة للجمارك ،والتحقق من مدى

مخالفات مالية
وب ـ ّـيــن أن تـلــك الــوقــائــع تشكل
ف ــي مـجـمــوعـهــا مـخــالـفــات إداريـ ــة
وم ــال ـي ــة وش ـب ـهــة إض ـ ــرار بــال ـمــال
العام وتعريض مصلحة الخزانة
العامة للخطر ،المتمثل في تحملها
تـ ـع ــويـ ـض ــات ألص ـ ـحـ ــاب الـ ـط ــرود
البريدية ،التي تم اهمالها.
وذكر التقرير أن "لجنة تقصي
الحقائق طلبت فتح تحقيق اداري
مع المسؤولين في قطاع البريد،
وفي حال ثبوت تالعب او استيالء
ع ـل ــى م ـح ـت ــوي ــات ب ـع ــض ال ـط ــرود
او تـعــويــض الـمـضــروريــن فسيتم
إحالة الموضوع الى نيابة االموال
العامة التخاذ إجراءاتها ،وتم عمل
تحقيق اداري ،إعـمــاال ألمــر وكيل
ّ
الـ ــوزارة ،ولــم يتسن س ــؤال جاسم
علي حيدر نظرا إلحالته للتقاعد،
وانتهى التحقيق االداري الى إحالة
الموضوع للهيئة العامة لمكافحة
الفساد ،للنظر في احالة الموضوع
للنيابة العامة من عدمه".

ةديرجلا
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شوشرة :إني أغرق

محمد الرويحل

آخر الكالم:

استمتعوا بسماع أغنية "رسالة من تحت الماء" ،ولكن ال تغرقوا.

«ال تكلمونها ...مجنونة»!
جري سالم الجري
م ــن ال ـخ ـطــورة ال ـش ــدي ــدة ،وج ــود أي شـخـصـيــة ذات ن ــوازع
إج ــرام ـي ــة ف ــي أي م ــدرس ــة؛ ف ـكــم م ــرة ن ـس ـمــع ع ــن ق ـضــايــا قـتــل
واعتداء؛ كان من السهولة تجاوزها لو كان في المدرسة مرشد
اجتماعي يفحص الكل مــرة وا حــدة في السنة؛ قبل و قــوع أي
ً
كارثة؟ ولكن يبدو أن العالج بات خيرا من الوقاية ،ففي الوقت
الحالي أصبح على المعلمين أن يهرعوا فــورا إلى مسؤولي
المدارس لينقذوهم من اي حالة يستغربونها ...فماذا حصل
في الكويت التي تعمر مــدارس وجامعات ا لـقــارات كلها على
حسابها؟
واقعة حدثت في مدرسة ابتدائية للبنات لم يكن فيها مرشدة
اجتماعية ،حيث كان في تلك المدرسة بنت "غريبة األ طــوار"،
معلماتها أعانهن الله على تلك الطالبة التي لم تكن تــدرس؛
بل تقفز على الطاولة ،وتحتضن كل الناس؛ كل يوم يالحظون
أنها غريبة األ طــوار؛ ويدعون الله في عاله أن ينجيهن منها؛
كانت الطالبة تسأل أسئلة غير مألوفة؛ وتمزح وتمرح أثناء
ً
ا لــدرس ،فــورا توجهن إلى مسؤوالت المدرسة ،ولحسن الحظ
ً
كان مزاج المسؤوالت جيدا في تلك الساعة ،فلقد طلبن طاقما
ً
ً
نفسيا مكونا من ستة رجال ينقذوهن من تلك المجنونة؛ إذ
صدق كل الناس كالم إحدى المعلمات عن الطالبة ،والتي قالت
وه ــي تـحـتـســي ال ـشــاي" :ه ــذي الـبـنــت فـيـهــا طـيــف تــوحــد! إنـهــا
خطر على الطالبات! و مــا عندنا مرشدة اجتماعية! ضــروري
نطلب مرشدة" ...في اليوم التالي ،دخل المدرسة ستة رجال من
المختصين النفسيين ،ليخرجوا بالنتيجة األكيدة.
اس ـت ــدع ــوا ت ـلــك ال ـم ـج ـنــونــة؛ وب ـع ــد س ــاع ــات م ــن االخ ـت ـبــارت
ال ــورق ـي ــة وال ـت ـحــال ـيــل ال ـس ـي ـكــولــوج ـيــة الـمـكـثـفــة ع ـل ـي ـهــا؛ مـعــاذ
ا لـلــه مــن الشياطين ا لـتــي تسكن رأ سـهــا ،طلب الطاقم النفسي
حضور المديرة ،فسألتهم :ما النتيجة؟ قالوا :البنت أذكى من
مستوى االبتدائي والمتوسطة؛ ومن فرط الملل ،تلعب كطفلة
عادية؛ بل المفروض أن تقفز سنين على هذا المستوى الدنيء
عـلــى عقليتها ،ولـكــن هــذا األم ــر إع ـجــازي ألنـنــا بــالـكــويــت .أمــا
ً
تفسير تصرفها المرفوض اجتماعيا باحتضانها المعلمات
ً
و صــد يـقــا تـهــا؛ فــذ لــك ألن أ بــا هــا يلطم و جـهـهــا يــو مـيــا ويقذفها
بأقرب شيء أمامه .انتهى كالم المختصين ،والقصة حقيقية.
وب ـم ــا أن ـن ــا ف ــي ب ـلــد األلـ ــف م ـل ـيــار وم ـل ـي ــار دي ـن ــار ســأق ـتــرح
اقتراحات تعجيزية.
 .١نقلد الغرب والشرق؛ ونخصص مدرسة للموهوبين.
 .٢نقلد الغرب والشرق ،ونوظف فحوصات اجتماعية للطالب
ً
جميعا قبل أي "فيلم" يحرج الطالب الذي يعاني الحالة.
 .٣نقلد الغرب والشرق ،ونكف عن سجن أي طالب متفوق،
ً
ول َم ال نقهرهم؟
ألن من هو فوق ال يحتجز في القاع إال تعذيباِ .
فهم في النهاية أبناء عرب مسلمين.

عبد الهادي شال*
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مبارك العبد الهادي
اجتماعات ،تجهيزات ،غرفة طوارئ ،تحذيرات ،تهديد بالمحاسبة،
وفي الختام شوارع تغرق في شبر ماء وهي ليست السابقة األولى من
نوعها ،ولكنها شهدت حوادث متكررة ،وفي كل مرة تستنفر األجهزة
وتخرج التصريحات ويتوعد المسؤولون بمحاسبة المقصرين،
وتنتشر أعمال الصيانة التي يستفيد منها بعض المقاولين ،وتغلق
الطرقات ،والمناطق والشوارع تكتظ باآلليات والحفريات من أجل
صيانة الـمـجــاريــر ،ولـكــن فــي كــل مــرة تـغــرق فــي شبر م ــاء ،وتذهب
الماليين هباء مـنـثــورا ،وكأنها خصصت هبة لبعض المقاولين
وغيرهم من المستفيدين ،ووزارة األشغال في خبر كان.
إلى متى؟ هذا السؤال األكثر شيوعا لدى الشعب الذي هو من يدفع
الفاتورة كعادته .بشائر الخير الجميع يفرح بها ،ولكننا ننشغل
بمتابعة الشوارع التي تسقط في كل اختبار لتحاصر بالمياه من
كل األنحاء ،والشوارع تتعطل ،والزحمة حاضرة في كل وقت ،والناس
يتذمرون وينتقدون ،والنواب يهددون ويلوحون باالستجوابات،
والنتيجة تكرار المسلسل مع كل قطرة مطر "تيتي تيتي مثل مارحتي
جيتي" ،والحال كما هي ،والوضع يرفع شعار "مع طمام المرحوم"،
والمناقصات هي التي تفوز لتجديد أعمال الصيانة التي ال نعرف
هل بالفعل تنفذ أم أنها وهم؟
والـمـشـكـلــة ال ـك ـبــرى ه ــي ت ـك ــرار ال ـح ـكــومــة إطـ ــاق الـتـصــريـحــات
بمحاسبة المخطئين ،وحتى اآلن لم نجد أي محاسبة فعلية وواقعية
ّ
ستحمل األمطار مسؤولية
سوى تشكيل لجان تحقيق أعتقد أنها
األم ــر ،وب ــراء ة المسؤولين ألنهم فوجئوا بسقوطها ،فصحوا من
غفوتهم فجأة ومجاريرهم ال تتسع لكميات األمطار ،ولكن أجمل ما
في األمر هو خروج بعض الوزراء والقياديين من مكاتبهم ليشاهدوا
بعض الشوارع التي عادة ال تدخل في نطاق اختصاصاتهم ألنها
خارج دائرة اهتماماتهم.
هناك من يبرر غرق الشوارع بأن األمر خارج عن مسؤولياتهم،
ً
وأن هناك دوال مـجــاورة حصل فيها مثلما حصل عندنا ،بل إننا
ً
األقــل ض ــررا ،وكــأن هــؤالء يــريــدون أن يقولوا "احـنــا مــو أحـســن من
غيرنا ،والزم نقتدي بغرقهم ،ويجب أن تغرق شــوارعـنــا كما هي
حالهم" ،ولكن هؤالء ال يعلمون كم تبلغ الماليين التي ُص ِرفت على
أعمال صيانة الـشــوارع؟ وال يعلمون أن البنية التحتية تخصص
لها ميزانيات ضخمة.

ً
يـ ـ ـص ـ ــادف غ ـ ـ ــدا األ ح ـ ـ ــد  ١١/١١ذ ك ـ ــرى
الـ ـتـ ـص ــدي ــق عـ ـل ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـ ـ ــذي م ـيــز
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـ ــن بـ ـقـ ـي ــة ج ـ ـيـ ــران ـ ـهـ ــا كـ ــدولـ ــة
د يـمـقــرا طـيــة يحكمها ا لــد س ـتــور ،وينظم
ع ــاق ــة ال ـح ــاك ــم ب ــال ـم ـح ـك ــوم ،ك ـم ــا يـنـظــم
ع ـمــل ال ـس ـل ـطــات الــدس ـتــوريــة ك ــل واح ــدة
على حدة.
وبعد أن مضى على دستور الكويت
ً
 ٥٦ع ــام ــا م ــا زل ـن ــا ن ـج ـهــل ت ـلــك الــوث ـي ـقــة
الجميلة ونفسر موادها حسب أهوائنا
وم ـصــال ـح ـنــا ،ب ــل إن ال ـب ـعــض يـعـتـبــرهــا
مجرد ورقة ال يخرجها من أدراج مكتبه
إال حين يصرح للصحافة عنها أو يجد
فيها منفعة تخدم مصلحته.
ب ـع ــد ك ــل هـ ــذه الـ ـسـ ـن ــوات ن ـج ــد بـعــض
األصوات التي تنادي بتغيير تلك الوثيقة

معللة جمودها وغموض بعض موادها
و ع ــدم مواكبتها لعصرنا ا لـحــا لــي ،و هــو
أ مــر قد نتفق معه لو أن هــذه الوثيقة قد
طبقت بشكل صحيح دون عبث وتعطيل.
ولكن هل التغيير في هذا الوقت العبثي
ولمزيد
سيكون لمصلحة البالد والعباد
ٍ
من الحريات كما أراد المؤسسون؟
ال نريد أن ننجرف خصوصا في الوقت
الـحــالــي إل ــى مـثــل ه ــذه ال ـن ــداء ات حـتــى ال
نـقــع فــي أخ ـطــاء األغـلـبـيــة الـنـيــابـيــة الـتــي
ا نـصــا عــت لـمـجــا مـيــع مـنــد ســة ك ــان هدفها
تدمير العمل السياسي المتزن ،فالدستور
صـمــام أ مــان للجميع ،ال يمكن أن نجعل
مـنــه و سـيـلــة عبثية للمجهول ،فــاأل جــواء
العبثية التي نعيشها ال تسمح بتغيير
هــذه الوثيقة التي قــد تدمر مــا تبقى لنا

إبداع في طياته استشراف!
من نظام دستوري ،حتى إن كان لم يطبق
بشكله الصحيح.

يعني بالعربي المشرمح:
بعد كل الممارسات العبثية التي مررنا
بها وما زلنا ال يمكن لنا أن ننجح في ظلها
لنعدل دستورا مضى عليه أكثر من نصف
قرن ،ونحن في حالة عبث سياسي وفوضى
إداريـ ــة ومــالـيــة وتـخـبــط دس ـتــوري اختلط
فيه الحابل بالنابل بفعل مؤسسة الفساد
التي تمكنت من مفاصل الدولة ،األمر الذي
يــو جــب علينا أن ننظف كــل تلك الظواهر
السلبية ا لـتــي نعيشها ،و مــن ثــم نفكر في
عملية تغيير الدستور أو بعض مواده لما
فيه مصلحة الكويت ونظامها الدستوري.

د .حمود حطاب العنزي

« :»High Lightأزمة أخالقية
القيم واألخالق هي القاعدة الفوالذية لنهضة الشعوب واألمم،
ٌ
ومخدوع كل من ظن أن نهضة الغرب مادية خالصة؛ ألن النهضة
ً
المادية للشعوب ال تكون إال انعكاسا لقيم أخالقية غرست في
المجتمع وآتت أكلها بعد حين ،كقيم األمانة والعدل والتفاني
في العمل ومحاسبة النفس وتكافؤ الفرص ،فأصبحت محاربة
ا لـفـســاد غــا يــة مجتمعية ،لــذ لــك تــم ســد مـنــا فــذ و ص ــول أ هـلــه إ لــى
االستحواذ على القرار السياسي ،وبالتالي الفشل في الوصول
إلى المال العام ومقدرات األمة.
و غـيــر خفي على أ حــد أن مجتمعنا يعيش أز مــة قيمية ،وما
انتشار الفساد إال انعكاس واضح لغياب القيم واأل خــاق ،فما
فسد فاسد وزاد نـفــوذه إال فــي ظــل غياب قيم األ مــا نــة والصدق
والمحاسبية ...الى غير ذلك من قيم أخالقية ،وما وصل الفاسد
إلى أعلى المناصب إال بغياب مبدأ تطبيق القانون ،وهذا سر
ف ـتــح األب ـ ــواب الـخـلـفـيــة ل ـلــوصــول إل ــى ال ـم ـنــاصــب ال ـبــراشــوت ـيــة.
والغريب أن الكل يرفع شعارات تعبر بشكل أساسي عن القيم
األخالقية ،ولكن سرعان ما تتكسر هذه الشعارات على صخرة
المصالح الشخصية ،وهنا يبرز دور القانون وحدة سيفه في
محاسبة من سولت له نفسه التجاوز والفساد مظنة أنه فوق
الحساب .وهنا يحضرني دخول أسامة بن زيد ،رضي الله عنه،
عـلــى ا لـنـبــي ،صـلــى ا لـلــه عليه و سـلــم ،يشفع لـلـمــرأة المخزومية
التي ســر قــت ،فاستشعر محمد النبي المصلح القائد المشرع
ً
ً
خطورة األمر ،فغضب وقام حازما حاميا لألمة ،وقال":والله لو
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ،وهنا تجلت أعلى

محمد السداني

ً
قـمــم األمــانــة وأكـثــرهــا فـتـكــا بــالـفـســاد؛ وه ــي أن يـطـبــق الـقــانــون
ـرد
على الجميع دون أي ا سـتـثـنــاء ات ،فــأول ا ل ــداء ات استثناء فـ ٍ
وا حــد مــن تطبيق ا لـقــا نــون ،فلو ر ســخ لــدى الجميع أن القانون
ـاض سيفه عـلــى الكبير قـبــل ا لـصـغـيــر ،الر ت ــدع ا لـنــاس و مــا تــت
مـ ٍ
بــذور الفساد فــي مجتمعنا الكويتي ،وأصبحت المسافة بين
المجتمع والنهضة مجرد بضعة أعوام ،فاألخالق والقيم كفيلة
وحدها بإصالح ما أفسد الناس ،وإن بحثنا عن عالج لمشاكلنا
ً
بعيدا عن غرس القيم واأل خــاق ،فنحن بهذه الحالة كالطبيب
الذي يعالج األعراض دون أن يكشف سبب الداء ،فإن أقررنا بأن
الداء قيمي أخالقي فإن الدواء يكمن في المؤسسات التعليمية
واإلعالم واألسرة ...الى غير ذلك من وسائل تنشئة اجتماعية.

ً
ختاما:

ً
صدق رسول الله هادي البشرية عندما لخص دعوته قائال :
"إنما ُب ِعثت ألتمم مكارم االخالق" ،وعلى ذلك ربى أصحابه تربية
ً
إسالمية صحيحة ،فكون مجتمعا يــرا قــب فيه ا لـفــرد ذا تــه ،فما
أحوجنا إلى ذلك ،فيسلم المجتمع من اآلفات ،ويكفي أن نعلم أن
القوانين العقابية لم تنزل في التشريع الرباني إال بعد مسيرة
طــويـلــة لـلـتــربـيــة الـقـيـمـيــة األخــاق ـيــة ،فــالـقـيــم هــي ب ـنــاء حصين
يتحطم على ســوره أي غزو فكري ســواء داخلي أو خارجي .ما
من شأنه التخلص من أزمتنا األخالقية ،وبالتالي تتم نهضة
مجتمع كويتي قادر على مواكبة تقدم البشرية.
ودمتم بخير

في حوار جميل مع ابنة أختي
الطبيبة المجتهدة ،سألتني :ما
أهم تخصص علمي تعتقد أنه
م ـهــم بــالـنـسـبــة إل ــى الـمـجـتـمــع؟
فــأج ـبــت ب ـكــل ق ـنــاعــة تخصص
َّ
«علم االجتماع» ،فأنا مؤمن أن
المجتمعات ال تنمو وال تتطور
إال عبر النظريات االجتماعية
التي تؤصل السلوكيات الحسنة
وتضع األنظمة اإلدارية التي من
شأنها أن ترسم صورة حقيقية
ل ـم ـج ـت ـمــع م ـس ـت ــدام ق ــائ ــم عـلــى
أسس علمية صحيحة ،وتكون
فيه عناصر المجتمع متعايشة
م ـت ــآل ـف ــة مـ ــع ب ـع ـض ـه ــا ،ي ـح ـتــرم
ٌّ
كــل منها اآلخ ــر ويـعــرف جميع
األفـ ـ ـ ــراد ال ــواجـ ـب ــات وال ـح ـق ــوق
المنوطة بهم جميعا.
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
الرأسمالية التي نعيش فيها–
إذا صح أن نسميها بهذا االسم-
َّ
تجد أن التخصصات الخدمية
هي التي تتصدر مشهد األهمية،
م ـب ـع ــدة االجـ ـتـ ـم ــاع وأهـ ـل ــه إل ــى
طبقة منعزلة نخبوية منبوذة
لـ ـي ــس لـ ـه ــا ع ــاق ــة بــال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ـ ــذي ت ـع ـيــش فـ ـي ــه؛ م ـم ــا أن ـتــج
حالة اعتباطية من السلوكيات
التي نراها يوميا في كل مكان،
فـتــداخــل مفاهيم بـنــاء السلوك
ك ــال ــدي ــن وال ـ ـعـ ــادات وال ـت ـقــال ـيــد
والموروث االجتماعي أدى إلى
اع ـت ـبــاط ـيــة خ ـط ـيــرة ف ــي سـلــوك
األفـ ـ ـ ـ ــراد ،ف ـت ـج ــده ــم فـ ــي بـعــض

األوق ــات متدينين ج ــدا ،لكنهم
ف ــاس ــدون جـ ــدا ،وت ـجــد وســائــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ت ـعــج
باألدعية واآليات القرآنية ،وفي
الـمـقــابــل تـجــد ه ــذه الـحـســابــات
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ت ـ ـ ـغـ ـ ــرد ب ـ ــاإلش ـ ــاع ـ ــات
واألخبار المغلوطة أو تتراشق
بأقسى أنــواع ُ
السباب والقذف،
ح ــال ــة لـ ــم ت ـن ـت ــج عـ ــن خـ ـل ــل فــي
نظرية اجتماعية لكنها بسبب
غياب النظرية االجتماعية التي
يتبناها المجتمع للتعامل مع
األفراد.
وي ـت ـع ــدى األم ـ ــر هـ ــذا ال ـســوء
إلــى أمــر أس ــوأ ،وهــو أن تتحكم
السلطة أو أصحاب النفوذ في
مفاهيم المجتمع وسلوكياته،
بحيث يكون المجتمع مفرغا من
قراره ،فيكون الحرام حراما متى
ما أرادت السلطة ويكون الحالل
حالال متى ما قبلت السلطة ذلك،
تجهيال للشعوب التي ُحرمت
من قرارها في بناء شكل خاص
ب ـهــا ف ــي ال ـم ـنــع أو اإلب ــاح ــة أو
أنماط الحياة.
َّ
إن ا لـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــات ا ل ـ ـتـ ــي
ُ
تـ ـبـ ـن ــى وف ـ ـقـ ــا لـ ـ ـ ــرؤى أف ـ ــراده ـ ــا
وبـ ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ح ـيــات ـهــم
واحتياجاتهم هي المجتمعات
التي تنمو وتزدهر وتنتج أدبا
وع ـل ـمــا وث ـق ــاف ــة ت ـص ــدره ــا إلــى
جميع شـعــوب ال ـعــالــم ،فتحتل
ب ـ ـهـ ــا مـ ـ ــا عـ ـ ـج ـ ــزت ع ـ ـنـ ــه خـ ـي ــول
نابليون و مــدا فــع موسوليني،

كلما ازدادت الصورة "قتامة" وعال صوت الباطل ،واستشرى الفساد،
وسيق اإلنسان على غير إرادته إلى مصير مجهول بسبب حروب وعداوات
كنا نظن أنها ذهبت مع االستعمار القديم الــذي تحكم في خيرات األمم
ُ
تذكرت ما جاء في مسرحية
والشعوب الضعيفة وال نقول الفقيرة فقط،
غنائية للسيدة "فيروز" حملت اسم "ناطورة المفاتيح" من إبداعات األخوين
رحباني.
هي صورة غريبة وحل عجيب يملكه الضعيف الذي ال حول وال قوة
له حين يقع عليه ظلم ويفقد كل رجاء في فضاء يشعره بآدميته وحريته.
َم ٌ
لك جائر ُيرهق أبناء شعبه للعمل "بالسخرة" إن لم يدفعوا ما عليهم
من ضرائب ويسلط عليهم أعوانه ليمتص نتاج حصادهم ،فيأتي الحرس
ب ـ "زاد الخير" التي تقوم الرائعة فيروز بدورها إلى بالط الملك وتقف بين
يديه تجيب عن أسئلته التي ال تخلو من إذالل حين يسألها :ماذا تستطيع
أن تعمل؟ فتجيبه بأنها تمسح األرض وتطبخ الطعام ،إلى أن تقول :وأغني!
فتغني بانكسار" :يا ملكنا لوال بتنزل على ممالكنا ...تنزل وتشوف مملكة
الليل ومملكة الشمس ومملكة القمر "...كلمات توحي بقيمة الحرية والتأمل
ُ
الذي يتولد منه اإلبداع ،وتتخلق الحلول التي تسعد اإلنسان ...ثم يأمر الملك
بأن تعمل في البالط سخرة كي توفي ما عليها من ضرائب.
من العبارات التي تستوقف من يستمع إلى هذه المسرحية الغنائية ما
جاء على لسان إحداهن:
 دخل شو بيشتغل الملك؟ً
 رد"زاد الخير" كان عفويا :الملك ...بيشتغل ...ملك!ً
بعد أن يشتد الظلم على الرعية يقرر الجميع الرحيل ليبقى الملك وحيدا
بال شعب ،إال "زاد الخير" التي تقرر البقاء ،لذلك تركوا مفاتيح بيوتهم معها،
وهذا المشهد هو الذي استوحي منه اسم األوبريت المسرحي الذي تتطابق
مشاهده مع ما يحدث في كثير من البالد اليوم.
األكثر إثارة ما جاء في الفصل األخير من المسرحية ،حيث حوار الند
للند ،بين الملك وزاد الخير! الملك وحده والرعية شخص واحد هي "زاد
الخير".
 الملك :كيف حال الرعية اليوم؟  -زاد الخير :ضجرانة الملك :اطلعي حتي نتسللى  -زاد الخير :ال أنت انزل الملك :الملك ما ينزل زاد الخير :الشعب موش راح يطلع ....حتى يصل الحوار إلى ذروته.. الملك :وآخرتها معاك بدي أعرف مين الملك أنا ..أم أنت؟ زاد الخير :المحابيس اللي فلتهم هربوا. الملك :عارف عارف ..ما في غير وجهي وجهك. الملك :ما يصير مملكة بال ملك. زاد الخير :وما يصير ملك بال شعب ...ثم تشتد المواجهة... الملكُ :هـم فلوا من أجل أن يسقطوني ...لكن أنا اجتزت األزمة وبقيت. زاد الخير :أنت بقيت ألن أنا بقيت! لكن هال أنا بقول ل ـ حالي إذ راح أظل...انت راح تظل ويكون اللي راحــوا ...راحوا بال تمن ،عشان هيك راح ألبس
فقري وتعاستي ،وأتوج حالي باألعشاب البرية وأتمشى باحتفال تحت
زينة الشجر وقبة السما ،صوب أرض جديدة أتمشى ،وكل ما أبعد مسافة،
عرشك يغرق شبر ،حتى توصل أنت إلى األرض ،وأوصل أنـا إلى الـحريـة.
من العوامل المؤكدة أن نجاح أي عمل إبداعي يزداد قيمة حين يحمل في
ً
آت .هذه المسرحية الغنائية التي صنعها مبدعوها
طياته استشرافا لما هو ٍ
منذ أواحر السبعينيات من القرن الماضي كأنها كانت تقرأ حاضرنا أينما
* كاتب فلسطيني  -كندا
يممنا وجوهنا!

بشاير يعقوب الحمادي

AlSaddani@hotmail.com

سدانيات :ربوا عيالكم!

وجهة نظر ()٢
أ م ــا المجتمعات ا لـتــي ال تملك
قرارها وال تعرف هويتها فهي
مجتمعات مستقبلة ال مرسلة
تـنـتـظــر ال ـغ ــرب ب ـمــا يـحـمــل من
حــديــث وجــديــد ،فـيـطــرأ ويــأخــذ
وقته ثم ينتهي ويذهب مع ريح
الشمال الراحلة.
َّ
إن أضعف اإليمان لمجتمعات
عربية كثيرة منعت من ممارسة
الـسـيــاســة وال ـخ ــوض فـيـهــا ،أن
تبادر لبناء المجتمع اجتماعيا
ف ـت ـح ـس ــن مـ ـ ــن سـ ـ ـل ـ ــوك أف ـ ـ ـ ــراده
وت ـث ـق ـف ـهــم ب ـم ــا ي ـض ـع ـهــم عـلــى
َّ
خطى المجتمعات األخرى ،عل
هذه الخطوة تسهم في تخريج
جيل من أصــاب جيل الشتات،
ً
فيبني مجتمعا صاحب ثقافة
ُ
تـ ـ ـص ـ ــدر إلـ ـ ــى الـ ـع ــال ــم كـ ـص ــورة
مـ ـش ــرق ــة ل ـم ـج ـت ـم ـع ــات ع ــاش ــت
ً
ع ـصــرا مــن ال ـظــام االجـتـمــاعــي
ب ـي ــد س ــاس ــة ل ــم ت ـع ــرف نـظــريــة
للحكم سوى «السيف والجالد».

خارج النص:
ً
 سألت صديقا لي عن مفهومتربية األبناء ،فقال :أكل وشرب
ون ـ ــوم ول ـ ـبـ ــاس ...وال ـح ـم ــد لـلــه،
ف ـق ـلــت لـ ــه :هـ ــذه رع ــاي ــة تـصـلــح
للحيوان واإلنسان ،أما التربية
فهي اهتمام ومتابعة وتنمية
وإرشـ ـ ـ ــاد وت ـث ـق ـي ــف ،وص ــرخ ــت
بأعلى صوت في الديوانية «ربوا
عيالكم لكي ينصلح المجتمع».

مع بداية دور انعقاد جديد لمجلس األمة وبحضور صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،حفظه الله ورعاه ،وكلمة سموة رائعة
والمحفزة ،نحن أمــام فرصة جديدة لنواب األمــة ،ليقوموا بواجبهم
بتحقيق األهــداف والشعارات التي كانوا يتباهون بها أمــام الشعب
من أجل إنجازها في المستقبل القريب ،وفاء منهم بالوعود الكثيرة
والالفتات المليئة بالكلمات الجاذبة لالنتخاب واالختيار.
حملت كلمة سموه في االفتتاح الكثير من المعاني للنواب والشعب
الكويتي ،فيجب االمتثال لجميع ما قاله سموه ،بأن مصلحة الوطن
فوق كل اعتبار وكل مصلحة شخصية ،مع احترام الدستور وتشريعات
القانون وعدم الخوض في الشؤون الخارجية للدول إال بما يليق بنا
فضال عن الحذر من وسائل
كشعب كويتي واع مثقف يحترم اآلخرين،
ً
التواصل االجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية المغرضة والتي
أصبحت أداة للفتن واالبتزاز والهدم واالسـتــرزاق المدمر ،لذا علينا
اإلس ــراع بــإصــدار التشريع ال ــازم لضمان انضباط استخدامها في
اإلطار الصحيح الذي يراعي أمن المجتمع وقيمه الفاضلة ،وحقيقة فإن
كثيرا من الفتن في الخليج والوطن العربي،
وسائل التواصل أيقظت
ً
وحركت الكثير من السفهاء للثورات الفاشلة ،وال ننسى دور بعض
القنوات والمحطات الفضائية ،وما تذيعه وتنشره بهدف تشويه صورة
العرب وزرع أبشع أنواع الفتن بين اإلخوة في الخليج واألمة العربية،
حتى وصل األمر إلى أن الشعوب الشقيقة نشبت بينها موجات من
السباب والكره ،السيما في ضوء األكاذيب والشائعات عن الدول التي
ينشرها البعض عبر تويتر وغيره من وسائل التواصل.
ولعلي ال أتخطى الحقيقة إذا قلت إن هذه خطط ال ترجع إلى العرب
بــأي صلة إنـمــا هــذا هــو هــدف الـغــرب بتفكيك هــذه األم ــة وإضعافها
دائما في الخلف بحيث تبقى بحاجة إلى الغير إلدارة
لألبد وإبقائها
ً
شؤونها وحمايتها وأمـنـهــا ،ومــع األســف نحن الـعــرب ال نتعلم من
أخطاء الماضي ،وال نتعلم أن الغرب يستغل ثرواتنا بحجة الدفاع
عنا ،مع أنهم في الحقيقية يزرعون أراضينا بالمتفجرات القصيرة
والطويلة األمد...
أسفا على هذه األمة العربية ،أسفا على كثرة المسلمين في العالم
ً
وعدم تجمعهم على كلمة واحدة وراية واحدة ،مع أنهم يملكون عناصر
الـقــوة الـقــادرة على رد أي ع ــدوان عليهم ...الــوحــدة والتجمع والقوة
والنهضة وعدم السماح لآلخرين باختراقنا جميعها أمنيات وأحالم
ربما تتحقق في يوم من األيام.

حسين داخل الفضلي حسين داخل الفضلي

جاسم حسين

الحقيقة الضائعة في أزمة الضمان الصحي ...باألدلة
مـنــذ أب ــدت وزارة الـصـحــة توجهها لمواكبة
الـحـكــومــة اإللـكـتــرونـيــة وتطبيق وســائــل الــدفــع
اإللكتروني بالضمان الصحي وفقا لتعليمات
وزارة المالية كانت شركة الخدمات العامة أول
داعــم ،فهيأت النظام اآللــي للدفع بالكي نت عام
 ،٢٠١١وب ــدأ التعامل بــه بجميع الـمــراكــز ماعدا
مركز خدماتها لطبيعته الخاصة ،حيث يستقبل
المعامالت بالجملة مــن مـنــدوب الـشــركــة ،ويتم
ً
دفــع مبلغها نـقــدا ،وكــان العائق الوحيد عندئذ
عــدم القدرة على ربــط المعاملة برقم مرجع «كي
ً
نــت» خــاص بها ،وفقا لتعليمات «المالية» التي
زار وفدها المركز وتبين له صعوبة تطبيق «الكي
نت» فيه للسبب نفسه .وبعد تطبيق «الكي نت»
فترة بباقي المراكز ظهرت مشاكل فنية ،فطلبت
الــوزارة من الشركة تطبيق الطوابع اإللكترونية
وبالفعل طبقتها بجميع الـمــراكــز مــاعــدا مركز
خدمات الشركات .خالل األشهر الثالثة الماضية
جرى األمر كاآلتي :الوزارة تطالب الشركة بسرعة
تطبيق «الكي نــت» - .الشركة ترسل أكثر من ١٠
م ــراس ــات ل ـل ــوزارة لعقد اجـتـمــاع ثــاثــي بينها
وشركتي الكي نت و»الخدمات العامة» لوضع آلية
للتنفيذ لتجنب المشاكل الفنية - .عقد اجتماع يوم
 ٩بين األطراف الثالثة أبدت فيه الشركة استعدادها

٥

إضافات

إليقاف التحصيل النقدي بعد االتفاق على آلية
ً
إلنجاز المعامالت وإنهاي المشاكل الفنية  -نظرا
لعدم وجــود تقدم بــدأت الشركة مراسلة الــوزارة
بـ  ٦كتب أخرى الستعجال التنسيق لكن الوزارة
لم ترد – .وجهت الوزارة إلى الشركة في  ٣١أكتوبر
كتابا بمخالفة عــدم إيـقــاف التحصيل النقدي،
متجاهلة كتب الشركة إليها ،وما تم االتفاق عليه
باجتماع  ٩أكتوبر.
األربعاء  ٣١أكتوبر وما قبله كان العمل يسير
بسالسة ودون ازدحام بواقع  50ثانية للمعاملة،
ً
ً
ووسيلة الــدفــع نـقــدا ،لكن ال ــوزارة وجهت كتابا
بمخالفة الشركة عدم إيقاف التحصيل النقدي ،في
اليوم التالي أوقفت الشركة التحصيل النقدي ولم
يكن هناك وسيلة بديلة ،فنزل كل مراجعي المركز
إلى مركز حولي وبدأ حدوث الكارثة.
عندئذ حــاولــت الـ ــوزارة بأقصى سرعة إنقاذ
الموقف واستنفرت شركة الكي نت لتوريد مكائن
ً
طوابع إلكترونية بواقع  ٢٦جهازا لتركيبها في
مركز خدمات الشركات دون تنسيق مع الشركة
على آلية استقبال المراجعين بنظام الطوابع ودون
تدريب موظفي المركز على استخدامها أو النظر
للمشاكل الفنية.
بعدها في األحد  ٤نوفمبر كانت هناك طوابير

بشرية تمأل المركز ،ومشاحنات ،وحضر موظفو
شركة الكي نــت فــي  8.30صباحا لعمل برمجة
لألجهزة التي لم تكن برمجت واستغرق عملها
ساعة ونصف الساعة ،وفي العاشرة وأمام ضغط
الجماهير بدأ استقبالهم عبر الشبابيك الفردية
بنظام الطوابع اإللكترونية البطيء ،ثــم ظهرت
مشكلة فنية أخــرى بعدم قابلية بعض الطوابع
للتفعيل على أجهزة الكي نت ،وتوقفت معامالت
بـعــض ال ـمــراج ـع ـيــن ،واس ـت ـمــر ه ــذا ال ـح ــال حتى
انتهاء الفترة الصباحية .وفي نفس اليوم بالفترة
المسائية حضر فنيو شركة «كي نت» لحل مشكلة
التفعيل وبعد ساعتين انتهى بهم األمر إلى إغالق
بعض المكائن الستبدالها ،وفي نهاية الدوام حضر
مسؤولون من ال ــوزارة لالطالع على سير العمل
وحـمـلــوا شــركــة الـخــدمــات الـعــامــة سبب تعطيل
الناس وطالبوها بتعيين عدد كبير من الموظفين
لمقابلة الجماهير الغفيرة ،متجاهلين كل األخطاء
الجسيمة الناتجة عــن ال ـقــرارات المتسرعة وكل
المشاكل الفنية الـمــذكــورة ،ومتغافلين الوضع
المثالي ال ــذي كــانــت تقدمه الـشــركــة قبل األزم ــة
بنفس عدد الموظفين ،وكأن القدر كتب على شركة
الخدمات العامة والمراجعين أن يكونوا ضحايا
ألخطاء الوزارة.

«إكسبو التراثي الكويتي» أكبر مهرجان خليجي
البلدان الراقية والرامية إلى سلم الحضارة
وا لـتـمــدن وا لــر قــي تهتم بقيم األ ج ــداد وتراثهم
وج ـم ـع ــه ،م ــن خـ ــال م ــا ع ــاش ــه هـ ــؤالء األجـ ــداد
من ماض خالد في ذا كــرة الزمن ،فنتج تراثهم
الـجـمـيــل عــن ح ـيــاة الـبـســاطــة الــرائ ـقــة عـلــى حد
طبيعة حياتهم ،و هــو مــا ينبغي إ يـصــا لــه إلى
هــذا الـجـيــل ال ــذي ال يعلم كـيــف عــاش أجــدادنــا
من أوضاع شتى.
واليوم ما نالحظه هو مهرجان تراثي كبير
ل ـفــر يــق ( )EXPO 965ف ــي دو لـ ــة ا ل ـكــو يــت تحت
رع ــاي ــة وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام ال ـك ــوي ـت ــي وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
ل ـل ـث ـق ــا ف ــة وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب م ـح ـم ــد ا ل ـج ـب ــري
ووزيرة الشؤون هند الصبيح ووزير التجارة
والصناعة السيد خالد ناصر الروضان.
تناقلت وسائل اإلعالم العربية هذا الحدث
ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــد أك ـ ـبـ ــر م ـ ـهـ ــرجـ ــان ت ـ ــراث ـ ــي خ ـل ـي ـجــي
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط م ــن ح ـيــث ال ـع ــدة وال ـع ــدد
واالس ـت ـق ـبــال وال ـت ـكــريــم والـتـخـطـيــط والـتـنـفـيــذ
واألداء ،عــن ت ــراث ا ل ـبــاد يــة وا ل ـب ـحــر وا لـمــد يـنــة
(الحضر) والقرية.
هــذا الـمـهــرجــان تـعــدى ص ــداه إلــى كــل الــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة وخـ ـص ــوص ــا ال ـم ـه ـت ـم ــة ب ــالـ ـم ــوروث

ا ل ـش ـع ـبــي ،ل ــذ ل ــك ا س ـت ـق ـطــب زواره م ــن ك ــل دول
الخليج العربي ،ناهيك عن اهتمام مباشر من
الـمـســؤولـيــن وال ـك ـتــاب والـبــاحـثـيــن والـفـنــانـيــن
وع ــام ــة ال ـن ــاس الـ ـك ــرام ،ف ـب ــات ه ــذا ال ـم ـهــرجــان
ً
عرسا تراثيا نال إعجاب الجميع من المهتمين
والمتابعين والمتذوقين.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن فــريــق ()EXPO 965
عمل ليل نهار إلنجاح هذا المهرجان التراثي
ال ـخ ـل ـي ـج ــي وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم الـ ـمـ ـنـ ـس ــق الـ ـع ــام
ومؤسسه الباحث التراثي والكاتب محمد علي
كـمــال وز م ــاؤه ا لـتــرا ثـيــون ،فنتج هــذا النجاح
الباهر للمهرجان.
فـشـكــرا ل ـهــذا الـفــريــق الـمـتـكــامــل ال ــذي حفظ
ويحافظ على التراث والقيم والتاريخ المشرق
المشرف لألجداد واآلباء ،ونقله إلى األبناء من
أجل غرس المفاهيم والقيم والمثل اإلنسانية
الـتــي تحلى بـهــا أج ــدادن ــا ،فـضــا عــن ال ــدروس
والعبر والتسامح والعيش بسالم والتسلح بها،
وكما قالها المرحوم حكيم العرب الشيخ زايد
بن سلطان" :من ليس له ماض ليس له حاضر".
وهذا هو التراث وهذه هي الحضارة للبلدان
الرامية إلى التحضر والتقدم ،لتكون لها مكانة
مشعة في سفر التاريخ والتراث العالمي.

ةديرجلا

•
العدد  / 3952السبت  10نوفمبر 2018م  2 /ربيع األول 1440هـ

6

إيران تكثف قمعها لمواطنيها في الخارج
مهدي خلجي -واشنطن إنستيتيوت

يعتبر النظام اإليراني المتشدد
أن القسم األكبر من المواطنين
اإليرانيين الموجودين خارج
البالد الذين يعملون في
األوساط األكاديمية يشكلون
تهديدات أمنية كبيرة ،وقد
ظهرت مؤشرات على تكثيف
هذا النظام جهوده لقمعهم
أينما كانوا ،سواء عبر تنفيذ
أعمال إرهابية على األراضي
األوروبية ،أو منع مزدوجي
الجنسية من دخول إيران.

على الدول الغربية
الوقوف إلى جانب
أبناء الشعب اإليراني
ال سيما الذين
يعيشون ضمن
حدود هذه الدول
أو يحملون جنسية
مزدوجة

فـ ــي  30أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،اس ـت ــدع ــت
الدنمارك سفيرها لــدى طهران
ودعـ ــت االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي إلــى
ف ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات جـ ــديـ ــدة عـلــى
إيران بعدما اكتشفت كوبنهاغن
أن ع ـمــاء اس ـت ـخ ـبــارات الـنـظــام
خططوا لتنفيذ عملية اغتيال
على األراضي الدنماركية .وتفيد
الـتـقــاريــر ب ــأن الـمـسـتـهــدف كــان
الزعيم المنفي لـ»حركة النضال
ال ـ ـعـ ــربـ ــي لـ ـتـ ـح ــري ــر األح ـ ـ ـ ـ ــواز»-
الجماعة التي اتهمتها طهران
بتنفيذ هجوم إرهابي في تلك
ّ
المسماة على اسمها
المنطقة
خالل سبتمبر؛ وتجاهلت إيران
ب ـم ــا ي ــائ ــم م ـصــال ـح ـهــا ادع ـ ــاء
ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة»
مسؤوليته عــن وق ــوع الحادثة
قبل أســابـيــع ،وواق ــع أن القوات
اإليرانية أطلقت صواريخ على
قــواعــد تــابـعــة لــ»تـنـظـيــم الــدولــة
ً
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» فـ ــي سـ ــوريـ ــة ردا
على ذلــك .وجــاء قــرار الدنمارك
فــي أعـقــاب تـطــورات مماثلة في
ُ
فــرنـســا حـيــث ط ـ ِـرد دبلوماسي
إي ــران ــي ف ــي  26أك ـتــوبــر بعدما
ك ـش ـف ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـفــرن ـس ـيــة
ً
مخططا السـتـهــداف تجمع في
باريس نظمته جماعة معارضة
أخـ ـ ــرى ،ه ــي «ح ــرك ــة م ـجــاهــدي
خلق».
وعلى مــدى سنوات ،افترض
العديد مــن المراقبين أن إيــران
ّ
تخلت إلى حد كبير عن أجندتها
الــرام ـيــة إل ــى قـتــل الـمـعــارضـيــن
فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ل ـب ـن ــاء ال ـث ـق ــة مــع
ال ـغ ــرب وتـطـبـيــع ال ـع ــاق ــات مع
ّ ّ
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي .إل أن هــذه
ُ
الـ ـح ــوادث وغ ـيــرهــا ت ـظ ـهــر بــأن
الـنـظــام كــان يسعى منذ بعض
ال ــوق ــت وب ــاه ـت ـم ــام ش ــدي ــد إلــى
ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ـت ـن ـف ـيــذ اغ ـت ـي ــاالت
جــديــدة فــي ال ـخ ــارج ،بــالـتــوازي
م ــع الـ ـمـ ـن ــاورات الـمـحـلـيــة الـتــي
ت ـهــدف إل ــى مـنــع االحـتـجــاجــات
ً
السياسية المستمرة فضال عن
ممارسة ضغوط إعالمية مكثفة
على المستوى المحلي.

تعريف «أعداء» إيران

البعض قد ينظر إلى
العمليات اإلرهابية
اإليرانية المتجددة
في الخارج على
أنها تكتيك متشدد
لتقويض حكومة
الرئيس روحاني

ح ـ ــاف ـ ــظ الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
بصورة غير محددة على تعريفه
ً
لمصطلح «العدو» رهنا بالوضع
السياسي المحلي .ففي يناير
 ،2010وفي وقت قريب من ذروة
«الحركة الخضراء» ،أفاد بعض
وزارة االستخبارات
التقارير أن ً
أط ـل ـق ــت ق ــائـ ـم ــة ض ـ ّـم ــت أس ـم ــاء
ّ
س ـ ـ ــتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن مـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة أج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة
«متورطة في حرب ناعمة» ضد
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،بـمــا

قمع الناشطين واعتقالهم في إيران
فيها شبكات إعالمية ،ومراكز
أبـ ـح ــاث ،وج ّــام ـع ــات ،وك ـيــانــات
تــابـعــة ،وح ــذرت الـ ــوزارة مــن أن
إق ــام ــة ع ــاق ــات م ــع أي م ــن هــذه
المنظمات « مـخــا لــف للقانون»،
ح ـيــث مـنـعــت ع ـلــى الـمــواطـنـيــن
اإليرانيين التوقيع على عقود أو
طلب أموالّ أو أي دعم آخر منها.
وقـ ـ ـ ــد وفـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــري ــف
الـ ـ ــواسـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق ل ـم ـص ـط ـلــح
«ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو» األس ـ ـ ـ ــاس ال ـق ــان ــون ــي
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام الع ـ ـت ـ ـقـ ــال م ــواط ـن ـي ــن
مزدوجي الجنسية ،وفي مقابلة
أج ــري ــت م ــع وزي ـ ــر ال ـم ـخــابــرات
اإليــرانــي محمود علوي فــي 28
أغـ ـسـ ـط ــس ،صـ ـ ـ ّـرح ل ـل ـت ـل ـفــزيــون
الحكومي أنه ّ
تم اعتقال «عشرات
ال ـ ـجـ ــواس ـ ـيـ ــس» ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
الـجـهــاز الـبـيــروقــراطــي لـلــدولــة.
ً
وشـ ّـدد بعدها قائال إننا «نمنع
ّ
تـ ــولـ ــي ال ـم ــواط ـن ـي ــن م ــزدوج ــي
الجنسية أي مناصب حكومية».
وعلى نحو مماثل ،أفادت وكالة
«رويـ ـ ـت ـ ــرز» ف ــي نــوف ـم ـبــر 2017
ب ــأن «الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري» اعـتـقــل
ّ
«ما ال يقل عن  30من مزدوجي
ال ـ ـج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـع ــامـ ـي ــن
ال ـمــاض ـي ـيــن ،ومـعـظـمـهــم بتهم
ال ـت ـج ـس ــس ،وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـحــام ـيــن
والدبلوماسيين واألقارب».
ولتنفيذ مثل هذه العمليات
القمعية ،يستخدم النظام شبكة

واسعة من أجهزة االستخبارات،
فإلى جانب وزارة االستخبارات
الرئيسة و»فيلق القدس» -جناح
ال ـ ـقـ ــوات ال ـخ ــاص ــة ف ــي ال ـحــرس
ال ـ ـثـ ــوري اإلسـ ــامـ ــي ال ـم ـس ــؤول
عـ ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة-
ي ـشــرف ال ـمــرشــد األع ـل ــى بشكل
م ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــدة وك ـ ـ ـ ــاالت
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ات ـ ـخـ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات
ضـ ــد ال ـم ـع ــارض ـي ــن ،ب ـم ــا فـيـهــا
م ـك ــات ــب االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ضـمــن
«الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلس ــام ــي»،
وال ـشــرطــة وال ـج ـيــش الـنـظــامــي،
وال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،ومـكـتــب
ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس ،ووزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة.
فعلى سبيل المثال ،تم اعتقال
ك ـث ـيــر م ــن ال ــرع ــاي ــا اإليــران ـي ـيــن
المزدوجي الجنسية من جهاز
االستخبارات التابع لـ»الحرس
ً
الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــوري» (م ـ ـ ـثـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــواطـ ــن
ال ـبــري ـطــانــي ن ــازان ـي ــن زاج ـ ــاري
رات ـك ـل ـي ــف ،ال ـم ـع ـت ـقــل م ـن ــذ ع ــام
.)2016
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار ه ـ ـ ــذه
الـمـنـظـمــات فــي بـعــض األحـيــان
إل ــى ق ـيــام خ ــاف ــات عـلـنـيــة بين
الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة .فـعـلــى
سبيل الـمـثــال ،حين تـ ّـم اعتقال
دری نجف آبادي ،مواطن يحمل
الجنسيتين اإليرانية والكندية
كــان يعمل مــع فــريــق التفاوض
ال ـ ـنـ ــووي ،ف ــي الـ ـع ــام ال ـمــاضــي،

أع ـل ـنــت اس ـت ـخ ـب ــارات «ال ـح ــرس
الثوري» مسؤوليتها عن اعتقاله
وات ـه ـم ـتــه بــالـتـجـســس .غ ـيــر أن
ً
وزارة االستخبارات دعت مرارا
ً
إلى إطالق سراحه ،مشددة على
ً
أنها ال تعتبره جاسوسا ،وفي
النهاية ،قــام «الـحــرس الـثــوري»
بنقض قــرار ال ــوزارة ،كما يفعل
عادة في مثل هذه األمور.

«ال أمل في أوروبا»
ق ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض إلـ ـ ــى
الـعـمـلـيــات اإلرهــاب ـيــة اإليــرانـيــة
المتجددة في الخارج على أنها
تكتيك متشدد لتقويض حكومة
الرئيس حسن روحاني وإظهار
المزيد من عــدم فعالية االتفاق
النووي بعد انسحاب واشنطن
م ـن ــه ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق م ــن ه ــذا
ً
العام .ومع ذلك ،فبعيدا عن كون
مـخـطـطــات ال ـن ـظــام ف ــي أوروبـ ــا
ب ـم ـثــابــة مـ ــؤشـ ــرات ع ـل ــى الـثـقــة
بالنفس ،تبدو أنها أشبه بفقدان
األمل من قدرة االتحاد األوروبي
على مقاومة الضغط األميركي
وإن ـقــاذ االت ـفــاق ال ـنــووي .فعلى
س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،ن ـق ــل م ـق ــال فــي
صحيفة «فاينانشال تايمز» في
أكتوبر عن دبلوماسيين قولهم
إن «االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي واج ــه
صعوبات في إيجاد دولة عضو

مــن أجــل استضافة قـنــاة مالية
جديدة لحماية التجارة مع إيران
من العقوبات الوشيكة».
وال ش ــك أن خــا مـنـئــي يعتبر
ً
مـثــل ه ــذه الـتـقــاريــر دل ـيــا على
م ــا ذكـ ــره ف ــي خ ـط ــاب أل ـق ــاه في
 17أكتوبر ،حيث قال« :يجب أن
ينصب تركيزنا بشكل أساسي
على الشرق .فالتطلع إلى الغرب
ً
وأوروب ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـي ــس إال ت ـض ـي ـي ـعــا
ل ـلــوقــت ،ويـسـبــب لـنــا الـمـتــاعــب
واإلذالل» .وع ـلــى نـحــو مـمــاثــل،
خالل اجتماعه في  29أغسطس
مع الرئيس والحكومة ،طلب من
المسؤولين تعديل توقعاتهم
حــول االتـحــاد األوروب ــي بقوله:
«ال ب ــأس فــي إقــامــة عــاقــات مع
أوروب ــا واستمرار المفاوضات
م ـع ـهــا ،ول ـك ــن ح ـتــى ف ــي خضم
ذلك ،يجب أال نبني أي أمل حول
أمـ ــور مـثــل االت ـف ــاق ال ـن ــووي أو
ً
االقـتـصــاد» .وطلب منهم أيضا
«أن يراقبوا األمــور بحذر دائــم»
عند التفاوض مع أوروبا.
وترافقت الخطابات المماثلة
مع توجيه تحذيرات للحكومات
األوروبـ ـي ــة ،األم ــر ال ــذي زاد من
الشعور باليأس .ففي  3يوليو،
قــال وزيــر الداخلية عبد الرضا
رحماني فضلي -المعروف بأنه
ُ
ّ
مقرب من خامنئي -بصورة تنذر
ُ
ب ــال ـش ــؤم« ،إذا أغ ـم ـضــت عيني

ّ
فسيمر
ألربــع وعشرين ســاعــة،
أكثر من مليون الجئ عبر حدود
إيران الغربية إلى أوروبا»ُ .وفي
هــذا ال ـصــدد ،وصــف مـقــال ن ِشر
على موقع «مرصاد نيوز» التابع
لـ»الحرس الثوري» التهديد الذي
ّ
وج ـهــه فضلي «بــأنــه أخـطــر من
إغالق مضيق هرمز».

أرضية جديدة للتعاون
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن ،يـعـمــل
آالف اإلي ــران ـي ـي ــن ال ـمــوجــوديــن
خ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد فـ ـ ــي األوس ـ ـ ـ ــاط
األك ــادي ـم ـي ــة ،وال ـم ـن ـظ ـمــات غير
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ووسـ ــائـ ــل اإلعـ ــام
باللغة الـفــارسـيــة ،وغـيــرهــا من
ال ـم ــؤس ـس ــات .وي ـع ـت ـبــر ال ـن ـظــام
اإليـ ــرانـ ــي ال ـم ـت ـش ــدد أن الـقـســم
األكـ ـب ــر م ــن ه ـ ــؤالء ال ـمــواط ـن ـيــن
يشكلون تهديدات أمنية كبيرة،
وأظهرت مؤشرات على تكثيف
ج ـه ــوده لقمعهم أيـنـمــا كــانــوا،
سواء عبر تنفيذ أعمال إرهابية
على األراضي األوروبية ،أو منع
مــزدوجــي الجنسية مــن دخــول
إيـ ــران ،أو اعـتـقــال أول ـئــك الــذيــن
يحملون الجنسية األوروبية أو
الكندية أو األميركية.
وبناء على ذلــك ،يتعين على
حكومات الدول الغربية الوقوف
إلى جانب أبناء الشعب اإليراني،

ال سيما أولئك الذين يعيشون
ض ـمــن ح ـ ــدود هـ ــذه ال ـب ـل ــدان أو
ي ـح ـم ـل ــون ج ـن ـس ـي ــة مـ ــزدوجـ ــة.
إن اس ـت ـع ــداد طـ ـه ــران لـتــرهـيــب
الـجــالـيــة اإليــران ـيــة فــي الشتات
من خــال مثل هــذه االنتهاكات
ً
ً
الصارخة يوفر أساسا مشتركا
ل ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرك ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــيّ ،ويـشـمــل
ذلك فرض عقوبات مكثفة على
كـبــار الـمـســؤولـيــن السياسيين
وال ـع ـس ـكــري ـيــن اإلي ــران ـي ـي ــن في
قضايا حقوق اإلنسان.

النظام حافظ بصورة
غير محددة على
تعريفه لمصطلح
ً
"العدو" رهنا
بالوضع السياسي
المحلي

دبلوماسية حساسة في الصحراء الغربية
●

سارة فوير -واشنطن إنستيتيوت

يـصـ ّـوت مجلس األم ــن الــدولــي على
ت ـمــديــد والي ـ ــة «ب ـع ـثــة األم ـ ــم الـمـتـحــدة
لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم اس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء فـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء
الغربية» (المينورسو) ،وهي قوة حفظ
ال ـســام ال ـتــي تــراقــب الـمـنـطـقــة الـعــازلــة
الفاصلة بين ا لـصـحــراء الغربية التي
تسيطر عليها المغرب وبين الجزائر
وموريتانيا ،منذ عام  .1991وفي ذلك
العام تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق
ً
النار بعد حرب دامت خمسة عشر عاما
للسيطرة على اإلقليم المتنازع عليه
بـيــن الـمـغــرب و»جـبـهــة الـبــولـيـســاريــو»
ال ـت ــي تــدعـمـهــا ّ ال ـج ــزائ ــر ،وي ـ ّـدع ــي هــذا
التنظيم أنه يمثل السكان الصحراويين
األصـلـيـيــن ،وف ــي حـيــن يـكــاد يـكــون من
ش ـب ــه الـ ـم ــؤك ــد أن ي ـت ــم ت ـج ــدي ــد والي ــة
«المينورسو» ،فــإن الزخم الدبوماسي
األخـ ـي ــر ي ــوح ــي بـ ــأن ال ــوض ــع ف ــي تـلــك
المنطقة قد يدخل مرحلة جديدة.
ً
وتحمل حصيلة هذا الزخم آثارا على
مصالح الواليات المتحدة في المنطقة،
ومن بينها الحفاظ على االستقرار في
شمال غرب إفريقيا ،واحتواء التهديدات
اإلرهابية الناشئة من المغرب العربي
وحـ ـ ـ ــدوده ال ـج ـنــوب ـيــة ،وت ــأم ـي ــن األم ــن
البحري لـ»األسطول السادس للبحرية
األميركية» في البحر األبيض المتوسط،
ومن شأن تدهور الوضع في الصحراء
ال ـغ ــرب ـي ــة أن ي ـ ـقـ ـ ّـوض ت ـل ــك ال ـم ـصــالــح
ويــزعــزع استقرار الــدول المحيطة ،في
ّ
ظ ــل س ـي ـنــاريــو ال ـخ ــاف ــة غ ـيــر ال ـمــؤكــد
ف ــي ال ـجــزائــر ال ـم ـج ــاورة ،وال ـت ـهــديــدات
الجهادية المستمرة في شمال إفريقيا
وال ـســاحــل اإلف ــري ـق ــي ،وج ـه ــود روسـيــا
ل ـتــوس ـيــع ن ـف ــوذه ــا ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
المنطقة ،وعلى هذا النحو ينبغي على
واشنطن أن ّتركز على الخطوة األكثر

ً
فعالية في هــذا الـصــدد ،وهــي تشجيع
التقدم على الصعيد الدبلوماسي دون
تـقــويــض الـتـحــالـفــات ال ـضــروريــة لهذا
التقدم.

تعطل االستفتاء
ك ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـبـ ــرر األسـ ـ ــاسـ ـ ــي إلنـ ـش ــاء
«الـمـيـنــورســو» هــو تعزيز اتـفــاق وقف
إط ــاق الـنــار فــي الــوقــت ال ــذي وضعت
ف ـي ــه األط ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـت ـن ــاح ــرة األس ـ ــاس
إلجراء استفتاء ُيفترض أن يختار فيه
ال ـص ـحــراويــون مــا بـيــن االس ـت ـقــال أو
االنـضـمــام إلــى الـمـغــرب ،ولــم يتم بعد
إج ــراء ه ــذا االسـتـفـتــاء بسبب العديد
من العقبات ،بما فيها الخالف حول ما
إذا كان يجب عرض االستقالل الكامل
كـخـيــار ف ــي عـمـلـيــة االس ـت ـف ـتــاء ،وع ــدم
ال ـتــوصــل إل ــى ت ــواف ــق ف ــي اآلراء حــول
شروط أهلية الناخبين ،واندالع أعمال
عنف بصورة دورية.
وم ـن ــذ أواخـ ـ ــر الـتـسـعـيـنـيــات حتى
منتصف العقد األول من القرن الحالي،
عقد المغرب وتنظيم «البوليساريو»
ع ـ ــدة ج ـ ــوالت مـ ــن الـ ـمـ ـف ــاوض ــات غـيــر
ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة ،ت ــوسـ ـط ـ ُـت ف ـ ــي ب ـع ـض ـهــا
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وأجـ ــريـ ــت أخ ــرى
برعاية األمم المتحدة ،وفي عام ً ،2007
اقـتــرحــت حـكــومــة الــربــاط خـطــة لمنح
الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت
السيادة المغربية ،واعتبرت الواليات
ً
ً
المتحدة هذا االقتراح «جديا وواقعيا
ً
ومــوثــوقــا» ،وواف ـقــت فرنسا على هذا
الــرأي ،إال أن «البوليساريو» والجزائر
رفضتاه .وفي العقد التالي ،ومع ّ
تجمد
الـصــراع إلــى حـ ٍّـد كبير ،واصـلــت األمــم
المتحدة تجديد واليــة «المينورسو»
ً
ل ـف ـت ــرات فــاص ـ ًلــة أمـ ــد ك ــل م ـن ـهــا عــامــا
ً
ـدا ،مــدركــة على األرج ــح ْ
دور تلك
واحـ ـ

الـ ـق ــوة ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى االس ـت ـق ــرار
النسبي في المنطقة.
وتـ ــم ت ـجــديــد والي ـ ــة «ال ـم ـي ـنــورســو»
ً
م ــرة أخ ــرى فــي أبــريــل ال ـمــاضــي ،ولكن
ً
لمدة ستة أشهر فقط ،بناء على إلحاح
واشـنـطــن كـمــا أف ــادت بـعــض الـتـقــاريــر.
وف ـ ــي ت ـص ــري ـ ٍـح ل ـم ـم ـثــل ع ــن ال ــوالي ــات
المتحدة بعد تصويت األمم المتحدة،
أشار إلى «عدم إمكانية تسيير المزيد
م ــن األعـ ـم ــال ك ــال ـم ـع ـت ــاد» ،األم ـ ــر ال ــذي
ي ــوح ــي ب ــأن ال ـغــايــة م ــن تـقـصـيــر فـتــرة
ّ
التجديد هي حث األطراف على العودة
إلــى طــاولــة الـمـفــاوضــات .ويـتــاءم هذا
الـ ـتـ ـح ـ ّـول م ــع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـعــامــة
إلدارة ترامب القائم على إرباك الوضع
ال ــراه ــن ،ال ــذي يشمل األم ــور المتعلقة
بالدبلوماسية .باإلضافة إلى ذلك ،كان
مستشار األمن القومي األميركي جون
بولتون قد أعرب -خالل شغله منصب
سـفـيــر ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ــدى األم ــم
المتحدة بين َ
عامي  2005و 2006-عن
اس ـت ـيــائــه م ــن ت ـعــويــق االس ـت ـف ـت ــاء في
الصحراء الغربية بإشارته إلــى «بعثة
األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء
ال ـغــرب ـيــة» بــاع ـت ـبــارهــا عـقـبــة أمـ ــام حل
ً
النزاع بدال من كونها أداة لالستقرار.
وه ـن ــاك تـ ـط ــوران م ـل ـحــوظــان أعـقـبــا
تجديد واليــة «المينورسو» في أبريل:
ْ
األول هـ ــو ق ــط ــع الـ ـمـ ـغ ــرب ع ــاق ــات ـه ــا
ّ
الدبلوماسية مع إيران في مايو ،مدعية
أن إيران ساعدت «حزب الله» على تقديم
ال ــدع ــم ال ـم ــال ــي وال ـل ــوج ـس ـت ــي لـجـبـهــة
«ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو» ع ــن ط ــري ــق ال ـس ـفــارة
اإليــران ـيــة فــي ال ـجــزائــر الـعــاصـمــة .ولــم
ً
تكشف الرباط علنا عن األدلة الخاصة
بـهــا ل ـهــذا االت ـه ــام ،عـلــى الــرغــم مــن أنــه
ً
تم سابقا إيجاد شخصيات مسيطرة
م ــن «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ت ـع ـمــل ف ــي ال ـم ـغــرب،
وهــذه ليست المرة األولــى التي قطعت

محمد السادس

هورست كولر

ناصر بوريطة

مايك بومبيو

فيها الرباط عالقاتها مع طهران ،لكن
الصدع األخير في العالقات بين البلدين
يتماشى بوضوح مع المسعى األميركي
األخير لعزل النظام اإليراني.
والتطور الثاني هو ما حدث في 29
سبتمبر حين أعلن المبعوث الخاص
لألمم المتحدة هورست كولر عن خطط
إلع ــادة إط ــاق الـمـفــاوضــات المباشرة
حـ ــول ن ـ ــزاع الـ ـصـ ـح ــراء ،وب ـع ــد زي ــارت ــه
لـلـمـنـطـقــة وت ـ ـشـ ــاوره م ــع ن ــائ ــب وزي ــر
الخارجية األميركي للشؤون السياسية
ً
ديفيد هيل ،دعا كولر رسميا ممثلين
م ــن ال ـج ــزائ ــر وم ــوري ـت ــان ـي ــا وال ـم ـغــرب
والصحراء الغربية إلجــراء مفاوضات
في جنيف بين  5و 6ديسمبر ،وقبلت
جميع األطـ ــراف األرب ـعــة ه ــذه الــدعــوة،
وإذا أتت إلى المفاوضات في ديسمبر،
فستمثل تلك المحادثات الجولة األولى
مــن مـفــاوضــات مـتـعــددة األطـ ــراف منذ
أكثر من عقد من الزمن.

المسؤولين األميركيين لهذه التطورات
أسلوب تعاملهم مع جلسة التصويت
المقبلة لتجديد وال يــة «المينورسو»
ومــا بعدها ،فقد تميل إدارة الرئيس
تـ ــرامـ ــب إلـ ـ ــى ت ـف ـس ـي ــر قـ ـط ــع ال ـم ـغ ــرب
عالقاتها مع إيران كتصديق لنهجها
الخاص القائم على «الـ ُـحــب القاسي».
وبــال ـف ـعــل ،رب ـم ــا س ـعــت الـمـمـلـكــة إلــى
المشتركة مع الواليات
إظهار قضيتها
ّ
المتحدة مــن أجــل تجنب مــوقــف غير
ودي بشأن الصحراء الغربية .وبالمثل،
قد تجادل واشنطن بأن الزخم الواضح
ال ــذي يـبــديــه كــولــر نـحــو الـمـفــاوضــات
الـمـبــاشــرة يثبت صـحــة ق ــرار تقصير
واليـ ـ ــة «الـ ـمـ ـيـ ـن ــورس ــو» ،ولـ ـك ــن بـغــض
النظر عما إذا كانت التطورات األخيرة
ُ
قد تعزى إلى ذلك القرار ،ينبغي على
اإلدارة األميركية التركيز على وضع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة دب ـل ــوم ــاس ـي ــة لــأشـهــر
المقبلة ال تأخذ فــي االعتبار الفوائد
ال ـظــاهــريــة ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـس ـعــي إلــى
ّ
تغيير الوضع القائم فحسب ،بل تفكر
ً
أيـ ـض ــا بــال ـم ـخــاطــر ال ـم ـصــاح ـبــة الـتــي
يمكن أن تعرقل الحل السلمي للخالف

ّ
وتقوض المصالح األميركية األوسع
ً
نطاقا.
وستظهر هذه المخاطر في طليعة
المشاكلً إذا اعتمدت اإلدارة األميركية
س ـي ــاس ــة ي ـع ـت ـبــرهــا أي م ــن األطـ ـ ــراف
ال ـم ـع ـن ـي ــة أحـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــانـ ــب ب ـش ـكــل
صارخ ،فهذا الوضع قد يدفع الجهات
الـمـتـضــررة إلــى الـقـيــام بــأعـمــال عنف،
وب ــال ــرغ ــم م ــن ك ــل االس ـت ـي ــاء الـمـفـهــوم
الـنــاتــج عــن ع ــدم إح ــراز تـقــدم فــي هــذه
ً
المسألة ،فــإن ان ــدالع نــزاع مسلح مــرة
أخرى في إحدى البقاع القليلة المتبقية
ً
ً
التي تشهد استقالال نسبيا في العالم
ً
العربي سيدفع واشنطن سريعا إلى
ال ـش ـعــور بــالـحـنـيــن إل ــى ال ـع ـقــود الـتــي
تميزت بالهدوء الهش.
ول ـت ـق ـل ـي ــل هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،يـجــب
ُ
ع ـلــى واش ـن ـطــن أن تـطـمـئــن حـلـفــاء هــا
ف ــي الـ ــربـ ــاط -ح ـي ــث ت ـب ـقــى ال ـص ـح ــراء
الغربية قضية مثيرة للعواطف بشكل
كبير -بأن الدعم األميركي للمبادرات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ل ــن ي ـق ـ ّـوض
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
ويشير الـتــاريــخ إلــى أنــه كلما لمست

ً
المملكة المغربية ت ــرددا فــي الموقف
األميركي ،كانت النتيجة حدوث ضرر
ف ــي ال ـع ــاق ــات األم ـيــرك ـيــة-ال ـم ـغــرب ـيــة،
وتــزايــد الـنـشــاطــات المسلحة لجبهة
«البوليساريو» ورعاتها الجزائريين،
وتــراجــع النفوذ األمـيــركــي الكفيل في
ً
توجيه كل جانب بعيدا عن العنف.
كما أن الطبيعة الحساسة للوضع
ُ
الراهن تبرز ضرورة إقرار الكونغرس
لـمــرشــح اإلدارة األمـيــركـيــة لسفيرها
إل ـ ــى الـ ـمـ ـغ ــرب .وب ــال ـم ـث ــل ،ف ـف ــي حـيــن
سبق لوزير الخارجية األميركي مايك
بــومـبـيــو أن نــاقــش مـســألــة الـصـحــراء
الغربية مع وزيــر الخارجية المغربي
ّ
نــاصــر ب ــوري ـط ــة ،ت ـشــكــل دعـ ــوة الـمـلــك
مـحـمــد ال ـس ــادس إل ــى الـبـيــت األبـيــض
الخطوة األكثر أهمية من حيث النتائج،
ّ
التطور أن يشير إلى أن
ومن شأن هذا
الواليات المتحدة تنوي تعزيز عالقتها
مع حليف رئيسي لها حتى في الوقت
ال ــذي تـسـعــى فـيــه إل ــى تحقيق إنـجــاز
دبلوماسي منذ أمد طويل.

المخاطر والمكافآت
مــن المرجح أن تحدد كيفية قــراء ة
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رؤى عالمية
كيف يستطيع العالم اجتناب حرب كونية جديدة؟
كيفن راد – فورين أفيرز

حجم االقتصاد المحلي الصيني
وانخراط بكين المستمر في
ميدان االقتصاد مع بقية الدول
خارج العالم األميركي ومواكبة
هذا كله لتقنيات جديدة في
السيطرة السياسية ...كل ذلك
يجب أن يعطي أولئك الذين
يفكرون في أن الصين سوف
تنهار كاالتحاد السوفياتي
السابق فرصة إلعادة التفكير
في توقعاتهم.

االتحاد السوفياتي
السابق أقام أنظمة
عميلة حول العالم
شبيهة بطبيعته
العقائدية ...ولكن
هل هناك أدلة على
أن الصين تفعل
الشيء ذاته؟

هل تشكل الرأسمالية
االستبدادية
ً
الصينية تحديا
للرأسمالية
الديمقراطية؟

زعماء الدول المشاركة في اتفاقية باريس حول تغير المناخ عام ٢٠١٥
تـ ـح ــل ف ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر ال ـ ـجـ ــاري
الــذكــرى المئوية لنهاية مــا كان
يدعى «حــرب انهاء كل الحروب»
ب ـيــن ال ـق ــوى الـعـظـمــى ف ــي مطلع
ال ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،وق ـ ـ ــد ت ـب ـيــن
ً
طـبـعــا أن تـلــك ال ـح ــرب ل ــم تحقق
هــدف ـهــا ال ـم ــرج ــو ع ـلــى االط ـ ــاق،
وبسبب سلسلة من الكوارث غير
المقصودة التي أعقبتها وقعت
حروب جديدة وأعيد رسم حدود
جيوسياسية للعالم ثالث مرات
منذ ذلك الوقت.
وعندما تنظر أجيال المستقبل
الى سنة  2018قد ترى أنها السنة
التي تحولت فيها العالقات بين
ال ـقــوت ـيــن الـعـظـمـيـيــن ف ــي ال ـقــرن
ال ـح ــادي والـعـشــريــن – الــواليــات
المتحدة والصين – من التعايش
السلمي الى مواجهة جديدة على
الــرغــم مــن عــدم وض ــوح مسارها
بشكل مؤكد.
وســوف يتعين على الواليات
ال ـم ـت ـحــدة والـ ـ ــدول الـحـلـيـفــة لها
حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم الـ ـنـ ـظ ــر الـ ـ ــى ع ــدد
مـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة ال ـم ـه ـم ــة مـ ــع ق ـيــام
واش ـن ـطــن بـتــرجـمــة ه ــذا الـتـغـيــر
األس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ــي االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــة
الـ ـ ــى س ـي ــاس ــة ع ـم ـل ـي ــات ـي ــة .وف ــي
الـمـقــام األول يـجــب مـعــرفــة غاية
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـن ـهــائ ـيــة،
وم ــا ه ــي ال ـخ ـطــوات ال ـتــي ســوف
تـقــوم بـهــا اذا لــم تـكـتــرث الصين
بــال ـم ـطــالــب ال ـت ــي ح ــدده ــا نــائــب
الرئيس األميركي مايك بنس في
خطابه حول «اتفاق تجاري عادل

ومتبادل» وانهاء سرقة «الملكية
ال ـف ـك ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» وت ـحــويــل
التقنية األميركية بالقوة ومن ثم
رفضها ،ومــاذا ســوف يحدث اذا
لم تحقق االستراتيجية األميركية
الـجــديــدة الـغــايــة الـمــرجــوة منها
ً
وأفضت بــدال من ذلك الى نتائج
عـكـسـيــة تـتـمـثــل ب ـش ـكــل رئـيـســي
ف ــي زيـ ــادة ال ـم ـب ــادالت الـتـجــاريــة
وا لـنــز عــة الوطنية والقتالية من
ج ــان ــب ال ـص ـي ــن؟ وي ـن ـط ــوي ه ــذا
االحتمال على جانبين :األول أن
تذعن بكين لهذه التغيرات التي
تريدها واشنطن ،أو أن تضاعف
سياستها الحالية.
ويـتـمـثــل ال ـجــانــب ال ـثــانــي في
م ـعــرفــة ال ـقــواعــد ال ـج ــديــدة لـهــذه
ال ـل ـع ـبــة م ــع وج ــودن ــا ف ــي خضم
م ـنــاف ـســة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،وك ـيــف
يمكن للواليات المتحدة التوصل
الى فهم مشترك مع الصين في ما
يتعلق بنوعية القواعد الجديدة؟
وهل هناك أي قواعد جديدة في
ال ــوق ــت ال ــراه ــن تـخـتـلــف ع ــن تلك
التي يمكن أن تظهر بمرور الوقت
نتيجة ا لــد يـنــا مـيـكـيــة العمالتية
للمنافسة االستراتيجية؟ وكيف،
على سبيل المثال ،سوف تتصرف
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي مواجهة
ال ـ ـحـ ــوادث ال ـخ ـط ـيــرة ف ــي الـبـحــر
والـ ـج ــو وال ـه ـج ـم ــات ال ـسـبــران ـيــة
واالن ـت ـشــار ال ـن ــووي والـمـنــافـســة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي دول ثــالـثــة
ثــم ش ــراء وبـيــع سـنــدات الخزينة
األم ـي ــرك ـي ــة وم ـس ـت ـق ـبــل م ـع ــدالت

ال ـ ـفـ ــائـ ــدة وم ـ ـيـ ــاديـ ــن ال ـس ـي ــاس ــة
الرئيسية األخرى؟

الـ ــذيـ ــن يـ ـفـ ـك ــرون فـ ــي أن ال ـص ـيــن
سوف تنهار كما كان حال االتحاد
السوفياتي فرصة العادة التفكير
في توقعاتهم.

والسؤال الحيوي هو :هل توجد
فــرصــة لـقـيــام ح ــوار استراتيجي
بين الصين والــواليــات المتحدة
حول مستقبل العالقات الثنائية؟
وكيف تستطيع واشنطن وبكين
في غياب القواعد الجديدة تفادي
االنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراف نـ ـح ــو ح ـ ـ ــرب ب ـ ـ ــاردة
جديدة؟ ومن ثم الى حرب حقيقية؟
وفي ما يتعلق بتفكير البعض
من االستراتيجيين األميركيين في
سياسة تغيير سياسة بالدهم ازاء
الصين يقول جورج كينان الكاتب
فـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «لـ ــونـ ــغ ت ـل ـي ـغ ــرام»
ف ــي مـقــالــة ع ــن «م ـص ــادر الـسـلــوك
السوفياتي» إن ذلك يتطلب قراءة
م ـتــأن ـيــة ،وه ــو ي ــرى أن االح ـت ــواء
الـمــائــم لـمــوسـكــو س ــوف يفضي
الــى تمزقها تحت تأثير ضغوط
داخ ـل ـي ــة .وه ـ ــذا افـ ـت ــراض ج ــريء
يقول إنــه في حــرب بــاردة جديدة
سـ ــوف ي ـن ـه ــار ال ـن ـظ ــام الـصـيـنــي
تحت تأثير تناقضاته الداخلية
في حــال تطبيق سياسة مماثلة،
ً
وق ــد ي ـكــون ذل ــك صـحـيـحــا ،ولكن
حجم االقتصاد المحلي الصيني
وانخراط بكين المستمر في ميدان
االقـتـصــاد مــع بقية ال ــدول خــارج
ال ـعــالــم األم ـي ــرك ــي وم ــواك ـب ــة ذلــك
كله لتقنيات جديدة في السيطرة
السياسية يجب أن يعطي أولئك

الرأسمالية الديمقراطية

مستقبل العالقات الثنائية

وال ـس ــؤال هــو:هــل الــرأسـمــالـيــة
االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة تـشـكــل
ً
تحديا للرأسمالية الديمقراطية
ك ـم ــا ك ـ ــان ال ـ ـحـ ــال ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ــى
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي ال ـس ــاب ــق؟
ل ـق ــد أقـ ـ ــام االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـيــاتــي
أنظمة عميلة حول العالم شبيهة
بـطـبـيـعـتــه ال ـع ـقــائــديــة .ول ـكــن هل
ه ـن ــاك أي أدلـ ـ ــة ع ـل ــى أن الـصـيــن
تفعل الـشــيء ذات ــه؟ واذا كــان ذلك
ه ــو م ــا ت ـق ــوم ب ـك ـيــن ب ــه ف ـه ــل مــن
دليل على نجاحها أو فشلها في
تحقيق هــذا الهدف؟ ثم هل تقوم
ال ـص ـي ــن ب ـع ـمــل م ـخ ـت ـلــف يـعـتـمــد
على توسيع تأثيرها االقتصادي
العالمي يمكنها التعويل عليه في
ح ــال تـعــرض مـصــالــح سياستها
الخارجية للخطر؟
فــي غـضــون ذل ــك ،هــل الــواليــات
الـمـتـحــدة مـسـتـعــدة ل ـبــذل جـهــود
استراتيجية معاكسة لاللتزامات
الـصـيـنـيــة ال ـمــال ـيــة الـمـتـمـثـلــة في
ب ــرام ــج الـصـيــن ال ـتــي ت ـقــدر بـعــدة
تــريـلـيــونــات مــن ال ـ ــدوالرات – بما
في ذلــك مـبــادرة الـحــزام والطريق
وت ـقــديــم ال ـق ــروض وال ـم ـســاعــدات
المالية الثنائية؟ أو هل واشنطن
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد ل ــاس ـت ـم ــرار فــي

ت ـق ـل ـيــص م ـي ــزان ـي ــات ال ـم ـس ــاع ــدة
مــن أج ــل خـفــض حـجــم خدماتها
ال ـخ ــارج ـي ــة؟ وال ب ــد م ــن االشـ ــارة
فــي ه ــذا ال ـصــدد ال ــى أن الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة س ـي ـطــرت ع ـلــى أوروبـ ــا
الـغــربـيــة وانـتــزعـتـهــا مــن االتـحــاد
السوفياتي السابق نتيجة طرحها
لخطة مارشال ،وهي لن تتمكن من
كـســب منافستها االستراتيجية
مع الصين في أوراسيا وإفريقيا
وأميركا الالتينية.
ً
م ــن ج ـهــة اخـ ـ ــرى ،وب ـع ـي ــدا عن
تقديم القروض والمساعدات فإن
السؤال األوسع الذي يطرح نفسه
هــو هــل س ــوف تـنــافــس الــواليــات
المتحدة بـمــرور الــوقــت األحـجــام
الـضـخـمــة لـلـصـيــن ف ــي الـمـيــاديــن
االق ـت ـصــاديــة واالس ـت ـث ـمــاريــة في
آسـيــا وأوروب ـ ــا؟ ثــم كـيــف سيؤثر
الغاء واشنطن لمعاهدة الشراكة
عبر المحيط الهادئ على أوروبا
مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث األهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـن ـس ـب ـي ــة
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ك ـشــريــك في
م ـي ــادي ــن الـ ـتـ ـج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار
والتقنية مع الــدول األوروبية في
المستقبل؟ وم ـعــروف أن الصين
ً
ً
تمثل شريكا اقتصاديا أكبر مع
آسيا وإفريقيا وبقدر يفوق دور
واشنطن ،ومن المحتمل أن تتخذ
أوروبا وأميركا الالتينية خطوات
ً
مماثلة على هذا الصعيد أيضا.

موقف الحلفاء
ولهذه األسـبــاب وغيرها كيف

يمكن أن ّ
تكون الواليات المتحدة
اضافة الــى حلفائها وأصدقائها
حول العالم الثقة باعتمادهم على
استراتيجية واشنطن التنافسية
الـ ـج ــدي ــدة ض ــد الـ ـصـ ـي ــن؟ ورب ـم ــا
يـقــرر الكثير مــن حلفاء الــواليــات
المتحدة اخفاء رهانهم واالنتظار
حتى تصبح األمور واضحة بقدر
أكبر ومعرفة هل التحول األميركي
ً
سيكون دائما وهل سينجح؟.
واضافة الى ذلك ما هي الفكرة
الـتــي يمكن أن تقدمها الــواليــات
المتحدة الى العالم من أجل دعم
استراتيجيتها الجديدة على شكل
بديل للهيمنة الصينية االقليمية
والـعــالـمـيــة؟ وك ــان نــائــب الرئيس
األميركي مايك بنس طرح بحذر
دعوته المتعلقة باألسلحة ضمن
منظور المصلحة األميركية ولكنه
ل ــم ي ـشــرح ه ــذه ال ـف ـكــرة بالنسبة
الى المجتمع الدولي على أساس
المصالح المشتركة وتشاطر القيم
ال ـتــي كــانــت س ــائ ــدة ب ـعــد ال ـحــرب
العالمية الثانية .وهل ترك للعالم
لالختيار بين قوتين؟
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ،يـتـعـيــن ع ـلــى خ ـبــراء
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة والدول الحليفة التفكير
ف ـ ـ ــي كـ ـيـ ـفـ ـي ــة تـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة – الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ع ـلــى
االقتصاد العالمي وتصرفاته ازاء
تغير الـمـنــاخ فــي األج ــل الـقــريــب،
ثم إن ابتعاد االقتصاد األميركي
بـ ـشـ ـك ــل جـ ـ ـ ـ ــذري عـ ـ ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ـص ـي ـنــي ي ـم ـكــن أن ي ـف ـضــي ال ــى

انـ ـهـ ـي ــار الـ ـتـ ـج ــارة ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،أو
اضـعــاف قيمتها بـصــورة كبيرة،
وسوف يكون لهذه الهزة تأثيرها
السلبي البارز على النمو األميركي
والعالمي في العام المقبل ،وربما
يتسبب فــي حــدوث ركــود عالمي
ً
أيضا.
ً
وقد حذر تقرير صدر أخيرا عن
األمم المتحدة حول تغير المناخ
من كارثة كونية بسبب عجز الدول
ال ـتــي تـسـبــب انـبـعــاثــات الـكــربــون
ال ــواس ـع ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ع ــن ات ـخــاذ
اجـ ـ ــراءات كــافـيــة ف ــي ه ــذا الـصــدد
حتى اآلن .ثــم مــاذا ســوف يحدث
اذا ع ــادت الصين الــى اجــراء اتـهــا
الوطنية المحدودة بالنسبة الى
تـخـفـيــف ان ـب ـعــاثــات ال ـكــربــون في
غياب نظام دولي بيئي؟ ومعروف
أن ال ـص ـي ــن م ـل ـت ــزم ــة فـ ــي ال ــوق ــت
الراهن بالتعهدات التي قدمتها في
اتفاقية باريس حول تغير المناخ،
وانسحاب الواليات المتحدة من
تلك االتفاقية أضعف ذلك النظام،
وقد تستخدم بكين ذلك االنسحاب
األميركي الرسمي ،أو انهيار أوسع
للعالقات األميركية الصينية ،من
أجل االنسحاب من تلك االتفاقية
ً
أيضا ،وعلى الرغم من عدم اكتراث
واشنطن بذلك غير أن هــذا ليس
ً
موقفا ينسحب على حلفائها.

رهان «البنتاغون» على كسب معركة الذكاء االصطناعي
●

مايكل أوسلين – فورين أفيرز

في عام  2013انطلقت الطائرات المسيرة من
طراز اكس –  47بي بصورة مستقلة وتمكنت
من تحديد مسار طيرانها وأكملت المهمة التي
كلفها بها البشر ،وأعلنت تلك العملية بزوغ
فجر أنظمة تسليح مستقلة ،ولكن الطائرات
المسيرة لم تكن مستقلة بالمعنى الصحيح
ً
نظرا ألن البشر كانوا يخططون لجميع مراحل
عملياتها مع ترك القرار لها لتحديد الخيارات
المطلوبة.
وبعد خمس سنوات يقول خبراء الطيران
إن ـه ــم ي ـقــومــون ب ـخ ـطــوات م ــن شــأن ـهــا تغيير
ال ـحــروب فــي المستقبل ،وال ـيــوم دخ ــل الــذكــاء
االص ـط ـنــاعــي حـلـبــة ال ـم ـنــاف ـســة ال ـج ــدي ــدة في
الميادين العسكرية مع تقدم الصين وروسيا
فــي ه ــذا الـمـيــدان فيما ســارعــت وزارة الــدفــاع
األميركية الى اتخاذ خطوات الفتة على الرغم
مــن اعتبارها مــن قبل البعض بأنها انطلقت
متأخرة.

الموجة التالية من الذكاء االصطناعي
فــي خ ـطــوة تـعـكــس م ــدى الـثـقــة فــي ق ــدرات
تـعـلـيــم اآلالت الـحــالـيــة مـنـحــت وزارة الــدفــاع
األميركية في اآلونة األخيرة بوز آلن هاملتون
ً
ع ـق ــدا بـقـيـمــة  885م ـل ـيــون دوالر ع ـلــى خمس
س ـنــوات مــن أجــل تـقــديــم أول اسـتـخــدام واســع
ال ـن ـطــاق ألن ـظ ـمــة ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي يشمل
تحليل الكميات الهائلة من المعلومات التي
وفــرت ـهــا ال ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيــرة ،ك ـمــا أن وكــالــة
استخبارات الــدفــاع (دي آي ايــه) تقوم بصنع
نظام مساعدة سريع لعمليات تحليل قاعدة
بيانات تهدف الى جعل التفاعل بين المحللين
الـبـشــر وك ــاود وأنـظـمــة معالجة المعلومات
المؤتمتة أكثر فعالية.
وعلى الرغم من وجوده منذ حوالي نصف
قرن على شكل فكرة فإن الذكاء االصطناعي ال
ً
يــزال في مرحلة غير ناضجة نسبيا للتطور،

ويركز عقد بوز آلن على ما يعرف عموما باسم
«الذكاء االصطناعي الضيق» حيث يركز برنامج
ً
الـحــاســوب على هــدف مـحــدد وغــالـبــا يشتمل
على أتمتة ما قام به البشر في وقت سابق .أما
ً
مـشــروع «دارب ــا» فهو أكـثــر طـمــوحــا ،وبحسب
مدير هــذا المشروع ستيفن ووكــر فــإن الذكاء
االصـطـنــاعــي «نـكـســت» يسعى الــى «استطالع
كيفية حصول اآلالت على اتصاالت مع القدرة
على تحديد أوضاع وبيئة جديدة والتكيف مع
هذه الحصيلة».

مستويات ذكاء أعلى
وال ـهــدف مــن وراء ذلــك كما تــم شــرحــه على
موقع الذكاء االصطناعي «نكست» هو تحقيق
ً
مستويات أعلى كثيرا مــن الــذكــاء تسمح بها
اآلالت في ما يتعلق بأنظمة األسلحة ،والمضي
الى أبعد من أنواع الطائرات المسيرة التي كانت
ً
لسنوات عديدة جزءا من الترسانة الحربية.
وي ـق ـت ــرح ال ـج ـيــل ال ـتــال ــي م ــن دارب ـ ــا ال ــذك ــاء
االصطناعي تطوير تفكير منهجي يتعلق بما
يدعوه علماء الذكاء االصطناعي «التعلم غير
الـمــراقــب» حيث تـحــاول العمليات الحسابية
نفسها تحديد نماذج في المعلومات.
فــي غـضــون ذلــك ب ــدأت واشـنـطــن استطالع
م ـض ــاع ـف ــات ال ـس ـي ــاس ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـمــوجــة
التالية مــن الــذكــاء االصطناعي والـتــي تشمل
االم ـك ــان ـي ــة الـتـقـنـيــة وال ـت ــأث ـي ــر ال ـب ـش ــري على
المسائل األخــاقـيــة .كما أن لــدى قلة فقط من
ص ـنــاع ال ـس ـيــاســة ف ـكــرة واض ـح ــة ع ـمــا يعنيه
الذكاء االصطناعي أو كيفية تطوره .وعلى أي
حال فإنهم يصغون الى تهديدات دول معادية
تتقدم على الواليات المتحدة في قدرات الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي .وت ـت ـص ــدر ال ـص ـيــن قــائ ـمــة تلك
الدول ويليها بصورة مباشرة روسيا كمصدر
للقلق .وتعتبر الصين الدولة األولى في العالم
وقد خصصت أكثر من ملياري دوالر من أجل
بناء متنزه صناعي للذكاء االصطناعي وهي
تأمل في تعزيز صناعة هذا الميدان بحوالي

 150مليار دوالر خالل أقل من قرن ،وقد بدأت
روسيا على الرغم من تخلفها في هذا المجال
بوضع خطة شاملة تهدف الى زيــادة األتمتة
فــي المجتمع وال ـق ــوات المسلحة اضــافــة الــى
اقامة مركز وطني لتطوير الذكاء االصطناعي
وبدأت بسلسلة من ألعاب حرب هذا الذكاء من
أجل فهم التقنية المحتملة في ساحات القتال.
وبسبب مثل هــذه التطورات يشعر الكثيرون
بأن الواليات المتحدة تحاول اللحاق بالدول
االخرى وخاصة بالصين.

دور «البنتاغون»
وم ـ ــع ب ـ ــذل واشـ ـنـ ـط ــن ل ـج ـه ــود ط ـ ــرح خـطــة
وطنية شاملة للذكاء االصطناعي بدأت وزارة
الدفاع أجندتها الخاصة وأعلنت في الصيف
ال ـمــاضــي ع ــن تــأسـيــس مــركــز مـشـتــرك لـلــذكــاء
االصطناعي تحت ادارة مـســؤول المعلومات
في الوزارة مع دعم من جانب مجلس االبتكار

بــرئــاســة الــرئـيــس الـســابــق لشركة غــوغــل اريــك
شميت ،وسوف يعمل هذا المركز على دراسة
دور الذكاء االصطناعي والتعلم عبر اآلالت في
ً
األنظمة العسكرية .وبشكل أكثر تحديدا سوف
يـقــوم الـمــركــز بتنسيق عـمــل م ـب ــادرات الــذكــاء
االص ـط ـنــاعــي ال ـتــي تـحـظــى ب ــأول ــوي ــة قـصــوى
اضافة الى زيادة التعاون مع القطاع الخاص
واألوساط األكاديمية ومحاولة تطوير الجيل
التالي من مواهب الذكاء االصطناعي.
ً
ومــن المحتمل أيضا أن يعمل المركز على
دعم عمل وحدة االبتكار في وزارة الدفاع التي
تأسست على مقربة مــن وادي السيلكون في
سنة  2015من أجل التشارك مع شركات مدنية
بغية طرح أساليب استثنائية وغير تقليدية
عالية التقنية لبرامج وزارة الــدفــاع .وتشمل
أمثلة الشراكة مع وحدة االبتكار في البنتاغون
عـمـلـيــة مــع شــركــة ت ـهــدف ال ــى تـحــديــد ورصــد
وابعاد الطائرات المسيرة المارقة عن األجواء
وعملية اخرى تستخدم الحساب من أجل توقع

حدوث أعطال ميكانيكية في العربات المدرعة
المقاتلة التابعة للجيش.
في ضوء الوتيرة السريعة للتطور في هذا
ال ـم ـيــدان قــد يـكـمــن األس ــاس لـنـجــاح الــواليــات
المتحدة في الذكاء االصطناعي في الشراكات
بين القطاعين الـعــام وال ـخــاص على غ ــرار ما
تحقق فــي وح ــدة االب ـت ـكــار فــي وزارة الــدفــاع.
وعلى الرغم من ذلك فإن المعارضة من جانب
غوغل وغيرها من شركات التقنية ازاء العمل
مع واشنطن يمكن أن يدفع الحكومة األميركية
الــى البحث عــن شــركــاء راغـبـيــن .وعـلــى سبيل
المثال فقد وعد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل
ساندر بيشاي في الصيف الماضي أال تعمل
شركة غوغل في تطبيقات عسكرية في ميدان
الذكاء االصطناعي .وجاء هذا الوعد كردة فعل
على االنتقادات التي وجهت الى غوغل بسبب
تـعــاونـهــا م ــع م ـش ــروع مــافــن ف ــي س ــاح الـجــو
األمـيــركــي وه ــو ع ـبــارة عــن م ـبــادرة تــرمــي الــى
أتمتة طريقة تعريف صور التقطتها الطائرات
المسيرة واألقمار االصطناعية.
وثمة سؤال حول اهتمام البنتاغون بالذكاء
االصطناعي بما يعني قدرة الوزارة على القيام
ً
بعمليات أكثر فعالية وتدميرا.
ويمكن لهذا التحفظ أن يتحول الــى نقطة
ضعف مدمرة بالنسبة الى الواليات المتحدة.
ويعلم وادي السليكون أن التقنية تستمر من
دون توقف واالفـتـقــار الــى االستثمار الحالي
في النوعية المتقدمة من الذكاء االصطناعي
في الصناعة الدفاعية يمكن أن يضع الواليات
المتحدة في مركز غير مالئم في سباق التسلح
في الجيل التالي .ومن أجل عدم التخلف سوف
يتعين على وزارة الدفاع األميركية في المقام
األول تمويل شركات ناشئة ترغب بالعمل مع
الجيش وهي تقوم بعمليات متقدمة في بحوث
هذا المجال.

جهود الصين
قد تتمكن الصين من الوصول الــى كميات

ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ــازمـ ــة لـتـحـسـيــن
العمليات الحسابية ا لـتــي تسهم فــي تحقيق
استهداف أســرع واتـخــاذ الـقــرار ،ولكنها تظل
متخلفة فــي مجال امـتــاك التقنية األساسية
فــي الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،بما فــي ذلــك تطوير
األج ـه ــزة .وه ــذا يـعـنــي أن ال ــوالي ــات المتحدة
تحتفظ حتى اآلن بتقدم طفيف على الصين
في ميدان سباق التسلح في الذكاء االصطناعي
ولـفـتــرة يمكنها خــالـهــا الـتـحــول ال ــى أنظمة
أسلحة ناشئة.
وهـكــذا فــإن األولــويــة الثانية بالنسبة الى
وزارة الدفاع األميركية سوف تتمثل في الدفع
بسرعة نحو تقنيات متكاملة مــؤكــدة للذكاء
االصطناعي مثل تحديد األسـلــوب والـقــدرات
التشغيلية ،أمــا األولــويــة الثالثة فتتمثل في
رعــايــة الـبـحــوث األســاسـيــة الــرامـيــة ال ــى بلوغ
الجيل الثالث من الذكاء االصطناعي من أجل
وض ــع الـجـيــش فــي مــركــز مـتـقــدم خ ــال  20أو
 30سنة.
وفي حال غياب مثل هذه الخطوات فإن تقدم
الواليات المتحدة سوف يتقلص بمرور الوقت
ورب ـمــا بشكل أس ــرع مــن الـمـتــوقــع .وم ــع قــدرة
القوات المسلحة الصينية على العمل بطريقة
أوس ــع داخ ــل منطقة الهند والمحيط الـهــادئ
ً
فإن براعتها قد تجعلها قوة أكثر تهديدا وذلك
نتيجة عقود من تحديث األسلحة التقليدية.
كـمــا أن الـجـيــش الصيني ســوف يغير بــدوره
ح ـســابــات الـ ــدول الـكـبـيــرة وال ـص ـغ ـيــرة وربـمــا
يدفعها ال ــى تحقيق تـســويــة مــن أج ــل تـفــادي
مواجهة مع بكين.
س ـب ــاق ال ـت ـس ـلــح عـمـلـيــة ب ـش ـعــة ول ـك ــن عبر
ال ـتــاريــخ لــم يتمكن أح ــد مــن اح ـت ــواء التقنية
بـ ـص ــورة ن ــاج ـح ــة ،ل ـق ــد اقـ ـت ــرب ع ـص ــر ال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي ب ـشــدة وف ــي عــالــم يـحـفــل بـقــوى
مطلقة سوف يضطر الجيش األميركي الى دمج
التقنية الحديثة في ترسانته بسرعة وبشكل
شمولي ما أمكن.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

الملحم لم يستقل ومستمر في رئاسة هيئة أسواق المال
ال خالف مع وزير التجارة ...والقانون حدد العالقة والصالحيات
●

محمد اإلتربي

أك ـ ــدت مـ ـص ــادر م ــوث ــوق ــة ف ــي هيئة
ً
أسواق المال لـ الجريدة" نقال عن رئيس
مجلس المفوضين د .أ حـمــد الملحم
أن األخير لم يستقل من منصبه ،ولم
يقدم أي استقالة ألي جهة كــانــت ،بل
هو مستمر في عمله.
ونفت المصادر ،بشكل قاطع ،صحة
كل المعلومات التي انتشرت في مواقع
الـتــواصــل االجتماعي عــن استقالة د.
الملحم من منصبه أو التلميحات بشأن
وجـ ــود حــالــة ع ــدم ان ـس ـجــام م ــع وزي ــر

الـتـجــارة والـصـنــاعــة خــالــد الــروضــان،
مؤكدة أن العالقة بين الوزير الروضان
ورئيس مجلس المفوضين يسودها
الكثير من التفاهم واالنسجام.
وشــددت على أن د .الملحم يعمل على
مشروع ضخم من شأنه نقل السوق المالي
والكويت إلى مرحلة جديدة تواكب رؤية
ً
س ـمــو أم ـيــر الـ ـب ــاد ،خ ـصــوصــا أن هـنــاك
أس ــاس ــات يـمـكــن ال ـب ـن ــاء عـلـيـهــا أرس ــاه ــا
المجلس السابق ،عالوة على أنه ال توجد
ً
أســاســا أي مسببات أو غيرها تستدعي
استقالته ،الفتة إلى أن هيئة أسواق المال
جهة رقابية فنية عليا مستقلة.

ً
وقانونيا بهذا الشأن ،تمت اإلشارة
إلى أن وزير التجارة والصناعة وحسب
القانون  ٧لسنة  ٢٠١٠الخاص بهيئة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ال ي ـم ـلــك س ـ ــوى ثــاثــة
أمور هي:
 -١تسمية المفوضين عبر مجلس
الوزراء من خالل العرض الذي يقدمه.
-٢تسليم التقرير السنوي الخاص
في الهيئة الى مجلس الوزراء الموقر.
-٣إصدار قرار وزاري بأسماء موظفي
ال ـه ـي ـئ ــة مـ ـم ــن يـ ـح ــق لـ ـه ــم ال ـض ـب ـط ـيــة
القضائية.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.٢٩٩

5.١٠٣

٤.٧٤٩

2.٥٢٤ 2.٨٩٤ 3.٢٨٦

«سينوكيم» ترفع إمدادات النفط في 2019
من «أرامكو» السعودية والكويت
قـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ك ـب ـيــر ب ـس ـي ـنــوك ـيــم أمـ ـ ــس ،إن
الـمـجـمــوعــة الـصـيـنـيــة أبــرمــت
اتفاقات سنوية لتوريد النفط
الخام لعام  2019مع "أرامكو"
السعودية ومؤسسة البترول
الكويتية ،مع ارتفاع الكميات
الـتــي سيتم الـحـصــول عليها
من الجهتين الموردتين بأكثر
مــن  20فــي الـمـئــة م ـقــارنــة مع
عام .2018
وق ــال الـمـســؤول التنفيذي،

ال ـ ــذي ط ـلــب عـ ــدم ن ـشــر اس ـمــه
ألنه غير مخول بالحديث إلى
وســائــل اإلع ـ ــام ،إن الكميات
السعودية ستتم معالجتها في
مـصـفــاة شــوانـتـشــو فــي إقليم
ف ــوج ـي ــان ،ك ــذل ــك ف ــي مـصـفــاة
هونغرن فــي إقليم شاندونغ
وم ـص ـف ــاة ويـ ـس ــت بــاسـيـفـيــك
بتروكيمكال كورب في داليان.
ً
وتمتلك سينوكيم حصصا
فــي كــل مــن هــونـغــرن وويست
باسيفيك بتروكيمكال كورب.

م ــن جــانــب آخـ ــر ،ق ــال أمـيــن
ال ـن ــاص ــر ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـ"أرامكو" السعودية المنتجة
للنفط ،أمس ،إن عالقة الشركة
مــع روس ـيــا ستنمو فــي حين
ً
ي ـم ـضــي ال ـج ــان ـب ــان ق ــدم ــا في
مشاريع تعاون.

أحمد الملحم

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب متفاوتة لمعظم المؤشرات والتراجع في «تاسي» و«البحرين»
●

علي العنزي

سجلت معظم مؤشرات أسواق المال في
دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي حصيلة
أس ـبــوع ـيــة خ ـض ــراء إذ رب ـح ــت  5م ــؤش ــرات
وتراجع مؤشران فقط هما السعودي "تاسي"
بنسبة  1.7في المئة ومؤشر سوق البحرين
ً
بخسارة مـحــدودة ج ــدا ،بينما فــي المقابل
رب ــح مــؤشــر س ــوق أبــوظ ـبــي نـسـبــة  2.2في
ً
المئة وتخطى مستوى  5آالف نقطة مجددا،
ت ــاه مــؤشــر س ــوق عـمــان بنمو كبير كذلك
بنسبة  1.6في المئة ،وربحت  3أسواق بنسب
متقاربة هي قطر  0.8في المئة وسوقي دبي
والكويت بنسبة  0.7في المئة.

أبوظبي وحاجز  5آالف نقطة
عاد مؤشر سوق أبوظبي ،وكما اسلفنا في
"تقرير الجريدة األسبوعي السابق" واخترق
مستوى  5آالف نقطة ،إذ سبق أن اخترقه
مطلع الشهر الماضي وتراجع ،وما لبث أن
اجتمع قواه واستقر على مستوى 5028.75
ً
نقطة بنهاية األسبوع مضيفا نسبة  2.2في
المئة تـســاوى  108.08نـقــاط وهــي األفضل
ً
خليجيا خــال األسبوع الماضي ،وبعد أن

أنهى قطاع البنوك إعــانــات أربــاحــه للربع
الثالث والتي جاءت إيجابية وبنمو لمعظم
م ـك ــون ــات ال ـق ـط ــاع ل ـت ــدف ــع ب ـم ــؤش ــر ال ـس ــوق
ً
الرئيسي والذي لم يعر اهتماما ألي تراجعات
ً
ألس ـع ــار ال ـن ـفــط ،وال ـت ــي سـجـلــت انـخـفــاضــا
ً
جديدا خالل تعامالت األسبوع ووقت عمل
األسواق الخليجية.
في المقابل ،كــان هناك انتعاش ألســواق
األسهم األميركية عشية فوز الديمقراطيين
في االنتخابات الفصلية بالواليات المتحدة
ً
م ـم ــا قـ ــد يـ ـك ــون إيـ ـج ــابـ ـي ــا ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
الـعــالـمــي ،إذ إنـهــا الـضــربــة األول ــى للرئيس
ً
األميركي دونــالــد تــرامــب ،الــذي يقود حربا
تجارية ضد شركائه الكبار كالصين وأوروبا
على وجه الخصوص.
وب ـهــذا الـنـمــو الكبير أكـمــل مــؤشــر ســوق
أبوظبي مكاسبه لتبلغ  14في المئة خالل
ً
هذا العام ليأتي ثانيا خلف مؤشر السوق
القطري ا ل ــذي بلغت مكاسبه نسبة  20في
المئة خالله هذا العام.
واس ـت ـفــاد مــؤشــر س ــوق دب ــي الـقــريــب من
أب ــوظـ ـب ــي واسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ــزي ــد مـ ــن ن ـقــاطــه
الضائعة خــال هــذا العام ويستمر بالنمو
ً
ول ــأس ـب ــوع ال ـث ــال ــث ع ـلــى ال ـت ــوال ــي مـحـقـقــا
ً
ارتفاعا بنسبة  0.7في المئة تعادل 20.64

نقطة ليقفل على مستوى  2825.86نقطة،
ً
ً
وحققت  6بنوك في اإلمارة نموا جيدا خالل
الربع الثالث إضافة إلــى نمو كبير لنتائج
سهم "أراب ـتــك" مما ساهم فــي دعــم المؤشر
ً
وبقى االنتظار قائما لنتائج سهم "إعمار"
القيادي في سوق دبي.

مسقط وتجاوز نتائج قطاع الصناعة
ً
ً
ارتــد مؤشر ســوق مسقط مـجــددا محققا
نـسـبــة  1.6فــي الـمـئــة ت ـســاوي  69.71نقطة
ً
ل ـي ـق ـت ــرب م ـ ـجـ ــددا م ــن ح ــاج ــز  4500نـقـطــة
ً
ويقفل تحديدا على مستوى  4491.34نقطة،
ً
وبعد أن أنهى نتائجه الفصلية مبكرا قبل
أسبوعين ،وكان لها تأثير واضح على سير
تعامالت المؤشر إذ دعمت نتائج قطاعات
الـبـنــوك وال ـخــدمــات والـتــأمـيــن األداء بينما
جاء الضغط من نتائج قطاع الصناعة الذي
مازال يعاني تراجع أرباح كثير من مكوناته،
وتراجع كذلك ارتباط مؤشر السوق بحركة
أسـعــار النفط والـتــي جــاء ت سلبية بنهاية
األسـبــوع بعد استقرارها وحيادتها خالل
بدايته.
واستطاع مؤشر سوق الدوحة أن يحقق
االرتـ ـف ــاع األس ـبــوعــي ال ـثــانــي عـلــى الـتــوالــى

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2018/11/08

ليصل إلــى النقطة  20فــي المئة خــال هذا
ً
ال ـعــام مـتـصــدرا األداء فــي األسـ ــواق المالية
ً
ً
الخليجية محققا نموا بنسبة  0.8في المئة
خالل هذا األسبوع جاءت مكاسبه جميعها
خ ــال الـجـلـســة األسـبــوعـيــة االخ ـي ــرة والـتــي
ارتفع خاللها مؤشر السوق القطري نسبة
 1.1في المئة ليعوض الخسائر األسبوعية
ويزيد ويقفل على مستوى  10368.17نقطة
مضيفا  87.21نقطة ،وجــاء الدعم من خالل
ق ـطــاع ال ـع ـق ــارات بــالــدرجــة االولـ ــى إذ حقق
ً
نموا بنسبة فاقت  4في المئة ثم البضائع
واالت ـ ـصـ ــاالت بـيـنـمــا ت ــراج ــع ق ـطــاع الـبـنــوك
والتى جاءت نتائجها الفصلية منقسمة بين
صعود وانخفاض في النمو.

الكويت بأربع جلسات
س ـج ـلــت الـ ـم ــؤش ــرات الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـثــاثــة
ً
لبورصة الكويت أداء متوازنا خالل األسبوع
ذي األربع جلسات إذ اقتطعت جلسة الوسط
بسبب األحــوال الجوية ،وحققت المؤشرات
ً
الرئيسية الثالثة نموا بنسبة  0.7في المئة
كان للمؤشر العام  34.51نقطة ليصل به إلى
مستوى  5103.78نقاط بينما أقفل مؤشر
الـســوق األول على مستوى  5299.28نقطة

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2018/11/1
2018/11/8
الفرق
التغير ()%

5.069.36
5.103.87
34.51
%0.7

7.879.37
7.743.39
135.98%1.7-

10.280.96
10.368.17
87.21
%0.8

4.422.17
4.491.34
69.17
%1.6

1.313.22
1.313.21
0.01%0.001-

4.920.67
5.028.75
108.08
%2.2

2.805.22
2.825.86
20.64
%0.7

2018/11/1
2018/11/1
2018/11/8
الفرق
التغير ()%

ً
البرميل الكويتي يرتفع  55سنتا

استقرت أسواق النفط أمس ،لكنها تظل ضعيفة
مع ارتفاع اإلمدادات ومخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي
يضغط على األسعار ،في حين تراجع الخام األميركي
بنحو  20في المئة منذ بداية أكتوبر المنصرم.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
ً
األم ـيــركــي  65.73دوالرا للبرميل بــارت ـفــاع ق ــدره 6
سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة .ويتجه
خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوس ـي ــط صـ ــوب االن ـخ ـف ــاض
لألسبوع الخامس ،بعد تراجعه  4في المئة منذ بداية
األسبوع الجاري.
وبلغت العقود اآلجـلــة لـخــام بــرنــت لشهر أقــرب
ً
ً
استحقاق  70.84دوالرا للبرميل بزيادة  19سنتا
مقارنة مع سعر اإلغالق السابق .ويتجه برنت صوب
ً
التراجع  3في المئة تقريبا هذا األسبوع ،لينخفض
لألسبوع الخامس على التوالي.
وانخفض خاما برنت وغــرب تكساس الوسيط
نحو  20في المئة من أعلى مستوى لهما في أربع
سنوات ،الذي بلغاه في مطلع أكتوبر المنصرم.

مــن جــانـبــه ،ارتـفــع سعر برميل النفط الكويتي
ً
 55سنتا في تداوالت يوم أمس األول ،ليبلغ 70.61
ً
ً
ً
دوالرا أمـيــركـيــا مقابل  70.06دوالرا للبرميل في
ً
تداوالت األربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وقال وليام أولوفلين محلل االستثمار لدى ريفكين
ً
سيكيوريتيز في استراليا "أسعار النفط ...رسميا في
ً
سوق هابطة حاليا ،بعد أن تراجعت  20في المئة من
ذروتها (في أكتوبر)".
ويقول محللون ،إن الضغط النزولي الرئيسي على
ـدادات ،عـلــى الــرغــم من
األس ـعــار يــأتــي مــن ارت ـفــاع اإلم ـ ـ ُ
العقوبات األميركية على إيران التي فرضت هذا األسبوع،
وكذلك من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي.
وقال محللون لدى برنشتاين إنرجي "مع مواصلة
صادرات أوبك االرتفاع ،تستمر المخزونات في التزايد
ً
ً
مما يفرض ضغطا نزوليا على األسعار".
وقال أحدهم "تباطؤ االقتصاد العالمي يظل الخطر
الرئيسي الذي يدفع النفط للهبوط".

خسائر «تاسي» والنتائج
ان ـت ـهــت  131شــركــة س ـعــوديــة م ــن إع ــان
نتائجها لفترة األرب ــاع الـثــاثــة األول ــى من
هذا العام ونمت نتائج  56شركة منها وهي
ً
في معظمها أوال بينما تراجعت نتائج 75

ملخص تداوالت السوق العام خالل األسبوع المنتهي في 2018/11/08
األسبوع

استقرار النفط في سوق هابط مع ارتفاع
اإلمدادات وضعف آفاق الطلب

بـعــد أن أض ــاف  36.42نـقـطــة ،ورب ــح مؤشر
ال ـســوق الــرئـيـســي  31.04نـقـطــة لـيـصــل إلــى
مستوى  4718.08نقطة.
وسـجــل مـعــدل حــركــة الـنـشــاط والسيولة
ً
ً
ارتفاعا واضحا جاء خالل آخر جلستين من
األسـبــوع ،وبدعم من نمو تعامالت األسهم
ً
الصغيرة في السوق الرئيسي خصوصا كتلة
"إيـفــا" وبدعم من فوزها بمناقصة بشراكة
بين القطاعين العام والخاص وتحرك جيد
بنهاية األ س ـبــوع لكتلتي أ ع ـيــان والمدينة
لتبلغ مستويات النشاط أعلى مستوياتها
لشهري أكتوبر ونوفمبر ،وبلغ نمو معدل
السيولة نسبة  11.2في المئة بينما ارتفع
ال ـن ـشــاط ب ـم ـعــدل ف ــاق  81ف ــي ال ـم ـئــة بقليل
وارتفع عدد الصفقات بنسبة  39.1في المئة،
وساهم نشاط متقطع على األسهم القيادية
في ارتفاع سيولة السوق اإلجمالية وذلك بعد
انتهاء قطاع البنوك اعالن أرباحه.

شركة وخسرت  33شركة خالل الربع الثالث
مــن هــذا الـعــام وحجبت  42شركة نتائجها
حتى نهاية األسبوع الماضي ،وهو ما كلف
مــؤشــر ال ـســوق ال ـس ـعــودي الــرئـيـســي نسبة
 1.7فــي الـمـئــة ت ـعــادل  135.98نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  7743.39نـقـطــة وبـعــد ثالثة
أسابيع من النمو الكبير خالل نهاية الشهر
الماضي وبدعم من نتائج األولى للشركات
القيادية في قطاع البنوك وسابك ،وبالرغم
م ــن عـ ــدد ال ـش ــرك ــات األكـ ـب ــر ال ـت ــي تــراج ـعــت
أربــاح ـهــا أو سـجـلــت خـســائــر ف ــإن إجـمــالــي
ً
ً
األرب ــاح فــي الـســوق سجل ارتـفــاعــا واضـحــا
بنسبة تجاوزت  11في المئة مما يشير إلى
أن الشركات ذات األرب ــاح الكبيرة استمرت
بالنمو وكان ضغط النتائج على الشركات
ً
األقل أرباحا.
واستقر مؤشر سوق المنامة على اللون
ً
األحمر وبتغير محدود جدا لم يتجاوز نسبة
 0.001في المئة فقط إذ فقد  0.01نقطة ليبقى
على مستواه السابق دون تغير ملموس على
مستوى  1313.21نقطة.

الكمية المتداولة
(مليون سهم)
365.60
292.48
530.06
237.58
%81.2

«بيتك» :التضخم يستقر
عند  113.1نقطة
للشهر الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،اسـتـقــر الــرقــم الـقـيــاســي ألسـعــار
المستهلك عـلــى أس ــاس شـهــري عـنــد  113.1نقطة بنهاية شهر
ً
سبتمبر الماضي في الكويت طبقا آلخر بيانات اإلدارة المركزية
لإلحصاء ،بالتالي لم تشهد مستويات الرقم القياسي لألسعار
ً
في سبتمبر تغيرا عنها في الشهر السابق له أغسطس ،في حين
انخفض معدل التضخم إلى أقل من نصف في المئة على أساس
سنوي في سبتمبر مقابل تضخم أكبر بلغ  1في المئة على أساس
سنوي في الشهر السابق له.
بذلك هدأ االتجاه التصاعدي الذي بدأ في الربع األول من العام
للرقم القياسي ألسعار المستهلك بعد اتجاه تنازلي شهده قبل
ذلك.
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" ،يالحظ
استمرار االتجاه التصاعدي للرقم القياسي في بعض المكونات
األساسية بشكل واضح ،مثل مكون النقل ومازال ثاني أعلى رقم
ً
قياسي بين المكونات وبمعدل تضخم سنوي انخفض قليال إلى
 1.1في المئة في سبتمبر مقابل  1.8في المئة في شهر أغسطس،
كما يأخذ الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات
ً
ً
ً
الصيانة اتـجــاهــا تصاعديا واضـحــا حيث سجل معدل تضخم
نسبته  2.2في المئة في سبتمبر على أساس سنوي ،ويالحظ أن
الرقم القياسي لمكون األغذية والمشروبات بدأ يسير في اتجاه
تنازلي مع تراجع معدل التضخم فيه إلــى نصف في المئة على
أساس سنوي في سبتمبر ،يليه مؤشر األسعار في مكون األنشطة
الترفيهية والثقافية في الترتيب من حيث الرقم القياسي ،لكنه يسير
في مسار تصاعدي واضح بمعدل تضخم وصل في سبتمبر إلى 2.9
في المئة على أساس سنوي  ،ثم الرقم القياسي لمكون االتصاالت
وهو األدنى بين مكونات الرقم القياسي العام ،لكنه يسير في مسار
ً
ً
تصاعدي أيضا مسجال أعلى معدل تضخم بين المكونات ونسبته
 4.5في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
ً
ويشهد مؤشر أسعار المستهلك لبعض المكونات استقرارا منها
الرقم القياسي ألسعار المستهلك في مكون المطاعم والفنادق عند
أعلى رقم قياسي بين المكونات األخرى بمعدل تضخم سنوي يتجه
ً
إلى التراجع مسجال أقل من  1في المئة في سبتمبر ،كذلك مؤشر
الرقم القياسي ألسعار المستهلك في مكون التعليم الــذي يسير
بنحو مستقر بمعدل تضخم تراجع إلى  1في المئة في سبتمبر
مقابل  1.7في المئة في أغسطس على أســاس سنوي ،كما تسير
مستويات األسعار في مكون خدمات السكن بنحو مستقر واضح
مع تراجع سنوي لمستويات أسعار هذا المكون بنسبة  1.5في المئة
في سبتمبر ،كذلك هدأ االتجاه التصاعدي للرقم القياسي ألسعار
ً
مكون الصحة ،حيث بدأ يسير بشكل مستقر مسجال معدل تضخم
 2.2في المئة على أساس سنوي.

القيمة المتداولة عدد الصفقات إقفال المؤشر
العام
(مليون دينار) (ألف صفقة)
5.069.36
16.93
70.22
5.069.36
13.54
56.18
5.103.87
18.84
62.44
34.51
5.30
6.26
%0.7
%39.1
%11.2

إقفال المؤشر
األول
5.262.86
5.262.86
5.299.28
36.42
%0.7

إقفال المؤشر
الرئيسي
4.718.04
4.718.04
4.749.08
31.04
%0.7

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

عمالقة نفط يختارون سياسة «النأي بالنفس»

«توتال» و«إيني» تفضالن التنقيب في البحر رغم التكاليف الباهظة
ايرينا سالف  -أويل برايس

يوجد في خريطة شركات
الزيت الصخري األميركي
اندماجات اآلن ،ومن
المحتمل أن يستمر هذا
االتجاه بعض الوقت حتى
يبقى األقوياء من الالعبين
فقط.

ً
لــو أن أح ــدا عـقــد مـقــارنــة بين
الزيت الصخري وشركة «غوغل»
ق ـب ــل خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات لـ ـب ــدا ذل ــك
ً
غ ــريـ ـب ــا .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذل ــك
عندما قام رئيس وود ماكينزي
وكبير المحللين سايمون فالور
بـهــذا العمل فــي تقرير صــدر في
األسـبــوع الماضي وق ــارن الزيت
الصخري مع أسهم «فانغ» كانت
ل ــدي ــه أس ـبــاب ــه الــوج ـي ـهــة لـلـقـيــام
بــذلــك .ويعتبر الــزيــت الصخري
ن ـج ــم ه ـ ــذا ال ـع ـق ــد ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بصناعة الطاقة العالمية ،وحتى
شركات النفط الكبرى تنبهت إلى
هذه الحقيقة.
وفـ ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر اش ـ ـت ـ ـمـ ــل ع ـلــى
تـ ـف ــاصـ ـي ــل ح ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـيــن
شــركــات الـنـفــط ال ـك ـبــرى والــزيــت
الـ ـصـ ـخ ــري ،ت ــوق ــع م ـح ـل ـلــو وود
م ــاكـ ـيـ ـن ــزي ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل م ـش ــرق
للطرفين ،مع ارتفاع حصة الزيت
الصخري فــي اإلنـتــاج االجمالي
لـتـلــك ال ـش ــرك ــات م ــن مـسـتــويــاتــه
ال ـحــال ـيــة ع ـنــد  700ألـ ــف بــرمـيــل
ً
يوميا إلى  2.2مليون برميل في
اليوم في سنة  2026قبل أن يبدأ
بالتراجع.
وس ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـم ـ ـثـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا ع ـش ــر
إجمالي إنتاج الشركات الكبرى،
بحسب قــول محلل البحوث في

وود مــاكـيـنــزي روي مــارتــن في
تقرير له.
وف ــي غـضــون ذل ــك ،ال يقتصر
تأثير التوسع في الزيت الصخري
بــوت ـيــرة ســريـعــة عـلــى الـشــركــات
الـكـبــرى ألن الـشــركــات المستقلة
ً
الكبيرة غــدت أكـبــر أي ـضــا .وكما
ال حظ معلق هيوستن كرونيكل
ك ــري ــس تــوم ـل ـي ـن ـســون فـ ــي خـبــر
حديث حول الموضوع ذاته ،فإن
«ت ـن ـف ـيــذيــي ال ـن ـفــط ي ـع ـل ـمــون أنــه

عندما ترتفع األسـعــار واإلنـتــاج
ً
مـ ـع ــا ي ـح ـيــن ال ــوق ــت ل ـل ـب ـيــع إل ــى
الشركات الكبرى».
وي ــوج ــد ف ــي خــري ـطــة شــركــات
الـ ـ ــزيـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـخ ـ ــري األم ـ ـيـ ــركـ ــي
اندماجات اآلن ،ومن المحتمل أن
يستمر هذا االتجاه بعض الوقت
حتى يبقى األقوياء من الالعبين
فقط ،والكل في وضع لالستفادة
م ــن ال ـم ــزي ــج ال ـم ـك ــون م ــن تكلفة
منخفضة وفعالية أعلى في الحفر

واإلنـتــاج وبالتالي تحقيق نمو
متواصل في اإلنتاج.

االستحواذ الالفت
وم ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
االسـتـحــواذ فــي هــذا المجال حتى
اآلن ف ــي ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ك ــان ــت بـيــع
ش ــرك ــة «بـ ــي إتـ ــش ب ــي بـيـلـيـتــون»
لـعـمـلـيــاتـهــا ف ــي ال ــزي ــت الـصـخــري
ال ــى شــركــة «بــريـتـيــش بـتــرولـيــوم»

لـقــاء  10.5مـلـيــارات دوالر بعد أن
تعرضت لضغط من جانب «ايليوت
مانجمنت» لـلـخــروج مــن عمليات
الزيت الصخري ،وكذلك شراء شركة
«ا ن ـكــا نــا لنيوفيلداكسبلوريشن»
م ـ ـقـ ــا بـ ــل  5.5م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات دوالر،
واسـ ـتـ ـح ــواذ «ت ـش ـي ـســاب ـيــك» عـلــى
شــركــة واي ـل ــد -ه ــورس ريـســورســز
ديفيلوبمنت في مقابل  4مليارات
دوالر .وبحسب توملينسون فإن
القيمة اإلجمالية التفاقات االندماج

واالسـتـحــواذ في الزيت الصخري
مـنــذ بــدايــة ه ــذا ال ـعــام بلغت 43.2
مليار دوالر.
ولكن ليست كل كبريات الشركات
عــازمــة على التوجه نحو صناعة
الــزيــت الـصـخــري .فقد نــأت توتال
الفرنسية وإيـنــي االيـطــالـيــة حتى
اآلن عن هــذه الصناعة ،وال توجد
أي م ــؤش ــرات عـلــى اح ـت ـمــال تغير
موقفهما هذا في وقت قريب.
ً
وردا على س ــؤال فــي سيراويك
خــال الربيع الماضي حــول سبب
ع ـ ــدم ح ـ ــذو ش ــرك ــة تـ ــوتـ ــال م ـســار
شــركــات كـبــرى أخ ــرى قــال باتريك
بويانيه الرئيس التنفيذي لتوتال
« لـيــس ل ــدي ثـمــة ش ــيء ضــد حقل
ب ـيــرم ـيــان» وأضـ ـ ــاف ح ـي ـن ــذاك أنــه
فكر في أنها كانت «منطقة رائعة»
بالنسبة إل ــى المتنافسين الــذيــن
لديهم مراكز هناك.
وأضاف «بالنسبة إلى شركة مثل
توتال ،فإن المسألة ليست السعي
ً
إل ــى إن ـتــاج  50أل ــف بــرمـيــل يوميا
ألن ذلك غير منطقي ،وعندما أفكر
فــي م ـجــاالت االسـتـثـمــار يـجــب أن
أستهدف  200ألف برميل إلى 300
ألف برميل في اليوم على األقل اذاما
ً
ً
كنت العبا جادا».
وم ــن ال ــواض ــح أن شــركــة إيـنــي
االيـطــالـيــة تتبع المنطق ذات ــه مع

اه ـت ـمــام الـشــركـتـيــن األوروب ـي ـت ـيــن
الـكـبـيــرتـيــن ف ــي االس ـت ـك ـشــاف في
الـبـحــار  -أوف ـشــور وإفريقيا بقدر
أكبر من الزيت الصخري األميركي.
وفـ ــي ضـ ــوء ض ـخــامــة رأس ال ـمــال
الالزم إلنتاج الزيت الصخري يمكن
فهم منطقهما.
وعـ ـل ــى أي ح ـ ــال ،ح ـت ــى أول ـئ ــك
ال ــذي ــن أس ـس ــوا م ــراك ــز ف ــي م ـيــدان
الزيت الصخري يواجهون تحديات
تـتـمـثــل ف ــي م ـعــرفــة المستثمرين
ً
أيـ ـض ــا ل ـك ـثــافــة الــرس ـم ـلــة ال ــازم ــة
إلنتاج الزيت الصخري وال يزالون
يشككون في المديرين التنفيذيين.
وعلى سبيل المثال ،فإن أسهم
تشيسابك هبطت بنسبة  12في
المئة بعد اإلعالن عن شراء وايلد-
ه ــورس ،كما أن المستثمرين في
الزيت الصخري يتملكهم االرتياب
وسوف تحتاج الشركات إلى مزيد
م ــن ال ــوق ــت والـ ـت ــدفـ ـق ــات ال ـن ـقــديــة
والـعــوائــد القناعهم بــأن األوضــاع
جيدة من جديد.
ولـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ،وك ـ ـم ـ ــا قـ ــال
تــوم ـل ـي ـن ـســون فـ ــي ت ـح ـل ـي ـلــه ،ف ــإن
«ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن سـ ــوف يـحـسـنــون
ً
ص ـن ـع ــا ف ــي إبـ ـق ــاء ال ـض ـغ ــط عـلــى
شركات النفط من أجل رفع الفعالية
الى الحد األقصى وتقديم األرباح
ً
نظرا إلى عدم وضوح المستقبل».

الصين تسابق الزمن إلى االعتماد الذاتي على النفط تراجع الطلب على معدات تعدين العمالت الرقمية

ً ً
حقولها تتجه إلى النضوب والزيت الصخري ليس حال واعدا
●

تيم دايس  -أويل برايس

تسعى الصين جاهدة إلى زيادة إنتاجها
من النفط والغاز ،ولكن من غير المحتمل أن
يفضي ذلك في نهاية المطاف الى تحقيق ما
يكفي لوقف االعتماد المكثف لثاني اقتصاد في
العالم على استيراد الخام والغاز الطبيعي وما
يرتبط بذلك من جوانب جيوسياسية.
وف ــي األس ـبــوع الـمــاضــي ،قــالــت الشركتان
الصينيتان المملوكتان للدولة «ســي ان بي
ً
س ـ ــي» ،و»س ـي ـن ــوب ــك» ،وهـ ــي أي ـض ــا المشغلة
ألكبر مصفاة للنفط في آسيا ،انهما تعمالن
على تسريع عمليات الحفر واالستكشاف في
تشكيالت النفط والغاز الصخري في المناطق
الغربية من البالد.
ً
وقـ ـ ــالـ ـ ــت «سـ ـ ـ ــي ان بـ ـ ــي سـ ـ ـ ــي» أي ـ ـ ـضـ ـ ــا إن
االستكشاف الجديد في الغاز الصخري والنفط
سيفضي الــى نمو قــدرة االنـتــاج ألكبر شركة
للنفط والغاز في البالد.
وأضــافــت الشركة أن دورة الحفر في حقل
ماهيو في زينجيانغ– وهو أحد أكبر اكتشافات
«ســي ان بــي ســي» فــي السنوات األخ ـيــرة– قد
هبطت بحوالي  40في المئة في السنة الماضية.
وذك ــر تقرير لوكالة «روي ـت ــرز» ،أن ذلــك يشير
الــى أن آب ــار النفط قــد اكتملت بوتيرة أســرع
من المتوقع.

سباق ضد الوقت
طموحات الصين الهادفة الى تطوير المزيد
من احتياطياتها من النفط والغاز هي سباق
ض ــد ال ــوق ــت ،وتـ ـج ــاوزت ال ــوالي ــات المتحدة
لتصبح أكبر مستورد للنفط فــي العالم مع
وج ـ ــود الـكـثـيــر م ــن ال ـق ـيــود الـجـيــوسـيــاسـيــة
المرتبطة بتلك المستوردات.
والصين هي أكبر مستورد للنفط االيراني
الذي تأثر بالعقوبات األميركية األخيرة على
قطاع النفط االيراني التي دخلت حيز التنفيذ
في الخامس من هذا الشهر .وتعتمد الصين
ً
أي ـضــا عـلــى نـفــط روس ـيــا والمملكة العربية
السعودية وعمدت في اآلونة األخيرة إلى خفض
مستورداتها النفطية من الــواليــات المتحدة

وسط توترات تجارية مستمرة بين واشنطن
وبكين .وتنطوي محنة الصين في قطاع الغاز
عـلــى ال ـقــدر ذات ــه مــن االرب ـ ــاك والـتـعـقـيــد .وقــد
تخطت بكين في أواخر العام الماضي كوريا
الجنوبية ،لتصبح ثاني أكبر دولة مستوردة
للغاز الطبيعي المسال في العالم ،ويتوقع أن
تتخطى اليابان كأكبر دولــة مستوردة للغاز
الطبيعي المسال في بداية الى منتصف العقد
المقبل– وهو تطور لم يكن متصورا قبل عامين
فقط .ويأتي طلب الصين الشديد على الغاز
وس ــط تأكيد الحكومة على أن ال ـغــاز ،وسط
مستويات تلوث ه ــواء قياسية وخــاصــة في
مراكزها الرئيسية الحضرية ،يشكل ما ال يقل
عن  10في المئة من مزيجها من الطاقة الالزمة
لتوليد الكهرباء بحلول سنة  2020مع تحديد
مزيد من النسب لعام .2030

زيادة االعتماد على النفط
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ف ــإن ازدي ـ ــاد اعتماد
الـصـيــن عـلــى الـنـفــط سيخلق أش ــد المشاكل
ً
للصين نظرا الضطرارها الــى االستمرار في
التعويل على الواليات المتحدة من أجل حماية
خطوط الشحن العالمية.
وعلى أي حال ،فإن تلك اإلمكانية ستتطلب
ً
ق ـب ــوال م ــن الـبـيــت األب ـي ــض والـبـنـتــاغــون بــأن
البحرية الصينية في البحر األزرق قد تطورت

بما يكفي لتتشاطر المسؤولية التي تحملتها
البحرية األميركية منفردة منذ عقود.
وما تحتاج الصين إليه من أجل تعويض
تـعــويـلـهــا الـمـتـنــامــي عـلــى الـنـفــط ه ــو انـتــاج
الـمــزيــد مـنــه عـلــى صعيد مـحـلــي ،ول ـكــن هنا
تكمن المشكلة ألن ح ـقــول الـنـفــط الصينية
ب ــدأت بالنضوب ومــن غير المحتمل العثور
على اكتشافات بارزة لتعويض االحتياطيات
الناضبة.
وقبل حــوالــي خمسة أو ستة أع ــوام علقت
بكين أملها على تقليد قصة نجاح الواليات
المتحدة في الزيت والغاز الصخري ،ومضت
حتى الــى عقد اتـفــاقــات مــع شــركــات أميركية
للمساعدة في تطوير تشكيالت صينية.
وعلى أي حال ،وبخالف معظم التشكيالت
األميركية من الزيت الصخري تواجه الصين
صعوبات في الوصول الى المكامن مما يشير
الى أن الزيت والغاز الصخري لن يقدما الحل
الذي يحتاج اليه مخططو الطاقة في بكين– في
المستقبل المنظور على األقل.
ويتمثل المخرج بالنسبة الــى الصين في
تنويع ام ــداد مزيجها مــن النفط والـغــاز قدر
االمكان واالستمرار في نيل اتفاقيات تطوير
عالمية مشتركة مع شركات وطنية ودولية،
وه ــو ف ــن نـفــذتــه ال ـيــابــان ال ـتــي تـعــانــي نقص
الهيدروكربون وثالث مستورد للنفط في العالم
بشكل الفت منذ عقود.

أب ـل ـغــت أك ـب ــر صــان ـعــة ل ـلــرقــائــق ف ــي الـعــالــم
ً
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن أخ ـ ـيـ ــرا أن م ـب ـي ـعــات األجـ ـه ــزة
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي تـ ـع ــدي ــن س ـل ـس ـل ــة ال ـك ـت ـلــة
الـمـسـتـخــدمــة ف ــي إن ـت ــاج الـعـمـلــة االف ـتــراض ـيــة
ً
شهدت تراجعا .وقبل نحو أسبوعين اضطرت
شركة تايوان لتصنيع شبه الموصالت (تي اس
ام سي) إلى خفض توقعاتها لنمو المبيعات
في هذه السنة من  7في المئة و 9في المئة الى
 6.5في المئة.
وق ــال جانغجيان ،وهــو مــؤســس شــركــة اف
كــويــن/اف  1للعمالت االفتراضية من الصين،
إن «الطلبات على الرقائق قد انخفضت ،وهذا
انعكاس واضح على استمرار سوق المضاربة
عـلــى ه ـبــوط قـيـمــة الـعـمــات الــرق ـم ـيــة» .وليس
ً
سـ ــرا أن ت ـعــديــن ال ـع ـمــات الــرق ـم ـيــة أس ـهــم في
تسريع تقدم ومبيعات تقنيات تقوية أجهزة
الحوسبة ،ولكن هذه الوتيرة تباطأت بصورة
كـبـيــرة فــي الــربـعـيــن الـثــانــي وال ـثــالــث .وفـقــدت
الـعـمــات الــرقـمـيــة الـبـعــض مــن سـحــرهــا الــذي
اجتذب المستثمرين ،وأفضى الى ظهور عدد
ال يحصى من شركات التقنية المالية الناشئة
ً
التي تقدم الخدمات وفقا لتقنية سلسلة الكتلة.
ولكن أسعار «بتكوين» هبطت  60في المئة في
هذه السنة ،مما جعل من الصعب بالنسبة الى
المعدنين تحقيق أرب ــاح مــن خــال استخدام
أن ـظ ـمــة ال ـحــواس ـيــب ال ـق ــوي ــة ،لـتــولـيــد وح ــدات
العمالت الرقمية والتحقق منها.
وتنتج شركة «تي اس ام سي» رقائق حوسبة
عالية األداء لعمالء مثل ايه ام دي ،التي أظهرت
ً
أيضا مؤشرات على تباطؤ النشاط ،فقد أشار
تقرير لهذه الصناعة إلى ان «ايه ام دي» شهدت
ً
ً
هبوطا ضخما في أعمال الربع الثاني من هذه

موظف يفحص آالت تعدين البتكوين في أكبر مركز لتشفير العمالت في كيريشيبروسيا
السنة في مجال رقائق العمالت الرقمية ،وانها
ً
ال تتوقع تعافيا في الربع الثالث.
وتراجع االهتمام في تعدين العمالت الرقمية
في هــذه السنة ،ويرجع ذلــك بشكل جزئي الى
ه ـبــوط أس ـع ــار «ب ـت ـكــويــن» ،وي ـتــوقــع اسـتـمــرار
المراهنة على الهبوط حتى نهاية هذه السنة،
كما أن التعدين أظهر منافسة متزايدة وعندما
يهبط السوق يتراجع دخل معدات التعدين الى
حد كبير «وربما تصبح غير مربحة» ،بحسب
قول «االستثمار الذكي  -انتلجنت انفستنغ» في
تعليق يوليو الماضي.
وق ـ ـ ــال ب ـن ــغ مـ ــاو-ج ـ ـنـ ــغ ،وه ـ ــو م ــدي ــر مــركــز
االستراتيجية الدولي في معهد بحوث التقنية
الصناعية لحكومة تايوان ،إن «هبوط الطلب
على مـعــدات تعدين الـعـمــات الرقمية يتعلق

بــالـتـكـلـفــة الـعــالـيــة ل ـل ـشــراء ،ون ـقــص االهـتـمــام
بمعدات التعدين بعد تفجر فقاعة أسعار تلك
العمالت».
وهبوط أسعار العمالت الرقمية ليس السبب
الوحيد وراء هذا التباطؤ ،ألن طلبات معالجات
ال ـت ـع ــدي ــن «ت ـ ـسـ ــاوت» م ــع ان ـت ـظ ــار الـمـشـتــريــن
لتحديث في الرقائق في عمليات من  16نانومتر
ال ــى  7نــانــومـتــر ،بـحـســب ش ــون أنـسـتــي ،وهــو
رئيس تنفيذي ومؤسس شريك في مجموعة
بـلــوك تشين انـتـلـجـنــس ،وه ــي شــركــة متابعة
ً
للعمالت الرقمية تتخذ من فانكوفر مقرا لها.
وق ــال إن الــرقــائــق الـتــي تصنع عـبــر عملية
ً
7نــانــومـتــر تـقــدم مــزيــدا مــن ال ـقــوة فــي كــل آلــةوفعالية أعلى في الطاقة ،وقد يجد المنتجون
أن هذه الخطة «مربحة».

ثقافة اقتصادية

ضريبة الدخل السالبة

هي ضريبة دخل تصاعدية سالبة يحصل
بموجبها مــن يقل دخله عــن مستوى معين
عـلــى م ـســاعــدة م ــن الـحـكــومــة ب ـم ـقــدار نسبة
م ـح ــددة م ــن ال ـف ــرق بـيــن ال ــدخ ــل والـمـسـتــوى
المعين .ويطرح علماء االقتصاد هذه الضريبة

نظريا ،ولكن لم يتسن تطبيقها بشكل كامل
فــي أي م ـكــان مــن ال ـعــالــم .وت ــم تـطــويــر فـكــرة
هذه الضريبة من قبل السياسية البريطانية
جولييت ويليامز في األربعينيات من القرن
العشرين ،ثم االقتصادي األميركي الشهير

ميلتون فريدمان .ومــن أكثر االنتقادات لها
هو أنها تقلل الحافز للعمل ،ألن المستفيد
منها يحصل على أجر .كما قد تدفع الشركات
ً
أجــورا متدنية ،معتمدة على منح الحكومة
بقية األجر من خالل الضريبة السالبة للعمال.

الصينيون تجاوزوا «آبل» بتصميم هواتف ذكية «غير مقضومة»
«إل جي» و«هواوي» و«سامسونغ» و«غوغل» تطور هواتف بشاشات متعددة وقابلة للطي
●

جــيــســســديــاز  -فــاســت
كومباني

ع ـن ــدم ــا ط ــرح ــت ش ــرك ــة «آب ـ ــل»
هاتفها آيفون إكس في سنة 2017
ً
اقتطعت مــن الـشــاشــة مستطيال
أســود يتضمن أجهزة التحسس
«سنسرز» ويظهر في وسط أعلى
ً
شاشة العرض ،باعتباره جزءا من
عالمة الشركة ،أي الجزء المقضوم
مــن الـتـفــاحــة .وق ــال نــائــب رئيس
شــركــة «آبـ ــل» للتسويق العالمي
فيل شيلرماشابل يــومـهــا« :أنــت
ال تــرى بذلك أي شــيء غير عادي
أو م ـخ ـت ـل ــف ف ـق ـض ـم ــة ال ـت ـف ــاح ــة
ً
(الشعار) هي التي اقتطعت جزءا
من الشاشة» .ووصف جوني آيفي
ال ـهــاتــف ع ـلــى أن ــه إن ـت ــاج استمر
ً
ع ـق ــدا م ــن ال ــزم ــن لـصـنــع «آي ـف ــون
ك ـلــي الـ ـع ــرض» .وكـ ــان يـلـمــح إلــى
أن الـمـسـتـطـيــل الـ ـب ــارز ل ــم يمكن
باإلمكان تفاديه .ويبدو األجــزاء
المقتطعة من شاشة هاتف غوغل
 بيكسل  3وعدد وافر من هواتفأندرويد تؤكد أن هذا االقتطاع من
الشاشات سوف يستمر في شتى
أرجاء هذه الصناعة.

ولـ ـك ــن ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذلـ ــك،
نجح صناع الهواتف في الصين
وكــوريــا فــي السنة الماضية في
الدفع بهواتف ذكية ذات تصاميم
تــوفــر شــاشــات ع ــرض كــامـلــة من
الحافة إلى الحافة ودونما اقتطاع
أي جـ ــزء م ـن ـهــا .وي ـم ـثــل الـبـعــض
مــن ه ــذه التصاميم الـخــالـيــة من
المستقطعات تجربة راديكالية،
ً
ويـسـتــرجــع بـعـضــا م ــن الـمــاضــي
غير البعيد لهواتف النقر .وهم
يشيرون إلى أن مستقبل تصاميم
ال ـهــاتــف ال ــذك ــي م ــا زال ف ــي حالة
ت ـط ــور وتـ ـح ــول ج ـ ـ ــذري .ويـعـمــد
الكثير من الهواتف الجديدة إلى
االل ـت ـف ــاف ع ـلــى ال ـســن ع ــن طــريــق
اخـ ـف ــاء آالت ال ـت ـصــويــر وأج ـه ــزة
االحساس بطرق غير عادية.
وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،طرحت
مصنعة الهواتف الصينية «فيفو»
ً
هاتفا يدعى « نيكس إس» نسبة
ال ـشــاشــة فـيــه إل ــى جـســم الـهــاتــف
هــي  91.24فــي المئة (وللمقارنة
فــإن نسبة آيـفــون إكــس هــي 82.9
في المئة ) وقامت بهذا العمل عن
طريق خدعة بسيطة :تم احتواء
آلــة تصوير سيلفي داخــل وحــدة

تبرز من الهاتف .في غضون ذلك،
يعمل نظام تعريف بصمة االصبع
تحت شاشة العرض عبر النصف
األسفل من الشاشة.
وط ــرح ــت «أوبـ ـ ـ ــو» وهـ ــي أك ـبــر
شــركــة لبيع الـهــواتــف الــذكـيــة في
ً
البالد هاتفا يدعى « فايند إكس»
وحقق مصمموه نسبة  93.8في
ال ـم ـئــة م ــن ال ـش ــاش ــة إلـ ــى الـجـســم
بــوســائــل أكـثــر راديـكــالـيــة تتمثل
فــي اخـفــاء آلــة التصوير األمامية
فــي آلـيــة تنطلق مــن قمة الهاتف
عند لمس زر.
لــدى هاتف جديد أعلنت عنه
ً
أخيرا شركة زياومي– مي ميكس
 – 3حل تصميم مماثل ماعدا أنه
في هــذه الحالة يأخذ اإللـهــام من
هواتف نوكيا القديمة المنزلقة.
وب ـف ـضــل الـمـغـنـطـيــس الـمـطـمــور
ت ـس ـت ـط ـيــع ج ـع ــل آلـ ـ ــة ال ـت ـصــويــر
المخفية تنزلق مــن أجــل التقاط
الصور بكبسة خفيفة ويبدأ سعره
ً
عند  475دوالرا في الصين.واختار
هاتف آخر من النوع الذي ينزلق
ليفتح وي ــدع ــى هــونــر مــاجـيــك-2
ً
ً
ج ـهــازا داخـلـيــا على شكل مقص
نابض.

ن ـحــو األسـ ـف ــل .ه ــل سـيـتــم تــزويــد
كل الهواتف الذكية في المستقبل
بنوابض ومحركات؟ هذا يبدو غير
محتمل .وبعد كــل شــيء فــإن هذه
الحلول ليست مثالية ،ولن تكون
هناك أي قطع متحركة وهي التي
تشكل نقاط اختراق.

دور سامسونغ

ً
وأخـ ـي ــرا ،اتـبـعــت شــركــة نيوبيا
الصينية وهــي فــرع لشركة «زتــي»
ً
ً
ً
طــري ـقــا مـخـتـلـفــا ت ـمــامــا ف ــي هاتف
جــديــد يــدعــى «نـيــوبـيــا إك ــس» وهــو
ي ـع ـتــرض آلـ ــة ال ـت ـصــويــر األمــام ـيــة
ً
بصورة تامة ويختار بدال من ذلك
إضــافــة شــاشــة «أول ـيــد» ثانية على
مؤخرة الهاتف .وعندما تريد التقاط
صــورة سيلفي فإن شاشة العرض

ال ـخ ـل ـف ـيــة سـ ــوف ت ـض ــيء الل ـت ـقــاط
صورتك الثنائية اإلحساس.
ويــواكــب ه ــذه الـخـطــوة مكافآت
ل ـي ـســت ذات ص ـل ــة وم ـن ـه ــا – عـلــى
سبيل المثال – أنك تستطيع وضع
وجــه منخفض القوة على الشاشة
الثانوية إلظهار الساعة وتبليغاتك
أو غير ذلــك من المحتوى المعتاد
ً
عندما يـكــون وجــه هاتفك موجها

قد تكون شركة سامسونغ في
نهاية المطاف المصنع األول لحل
مـشـكـلــة الـمـسـتـقـطــع بـشـكــل دائ ــم.
وبـحـســب ال ـشــائ ـعــات ،ف ــإن جـهــاز
الشركة المقبل غاالكسي إس 10
ً
ً
ســوف يستخدم نــوعــا جــديــدا من
ً
ال ـشــاشــات ال ـتــي تـسـتـخــدم شيئا
يدعى تقنية اإلحساس المتكاملة،
وقـ ــد عــرض ـت ـهــا ســام ـســونــغ على
عشرين شركة في شنجن الصينية
في الشهر الماضي.
نـحــن ال نعلم بـعــد كـيــف تعمل
هذه التقنية ولكن يبدو أن الشاشة
تـسـمــح آلالت الـتـصــويــر وأج ـهــزة
اإلح ـس ــاس – مـثــل األج ـه ــزة الـتــي
ت ــرس ــم خـ ــرائـ ــط ث ــاث ـي ــة األبـ ـع ــاد
لبصمة اصبعك للعمل من أسفل

الشاشة .وفي غضون ذلك ،سوف
ً
تنتج تقنية عرض الصوت صوتا
من دون الحاجة إلى مكبر للصوت.
واذا أوفـ ــت شــركــة ســامـســونــغ
ب ــوع ــوده ــا ال ـك ـب ـي ــرة ه ـ ــذه س ــوف
يـصــل هــاتـفـهــا ال ـخــالــي م ــن السن
المستقطع الى األســواق في العام
المقبل – ولكن الشركة قــد تطرح
تقنية عــرض واع ــدة اخ ــرى يمكن
أن تغير تصميم الهاتف الذكي في
وقت أبكر .وبفضل ألواح « أوليد «
القابلة للطي وآلية المفصلة يبدو
جيل جديد من هواتف النقر التي
تـتـحــول ال ــى أقـ ــراص صـغـيــرة في
األفق .و قد نشهد في العام المقبل
ما يصل الى خمسة هواتف قابلة
ل ـل ـطــي م ــن مـصـنـعـيــن مختلفين
بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال جـ ــي وهـ ـ ـ ــواوي
وســام ـســونــغ نـفـسـهــا .وي ـش ــاع ان
ً
ش ــرك ــة «آب ـ ـ ــل» ت ـع ـمــل أيـ ـض ــا عـلــى
انـتــاج هــاتــف مــرن – وفــي غضون
ً
ذلك ،تعمل غوغل وسامسونغ معا
عـلــى نسخة خــاصــة مــن أنــدرويــد
الس ـت ـي ـع ــاب الـ ـه ــوات ــف ال ـج ــدي ــدة
القابلة للطي.
ً
وقد تطرح هذه الهواتف طرقا
ً
جديدة كليا لتصميم آالت تصوير

وأج ـه ــزة إح ـســاس فــي الـشــاشــات
ولكننا النعلم بعد ما يكفي للقول
بـشـكــل م ـح ــدد مـ ــاذا س ــوف تـكــون
تحديات األجـهــزة والـبــرامــج .وقد
تطوى بعض الهواتف على شكل
كتاب مــع شــاشــات على الجوانب
الــداخـلـيــة ،وتملك أخ ــرى شاشات
على الجوانب الخارجية ،والبعض،
مثل هاتف سامسونغ القابل للطي،
ق ــد ي ـش ـت ـمــل ع ـل ــى ش ــاش ــة ع ــرض
أصغر على الغالف بحيث يستخدم
لـلـقـيــام بــاألع ـمــال الـســريـعــة .وفــي
الــداخــل هـنــاك شــاشــة عــرض أكبر
لالستخدام في تطبيقات مشاهدة
األفالم وممارسة األلعاب أوعرض
الوثائق وما إلى ذلك.
ً
أيـ ـ ــا ك ـ ــان ال ـش ـك ــل الـ ـ ــذي س ــوف
يـ ـك ــون ع ـل ـي ــه ه ــات ــف الـمـسـتـقـبــل
الذكي وســواء كان يخفي أجهزته
ومحركاته وشاشات الطي يمكن
الـ ـق ــول ،إن ـن ــا ن ـت ـقــدم ب ـث ـبــات نحو
ً
شـ ــاشـ ــات ع ـ ــرض ك ــام ـل ــة ت ـم ــام ــا.
والالفت بقدر أكبر أن «آبل» نفسها
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى ط ـ ــرق ت ـم ـك ـن ـه ــا مــن
التخلص من النوتش المستقطع،
والـ ـ ــذي ق ــد تـصـبــح م ـج ــرد ذك ــرى
ً
لشيء عاش أمدا بالغ القصر.

اقتصاد
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«زين» تختتم شراكتها االستراتيجية لـ«تمكين الشباب» السابع
فعاليات المؤتمر أقيمت تحت رعاية صاحب السمو  5و  6الجاري
انطلق مؤتمر «تمكين الشباب»
بنسخته السابعة انطلق في
الفترة من ً 6 - 5نوفمبر الجاري،
ّ
وقدم محتوى غنيا لدورات
التدريب وورش العمل التي
ألقاها أبرز المحاضرين والخبراء
والمستثمرين العالميين.

اختتمت شركة «زين» شراكتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـمــؤتـمــر «تـمـكـيــن
الشباب» بنسخته السابعة ،الذي
أقيم فــي فندق فورسيزونز تحت
رعــايــة سامية مــن صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
في الفترة من  6-5نوفمبر الجاري،
وذلــك بحضور الرئيس التنفيذي
لـ «زين» الكويت إيمان الروضان.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي ،إن هــذه الشراكة للسنة
ال ـســاب ـعــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي أتـ ــت من
منطلق إيمانها بضرورة تشجيع
الـمـبــادرات والـبــرامــج الـتــي تهدف
بشكل أساسي إلى تنمية الجوانب
اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ل ـ ــدى الـ ـشـ ـب ــاب ال ــذي ــن
ّ
يشكلون الفئة األ كـثــر حيوية في
المجتمع« ،فلطالما كانت الشركة
ً
ً
داعما رئيسيا لمثل هذه المبادرات
األكــادي ـم ـيــة الــوطـنـيــة ال ـتــي تعنى
بتطوير وتنمية مـهــارات الشباب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،وال ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
تمكينهم في المجتمع بما ُيسهم
في رفعة الوطن».
وأوض ـح ــت «زيـ ــن» أن فعاليات
اليوم الثاني من المؤتمر شهدت
ُمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للتكنولوجيا فــي «ز ي ــن» الكويت
نـ ـ ـ ـ ـ ّـواف الـ ـغ ــربـ ـلـ ـل ــي ف ـ ــي ال ـج ـل ـســة
ال ـن ـقــاش ـيــة ال ـخ ــام ـس ــة ال ـم ـع ـنــونــة
«ف ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب ف ـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـخ ــاص» ،إذ أك ــد الـغــربـلـلــي دور
«زيـ ـ ـ ــن» ك ـش ــرك ــة رائـ ـ ـ ــدة بــال ـق ـطــاع

الروضان تتوسط الغربللي وفريق «زين» في جناح الشركة
الخاص الكويتي في دعم المواهب
ال ــوط ـن ـي ــة ،وت ــوف ـي ــر فـ ــرص الـعـمــل
التقنية واإلداري ــة لهم ،إضافة إلى
ض ـ ــرورة ت ـق ــدي ــم ب ــرام ــج ال ـت ــدري ــب
الـ ـم ــائـ ـم ــة لـ ـه ــم وال ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـلــى
اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ال ـم ـح ـل ـيــة
ال ـت ــي تـفـتـخــر ال ـش ــرك ــة بــإعـطــائـهــا
ال ـم ـســؤول ـيــة ل ـكــي ت ـع ـمــل م ــن أجــل
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ــداف
االستراتيجية للشركة.
يذكر أن مؤتمر «تمكين الشباب»
ب ـن ـس ـخ ـت ــه الـ ـس ــابـ ـع ــة انـ ـطـ ـل ــق فــي
الفترة مــن  6 - 5نوفمبر الـجــاري،

ً
وق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم مـ ـحـ ـت ــوى غـ ـنـ ـي ــا ل ـ ـ ـ ــدورات
ا لـ ـ ـت ـ ــدر ي ـ ــب وورش الـ ـعـ ـم ــل ا ل ـت ــي
ألقاها أبرز المحاضرين والخبراء
وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـع ــال ـم ـي ـي ــن ،مــن
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــم م ـ ـي ـ ـتـ ــش ل ـ ـ ــو الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـش ــرك ــة Movie Pass
وعضو الفريق المؤسس السابق
فــي شــركــة  Netflixونــائــب رئيس
تـ ـط ــوي ــر األعـ ـ ـم ـ ــال والـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات
االسـتــراتـيـجـيــة والــرئـيــس السابق
لـشــركــة  ،Redboxوجـيـســون ويلر
نــائــب الرئيس المالي السابق في
شركة  Googleوالرئيس التنفيذي

الـمــالــي الـســابــق فــي شــركــة ،Tesla
وغيرهم.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف م ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر «ت ـ ـم ـ ـك ـ ـيـ ــن
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب» بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي إل ــى
إتــاحــة الـفــرصــة لـلـشـبــاب لاللتقاء
م ــع أب ـ ــرز ال ـش ـخ ـص ـيــات الـعــالـمـيــة
م ــن األكــادي ـم ـي ـيــن وصــان ـعــي أب ــرز
ال ـعــامــات ال ـت ـجــاريــة ح ــول الـعــالــم
وال ـش ـخ ـص ـيــات الـمـحـلـيــة الـ ـب ــارزة
ف ــي م ـج ــاالت االق ـت ـصــاد والـتـنـمـيــة
وال ـص ـنــاعــة وغ ـيــرهــا ،ه ــذا إضــافــة
إل ـ ــى ف ـت ــح ب ـ ــاب ال ـع ـم ــل ال ـت ـطــوعــي
الجاد أمام المتطوعين من الشباب

الكويتي لصقل مهاراتهم في بيئة
عمل احترافية.
وأك ــدت «زي ــن» أنـهــا تـحــرص من
خ ــال رعــاي ـت ـهــا ل ـمــؤت ـمــر «تـمـكـيــن
ال ـش ـبــاب» عـلــى تـفـعـيــل برنامجها
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة
على أكمل وجه ،وذلك بتشجعيها
الـ ــدائـ ــم وال ـم ـس ـت ـم ــر ل ـل ـمــؤس ـســات
والجهات المهتمة بمجاالت التنمية
المستدامة التي تصب فــي صالح
الشباب الكويتي.

ً
ً
«المتحد» 26 :فائزا جديدا
بـ«الحصاد» هذا األسبوع
أجـ ــرى الـبـنــك األه ـل ــي المتحد
ف ــي  7نــوفـمـبــر الـ ـج ــاري السحب
األسبوعي على جــوائــز الحصاد
اإلسالمي ،وهو برنامج الجوائز
األول فــي الـكــويــت الـمـتــوافــق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ،الذي
يقدم أكبر قيمة جوائز ألكبر عدد
م ــن ال ـف ــائ ــزي ــن ،إذ يـتـيــح لـعـمــاء
ح ـ ـس ـ ــاب الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي
الدخول في السحب على  26جائزة
أسبوعية تتكون من جائزة كبرى
بقيمة  25.000دينار ،إضافة إلى 25
جائزة قيمة كل منها  1000دينار،
ً
فـضــا عــن  4جــوائــز رب ــع سنوية
بقيمة  250.000دينار للرابح والذي
يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر
أو الدراسة في الخارج أو امتالك
ال ـم ـنــزل وال ـس ـي ــارة ال ـت ــي طالما
حلم بها.
وبهذه المناسبة ،قال البنك في
بيان ،إننا بهذا السحب نضيف إلى
قائمة الفائزين بجوائز الحصاد
ً
ً
اإلسالمي  26رابحا جديدا ليصل
بــذلــك عــدد العمالء الفائزين إلى
ً
أكثر من  1300فائز سنويا.
وأسفر السحب األسبوعي على
حصول أحمد عبدالله على الجائزة
األسبوعية الكبرى بقيمة 25.000
ً
دينار ،إضافة إلى حصول  25فائزا
على  1000دينار لكل رابــح وهم:
سكينة علي محمد ،وضيدان بن
مفرح العنزي ،وفهد أحمد البناي،
وف ــاط ـم ــة ح ـســن م ــرش ــد ،وج ـمــال
نــاصــر الـعـنــزي ،وحـســن محمود
ج ــاس ــم ،وس ــوس ــن ع ـب ــد ال ـعــزيــز

الـعــوضــي ،وعـصــام حسن عطية،
ومـشـعــل عـلــي ج ــال ــود ،وسـلـمــان
جعيثن الجوزاني ،وسعود محمد
علي ،وع ــدوان عبدالله المطيري،
ومحمد سالم الظفيري ،وحسن
علي العود ،وعبدالحسين إبراهيم
ع ـلــي ،وفـتـحـيــة ع ـبــدال ـلــه محمد،
وإيمان جاسم التمام ،وعبدالكريم
عبدالحسين الحكم ،وعبدالشهيد
علي محمد ،وسند عبدالله سند،
وخليل إبــراهـيــم رج ــب ،ويوسف
أح ـمــد زي ــن ال ــدي ــن ،وعـبــدالـعــزيــز
حسين حسن ،وميرزا عبدالوهاب
حسن ومحمد يوسف غلوم.
وتتلخص ش ــروط االسـتـفــادة
من السحوبات على جوائز برنامج
ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ف ـ ــي فـتــح
ً
الحساب بقيمة  100دينار علما أن
عمالء حساب الحصاد في الكويت
والبحرين مؤهلون للمشاركة في
سحوبات الحصاد على الجوائز
ً
طبقا لشروط وأحكام البرنامج.

حبر وورق
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مسك وعنبر

مزاج
استمتعوا بقراءة صفحات
َ
من روايتي{ :ظالم دامس-
ال نجوم} لستيفن كينغ
و{منبوذ الجبل} لعبد الله
ناجي.
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أبرزهم ريم مصطفى ومحمد يتعاون المخرج أحمد
الشرنوبي ...فنانون شباب الخلف للمرة الثانية مع
الفنانة نوال الكويتية
يشكلون واجهة مصر
من خالل كليب "قضى
في الفعاليات السياسية
عمري".
واالقتصادية.
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أحيت الفنانة عزيزة
ليلة انطالق مهرجان
التراث المعاصر ،برفقة
فرقة موسيقية مؤلفة من
ثمانية عازفين.

مايكل جاكسون يتصدر قائمة «فوربس» ألعلى
ً
الراحلين دخال بـ  313مليون جنيه إسترليني
ً
ألفيس بريسلي في المرتبة الثانية بـ  31مليونا
تـصــدر الـفـنــان األمـيــركــي الــراحــل مايكل
جاكسون قائمة "فوربس" للسنة السادسة
عـلــى ا لـتــوا لــي أل غـنــى المشاهير الراحلين
ً
وأعالهم دخال.
وتــوفــي جــاكـســون فــي لــوس أنجلس في
ً
يونيو  2009عن  50عــا مــا  ،متأثرا بجرعة
زائدة من مخدر "البروبوفول" القوي ،الذي
كان يستخدمه ليساعده على النوم.
وعزز ملك البوب الراحل مايكل جاكسون
ث ــروت ــه بـعــد بـيــع حـصـتــه ف ــي شــركــة "EMI
 "Music Publishingإ ل ــى شــر كــة "،"sony
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ل ـت ـصــل إل ــى  313مـلـيــون
ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي ،ك ـمــا ارت ـف ـع ــت األرب ـ ــاح
بـعــد عــرض ا لــر ســوم المتحركة "Michael
 "Jackson’s Halloweenالــذي عرض ألول
مرة في .2017
ونـ ـقـ ـل ــت "فـ ـ ــوربـ ـ ــس" ع ـ ــن جـ ـ ــون ب ــرانـ ـك ــا،
ال ـم ـعــاون الـمـســاعــد فــي مـنـشــأة جــاكـســون،
قــولــه" :شــاهــدنــا ع ــروض (ت ـشــارلــي ب ــراون
كريسماس) ،و(تشارلي براون عيد الشكر)،
لذلك نحن اآلن نتطلع إلى (هالوين مايكل
جاكسون) كل عام".
يـشــار إل ــى أن تـشــارلــي ب ــراون شخصية
كرتونية ،ابتكرها الرسام األميركي تشارلز
شولز.
يذكر أن المسيرة الفنية لمايكل جاكسون
تمتد على مــدار  40عــا مــا ،إذ بــدأ مسيرته

سـنــة  1965كـعـضــو فــي فــرقــة جــاك ـســون 5
ال ـتــي تـضــم إخ ــوت ــه ،فـفــي مـنـتـصــف ،1967
أصـبــح مــايـكــل ،الــذي لــم يـتـجــاوز عـمــره 10
سنوات ،المغني الرئيسي في الفرقة.
وف ــي س ـنــة  1971ب ــدأ مــاي ـكــل جــاك ـســون
مسيرته الفردية ،وهو في ا لــ 13من عمره،
رغـ ــم ب ـق ــائ ــه ع ـض ــوا ف ــي الـ ـف ــرق ــة ،واح ـت ـلــت
أغنيته الفردية األولــى Got To Be There
الـمــركــز الــرابــع ضمن أفـضــل  5أغـنـيــات في
سباق األغاني األميركي.
و كــا نــت سنة  1979اال نـطــا قــة الحقيقية
لمايكل بألبوم "أوف ذا وول" ،إذ كــان أول
أل ـب ــوم ف ــي ال ـتــاريــخ ت ـصــل م ـنــه أربـ ــع أغ ــان
ل ـل ـمــراكــز ال ـع ـشــرة األولـ ـ ــى؛ مـنـهــا أغـنـيـتــان
وصلتا للمركز األول ،كما ظل األلبوم مدة
 48أسبوعا في قائمة أفضل عشرين ألبوما
آنذاك.
وتوالت الجوائز واألرقام القياسية التي
حـقـقـهــا مــايـكــل جــاك ـســون ف ــي ثـمــانـيـنـيــات
مغن أميركي من
القرن الماضي ليكون أول
ٍ
أصول إفريقية يحقق نجاحا فاق الخيال،
إذ تخطت مبيعات ألبوماته في كل العالم
المليار نسخة ،ليتحول مايكل جاكسون
إلى "فنان القرن".
ألفيس بريسلي
وح ـ ـ ــل ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــرت ـ ـبـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـق ــائ ـم ــة
"فوربس" ،الفنان الراحل ألفيس بريسلي،

ً
ال ــذي تــوفــي فــي  1977عــن عـمــر  42عــامــا،
بثروة بلغت  31مليون جنيه إسترليني.
و عــزز مكانة أسطورة موسيقى ا لــروك اند
رول ال ــراح ــل مـجـمــع ال ـتــرف ـيــه ال ـجــديــد في
متحف " غــر يـســا نــد" ،ا لــذي بـنــاه بريسلي،
وتملكه وتديره ابنته ليزا مــاري بريسلي
ف ــي مـمـفـيــس ب ــوالي ــة تـيـنـيـســي األمـيــركـيــة،
ً
فـضــا عــن المبيعات القياسية أللبوماته
وأغانيه.
والـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ال ـ ـتـ ــرف ـ ـي ـ ـهـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ف ــي
غ ــريـ ـس ــان ــد ،ك ـ ــان مـ ـن ــزل ال ـ ــراح ـ ــل أل ـف ـيــس
بــري ـس ـلــي ،وه ــو مـصـمــم ع ـلــى أح ــدث ط ــراز
بـمـســاحــة تــزيــد عـلــى  200أل ــف ق ــدم مــربــع،
ويستعرض مسار الحياة الذي سلكه "ملك
الروك أند رول األميركي".
وتـ ـض ــم ال ـق ــائ ـم ــة ع ـ ــدة أسـ ـم ــاء ريــاض ـيــة
وفـ ـن ــانـ ـي ــن وم ــؤلـ ـف ــي رسـ ـ ــومـ ـ ــات ،أبـ ــرزهـ ــم
الرياضي آرنولد بالمر ،ومؤلف الكوميكس
ورسـ ــام الـشـخـصـيــات الـكــرتــونـيــة تـشــارلــز
شولز ،باإلضافة إلى مغني الريغي الشهير
الـجــامــايـكــي بــوب مــارلــي ،ومــؤلــف قصص
الشهير دكتور سوس ،والممثلة األميركية
مارلين مونرو ،والمغني األميركي الراحل
برينس ،وعضو فريق البيتلز البريطاني
الشهير جون لينون.

مايكل جاكسون

محمد رمضان

سيلينا غوميز

محمد رمضان يتفق على مسلسل جديد

سيلينا غوميز خرجت من المصح النفسي

وافق الممثل المصريمحمد رمضان على بطولة مسلسل جديد
مع المنتج تامر مرسي ،ليخوض به السباق الرمضاني المقبل،
حيث شهدت األيام الماضية تكهنات حول ظهور رمضان في
الدراما العام المقبل من عدمها ،إلى أن تم االتفاق مع مرسي،
الذى يتعاون معه للمرة األولى.
وقدم رمضان مسلسل "نسر الصعيد" في رمضان الماضي مع
ً
ً
المنتج جمال العدل ،وحقق نجاحا جيدا رغم االنتقادات التي
أصابته بسبب األخطاء اإلخراجية فيه ،وشارك في بطولته سيد
رجب ،وعائشة بن أحمد ،ودينا ،وعايدة رياض ،ووفاء عامر،
وإخراج ياسر سامي.

كشف مصدر مقرب من النجمة األميركية الشهيرة سيلينا
غوميز ،أنها خرجت من المصح النفسي الذي كانت تعالج
فيه عقب مرورها بأزمة عاطفية تعرضت لها في نهاية
ً
سبتمبر الماضي ،وفقا لموقع أخبار النجوم .TMZ
ً
وكانت سيلينا التي تبلغ من العمر  26عاما ،تعرضت
النهيار عاطفي وتم نقلها إلى المستشفى مرتين في نفس
األسبوع في نهاية شهر سبتمبر الماضي ،وكانت تتلقى
العالج في مرفق للصحة النفسية ،وعانت انخفاض عدد
خاليا الدم البيضاء في جسمها بشكل مثير للقلق ،بسبب
عملية زراعة الكلية التي أجرتها.

جورج وسوف

جورج وسوف اختتم جولته في أميركا وكندا

ً
ً
ً
ف نشاطا فنيا مكثفا ،إذ اختتم
يعيش الفنانجورج وسو 
ً
ً
جولته الفنية في أميركا وكندا التي دامت شهرا كامال ،وأحيا
العديد من الحفالت الناجحة في كل من هيوستن ،ديترويت
(حفلتان) ،سان فرنسيسكو ،لوس أنجلس ،مونتريال،
تورونتو ،بنسلفانيا وفلوريدا.
ّ
وعبر الوسوف عن سعادته بلقاء اآلالف من الجمهور ،مما
َ
أعطاه حافزا للغناء أكثر من ساعتين في كل حفلة ،كما أشار
ّ
وتوجه بالشكر لكل الجمهور
إلى أنه لم يتعب من التنقالت.
الذي أتى لحضور حفالته ،وهو اليوم في مصر إلحياء حفل
في القاهرة.

«ديزني» تعتزم إنتاج سلسلة جديدة من أفالم «حرب النجوم»

ً
قــال بــوب إيغر الرئيس التنفيذي لشركة "ديــزنــي" إن أفــامــا جديدة ستنضم إلى
سلسلة "حرب النجوم" (ستار وورز) وستعرض على خدمة البث على اإلنترنت التي
تعتزم "ديزني" تدشينها.
وأضاف إيغر ،أن أحداث أفالم الحركة ستكون سابقة ألحداث فيلم "روغ وان" الذي أنتج
عام  2016وستكون من بطولة دييغو لونا .وستبدأ الشركة إنتاج األفالم في .2019
وذكر أن "ديزني" تطور سلسلة جديدة بناء على شخصية الشرير لوكي من عالم
قصص مارفل المصورة ،وستكون من بطولة الممثل البريطاني توم هيدلستون.
وكانت "ديزني" قررت في سبتمبر الماضي التروي في طرح األفالم المقبلة ضمن
سلسلة "حرب النجوم".
وفــي اعـتــراف غير متوقع بــأن طــرح أفــام حــرب النجوم بتتابع سريع ربما ينهك
الجمهور ،أوضح إيغر حينها أن إصدار فيلم من أفالم السلسلة التي تصل ميزانياتها

ً
إلى مليارات الدوالرات سنويا كان خطأ.
وقــال إيغر لمجلة هوليوود" :أعتقد أن الخطأ الــذي ارتكبته ،وأتحمل المسؤولية
عنه ،هو الكشف عن الكثير بوتيرة سريعة .بوسعكم توقع بعض التروي لكن هذا ال
ً
يعني أننا سنكف عن صنع األفالم" .وتابع "أعتقد أننا سنصبح أكثر حرصا فيما
يتعلق بالوقت والكم".
وطرحت "ديزني" منذ عام  2015فيلمين من ثالثة أفالم مزمعة وتستند إلى شخصيات
قدمها المخرج جــورج لوكاس عــام  1977إلــى جانب فيلمين منفردين على عالقة
باألحداث.
وقالت "ديزني" في  ،2017إنها تعتزم تدشين خدمة بث على اإلنترنت خاصة بها
في  2019وستسحب أفالمها التي تعرض للمرة األولــى على نتفليكس لتعرضها
على خدمتها الخاصة.

لقطة من «حرب النجوم»

حبر وورق
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ظالم دامس ...ال نجوم
1922
 11أبريل 1930
فندق مغنوليا
أوماها ،نبراسكا

إلى من ّ
يهمه األمر:
ْ
َ
إسمي ِويلفرد ليالند جايمس ،وهذا
ُ
اعترافي .في يونيو  1922قتلت زوجتي،
أرل �ي ��ت ك��ري�س�ت�ي�ن��ا وي �ن �ت��رز ج��اي�م��س،
ُ
وأخفيت جثتها برميها في بئر قديم.
َ
وق ��د س��اع��دن��ي اب �ن��ي ،ه �ن��ري ف��ري�م��ان
جايمس ،في هذه الجريمة ،رغم أنه لم
ّ
ً
يكن م �س��ؤوال ف��ي س��ن ال��راب�ع��ة عشرة؛
ُ
ُ
خ� َ�دع��ت��ه ليفعل ذل��ك ،حيث لعبت على
ُ
َّ
مخاوفه وبددت اعتراضاته الطبيعية
ً
ت�م��ام��ا طيلة ش�ه��ري��ن .ه��ذا ش��يء أن��دم
عليه ب �م��رارة ح�ت��ى أك�ث��ر م��ن الجريمة
ِّ
ستبينها هذه الوثيقة.
نفسها ،ألسباب
ال �م �س��أل��ة ال �ت��ي ّأدت إل ��ى ج��ري�م�ت��ي
وخطيئتي المميتة هي  100ف��دان من
األرض الجيدة في هيمينغفورد هوم،
نبراسكا كانت زوجتي قد ورثتها من
ُ
أردت إضافة
أبيها جون هنري وينترز.
تلك األرض إل��ى مزرعتنا ،ال�ت��ي كانت
ً
مساحتها  80فدانا في العام  .1922لكن
ً
ّ
زوجتي ،التي لم تحب حياة الزراعة أبدا
(أو أن تكون زوجة ُمزارع) ،أرادت بيعها
إلى شركة فارينغتون لقاء مبلغ نقدي.
ُ
ً
وعندما سألتها إن كانت تريد حقا أن
َ َ
تعيش باتجاه الرياح القادمة من مسلخ
فارينغتونَ ،
أخب َرتني أنه يمكننا بيع
ال�م��زرع��ة وك��ذل��ك أرض أب�ي�ه��ا  -م��زرع��ة
ُ
أب��ي ،وأب�ي��ه م��ن قبله! وعندما سألتها
ماذا سنفعل بالمال ودون أرض ،قالت
إنه يمكننا االنتقال إلى أوماها ،أو حتى
سانت لويس ،وافتتاح متجر.
ً
�ش أب ��دا ف��ي أوم��اه��ا} ،ق�ل� ُ�ت.
«ل��ن أع�ي� َّ
{المدن للمغفلين».
ه��ذا مثير للسخرية ،إذا م��ا أخ��ذن��ا
ب�ع�ي��ن االع �ت �ب��ار ال �م �ك��ان ال� ��ذي أع�ي��ش
ً
فيه اآلن ،لكنني لن أعيش هنا طويال؛
أعرف ذلك مثلما أعرف ما الذي ُيصدر
األص ��وات ال�ت��ي أسمعها ف��ي ال�ج��دران.
وأع��رف أي��ن سأجد نفسي بعد انتهاء
حياتي األرضية ه��ذه .أتساء ل إن كان
الجحيم يمكن أن يكون أسوأ من مدينة

أوماها .ربما هو مدينة أوماها ،لكن من
دون ريف جيد يحيط بها؛ مجرد فراغ
يعبق بالدخان ورائحة الكبريت النتنة
ومليء بنفوس تائهة مثلي.
َ
تجادلنا بمرارة حول تلك الفدادين
المئة خالل شتاء وربيع  .1922وعلق
هنري في وسطنا ،رغم أنه انحاز إلى
رأي ��ي أك �ث��ر؛ ك��ان يشبه أم��ه ف��ي الشكل
لكنه يشبهني ف��ي ح� ّ�ب��ه ل�ل�أرض .ك��ان
ً
فتى ُمطيعا وليست لديه أي من غطرسة
ً
ً
أمهَ .
أخب َرها مرارا وتكرارا أنه ال يرغب
أن يعيش في أوماها أو أي مدينة ،وأنه
سيذهب فقط إذا اتفقت معي ،وهذا لم
ً
يحصل أبدا.
ف� َّ�ك� ُ
�رت ب��ال�ل�ج��وء إل��ى ال �ق �ض��اء ،وأن��ا
ع �ل��ى ث �ق��ة ،ب �م��ا أن �ن��ي ال � ��زوج ف ��ي ه��ذه
ِّ
ستؤيد حقي
المسألة ،أن أي محكمة
بتقرير طريقة اس�ت�خ��دام تلك األرض.
ً
ً
ل �ك ��ن ش �ي �ئ ��ا م �ن �ع �ن��ي .ل� ��م ي �ك ��ن خ ��وف ��ا
ّ
م��ن ث��رث��رة ال �ج �ي��ران ،ال ي�ه��م�ن��ي ت�ب��ادل
ً
اإلش��اع��ات ف��ي ال��ري��ف؛ ب��ل ش�ي�ئ��ا آخ��ر.
ُ
ُ
بدأت أريد رؤيتها ميتة،
بدأت أكرهها.
وهذا ما منعني.
ً
ً
أنا مقتنع أن هناك رجال آخر  -رجال
ً
ً
ً
غريبا ،رج�لا متآمرا  -داخ��ل ك��ل رج��ل.
ومقتنع أن��ه ف��ي م ��ارس  ،1922عندما
ك��ان��ت س �م��اء م �ق��اط �ع��ة ه�ي�م�ي�ن�غ�ف��ورد
بيضاء وكل الحقول مكسوة بالثلوج،
�ان ال ��رج ��ل ال �م �ت��آم��ر داخ � ��ل ال �ـ� ُ�م��زارع
ك� � ْ
ّ
ِويلف َرد جايمس قد اتخذ ق��راره بشأن
زوجتي وق� َّ�رر مصيرها من قبل .كانت
ً
عدالة من الصنف األسود أيضا .تقول
حكمة قديمة إن ا ل��و ل��د الجاحد يشبه
س��ن ال�ث�ع�ب��ان ،ل�ك��ن ال��زوج��ة ال�م�ت� ِّ
�ذم��رة
والجاحدة أكثر ّ
حدة بكثير من ذلك.
ً
ُ
َ
ل�س� ُ�ت وح �ش��ا؛ ح��اول��ت إن�ق��اذه��ا من
َ ُ
ال��رج��ل ال�م�ت��آم��ر .أخ��ب��رت�ه��ا أن�ن��ا إذا لم
نتوافق ،عليها أن تذهب إلى أمها في
ً
لينكولن ،التي ُ
تبعد مئة كيلومتر غربا
�ال ليس
 وه � ً�ذه م�س��اف��ة ج�ي��دة الن�ف�ص� ٍطالقا بحد ذاته لكنه يعني اضمحالل
الشراكة الزوجية.
«وأترك لك أرض أبي ،أليس كذلك؟}،
س��أل��ت ،وشمخت ب��رأس�ه��ا .آه ك��م ُ
كنت
الوقحة ،والتي تشبه
أكره تلك الحركة ِ
ح� ��رك� ��ة ح � �ص� ��ان س� �ي ��ئ ال � �ت ��دري ��ب،

ً
والشخر الخفيف ال��ذي يرافقها دائما.
ً
{هذا لن يحصل أبدا يا ِويلف».
ُ
أخ� َ�ب��رت �ه��ا أن �ن��ي س��أش �ت��ري األرض
ِّ
َّ
منها ،إذا أصرت .سأقسط لها ثمنها -
على امتداد ثماني سنوات ،وربما عشر
 لكنني سأدفع لها كل قرش.«مبلغ صغير كل شهر أسوأ من عدم
تلقي أي مبلغ}َّ ،
ردت (مع شخر وشموخ
بالرأس َ
آخرين){ .هذا شيء تعرفه كل
امرأة .ستدفع شركة فارينغتون الثمن
دف �ع��ة واح � ��دة ،وف �ك��رت �ه��م ح ��ول ال�ث�م��ن
األعلى مناسبة ألن تكون كريمة أكثر
ً
بكثير من فكرتك .ول��ن أعيش أب��دا في
لينكولن .إنها ليست مدينة بل مجرد
ق ��ري ��ة ت �ض��م م �ع��اب��د أك� �ث ��ر م �م��ا ت�ض��م
منازل».
هل َت��رى حالتي؟ أال تفهم {الموقع}
ّ
الذي َوضعتني فيه؟ أال يمكنني أن أتكل
ً
على تلقي ولو قليل من تعاطفك؟ ال؟ إذا
اسمع هذا.
ف ��ي أوائ � ��ل أب ��ري ��ل م ��ن ت �ل��ك ال �س �ن��ة -
ثماني س�ن��وات حتى يومنا ه��ذا ،على
ح��د علمي  -أت��ت إل� َّ�ي بكامل إشراقها.
فقد أم�ض��ت معظم ال�ي��وم ف��ي {ص��ال��ون
ال�ت�ج�م�ي��ل} ف��ي م��اك��وك ،وك ��ان شعرها
ّ
يتدلى حول َّ
خديها في لفائف سميكة
ّ
َّ
ذكرتني بلفات أوراق المرحاض التي
ي �ج��ده��ا ال �م��رء ف��ي ال �ف �ن��ادق واألن � ��زال.
ق��ال��ت إن ل��دي �ه��ا ف �ك��رة ،وه ��ي أن نبيع
الفدادين المئة مع المزرعة إلى شركة
فارينغتون .كانت مقتنعة أن الشركة
ستشتري كل ذلك لمجرد الحصول على
قريبة من خط
قطعة أرض أبيها ،ألنها ّ
السكة الحديدية (وه��ي محقة في ذلك
على األرجح).
«ث � ��م} ،ق��ال��ت ه ��ذه ال� �م ��رأة ال�ص�ف�ي�ق��ة
َّ
ال�م�ش��اك�س��ة{ ،نقتسم ال �م��ال ،ونتطلق،
ً
ون �ب ��دأ ح �ي��ات�ن��ا م ��ن ج��دي��د ب �ع �ي��دا عن
بعضنا البعض .كالنا نعرف أن هذا ما
ً
تريده} .كما لو أنها ال تريده هي أيضا.
ِّ
«آه}ُ ،
قلت (كما لو أنني أفكر بالفكرة
ّ ً
َ
جديا){ .ومع من سيعيش الفتى؟».
ُ
«معي بالطبع} ،قالت م ِّ
برقة عينيها.
{أي ف�ت��ى ف��ي ال��راب�ع��ة ع�ش��رة م��ن عمره
يحتاج إلى أن يكون مع أمه».
ب� ُ
�دأت {أع �م� ُ�ل ع�ل��ى} ه�ن��ري م�ن��ذ ذل��ك
اليوم بالذات ،وأخبره بأحدث خطط أمه.
ُ
فرسمت
كنا جالسين في كومة القش.
أت �ع��س ت�ع�ب�ي��ر ع �ل��ى وج �ه��ي وت�ك� َّ�ل�م��تُ
ُ
بأتعس صوت َّ
ورسمت له صورة
لدي،
ُ
ستكون عليه حياته إذا سمح ألمه
عما ّ
بأن تنفذ خطتها :كيف لن يعود لديه
أب أو مزرعة ،وكيف سيجد نفسه في
ً
مدرسة أكبر بكثير ،تاركا كل أصدقائه
(وم �ع �ظ �م �ه ��م م� �ن ��ذ ال� �ط� �ف ��ول ��ة) خ �ل �ف��ه،
وكيف أن��ه سيضطر في تلك المدرسة
ً
الجديدة إلى أن يحارب ليحجز مكانا
ّ
ويسمونه
له بين غرباء سيسخرون منه
ً
ً
ري�ف�ي��ا س��اذج��ا .م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ق�ل� ُ�ت،
إذا استطعنا االحتفاظ بكل األراض��ي،
فأنا مقتنع أنه يمكننا تسديد القرض
المصرفي بحلول العام ّ 1925ونعيش
ً
ً
هواء عذبا
بسعادة بال ديون ،ونتنفس
ً
ب��دال من مشاهدة أحشاء األبقار تعوم
من الشروق إلى الغروب في نهرنا الذي
ً
ك ��ان ص��اف �ي��ا ف��ي ال �س��اب��ق{ .م� ��اذا ت��ري��د
ُ
ُ
اآلن؟} ،س��أل��ت ب�ع��د أن رس �م��ت ل��ه ه��ذه
الصورة بقدر ما أستطيع من التفاصيل.
«أن أبقى هنا معك يا بابا} ،قال .كانت
الدموع تنهمر على ّ
خديه{ .لماذا عليها
أن تكون ...أن تكون.»...

منبوذ الجبل
في الليلة األخيرة من شهر مارس من عام
1983م ،ك��ان��ت صرختي األول��ى تشق فضاء
الجبل ،ومنذ تلك اللحظة حملت هذا االسم
{أحمد بن يحيى ال�ح��داد} ،في الحقيقة كان
ً
ً
ه��ذا االس ��م م �ع��دا ل��ي س�ل�ف��ا ،فجميع م��ن في
البيت اصطلحوا على أن يكون {أح�م��د} هو
اسم القادم الجديد .بعد تلك الصرخة بعشرة
ً
أعوام ،كان أبي يحملني بين ذراعيه ،مهروال،
ً
وهابطا بي ذلك الجبل.
كانت رائحة الشواء تتصاعد من أصابع
يدي اليسرى ،ثالثة أصابع محترقة وجسد
ي��رت �ع��ش ،ه ��ذا م��ا خ�ل�ف��ه ال �ت �ي��ار ال�ع�ن�ي��ف من
خسائر!
لم يدر بخلد أمي وهي تطلب مني أن أدخل
المقبس الكهربائي ف��ي الثقبين األ س��ود ي��ن
ً
الغائرين في الحائط ،أنني سأرتمي أرض��ا
بقوة هائلة! ارتفع أذان المغرب في اللحظة
التي ارتطمت فيها بأرض الصالة المفروشة
ً
ببساط ك��ان مبتال حينها وف��ي ي��دي السلك
ٍ
الكهربائي المخدوش!
كنت في العاشرة من عمري حين أوشكت
أن أغادر الحياة من خالل ذلك الشبح الغريب،
ال��ذي بدأ في امتصاصي عبر فمه المفتوح،
ً
والكاشف عن أسنان معدنية حمراء ،جاذبا
روحي بشدة لتتالشى في الثقبين األسودين!
ً
ل��م أش�ع��ر ب��وج��وده إال حين طرحني أرض��ا،
ً
وظ��ل ممسكا بيدي ،كان
جسدي ينتفض
م� � ��ن ق� ��وة

التيار ،وأم��ي ق��د اعتراها ال�خ��وف وال��ذه��ول،
ّ
وش� ��ل ح��رك �ت �ه��ا ،ت�ن�ظ��ر إل� � ّ�ي وال ت� ��دري م��اذا
ٌ
تصنع ،وال أدري كيف انطلق صوت من أقصى
ً
حنجرتي ص��ارخ��ا ب��أم��ي ،أن تسحب السلك
من الثقبين األسودين ،وبذلك عدت إلى دائرة
الروح بعد أن كنت على وشك مغادرتها!
ل��م ت�ك��د أم��ي تفعل م��ا طلبته م�ن�ه��ا ،حتى
انكبت ّ
علي تحتضنني وتجمعني إليها ،كي
تعيدني إلى الحياة مرة أخرى ،كما جئت في
أول مرة.
بين لحظتين  ...اللحظة التي أوصلت فيها
المقبس بالتيار الكهربائي ،وتلك التي كانت
أم��ي تقطع فيها ال�ت�ي��ار ،ت��وق��ف ال��زم��ن برهة
ألشاهد شريط حياتي ،ولكنها لم تكن الحياة
الماضية ه��ي م��ا كنت أش��اه��ده وقتها- ،فما
ّ
الحي
الذي رآه أو عاشه ابن العاشرة في ذلك
الهادئ على سفح جبل؟  -وإنما كنت أشاهد
ً
شريط حياتي القادمة .كنت واثقا من أنني
سأنجو ،وسأعيش.
س� ��رع� ��ان م� ��ا ت� �س ��ام ��ع ال � �ج � �ي� ��ران ب��ال �خ �ب��ر
وتناقلوه ،ووصل إلى أبي وهو يصعد الجبل
ً
ع��ائ��دا للتو من عمله ،فانطلق ال يلوي على
شيء{ ،أحمد احترق بالكهرباء} ،بهذه الصيغة
وصله الخبر كما انتشر في الحارة بأكملها
عبر بيوتها المتالصقة في حضن الجبل.
ب �ع��د دق ��ائ ��ق م ��ن ص �ي �ح��ة أم� � ��ي! ك � ��ان أب��ي
ً
يحملني بين ذراعيه .يسرع حينا ليسعفني
ً
إ ل��ى المستشفى ،ويبطئ حينا آ خ��ر خشية
التعثر والسقوط بي أثناء نزوله من {جبل
الشراشف}.
خيط حياة ك��ان يتدلى من سقف الغرفة،
ٌ
ممسك بكتاب!
فتعلقت به وأنا
كان يمكن أال أكون أنا ،وكان يمكن أال يكون
ذلك الكتاب! ربما كان غيري هو المعني بتلك
ٌ
الحياة ،وهناك احتمال آخ��ر ،وهو أنه كان
يمكن أال يكون هناك أحد! ومن ثم فإن تلك
الحياة كان يمكن أال تعاش.
في وه ٍـم عبثي كهذا كان من المستحيل
ُ
ّ
أن ُيخط ح��رف أو تنشر صحيفة ،ولكن
ً
ال �ل �ع �ب��ة ت �ب��دأ ه �ك��ذا دائ � �م ��ا ،وب �ع �ك��س ما
ً
نتصور .نتخيل شيئا ،فيوجد ذلك الشيء،
ّ
أو ن��وج��د ن �ح��ن ف ��ي ذل� ��ك ال �ح �ي��ز ال�م �ت�خ��ي��ل.
هكذا ببساطة متناهية ،الوجود بسيط إذن،
ً
يكفي أن تفكر لتكون م��وج��ودا ،أليس كذلك
يا سيد دي�ك��ارت؟ ولكنه بالنسبة إل� ّ�ي يكفي
ً
ّ
أتخيل ألكون موجودا ،التخيل هو الجزء
أن
المهم من اللعبة ،ما نتخيله هو وجود سابق
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ً
«أكمل}ُ ،
قلت{ .الحقيقة ليست شتما
ً ِ َ
أبدا يا ُبن ّي».
«حقيرة إلى هذا الحد!».
«ألن معظم النساء هكذا}ُ ،
قلت{ .هذا
َّ
جزء من طبيعتهن ُيتعذر استئصاله.
السؤال هو ماذا سنفعل حيال ذلك».
لكن ال��رج��ل المتآمر داخ�ل��ي ك��ان قد
َّ
ف��ك��ر م��ن قبل بالبئر ال�ق��دي��م الموجود
خ �ل ��ف ح �ظ �ي ��رة األب� � �ق � ��ار ،وال� � � ��ذي ك�ن��ا
نستخدم ماء ه إلزالة الغائط فقط ألنه
فقط
وموحل  -عمقه ستة
ضحل
ِ
ِ
أمتار ّ
ّ
وال يزيد عن كونه بوابة للتحكم بتدفق
ال �م �ي��اه .ك��ان��ت ال�م�س��أل��ة ت�ق�ت�ص��ر على
إقناعه .وك��ان َّ
علي فعل ذل��ك ،بالتأكيد
أنك ترى هذا؛ يمكنني أن أقتل زوجتي
لكن َّ
علي إنقاذ إبني الجميل .ما فائدة
ً
امتالك  180فدانا  -أو ألف فدان  -إذا لم
يكن لديك ٌ
أحد لتتشاركها معه وتورثه
إياها؟
ِّ
ت�ظ��اه� ُ
�رت أن�ن��ي أف��ك��ر بخطة أرليت
المجنونة لرؤية أرض صالحة لزراعة
َ
ُ
َّ
طلبت منها
تتحول إل��ى َمسلخ.
ال��ذرة
إع �ط��ائ��ي ب � َع��ض ال ��وق ��ت ألع� �ت ��اد ع�ل��ى
ال�ف�ك��رة .ف��واف�ق��ت .واص �ل� ُ�ت العمل على
ه�ن��ري خ�لال الشهرين التاليين ،لكي
ً
ِّ
أعوده على فكرة مختلفة جدا .لم يكن
ً
صعبا مثلما ُ
كنت أتوقع؛ كان لديه
ذلك
جمال أمه (جمال المرأة هو العسل الذي
يجذب الرجال إلى القفير الالسع) لكن
ليس عنادها ال�م��ري��ع .ل��م أحتج سوى
إل ��ى أن أرس ��م ل��ه ص ��ورة ع�م��ا ستكون
عليه حياته في أوماها أو سانت لويس.
َ
وط ��رح � ُ�ت اح �ت �م��ال أن� ��ه ح �ت��ى ق��ري��ت��ي
َ
النمل ال�ش��دي��دت��ي االزدح� ��ام تلك ق��د ال
ُترضيانها؛ وقد ِّ
تقرر أن فقط شيكاغو
ُ
ستناسبها{ .ثم} ،قلت{ ،قد تجد نفسك
ً
تذهب إلى ثانوية تضم زنوجا».
ّ
قلت حماسته تجاه أمه؛ وبعد جهود
َّ
ق�ل�ي�ل��ة م�ن�ه��ا  -ك�ل�ه��ا خ ��رق ��اء ،وص��ده��ا
كلها  -لكي تسترد َم َو ّدته ،بدأت تبادله
ُ
ابتهجت (أو ب��األح��رى الرجل
ال�ج�ف��اء.
َ ُ
المتآمر) من هذا .وأخبرتها في أوائل
ي��ون�ي��و أن�ن��ي ق� � َّ�ر ُ
رت ،ب�ع��د تفكير م�ل� ّ�ي،
ً
أن �ن��ي ل ��ن أس �م��ح ل �ه��ا أب� � ��دا ب �ب �ي��ع تلك
الفدادين المئة من دون معركة؛ وأنني
ُ
ً
سأ ِّ
سبب اإلفالس والخراب لنا جميعا
إذا كان هذا ما يلزم.
ب �ق �ي��ت ه� ��ادئ� ��ة .وق � � � � َّ�ررت أن ت�ط�ل��ب
نصيحة قانونية (ألن القانون ،مثلما
سيصادق أي شخص يدفع له).
تعرف،
َّ
ُ
توق ُ
ُ
وابتسمت! ألنه ال
عت ذلك.
كنت قد
يمكنها أن ت��د ف��ع ثمن ه�ك��ذا نصيحة.
ً
وكنت وقتها ّ
أشدد كثيرا على السيولة
النقدية القليلة التي كنا نملكها .حتى
ّ
ُ
سلمني ّ
طلبت
حصالته عندما
إن هنري
منه ذلك ،لكي ال تتمكن من أن تسرق من
ً
تافهاَ .
ذهبت،
ذلك المصدر ،مهما يكن
بالطبع ،إلى مكاتب شركة فارينغتون
ف��ي دي�ل�ان��د ،وك�ل�ه��ا ث�ق��ة (م �ث �ل��ي) أن�ه��م
س�ي��دف�ع��ون ك�ل�ف��ة رس��وم�ه��ا ال�ق��ان��ون�ي��ة
بما أن لديهم الكثير ليكسبوه من تلك
الصفقة.
«سيفعلون ذلك ،وستربح الدعوى}،
أخ � َ�ب � ُ
�رت ه �ن��ري ف��ي م��ا أص �ب��ح مكاننا
االعتيادي للمحادثة في كومة القش .لم
ً
ً
كليا من هذا ،لكنني ُ
كنت قد
أكن متأكدا
ّ
اتخذت قراري من قبل ،والذي لن أذهب
ً ً
بعيدا جدا في تسميته {خطة».
ً
«لكن هذا ليس عدال يا بابا!} ،صاح.
ً ً
بدا يافعا جدا أثناء جلوسه على القش
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لوجودنا ،وما نرويه هو حياة سابقة نعتني
بتفاصيلها في حيوات الحقة ،وفيها يتحول
ً
الزمن األول في أصابعنا {المحترقة أحيانا}
إلى عجينة سهلة التشكل ،ولكني سأستدرك
ً
شيئا هنا ،إنها سهلة التشكل بالنسبة إلى
زم��ن التدوين ،ولكنه تشكل مرهق بالنسبة
إل��ى زم��ن التكوين ،تتشظى على إث��ره ال��ذات
الراوية{ ،فثالثة أصابع تمسك بالقلم ،ولكن
الجسم كله يعمل و ي�ت��أ ل��م} كما ص� ّ�رح بذلك
أمبرتو إيكو ذات مرة.
{عمر الشقي بقي} .هذه أول جملة قالتها
إيمإن ،بعد أن قصصت عليها حكاية أصابعي
ال�م�ح�ت��رق��ة ،ون�ح��ن ف��ي مطعم {ع�م��و ح�م��زة}،
ق��ال�ت�ه��ا ،واب �ت �س��ام��ة م �م��زوج��ة ب �ح��زن طفيف
ظهرت على وجهها في تلك اللحظة ،ولمسات
حانية من يدها.
ً
كان ذلك أول لقاء يجمعنا بعيدا عن أعين
اآلخ ��ري ��ن ،ك�ن��ت أش �ي��ر ب �ي��دي ال �ي �س��رى أث �ن��اء
ال�ح��دي��ث ،ول��م تكن أص��اب�ع��ي تنبسط بشكل
كامل بسبب تآكل الجلد وانكماشه في مكان
االحتراق .الحظت إيمان ذلك ،قلت لها{ :ومع
ذلك فأنا أستطيع االعتماد عليها مثل أختها
ً
تماما} ،وضممت يدها بين ّ
يدي ،فافتر ثغرها
عن ابتسامةٍ عذبةٍ  .سحبت يدها من بين ّ
يدي
برفق ،واحتضنت يدي اليسرى ثم بسطتها
وبدأت تتحسس بإصبعين من أصابعها األثر
المتعرج في أصابعي .ذكرتني حركتها هذه
ً
بما كانت تفعله فاطمة ،فكثيرا ما كانت تأخذ
يدي بين يديها وتفعل الشيء ذاته.
فاطمة هي االبنة الوحيدة بين ثالثة أبناء،
لم تكن الرابعة في الترتيب بل كانت الثالثة
أي قبلي أن��ا راب��ع ال�ق��ادم�ي��ن إل��ى ال�ح�ي��اة في
ذلك البيت الصغير .وألني قدمت إلى الحياة
ً
بعد بنت فقد كنت مدينا لهذا الوجود بعناية
امرأتين ب��ي ،أم��ي وأخ�ت��ي ،وم��ع أنها ل��م تكن
تكبرني سوى بعامين ،إال أنها كانت كافية
لتتخذني طفلها .ا ل�ب�ن��ات أ م �ه��ات إلخوتهن
ً
الصغار ،وربما الكبار أيضا.
ن �ش��أت��ي ب �ي��ن ام ��رأت� �ي ��ن ،ه ��ي م ��ا أب�ع��دت�ن��ي
ً
ق�ل�ي�لا ع��ن إخ��وت��ي ال��ذك��ور ،وم�ن�ح��ت حياتي
ً
شكال آخ��ر يختلف عن الحيوات المحتشدة
ٌ
في منزلنا .وهناك أم��ر آخر كان له النصيب
األكبر في تعميق الفجوة التي تفصلني عن
أخ � ّ
�وي ب��ال��ذات ،ولكني س ��أردم ه��ذه الفجوة
ً
اآلن ،م�ت�ن��اس�ي��ا ذل ��ك األم� ��ر ،ألرت �ف��ع ببصري
إلى األعلى ،حيث الحياة المتدلية من سقف
حجرتي.

ً
«ال �ح �ي��اة ل�ي�س��ت ع��ادل��ة أب � ��دا} ،ق�ل� ُ�ت.
ً
{الشيء الوحيد الذي يمكن فعله أحيانا
الشيء الذي يجب أن يكون
هو أن تأخذ
ّ
ُ
صمت
لديك .حتى ولو تأذى أحدهم} .ثم
ً
ُ
ّ
أتمعن في وجهه{ .حتى
ورحت
قليال،
مات أحدهم».
ولو َّ
ابيض لونه{ .بابا!».
«إذا اختفت}ُ ،
قلت{ ،ستبقى األم��ور
ع�ل��ى ح��ال�ه��ا .وس�ي�ت��وق��ف ك��ل ال �ج��دال.
ي �م �ك �ن �ن��ا ال �ع �ي ��ش ه �ن ��ا ب � �س �ل�ام .ل�ق��د
ُ
عرضت عليها كل شيء أستطيع أن
أعرضه لكي تذهب ،ورفضت .هناك
فقط شيء واحد آخر أستطيع أن أفعله.
يستطيع كالنا أن يفعله».
«لكنني أحبها!».
ً
أيضا}ُ ،
قلت .ورغم أنكم
«وأنا أحبها
ً
ّ
تصدقوا هذا كثيرا ،إال أنه صحيح.
لن
ك ��ان ال �ك��ره ال� ��ذي ش � َ�ع � ُ
�رت ب��ه تجاهها
ف��ي تلك السنة  1922أك�ب��ر م��ن أي كره
يستطيع أن يشعر به الرجل تجاه أي
ً
امرأة إال إذا كان الحب جزءا منه .ورغم
مرارتها وعنادها ،إال أن أرليت كانت
ام � ��رأة ذات ط�ب�ي� َّع��ة داف� �ئ ��ة{ .ع�لاق��ات�ن��ا
ً
الزوجية} لم تتوقف أبدا ،رغم أنه منذ
بدء الجدال بشأن الفدادين المئة ،بدأت
ص��راع��ات �ن��ا ف��ي ال�ظ�ل�م��ة ت�ص�ب��ح أش�ب��ه
بحيوانين يتعاركان.
ً
«ال داع ��ي ألن ي �ك��ون م��ؤل �م��ا} ،ق�ل� ُ�ت.
ً
{وعندما ينتهي ...حسنا.»...
ُ
ُ
أخ��ذت��ه إل��ى خلف الحظيرة وأري��ت��ه
البئر ،حيث أجهش بالبكاء{ .ال يا بابا.
ليس هذا .مهما يكن».
لكن عندما عادت من ديالند (نقلها
هارالن كوتيري ،أقرب جار لنا ،معظم
م�س��اف��ة ال �ط��ري��ق ف��ي س �ي��ارت��ه ال �ف��ورد،
وتركها تسير آخ��ر ثالثة كيلومترات)
ُ
َّ
وتوسلها هنري أن {تقلع ع��ن قرارها
ل �ك��ي ن�س�ت�ط�ي��ع أن ن �ع ��ود ع��ائ �ل��ة م��رة
أخرى} ،فقدت أعصابها ،وضربته على
َ
وأخبرته أن يتوقف عن ّ
توسلها
فمه،
مثل كلب.
«لقد أصابك بعدوى خجله .واألسوأ
أنه أصابك بعدوى طمعه».

ً
ك�ن��ت منهمكا ف��ي ال� �ق ��راء ة ،ف��ي الحجرة
األرض �ي��ة ال�س�م��اوي��ة ال �ل��ون ،ول��م يكن فيها
سوى سرير واح��د ،يحتل الزاوية اليسرى
م�ن�ه��ا ،وع ��ن ي�م�ي�ن��ه ت�ن�س��دل س �ت��ارة زرق ��اء
م �ت �م��وج��ة ،ت�خ�ف��ي خ�ل�ف�ه��ا ن��اف��ذة زج��اج�ي��ة
كبيرة وع�ل��ى ام�ت��داد ال�ج��دار المقابل يقف
دوالب خ �ش �ب��ي ق ��د ت ��راص ��ت ع �ل��ى رف��وف��ه
الكتب وال�م�ج�لات ،وف��ي المساحة الخالية
بين ال ��دوالب والسرير م��ع ان�ح��راف بسيط
إ ل��ى اليمين تنتصب ط��او ل��ة صغيرة بنية
اللون ذات درج واحد ،حملت فوقها بعض
ً
ً
ً
الكتب ،وحاسوبا محموال ،وكوب شاي باردا
ً
ممتلئا إلى نصفه ،وبين يدي الطاولة يوجد
كرسي وحيد.
ف� ��ي ت� �ل ��ك ال �ل �ي �ل ��ة وع � �ل� ��ى ذل� � ��ك ال� �س ��ري ��ر،
استطعت أن أنفصل ع��ن جسدي وأتعرف
على رائحته ،ومنذ التقطت خيط الرائحة
انطلق أنفي يتتبعها في أنحاء الجسد ،راحة
ّ
كفي ،أعلى صدري ،إبطي ،وكل ما استطاع
ال��وص��ول إل�ي��ه ه��ذا ال�م�ن�ق��ب ع��ن آث ��ار ذات��ي
المطمورة في تراب الروح.
ف��ي ال �ب��دء اص �ط��دت خ�ي��ط ال��رائ �ح��ة وأن��ا
أص�ط��دم بجملة ف��ي ذل��ك الكتاب! ث��م أخ��ذت
أتتبع ذل��ك الخيط وأرت�ف��ع معه حتى هبط
ً
ً
كثيفا رائ�ع��ا ذل��ك العبق البشري ،كضباب
ي �ع��وق رؤي ��ة م��ا س� ��واه ..ل�ق��د ك�ن��ت أص�ط��دم
برائحتي في كل منحى من ذلك الجسد.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3952السبت  10نوفمبر  2018م 2 /ربيع األول  1440هـ

culture@aljarida●com

الفنانون الشباب ...واجهة مصر في الفعاليات السياسية واالقتصادية
• أبرزهم ريم مصطفى ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان
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مزاج

أخبار النجوم

غبريال عبد النور أطلق
أعماله الصوفية

برز عدد من الفنانين المصريين الشباب خالل الحوادث السياسية والمؤتمرات والندوات
التي أقامتها مصر على مدار الفترة الماضية ،وتصدى عدد منهم لبطولة أفالم قصيرة أو
أغان خاصة بالحدث أو شارك في أفالم تسجيلية.
ٍ
القاهرة -محمد قدري

كريم عبدالجواد
أصبح أحد الوجوه
المعتمدة في اﻷعمال
التي تنتجها القوات
المسلحة المصرية

ال� �ت� �ص ��وي ��ر ال �م �ت �م �ي��ز وال � �ص ��وت
ال�لاف��ت ،إذ أداره ال�م�خ��رج محمد
رشيد ببراعة شديدة ،حتى تخاله
ً
ً
ً
فيلما سينمائيا عالميا.
وط�ل��ب ك�ث�ي��رون م�م��ن ش��اه��دوا
ال� �ف� �ي� �ل ��م إل� � ��ى أص ��دق ��ائ � �ه ��م ح ��ول
ال� �ع ��ال ��م زي� � � ��ارة م� �ص ��ر ،ال س�ي�م��ا
األماكن الخالبة فيها ،وأصبحت
ري��م مصطفى خ�لال دق��ائ��ق محل
أنظار المتابعين الذين اعتبروها
خ�ي��ر واج �ه��ة ل�ل�ت��روي��ج للسياحة
المصرية.

«نقطة ت�لا ق��ي» فيلم تسجيلي
ع��رض خ�لال األي ��ام الماضية مع
انطالق منتدى شباب العالم في
شرم الشيخ بمصر ،والذي حضره
آالف م��ن ال�ش�ب��اب والشخصيات
العامة من دول العالم.
ُع � � ��رض ال �ف �ي �ل��م ف� ��ي االف� �ت� �ت ��اح
ال ��ذي ح �ض��ره ال��رئ �ي��س ال�م�ص��ري
ع�ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي ،وت�ص��دت
لبطولته ريم مصطفى التي ظهرت
كمصورة ،ومسافرة إل��ى المعالم
المصرية من الشمال إلى الجنوب
ومن الشرق إلى الغرب.
ظ�ه��رت الفنانة الشابة كما لو
ك ��ان ��ت س��ائ �ح��ة ول� �ك ��ن ك�م�ص��ري��ة
ً
أيضا تستكشف البالد والمعالم
ال �س �ي��اح �ي��ة ال ��رائ� �ع ��ة ف� ��ي س �ي��وة
وال�ن��وب��ة واألق�ص��ر وس�ي�ن��اء ،وفي
أكثر من مكان .كذلك تحدثت إلى
مشايخ ومشاهير هذه المناطق،
فحكوا عن روعتها وكيف يمضي
فيها السياح أوق��ات�ه��م .وص��ورت
أماكن سياحية ال يعرفها كثيرون
من أهل مصر.
ما إن ُعرض الفيلم حتى ّ
عجت
وس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
ب� � ��اإلش� � ��ادة ب� � ��ه ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى

غبريال عبدالنور
ريم مصطفى

أيقونة صوتية
أصبح الفنان والمطرب الشاب
محمد الشرنوبي أيقونة صوتية
ف� ��ي ك� ��ل ال �ف �ع ��ال �ي ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
المصرية ،وذل��ك م��ن خ�لال أغنية
حماسية َّ
قدمها برفقة عدد كبير
من المطربين الشباب حول العالم
باسم «بحلم بمكان» دعا فيها إلى
ال �ت �ع��اي��ش وال �ت �س��ام��ح وغ�ي��ره�م��ا
من سبل تقارب الشعوب ومعرفة
ً
بعضهم بعضا.
وت�س�ب�ب��ت األغ�ن�ي��ة ف��ي تحويل
ال� �ش ��رن ��وب ��ي إل � ��ى م� �ط ��رب ب �ع��دم��ا
ً
كان دوره مقتصرا على التمثيل.
وف� � � � ��ي ال � �ت � �غ � �ط � �ي � ��ات ال� ��رس � �م � �ي� ��ة
ل�ل�ت�ل�ف��زي��ون ال �م �ص��ري وال �ق �ن��وات
ال�ف�ض��ائ�ي��ة ،ب��ات��ت «ب�ح�ل��م بمكان»
األغنية الرسمية أثناء الفواصل
واالستراحات وحققت مشاهدات
ع��ال �ي��ة ع �ل��ى «ي ��وت �ي ��وب» وم��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وأص �ب��ح
ً
الشرنوبي مطلوبا في عدد كبير
م ��ن ال �ح �ف�ل�ات ال �غ �ن��ائ �ي��ة ،آخ��ره��ا
ف��ي ال�ت�ج�م��ع ال �خ��ام��س ب��ال�ق��اه��رة
الجديدة.
وخ� � �ل � ��ال ال� � � � � � � ��دورة ال � �ج � ��دي � ��دة
لمنتدى شباب العالم َّ
كررت إدارة
ال� �م� �ه ��رج ��ان ال �ت �ج��رب��ة م ��ن خ�ل�ال
أوبريت غنائي شارك فيه عشرات
المطربين من جميع أنحاء العالم
فغنوا للغد وبناء المستقبل.
وكانت كارمن سليمان واجهة
مصر ف��ي األغ�ن�ي��ة ال�ج��دي��دة التي
أط�ل�ق��ت ق�ب��ل س��اع��ات م��ن اف�ت�ت��اح
منتدى شباب العالم ،وشارك فيها

كارمن سليمان

كل من الفنان اإلماراتي عادل عبد
الرحمن ،والمغربي أمين التموي
وغ�ي��ره�م��ا ،ف�ي�م��ا ت��ول��ى التلحين
عمرو مصطفى ،الملحن الرسمي
ل� �ك ��ل األع � � �م� � ��ال ال ��وط� �ن� �ي ��ة خ�ل�ال
السنوات الخميس الماضية ،بعد
أشهر أغانيه «بشرة خير» للمطرب
اإلم ��ارات ��ي ح�س�ي��ن ال�ج�س�م��ي .أم��ا
ال �ك �ل �م��ات ف �ت �ص��دى ل �ه��ا ال �ش��اع��ر
الغنائي أم�ي��ر طعيمة ال��ذي كتب
ح��وار الفيلم الوطني «الممر» من
ب�ط��ول��ة أح �م��د ع ��ز ،ال� ��ذي ي�ت�ن��اول
ب �ط��والت ال �ق��وات ال�م�س�ل�ح��ة ال�ت��ي
اختارت النجم المصري ليقدم دور
ضابط صاعقة وكواجهة وطنية
جديدة إلبراز بطوالت الجيش.

محمد الشرنوبي

«القرار»
خ�ل�ال اح �ت �ف��االت ان �ت �ص��ارات أك �ت��وب��ر ع��رض��ت
ال�ش��ؤون المعنوية ب��ال�ق��وات المسلحة المصرية
ً
ً
فيلما قصيرا باسم «ال�ق��رار» ،من بطولة ممثلين
ش�ب��اب ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى الفنان الكبير أحمد ف��ؤاد
سليم.
ي�ت�ن��اول الفيلم ع�لاق��ة ال�ش�ب��اب بالبلد وهجرة
البعض إلحساسه بعدم تحقيق ذاته .كذلك عرض
وج�ه��ة ال�ن�ظ��ر المقابلة ال�ت��ي ت�ح��ث ع�ل��ى ض��رورة
البقاء في مصر والتعب من أجل تحقيق األحالم.
ظهر ف��ي الفيلم ك��ري��م عبد ال �ج��واد بشخصية
ض��اب��ط ب��ال�ج�ي��ش ال �م �ص��ري ،وه ��و دور اخ�ت��ارت��ه
الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة ليقدمه بعد

أشهر قليلة م��ن وج��وده ضمن ال�ق��وات المسلحة
ك �ض��اب��ط اح �ت �ي��اط ف�ع�ل��ي وت �ق��دي �م��ه دور ض��اب��ط
الصاعقة في مسلسل {نسر الصعيد} خالل رمضان
الماضي ،من بطولة محمد رمضان.
من ثم ،أصبح كريم أحد الوجوه المعتمدة في
اﻷعمال التي تنتجها القوات المسلحة ،وشاركه
ف��ي «ال �ق��رار» ك��ل م��ن محمد ع��ز ورام ��ز أم�ي��ر .ون��ال
ال�ش�ب��اب إش ��ادات واس �ع��ة ع�ق��ب ع��رض الفيلم في
ال �ن��دوة التثقيفية ل�ل�ق��وات ،إذ اع�ت�ب��ر ال�ب�ع��ض أن
هذه األدوار تندرج تحت المسؤولية االجتماعية
والوطنية للفنانين من أجل توعية الشباب ببعض
المخاطر التي تواجههم وتواجه الدولة.

أطلق الفنان اللبناني غبريال عبد النور ألول م��رة معظم
ّ
وتتضمن ألبومه الصوفي المقبل من شعر
أعماله الصوفية،
الحالج والمتنبي وباسمة بطولي وسهام الشعشاع وغيرهم
من كبار شعراء التصوف ،باالضافة إلى موشحات وأعمال من
التراث الغنائي العربي من ألحان عبدالله المصري ،ومارسيل
خليفة ،ورشيد زروال ،وغبريال عبد النور .جاء ذلك في قصر
العظم في دمشق القديمة بمرافقة نخبة من العازفين السوريين،
وبدعوة من وزارة الثقافة السورية وجمعية {صدى}.
ً
أن�ش��د عبد ال�ن��ور أي �ض��ا ،بقالب أوب��رال��ي وش��رق��ي على حد
ّ
سواء ،مجموعة أغان في اإلطارين السرياني واإلسالمي ،وخص
السوبرانو والمؤلفة الموسيقية هبة القواس بأغنية {أسرى
بقلبي} من تأليفها الموسيقي.
كانت ليلة تجل بامتياز في ظالل مسجد بني ّ
أمية ،وبحضور
ٍ
جمهور غفير من المحافظات السورية كافة ،إذ نفدت بطاقات
الحفلة خالل ساعتين من إعالن مراكز توافرها.
تخللت الحفلة ل��وح��ات كوريغرافيا وظهر غبريال بزيين
م�خ�ت�ل�ف�ي��ن م��ن ت�ص�م�ي��م ال�م�ص�م�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل��وي��زا ب��اس�ي��ل
والمصممة المغربية أمل بلمين.
وف��ي الختام ،ق� ّ�دم��ت نائب رئيسة الجمعية رال��دا صندوق
ً
فرح الورود للفنان عبد النور تقديرا إليمانه بأهداف الجمعية
وبعدها الثقافي.

زين العمر يهاجر إلى كندا

ثنائيات دراما  ...2019تجديد في الشكل والمضمون
• عادل كرم وأمل بوشوشة ...وفاليري أبو شقرا ومعتصم النهار

برزت في السنوات األخيرة ظاهرة الثنائيات في الدراما
ّ
بنجاح بين الجمهور الذي أقبل عليها ،ثم
طريقها
ت
وشق
ً ً
أسهمت اسهاما كبيرا في نجاح المسلسالت .نادين نسيب
ً ّ
نجيم مثال شكلت ثنائية الفتة مع تيم حسن في «الهيبة»،
ومع عابد فهد في «ولو» و{طريق» ،كذلك سيرين عبد

بيروت -ةديرجلا

•

ي �ج �م��ع م �س �ل �س��ل «دوالر» م��ن
سلسلة «راصور» عادل كرم وأمل
بوشوشة .يؤدي الممثل اللبناني
ش� �خ� �ص� �ي ��ة ط � � � � � ��ارق ،ش � � � ��اب ف��ي
الثالثين من عمره أنيق رياضي
وي �ه �ت��م ب �م �ظ �ه��ره ،ف �ي �م��ا ت ��ؤدي
ال�م�م�ث�ل��ة ال �ج��زائ��ري��ة دور زي �ن��ة،
فتاة جميلة معروفة بابتسامتها
ال � �س� ��اح� ��رة ت �ع �م��ل م ��وظ� �ف ��ة ف��ي
م �ص��رف ،وخ�ل�ال عملها تتعرف
إل ��ى أح ��د ع �م�ل�اء ال �ب �ن��ك فتتغير
حياتها.
رحب المنتج ص��ادق الصباح
ب��ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب �ي��ن أم ��ل ب��و ش��وش��ة
وع ��ادل ك��رم ،ال سيما أن األخير
خ � ��اض ف� ��ي ال� �س� �ن ��وات األخ� �ي ��رة
ً
أعماال ناجحة وصلت أصداؤها
ّ
إل � ��ى ال �ع ��ال �م ��ي ��ة ،أم � ��ا ب��وش��وش��ة
فتتمتع بهوية خاصة في أعمالها

النور لفتت المشاهدين مع عابد فهد في «لعبة الموت»،
وهي تستعد اليوم للوقوف في ثنائية مع تيم حسن في
الثالث من «الهيبة» .أما أحدث الثنائيات التي سترى
الجزء ً
النور قريبا فهي عادل كرم وأمل بو شوشة في «راصور»،
وفاليري أبو شقرا ومعتصم النهار في «ما فيي».

ً
معتبرا أن ّ
{راصور} خطوة
الفنية،
ل� �ل� �خ ��روج م ��ن ال� �م ��أل ��وف وك �س��ر
ّ
العربية.
اإلطار التقليدي للدراما
ُي�ت��وق��ع ع ��رض ال�م�س�ل�س��ل خ��ارج
السباق الرمضاني.
{دوالر} ( 15حلقة) عبارة عن
حلقات منفصلة ك��ل واح ��دة عن
األخ��رى بمضمونها ،لكن خالل
ال�ح�ل�ق��ة س�ي�ق��وم األب �ط��ال برحلة
البحث عن شيء معين ،هو الرابط
الوحيد بين الحلقات كافة.
ُي � �ع� ��رض ال �م �س �ل �س��ل ب �م �ع��دل
ً
حلقة أسبوعيا ،وهو من إخراج
ال� � � �س � � ��وري س � ��ام � ��ر ال� � �ب � ��رق � ��اوي،
ق� ّ�ص��ة م�ح�م��ود إدري� ��س ،وتأليف
وس� ّي�ن��اري��و ه�ش��ام ه�لال وحيدر
الصفار وحوارهما.
ك��ان��ت ش��رك��ة اإلن� �ت ��اج كشفت
ً
أخيرا الملصق الرسمي للمسلسل
وظ � � �ه� � ��ر ك � � ��ل م � � ��ن ع � � � � ��ادل وأم � � ��ل

بمفردهما وهو بعدسة المصور
محمد سيف الدين.
بعد االنتهاء من الجزء األول
ت�س�ت�ع��د ش��رك��ة ص �ب��اح ل�لإن�ت��اج
لتصوير ال�ج��زء ال�ث��ان��ي بعنوان
{مليون دوالر}.

ملصق مسلسل {دوالر}
ت��ؤدي ف��ال�ي��ري أب��و ش�ق��را دور
يسما ،فتاة واقعية ومتواضعة،
ت �ع �ي��ش ق� �ص ��ة ح� ��ب م� �ع� �ق ��دة م��ع
فارس الذي يؤدي دوره معتصم
النهار.
ي� �ت� �م� �ح ��ور ال� �م� �س� �ل� �س ��ل ح ��ول
عائلة لبنانية األصل تضطر إلى
ال�ه��روب إل��ى س��وري��ة ،فيبدأ أحد
ّ
أبنائها فارس بحل لغز ما حدث
مع وال��ده ،ول�م��اذا ق� ّ�رر أن ّ
يفر به
إلى سورية.
في خضم كشفه عن الحقيقة،
ي�ل�ت�ق��ي ي�س�م��ة وت �ب��دأ ق �ص��ة حب
بينهما ولكنه سرعان ما يكتشف
أن� �ه ��ا اب� �ن ��ة ع � � � ّ
�دوه ال� � ��ذي ت�س�ب��ب
ف��ي ت��ده��ور ح��ال �ت��ه ال �م��ادي��ة هو
ً
وع��ائ �ل �ت��ه ،ف�ي�ع�ي��ش ص��راع��ا بين
االنتقام من يسمة وبين شعوره

ب��أال ذن��ب لها في كل ما يحصل.
ك��ذل��ك ي�ن�ش��أ ص� ��راع ب�ي�ن��ه وب�ي��ن
وال��ده��ا بسبب األراض��ي والبيت
والمطعم الكبير الذي يملكه.

فاليري أبو شقرا
تعيش قصة حب
معقدة مع معتصم
النهار

جهود وآمال
ملصق مسلسل {ما ّ
فيي}

أط�ل��ق زي��ن العمر سلسلة ت�غ��ري��دات مفاجئة عبر صفحته
الرسمية على {ت��وي�ت��ر} ،يكشف فيها هجرته م��ع أوالده إلى
ً
كندا ،نظرا إلى عدم قدرته على إحداث أي تغيير إيجابي في
لبنان ،كما ذكر.
ً
وقال{ :بعد تفكير طويل وصلت إلى قرار .أوال أعتذر إلى كل
ً
ً
شخص انزعج مني من أي أمر كتبته يوما .ثانيا ،حلمت بوطن
أحبه أكثر من حياتي ،فضحيت بعمري ألجل لبنان وسأبقى
ّ
أقدس هذا الوطن .إنما ،لما كنت ال أتمكن من تغيير أي شيء
ّ
فقررت أن أرجع إلى كندا مع أوالدي وسيبقى لبنان في دمي.
محبتي للجميع}.
وأضاف الفنان اللبناني{ :ألنني أرفض أن ينشأ أوالدي كما
نشأنا على التفرقة والحقد والبغض}.
وتابع{ :الوطن يعني أن نعيش فيه بكرامة وليس مصارعة.
شعب لبنان أشرف الناس ولكن لألسف مرضنا وتعبنا وال شيء
ً
يستأهل أن نخاصم بعضنا بعضا ألجله .كل عمرنا ننتظر
الفرج وما زلنا .الله ينقذ لبنان}.

{اللي نساك}
بصوت يعقوب شاهين

فاليري أبو شقرا ومعتصم
النهار
ب� �ع ��د م �ش ��ارك �ت �ه ��ا ف� ��ي ش�ه��ر
ر م � � �ض� � ��ان  2018ف� � ��ي م �س �ل �س��ل
{ال �ه �ي �ب��ة-ال �ع��ودة} ،ت� ��ؤدي ملكة
جمال لبنان السابقة فاليري أبو
شقرا أولى بطوالتها الدرامية في
مسلسل {م��ا فيي} (إن�ت��اج شركة
صباح لإلعالم) ،وتقف في ثنائية
أمام معتصم النهار.
{م � ��ا ف� �ي ��ي} م ��ن ك �ت��اب��ة ك �ل��ودي��ا
مرشليان ،وإخراج رشا شربتجي،
ت � � �ش � � ��ارك ف � �ي� ��ه ن � �خ � �ب ��ة م��ن
ال �م �م �ث �ل �ي��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي �ي��ن
وال � � � � �س� � � � ��وري � � � � �ي� � � � ��ن م� ��ن
ب � �ي � �ن � �ه � ��م :ن � ��ادي � ��ن
خ � � ��وري ،وم�ح�م��د
ق �ن��وع ،وروزي �ن��ا
الذقاني ،وأحمد
ال��زي��ن ،وليليان
ن� � �م � ��ري ،وب� �ي ��ار
داغ� � � � � ��ر ،وزي � �ن� ��ة
م � � � �ك � � � ��ي ،وج � � � � ��ان
دكاش وكارال بطرس.

زين العمر

ي�ت�م�ن��ى م�ع�ت�ص��م ال �ن �ه��ار أن تحقق
ثنائيته مع فاليري أبو شقرا النجاح،
ال س �ي �م��ا أن ال �م �م �ث �ل��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وملكة الجمال السابقة تخوض
من خاللها بطولتها الدرامية

األول��ى ،وأن فريق العمل من فنيين وممثلين ال
ً
يوفر جهدا في سبيل بلوغ الغاية المرجوة وهي
إب��راز المسلسل بأبهى حلة ،ونقل التناقضات
واالن�ف�ع��االت ال�ت��ي تحفل بها الشخصيات إلى
المشاهد ،لتقريبه من األحداث.

يعقوب شاهين
أعاد يعقوب شاهين تسجيل أغنية الفنان عبد الله
الرويشد {اللي نساك} بصوته ،وطرحها على طريقة
الفيديو كليب عبر قناته الخاصة على {يوتيوب}.
وظهر {محبوب العرب} في الفيديو كليب وهو
يغني في األستوديو بمرافقة عازف على العود
وآخر على آلة القانون.
{اللي نساك} من كلمات ساهر وألحان
مشعل العروج .وكان آخر أعمال يعقوب
شاهين كليب بعنوان {الرقم الثاني} ،من
كلمات شوقي ناصيف ،وألحان جوزيف
جحا ،وتوزيع داني حلو ،وإخراج David
.Zennie
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زيت األفوكادو...
ّ
		 هل يقوي شعرك؟
عبر اتخاذ الخطوات الصحية المناسبة ،في مستوى لمعانه ومظهره الصحي .وقد يكون
يؤثر االعتناء
ً
بالشعرً ،
بعض الزيوت مفيدا أيضا للحفاظ على قوة الشعر ًونعومته.
لما أصبحت المنافع الصحية لألفوكادو معروفة نظرا إلى احتوائه على الفيتامينات ومضادات األكسدة والدهون
أحادية عدم اإلشباع ،فهل يسمح استعمال زيته على الشعر بالحفاظ على قوة األخير وصحته؟
نستعرض فيما يلي منافع استخدام زيت األفوكادو على الشعر وطريقة استعمال أقنعة الشعر أو تدليك فروة
الرأس ،ونناقش المخاطر التي يمكن أن تطرحها هذه العالجات.

زيت األفوكادو
غني بالفيتامينات
والمعادن ومضادات
األكسدة التي تحافظ
على صحة
الشعر

ً
ً
تؤدي الزيوت دورا أساسيا لمنع
ت�ق� ّ�ص��ف ال �ش �ع��ر .ت�ن�ت��ج ف� ��روة ال ��رأس
ً
ال� ��ده� ��ون ط �ب �ي �ع �ي��ا ،ل �ك��ن ق ��د ي�ص�ب��ح
ً
ً
ً
الشعر جافا أو باهتا أحيانا بسبب
اختالل توازن تلك الدهون أو عوامل
بيئية أخرى.
ذ ك� � � ��ر ب � �ح� ��ث م� � ��ن ع� � � ��ام  2015أن
اس� �ت� �ع� �م ��ال ب� �ع ��ض أن � � � ��واع ال� ��زي� ��وت
النباتية بالقرب من ف��روة ال��رأس قد
ّ
ُيغلف بصيالت الشعر لمنع تضرر
ّ
ق��ا ع��دة الشعر وتجنب تقصفه حين
ً
ينمو الحقا.
ثمة زيوت أفضل من غيرها في هذا
المجال .تستطيع ا ل��ز ي��وت المشبعة
وأح��ادي��ة اإلش�ب��اع أن تخترق الشعر
أكثر من الدهون متعددة عدم اإلشباع.
يحتوي زيت األفوكادو من جهته على
ده ��ون أح��ادي��ة اإلش� �ب ��اع ،م��ا يجعله
ً
ً
خيارا فاعال لمعالجة الشعر.
ً
ي� �ش� �م ��ل زي � � ��ت األف � � ��وك � � ��ادو أي� �ض ��ا
مجموعة من الفيتامينات والمعادن
ومضادات األكسدة التي تستطيع ،من
وجهة نظر البعض ،أن تحافظ على
قوة الشعر وصحته .يمكن أن يعطي
هذا الزيت المنافع التالية:

• تخفيف قشرة الرأس
تتحسن صحة الشعر عند ترطيب
ف � ��روة ال � � ��رأس .إذا ك ��ان ��ت ج� ّ�اف��ة
أو ت �م �ي��ل إل� ��ى ال �ت �ق��ش��ر،
ي �م �ك��ن االس� �ت� �ف ��ادة
م� � � ��ن ت ��دل� �ي� �ك� �ه ��ا
ب ��ال ��زي ��ت ق�ب��ل
غسل الشعر
وف � � � � ��رك � � � � ��ه
بالبلسم.
ك� � ��ذل� � ��ك،
ي �س �ه��م
وض � � ��ع
زي� � � � � � ��ت

األفوكادو على ف��روة ال��رأس في تخفيف
ال � �ق � � ّش ��رة ،وي� �س ��اع ��د ف� ��ي م� �ن ��ع ج �ف��اف �ه��ا
وتقشرها.

ّ
تجنب ّ
تقصف الشعر
•

ت�ت�ق� ّ�ص��ف خ�ص��ل ال�ش�ع��ر إذا ك��ان��ت
ّ
جافة وهشة .لكن زيادة مرونة الشعر
ممكنة عبر تغليفه بطبقة رقيقة من
ال ��زي ��ت .ت �س �م��ح ه� ��ذه ال �خ �ط��وة بمنع
ّ
تقصف الشعر عند تسريحه أو ربطه.
يجب أن يتعامل الجميع بنعومة مع
شعرهم لتجنب ّ
تقصفه .لفك التشابكات،
تقضي طريقة فاعلة بتسريح األط��راف
ً
أوال ب ��دل ت�م��ري��ر ال �ف��رش��اة ف��ي الخصل
كلها .كذلك ،ال بد من تجنب استعمال
األربطة المطاطية بدل عصابات الشعر
أو المبالغة في ّ
شد الشعر عند ربطه ألن
هذه الحركة قد تسيء إلى خصل الشعر
ً
أو جذوره .وتنشأ المضار أيضا بسبب
ت�ف�ت�ي��ح ال �ش �ع��ر وال� �ع�ل�اج ��ات ال �ح��راري��ة
ومنتجات تمليس الشعر.
م� ��ن ال �م �س �ت �ب �ع��د أن ي �ت �م �ك��ن زي ��ت
ْ
األف��وك��ادو من َعكس المضار الحادة
التي لحقت بالشعر ،لكنه يسهم في
م �ن��ع ت �ق� ّ�ص �ف��ه ب ��درج ��ة إض��اف �ي��ة عبر
تنعيم الخصل.

• فك تشابك الشعر
ي �س �م��ح ت� ��وزي� ��ع زي� � ��ت األف � ��وك � ��ادو
ع�ل��ى أط� ��راف ال�ش�ع��ر ب�ف��ك ت�ش��اب�ك��ات��ه.
استعملي أصابعك لتغليف األطراف
ب�ك�م�ي��ة ص�غ�ي��رة م��ن ال��زي��ت لتسهيل
ً
ت�س��ر ي�ح��ه .استعملي م�ش�ط��ا أسنانه
عريضة لتسريح العقد بنعومة إلى
أن تبدئي بفك التشابكات ،ثم يمكنك
ً
استعمال مشط له أسنان أصغر حجما
أو ف ��رش ��اة ع ��ادي ��ة ل�م�ت��اب�ع��ة ت�س��ري��ح
الشعر.

• حماية الشعر من المضار
ّ
يمكن أن تجف خصل الشعر بسبب
المضار البيئية ،بما في ذلك التلوث
وأشعة الشمس وماء البحر والكلور.
ق��د ت�لاح�ظ�ي��ن أن اس�ت�ع�م��ال ال��زي��ت
على شعرك يحميه من بعض مضار
ال�ب�ي�ئ��ة .ق�ب��ل ال�س�ب��اح��ة ف��ي ال�ب�ح��ر أو
ّ
التعرض للشمس ،يمكنك أن تغلفيه
بطبقة رقيقة من زيت األفوكادو .يمكن

رب��ط الشعر الطويل على شكل كعكة
أو ض�ف�ي��رة ل�م�ن��ع ال��زي��ت م��ن اخ �ت��راق
البشرة.
عند التعرض ألشعة الشمس القوية،
ً
يجب أن تحمي رأسك أيضا عبر اعتمار
ً
قبعة ودهن الواقي الشمسي دوما .يمكنك
أن تتجنبي جفاف شعرك عبر شطفه بعد
احتكاكه بماء البحر أو الكلور.

طريقة استعماله
تتعدد طرائق استعمال زيت األفوكادو
على الشعر أو فروة الرأس .يمكن شراؤه
من المتاجر الكبرى أو متاجر المنتجات
الصحية أو عبر اإلنترنت .يستفيد منه
الشعر بالطرائق التالية:

 .1تدليك فروة الرأس
بحسب «الخدمة الصحية الوطنية»
في بريطانيا ،يسهم ترطيب فروة الرأس
عبر تدليك قاعدة الشعر بالزيوت في
معالجة ف��روة ال ��رأس ال�ج��اف��ة والقابلة
ّ
ل �ل �ت �ق��ش��ر .ع �ن ��د ت � �ك� ��رار ه � ��ذه ال �خ �ط��وة
ب��ان�ت�ظ��ام ،ي�م�ك��ن ت�ج�ن��ب مشكلة قشرة
الرأس.
ي�م�ك��ن ت��دل�ي��ك ف ��روة ال� ��رأس بالشكل
التاليّ :
• سخني كمية صغيرة من الزيت في
وعاء (داخل إبريق من الماء الساخن أو
ثوان).
في المايكروويف بضع
ٍ
• اف �ص �ل��ي خ �ص��ل ال �ش �ع��ر ب�ن�ع��وم��ة
وادهني فروة الرأس بكمية صغيرة من
الزيت بأصابعك أو بكرة قطنية.

ّ
• دلكي بالزيت المناطق المستهدفة
م� ��ن ف � � ��روة ال� � � ��رأس ب� �ح ��رك ��ات ص �غ �ي��رة
ودائرية باستعمال أطراف أصابعك.
قد ترغبين في ترك الزيت على فروة
رأس ��ك ل�ف�ت��رة ق�ص�ي��رة ك��ي تمتصه بما
يكفي قبل شطفه باستعمال الشامبو
االعتيادي.

 .2استعمال قناع للشعر
يمكنك أن تستعملي األ ف��و ك��ادو
ا ل �م �ه��روس لتحضير ق �ن��اع للشعر،
م��ا يسهم ف��ي تنعيم الشعر وزي��ادة
لمعانه وتحسين صحته.
ّ
طبقي الخطوات التالية لتحضير
القناع:
• انزعي بذرة األفوكادو وقشريها
ثم اهرسي نصفها في وعاء.
• أضيفي ص�ف��ار بيضة وملعقة
كبيرة من العسل.

• اخلطي المقادير.
• وزع� � ��ي ال �خ �ل �ي��ط ع �ل ��ى ال �ش �ع��ر
الرطب واتركيه  30دقيقة.
ً
• اشطفي الشعر جيدا ثم جففيه.
يمكن استعمال هذا العالج للشعر
كل أسبوعين عند الحاجة.

م��ا تحتاجين إ ل��ى ا ل �ع�لاج لتغليف
الشعر بالزيت.
ب �ع��د ت� ��رك زي� ��ت األف � ��وك � ��ادو ع�ل��ى
الشعر فترة قصيرة ،اشطفيه بماء
فاتر.

 .3توزيع بلسم الشعر
بعد غسل الشعر بالشامبو الذي
ي�ج�ف��ف ش�ع��ر ب�ع��ض ال� �ن ��اس ،يمكن
استعمال زيت األفوكادو كبلسم قوي
ً
المفعول .قد يكون هذا الخيار مفيدا
ً
بشكل خاص إذا كان الشعر جافا أو
ً
متضررا.
ب� �ع ��د غ� �س ��ل ال� �ش� �ع ��ر ب��ال �ش��ام �ب��و،
وزع � � � ��ي ك� �م� �ي ��ة ص � �غ � �ي� ��رة م� � ��ن زي� ��ت
األفوكادو على أصابعك ثم مرريها
بين خصل شعرك ،من ال�ج��ذور إلى
األطراف .كرري الحركة نفسها بقدر

مخاطر مطروحة
الحساسية تجاه األفوكادو ليست شائعة بقدر حاالت الحساسية الغذائية األخرى لكنها ممكنة .تصبح
ً
ً
هذه المشكلة أكثر شيوعا إذا كان الشخص مصابا بحساسية تجاه الالتكس.
عند استعمال زيت األفوكادو للمرة األولى ،يجب أن يختبر الشخص الزيت على مساحة صغيرة من جلده
قبل توزيعه على الشعر .إذا ّ
سبب أي احمرار أو انزعاج على البشرة المحيطة ،من األفضل وقف استعمال هذا
العالج وتجربة زيت مختلف.
ّ
يتكون شعر الرأس من خاليا ميتة ،ما يعني أنها تعجز عن امتصاص المغذيات كما تفعل البشرة .يمكن أن
ً
تحصدي آثارا إيجابية بعد استعمال زيت األفوكادو على الشعر ،لكنها قد ال تكون طويلة األمد.
ال تسمح أي منتجات بتعزيز نمو الشعر ،إذ تبدأ هذه العملية من داخل الجسم وتحصل بوتيرة ثابتة لدى
معظم الناس ،وبالتالي ال يمكن تسريعها .لكن قد تسهم الحمية السليمة في نمو شعر صحي وقوي.

عيناك ...تغيير لونهما ممكن؟
ً
تغيير لون العينين مؤقتا

العدسات غير الشفافة

ُي �ع �ت �ب��ر اس �ت �ع �م��ال ع ��دس ��ات الص �ق��ة
ً
ملونة الطريقة األ ك�ث��ر شيوعا لتبديل
لون العينين فترة قصيرة .تتوافر أنواع
ثالثة منها ،وذلك باالستناد إلى مدى
ال�ت�غ�ي�ي��ر ال ��ذي ت��رغ��ب ف �ي��ه .ت�ش�م��ل ه��ذه
األنواع:
• عدسات الرؤية.
• عدسات التحسين.
• العدسات غير الشفافة.

َّ
تلون القزحية في هذه العدسات بالكامل،
ما يتيح لمستعملها تغيير لون عينيه بشكل
جذري.
تأتي العدسات غير الشفافة بألوان متنوعة،
منها:
• البنفسجي.
• األزرق.
• األخضر.
• البني.
• العسلي.
• الرمادي.

تكون هذه العدسات ملونة بخفة وال
يكون لها تأثير كبير إذا كان لون عيني
ً
ً
جداَّ .
تلون عدسات الرؤية
اإلنسان فاتحا
بغية مساعدة اإلنسان على رؤيتها في
ُ
العلبة التي تحفظ بها .كذلك يساعد هذا
ا ل�ل��ون الخفيف مستعملها ف��ي العثور
عليها في حال أوقعها خطأ.

تغيير لون العينين بشكل دائم

عدسات الرؤية

عدسات التحسين

ً
داكناغالبا خالل السنوات األولى من الحياة .ومع التقدم في السن ّ
ِّ
وتبدل
تحدد الجينات الموروثة لون العينين ،الذي يصبح
ً
اإلضاءة ،قد يتغير قليال ،إال أن البعض يطلبون تعديالت كبيرة دائمة في لون عينيهم .هل يمكنهم تحقيق ذلك؟
إذا رغ� ��ب اإلن� �س ��ان ف ��ي ت �ب��دي��ل ل��ون
ً
عينيه م��ؤ ق �ت��ا  ،يستطيع تحقيق ذ ل��ك
بواسطة العدسات الالصقة .وتتوافر
ً
ف��ي األس � ��واق أن� ��واع ع ��دة ت �ق� ّ�دم أل��وان��ا
وتأثيرات مختلفة .أما َمن يودون تغيير
ل� ��ون ع�ي�ن�ي�ه��م ب �ش �ك��ل دائ � ��م ،فيمكنهم
اللجوء إل��ى جراحة زرع قزحية .ولكن
ً
نظرا إ ل��ى المخاطر الكبيرة المرتبطة
بها ،ال يحبذ أطباء كثر هذا الخيار.
في ه��ذا المقال ،نصف كيفية تطور
ً
لون العينين والطرائق األكثر شيوعا
ً
ً
لتغييره مؤقتا ودائما.
القزحية هي الجزء الملون من العين:
• بنية.
• سوداء.

• خضراء.
• زرقاء.
• عسلية.
• خليط من هذه األلوان.
يسهم خليط م��ن ج�ي�ن��ات األه ��ل في
ً
تحديد لون القزحية .ونظرا إلى كثرة
التراكيب المحتملة ،قد ال يطابق لون
عيني الطفل ل��ون عيني وال��دي��ه .لذلك
م��ن شبه المستحيل ت��وق��ع ل��ون عيني
المولود الجديد.

ً
َلم ّ
يتبدل لون العينين طبيعيا؟

ّ
يتبدل لون العينين بمرور الوقت،
قد

ً
إال أن هذا التبدل يظل محدودا .يصبح
ً
ل��ون عيني معظم األط�ف��ال داك�ن��ا خالل
س �ن��وات �ه��م األول� � ��ى .ف ��ي ه ��ذه ال�م��رح�ل��ة
ً
من الحياةُ ،ينتج الجسم صباغا داكن
ال �ل��ون ُي��دع��ى ال�م�ي�لان�ي��ن .ك��ذل��ك ي��ؤدي
تمدد القزحية أو تقلصها إلى تبدالت
دقيقة في لون العينين .يحدث ذلك في
الحاالت التالية:
ّ
• عندما يركز اإلنسان عينيه.
• ع �ن��دم��ا ي�م�ض��ي ال ��وق ��ت ف ��ي م�ك��ان
ً
معتم جدا أو ُمضاء بقوة.
• عندما يختبر مشاعر قوية.
ً
يالحظ البعض أحيانا أن لون عينيه
يفتح مع تقدمه في السن .هذا طبيعي
ويجب أال يثير قلقه.

تكون عدسات التحسين شبه شفافة.
ال ت �ب� ّ�دل ه ��ذه ال �ع��دس��ات ل ��ون العينين
ً
بالكامل ،إال أنها تزيده ق��وة ،ما يجعله
ً
أكثر بروزا.

ت�ت��واف��ر ف��ي أج ��زاء م��ن ال�ع��ال��م ج��راح��ة زرع
ُ
ال�ق��زح�ي��ة ،وه��ي ط � ِّ�ورت إلص�ل�اح ال�ق��زح�ي��ة أو
استبدالها عقب التعرض لمرض أو صدمة.
ّ
ولكن لما كانت ّ
تبدل بشكل دائم لون العين،
ً
َ
ف��إن �ه��ا ت �ل �ق��ى رواج � � ��ا ب �ي��ن م� ��ن ي��رغ �ب��ون ف��ي
تغييرات تجميلية.
إال أن مخاطر كثيرة ترتبط بهذه الجراحة.
فقد الحظ معدو دراسة صغيرة أن َمن خضعوا
لجراحة رزع القزحية ألسباب تجميلية كانوا
أكثر عرضة للمضاعفات ،منها:
• التهاب العين.
• تورم القرنية.

• إصابة في القرنية.
• الزرق.
• الساد.
ً
• فقدان البصر جزئيا أو العمى.

جراحة زرع القزحية في الواليات
المتحدة
ُ
ت�ع�ت�ب��ر ه ��ذه ال �ج��راح��ة غ �ي��ر م �ش��روع��ة في
ُ
َ
الواليات المتحدة اليوم .فلم تجر بعد التجارب
السريرية التي قد تؤكد أمانها.

هل للعسل والماء الفاتر أي تأثير؟
ّ
يروج البعض للعسل والماء الفاتر كوسيلة
ً
لتغيير ل��ون العينين تدريجيا .ولكن ال أدلة
ً
علمية ت��دع��م ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ،ف�ض�لا ع��ن أنها
ُ
ال تعتبر آم�ن��ة .فالعسل وم��اء الصنبور غير
معقمين وقد يسببان العدوى.

إذا تبدل اللون في
إحدى عينيك أو في
كلتيهما فجأة فعليك
زيارة عيادة الطبيب
بأسرع وقت

متى عليك استشارة الطبيب؟
إذا تبدل اللون في إحدى عينيك أو في كلتيهما فجأة أو بشكل ملحوظ ،فعليك زيارة عيادة الطبيب بأسرع وقت ممكن.
ً
ّ
يتبدل لون العينين من البني إلى األخضر أو من األزرق إلى البني.
من الخطر خصوصا أن
قد يكون التبدل الكبير في صباغ القزحية إشارة إلى مرض مثل:
• متالزمة هورنر.
• التهاب فوكس القزحي المتغاير اللون.
• الزرق الصباغي
• ورم ميالني في القزحية.
ً
تتطلب هذه األمراض رعاية وعالجا طبيين.
ينبغي لمن يستعملون العدسات الالصقة ألغراض تجميلية استشارة الطبيب إذا عانوا األعراض التالية المرتبطة بالعين:
• ألم متواصل.
• احمرار.
• فقدان البصر أو تشوشه.
• إفرازات.
ع�لاوة على ذل��ك ،يجب على كل َم��ن يعاني تبدالت في الرؤية عقب خضوعه لجراحة زرع قزحية أن يستشير الطبيب
بأسرع وقت ممكن.

توابل ةديرجلا
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ً
«أبل» تخفض إنتاج هاتفها الجديد األقل سعرا

 10دقائق لحذف الرسائل على «ماسنجر»

نشر مــوقــع  Nikkeiأن "أب ــل" طلبت مــن الـشــركــات الصينية
المنتجة لقطع الهواتف إيقاف أي خطوط إنتاج جديدة لهاتف
 .iPhone XRوقد قالت المصادر إن الشركة األميركية تنتج مئة
ً
ألف هاتف آيفون  XRيوميا أقل من المخطط.
فعند إعالن "أبل" عن هواتف آيفون الجديدة ،أطلقت الشركة
نسخة بسعر أقــل وأتاحته للمستخدمين ،وقــد تجاوز الطلب
المسبق على هذا الهاتف هواتف العام الماضي ،ولكن على ما
يبدو أن الهاتف لم يحظ باالنطالقة المنتظرة ،فبعد إطالقه كان
هناك طلب أضعف بكثير ،مقارنة مع هواتف العام الماضي ،األمر
الذي دعا الشركة إلى أن توقف أي خطوط إنتاج مستقبلية حتى
ال تتسبب في خسائر مستقبال.

اختبرت "فيسبوك" منذ أشهر خاصية إلغاء اإلرسال عبر "ماسنجر"،
مما يتيح للمستخدم حذف الرسائل من طرفي المحادثة معا.
ومن الواضح أن الشركة ستسمح للمرسل بحذف الرسائل بحد زمني
يصل ل ــ 10دقــائــق ،حيث أش ــارت مــاحـظــات إط ــاق النسخة الـقــادمــة من
"ماسنجر" الى إمكان حذف الرسائل المرسلة في هذا اإلصدار ،عبر إعطاء
مدة من الزمن للمستخدم لحذف صور أو معلومات أرسلت بالخطأ لجهة
اتصال ّ
معينة.
وي ـقــال إن مــا وض ــع "فـيـسـبــوك" تـحــت ضـغــوط تــوفـيــر ه ــذه الخاصية
للمستخدمين هو ما تم إثباته من أن "فيسبوك" حذفت رسائل أرسلها
م ــدي ــره ــا ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ق ـض ـيــة أثـ ـ ــارت ح ـنــق ال ـع ــدي ــد م ــن الـحـقــوقـيـيــن
والمستخدمين؛ وخصوصا بعد األزمات األخيرة التي عانت الشركة وما
زالت تعانيها بخصوص المحافظة على أمن معلومات المستخدمين.

«سامسونغ» تكشف عن هاتفها القابل للطي األول من نوعه
• الشركة الكورية اغتنمت عقد مؤتمرها السنوي للمطورين لتطلق شاشة «»Infinity Flex
• إدخال  3أنواع من النتوءات لشاشات هواتفها القادمة ...و Bixbyسيصبح مفتوح المصدر

اغتنمت «سامسونع» ،عمالق
التكنولوجيا الكورية ،مؤتمرها
السنوي للمطورين الذي عقد
في مدينة سان فرانسيسكو
منذ أيام ،لتزيح
األميركية ً
الستار رسميا عن هاتفها
الذكي القابل للطي ،الذي يعد
األول من نوعه في العالم،
مع جاهزيتها لدخول مرحلة
اإلنتاج.

حجم الشاشة
عند فتح الهاتف
 7.3إنشات

«»Infinity Flex
ستكون النقلة
الكبيرة لهواتف
المستقبل

ل ـ ـ ـجـ ـ ــأت شـ ـ ــركـ ـ ــة س ــامـ ـس ــون ــغ
مـنــذ م ــدة طــويـلــة إل ــى التشويق
ً
تمهيدا إل ط ــاق هاتفها الذكي
ال ـقــابــل لـلـطــي ،وس ــط شــائـعــات
وت ـس ــري ـب ــات م ـخ ـت ـل ـفــة تـتـعـلــق
بإمكان نجاح الشركة الكورية
في تقديم هاتف يحمل شعارها
ً
ً
وي ـ ـكـ ــون قـ ــابـ ــا ل ـل ـث ـنــي ف ـع ــا،
ً
خ ـصــوصــا أن اآلونـ ــة األخ ـيــرة
شـ ـه ــدت م ـنــاف ـسـ ّـة حـ ـ ــادة بـيــن
الشركات المصنعة للهواتف
الــذكـيــة عـلــى مــن سـتـكــون أول
م ــن ي ـع ـلــن هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج من
الهواتف.
لـكــن عـمــاق التكنولوجيا
الكورية اغتنمت عقد مؤتمرها
السنوي للمطورين ،منذ أيام
في مدينة ســان فرانسيسكو
األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ـت ــزي ــح ال ـس ـتــار
ً
رس ـم ـي ــا ع ــن هــات ـف ـهــا الــذكــي
الـ ـق ــاب ــل لـ ـلـ ـط ــي ،يـ ـع ــد األول
م ـ ــن نـ ــوعـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم مــع
جــاهــزيـتـهــا ل ــدخ ــول مرحلة
اإلنتاج.
وأطـ ـلـ ـق ــت «س ــامـ ـس ــون ــغ»
عـلــى تقنية الـهــاتــف القابل
للطي اسم شاشة «إنفينيتي
ف ـل ـي ـكــس ،»Infinity Flex
وه ــي بـحـجــم ج ـهــاز لوحي
يمكن طيها لتوضع في الجيب.
وظهر هــذا النموذج كأنه هاتف
ذك ــي تقليدي عـنــد طـيــه ليصبح
حجم الشاشة عند فتح الهاتف
 7.3إنـ ـش ــات ،وت ــم إخ ـف ــاء الـشـكــل
واق
الحقيقي للهاتف فــي غطاء ٍ
مــن خــال تخفيض األض ــواء ،في
ح ـيــن أث ـب ـتــت ال ـش ــرك ــة أن تقنية
الطي الخاصة بها جاهزة للعمل
واالستخدام في الهواتف الذكية
الحقيقية.
وقــال نائب الرئيس التنفيذي
لـتـســويــق الـمـنـتـجــات المحمولة
في شركة «سامسونغ» جاستين
دان ـي ـســون أث ـنــاء ع ــرض الـجـهــاز،
الـ ــذي يـمـتـلــك شــاش ـت ـيــن ،األول ــى
صـغـيــرة تـعـمــل كـغـطــاء خــارجــي،
والـ ـث ــانـ ـي ــة هـ ــي ش ــاش ــة ال ـج ـه ــاز
ا لـلــو حــي ،إن التصميم الحقيقي
ً
للهاتف مذهل جدا.
ويمكن تشغيل ثالثة تطبيقات
ً
معا على هذا الهاتف باستخدام
ما تطلق عليه «سامسونغ» نافذة
األنـ ـشـ ـط ــة الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة ،فـ ــي حـيــن
ص ــرح ــت ال ـش ــرك ــة ال ـك ــوري ــة أنـهــا
ستبدأ عملية إنتاج هذا الهاتف
خ ــال أشـهــر دون أن تـفـصــح عن
موعد دقيق لذلك.

ورأت ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــة أن ش ــا ش ــة
 Infinity Flexس ـت ـكــون ا لـنـقـلــة
ال ـك ـب ـي ــرة لـ ـه ــوات ــف ال ـم ـس ـت ـق ـبــل،
وت ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة م ــن
الشاشات بمكونات متعددة ،منها
لوحة إلكترونية مرنة ،وطبقات
أخـ ـ ــرى الم ـت ـص ــاص ال ـص ــدم ــات.
وتـقــدم هــذه الـشــاشــة ،مــع واجهة
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ت ـجــريــة
جــديــدة لـلـهــاتــف الـمـحـمــول ،مما
يتيح للمستخدم القيام بأشياء
ال يمكن فعلها بالهواتف العادية
إذ سيتمتع بهاتف وجهاز لوحي
ً
في آن معا.

«غوغل» تدعم األجهزة القابلة
للطي
«غوغل» بدورها وعلى المنصة
ذاتها ،وافقت على دعم هذا الجهاز
الـقــابــل للطي الـجــديــد عـبــر نظام
أندرويد ،وهي تعمل بالتعاون مع
سامسونغ على إطالق هذا الهاتف
بحلول العام القادم ،وكذلك توفر
«غــوغــل» النصائح والــدعــم الــازم

ل ـ ـل ـ ـم ـ ـطـ ــوريـ ــن لـ ـب ــدء
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ــزاي ــا
المتوافرة والمضافة
إل ــى أن ــدروي ــد لــدعــم
هذه األجهزة القابلة
لـ ـلـ ـط ــي .وق ـ ــال ـ ــت إن
الـ ـش ــاش ــات ال ـقــاب ـلــة
ً
لـلـطــي تــوفــر فــرصــا
ح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــن حـيــث
واج ـه ــة الـمـسـتـخــدم
واإلنتاجية ،وقــد تم
ً
فعال دمج العديد من
ح ــاالت االس ـت ـخــدام،
بما فــي ذلــك تشغيل
تـطـبـيــق واح ـ ــد على
كل شاشة في الشفرة
الـ ـمـ ـص ــدري ــة ل ـن ـظــام
األندرويد.
وأضافت أن نظام
ال ـت ـش ـغ ـي ــل الـ ـخ ــاص
ب ــالـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة
واألجـ ـه ــزة الـلــوحـيــة
يـحـتــوي عـلــى مــزايــا
أ ســا سـيــة للعمل مع
الـ ـش ــاش ــات ال ـقــاب ـلــة
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــي ،ل ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا
ستعمل مع الشركات
ال ـم ـص ـن ـعــة ل ـل ـهــواتــف
عـ ـل ــى إظ ـ ـ ـهـ ـ ــار وتـ ـط ــوي ــر
ه ــذه الـمــزايــا ليتمكن الـمـطــورون
وال ـم ـس ـت ـخــدمــون م ــن االس ـت ـف ــادة
منها.
وت ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة بـ ـجـ ـع ــل
التطبيقات تعمل بشكل طبيعي
م ــع ال ـه ــوات ــف ال ـقــاب ـلــة لـلـطــي وال
ت ـت ــأث ــر م ــزاي ــاه ــا ب ـف ـت ــح ال ـهــات ــف
بـشـكــل واس ـ ــع أو ث ـن ـيــه ،وهـ ــو ما
ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـم ـط ــوري ــن تـنـفـيــذه
ضمن تطبيقاتهم المختلفة ،بغية
االستفادة أكبر قدر ممكن من هذا
الجيل من الهواتف .وإثر ذلك ،ظهر
منشور على مــدونــة «األنــدرويــد»
الرسمية مفاده بأن هناك العديد
من الشركات التي تتطلع إلنشاء
الهواتف الذكية القابلة للطي إلى
جانب «سامسونغ» مثل «إل جي»
و»شــاومــي» و»لـيـنــوفــو» وغيرها،
والتي تعمل على هواتفها الذكية
الـ ـق ــابـ ـل ــة لـ ـلـ ـط ــي ،وسـ ـتـ ـب ــدأ ه ــذه
األجهزة في التدفق إلى السوق في
وقت مبكر من العام المقبل.

واجهة One UI
ً
وأيضا أعلنت سامسونغ في
مــؤتـمــر الـمـطــوريــن ال ـخــاص بها
واج ـهــة مـسـتـخــدم جــديــدة باسم

 One UIه ــد ف ـه ــا ت ــو ح ـي ــد شـكــل
واج ـ ـهـ ــة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم وت ـس ـه ـيــل
استخدام الهواتف ذات الشاشات
الـكـبـيــرة ،وتـشـمــل ه ــذه الــواجـهــة
م ـ ـم ـ ـي ـ ــزات إض ـ ــاف ـ ـي ـ ــة إذ ت ــأت ــي
بــزوايــا أكـثــر دائــريــة ،أل ــوان حول
الـتـطـبـيـقــات ،وتـصـمـيــم مختلف
لــأي ـقــونــات وش ـكــل الـتـطـبـيـقــات،
بغية جعل استخدام التطبيقات
ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات ال ـك ـب ـي ــرة أك ـثــر
سهولة من السابق.
وأف ــادت عـمــاق التكنولوجيا
الكورية بأن من الصعوبة بمكان
ع ـل ــى الـ ـه ــوات ــف ذات ال ـش ــاش ــات
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى جـمـيــع
م ــزاي ــا الـتـطـبـيـقــات ب ـيــد واحـ ــدة،
ل ـك ــن ال ــواجـ ـه ــة الـ ـج ــدي ــدة تــولــت
تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ذلـ ـ ـ ــك لـ ـتـ ـصـ ـب ــح ج ـم ـيــع
األي ـق ــون ــات بــالـتـطـبـيـقــات قــريـبــة
م ــن ي ــد ال ـم ـس ـت ـخــدم ،م ـمــا يجعل
االس ـت ـخــدام أس ـهــل وأك ـثــر راح ــة.
وتوفر الواجهة التطبيقات ضمن
مكان محدد وأصغر على الشاشة
بـجـعــل ال ـج ــزء ال ـع ـل ــوي يـحـتــوي
على الساعة والتاريخ ،في حين
تكون التطبيقات في األسفل ،مما
يعني الوصول لها بشكل أفضل،
ً
ً
خصوصا أن المستخدم دائما ما
يمسك الهاتف من الجهة السفلى.
وال ـ ــوض ـ ــع ال ـل ـي ـل ــي سـيـصـبــح
ً
ً
أي ـ ـضـ ــا مـ ـ ــوجـ ـ ــودا عـ ـل ــى واجـ ـه ــة
ً
المستخدم عـمــومــا ،بعد أن كان
ً
األمر مقتصرا على إطالق بعض
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ،ل ـك ــن اآلن وف ــرت ــه
سامسونغ للنظام بشكل كامل،
وسـيـكــون مـعــرض الــوســائــط مع
ً
واج ـه ــة  One UIأك ـثــر اخ ـتــافــا،
لتظهر مجلدات الصور والفيديو
بــزوايــا دائــريــة وبـشـكــل منفصل
أكبر عن بعضها.
باختصار ستتولى الواجهة
ال ـج ــدي ــدة ج ـعــل مـنـطـقــة ال ــرؤي ــة
منفصلة عــن منطقة االستخدام
والـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ع ـ ـلـ ــى األي ـ ـ ـقـ ـ ــونـ ـ ــات،
وسيستفيد ا لـمـسـتـخــدم مــن كل
الـشــاشــة ،لكن سيكون بمقدوره
التحكم بها مــن ا لـجــزء السفلي.
وتقول الشركة ،إن هذه الواجهة
ً
ً
أكثر تطورا وتركيزا على طريقة
تعامل المستخدم معها وستكون
م ـتــاحــة ع ـلــى األنـ ــدرويـ ــد األخ ـيــر
ألحدث هواتفها الرائدة.

فتح  Bixbyللمطورين
ت ـح ــدث ــت ش ــرك ــة س ــام ـس ــونــغ
كذلك عن المساعد الرقمي ،Bixby

حـيــث سيصبح اكـثــر فــائــدة
بفضل فتح هــذا المساعد
الــرق ـمــي ل ـم ـطــوري الـطــرف
الثالث والشركات المصنعة
لألجهزة االلكترونية.
هـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــذا سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع
المطورون دمج تطبيقاتهم
م ـ ـ ـ ــع خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد
ال ـ ـ ـصـ ـ ــوتـ ـ ــي ،لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
مــن قــاعــدة الـبـيــانــات التي
يمتلكها ،كما أن الشركات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـص ـ ـ ـن ـ ـ ـعـ ـ ــة لـ ـ ــأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
ستستفيد من هذه الخطوة
ً
أي ـض ــا عـلــى غ ــرار األج ـهــزة
التي تعمل بمساعد أمازون
ومساعد «غــوغــل» ،وهــو ما
ي ـس ــاع ــد س ــام ـس ــون ــغ عـلــى
ت ــوسـ ـي ــع رقـ ـع ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام
ً
مساعدها الصوتي بعيدا
عن أجهزتها.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرض أن
يـســاعــد مــا يـسـمــى ب ـ ــBixby
Developer Studio
المطورين على دمج Bixby
ف ــي ال ـمــزيــد م ــن الـمـنـتـجــات
والـ ـخ ــدم ــات ،أمـ ــا بــالـنـسـبــة
ل ـ ـ  ،Bixby Capsulesفهي
المهارات أو الميزات الخاصة
التي يطورها المطورون من أجل
المساعد الرقمي  ،Bixbyوالتي
يـمـكــن للمستخدمين ا لــو صــول
إل ـي ـهــا ب ـســرعــة م ــن خ ــال متجر
 .Bixby Marketplaceوسيتلقى
ً
ً
المساعد الرقمي أيضا تحديثا
يجعله يدعم المزيد من اللغات.
نتوء في الهواتف القادمة
وأعلنت الشركة في مؤتمرها
لـلـمـطــوريــن أن ـهــا تـعـتــزم إط ــاق
نسخ مــن هواتفها الـعــام الـقــادم
م ــزودة بــالـنـتــوء بـطــرق متعددة
تـ ـخـ ـتـ ـل ــف فـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــل وم ـ ـكـ ــان
وجــودهــا ،حيث قامت بالكشف
عــن  3تصاميم مختلفة تخطط
السـتـخــدامـهــا فــي أجـهــزتـهــا في
المستقبل القريب.
وصرح بهذا الخصوص مدير
ً
المنتجات في سامسونغ قائال،
إن «النماذج الجديدة من الشركة
ستحتوي على ثالثة أن ــواع من
النتوء بمسميات مختلفة هي:
إن ـف ـي ـن ـي ـتــي  ،Uوإن ـف ـي ـن ـي ـتــي ،O
وإنـفـيـنـيـتــي  ،Vبـحـيــث ستكون
الـنــوتــش فــي  Uمشابهة للشكل
األس ــاس ــي فــي أغـلـبـيــة الـهــواتــف
مــع تــداخــل نصف بيضاوي في
منتصف الـشــاشــة ال ـع ـلــوي ،أمــا
 Vفسيكون تداخال مشابها بـ U

المستخدمين فــي الــواليــات
المتحدة األميركية ،وكوريا
الجنوبية ،وألمانيا.
وي ـ ـجـ ــب أن يـ ـت ــم الـ ـب ــدء
بــاخـتـبــار الـتـحــديــث كذلك
فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة واآلس ـ ـيـ ــويـ ــة
األخ ـ ـ ــرى ف ــي وقـ ــت الح ــق،
ك ـمــا أن واجـ ـه ــة One UI
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة سـ ـتـ ـص ــل م ــع
تحديث ،Android 9 Pie
حيث عرضت الشركة هذه
الواجهة على أنها واجهة
ج ــدي ــدة ت ـع ـيــد اك ـت ـشــاف
تجربة المستخدم على
أجهزتها.

«سامسونغ» وهاتف
ذكي بـ $90

لـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ــ4
حـ ـ ــواف عـلــى
عكس الزواية
ال ـ ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ــودة فـ ــي
الـ ـنـ ـم ــوذج األول ،أمـ ــا بــالـنـسـبــة
إنـفـيـنـيـتــي  Oف ـس ـي ـكــون الـنـتــوء
على شكل دائري كامل في أعلى
الشاشة.

اندرويد  9سيصل إلى هواتف
إس  9في يناير
رك ـ ـ ــز م ــؤتـ ـم ــر «س ــامـ ـس ــون ــغ»
السنوي للمطورين بشكل كبير
ع ـلــى ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة الـقــابـلــة
ل ـل ـط ــي ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،إال أن
الشركة لم تنس هواتفها الذكية
الـحــالـيــة ال ـمــوجــودة بالفعل في
السوق ،حيث أعلنت أنها ستطلق
تحديث  Android 9 Pieلهواتفها
الذكية الــرائــدة الحالية Galaxy
 Note 9و Galaxy S9وGalaxy+
 S9ف ــي يـنــايــر الـمـقـبــل ،وسـتـبــدأ
باختبار تحديث Android 9 Pie
ل ـهــذه ال ـهــواتــف الــذك ـيــة مــع عــدد
م ـح ــدود م ــن الـمـسـتـخــدمـيــن في
وقت الحق من هذا الشهر ،ولكن
عملية االختبار ستقتصر على

ظـ ـه ــرت الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـهــواتــف الــراق ـيــة ذات
األسـ ـع ــار ال ـعــال ـيــة هــذا
ال ـعــام ،لـكــن لــن يستمر
ً
ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع كـ ـثـ ـي ــرا،
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــوقـ ـ ــع
 SamMobileأن هاتف
ســام ـســونــغ غــاالك ـســي
 J2 Coreح ـص ــل عـلــى
م ــوافـ ـق ــة ل ـج ـن ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الفدرالية .وال يبدو هذا الهاتف
ً
قــري ـبــا ب ــأي ش ـكــل م ــن ال ـهــواتــف
ال ــرائ ــدة ال ـتــي ظ ـهــرت فــي اآلون ــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ح ـي ــث س ـي ـم ـت ـلــك ه ــذا
ال ـه ــات ــف ش ــاش ــة  LCDبـحـجــم 5
إنشات ،ومعالج من نوع Exynos
 ،7570وذاك ــرة وصــول عشوائي
بـ ـحـ ـج ــم  1GBو سـ ـ ـع ـ ــة ت ـخ ــز ي ــن
داخ ـل ـي ــة ال ت ـت ـج ــاوز  ،8GBكما
يعمل بكاميرا خلفية بدقة 8MP
وأمــام ـيــة بــدقــة  5MPوببطارية
تبلغ سعتها .2600mAh
كما يعمل هذا الهاتف بنظام
ً
اندرويد غو ،الذي يعتبر إصدارا
ً
خــاصــا مــن ان ــدروي ــد بــالـهــواتــف
متواضعة المواصفات كي يعمل
بـشـكــل س ـل ــس ،وس ـيــأتــي بسعر
 90$فقط.
ً
وهذا الهاتف لن يكون مناسبا
لمحبي المزايا الرائدة ،لكن للذين
يبحثون عــن هاتف ذكــي بسعر
قليل في خضم الهواتف باهظة
الثمن ،فــإن هــذا الهاتف سيكون
الخيار األفضل.
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 21مايو  21 -يونيو
مـهـنـيـ ًـا :إذا قـمــت ب ـم ـســاع الزم ــة فستلقى
ٍ
ّ
مادية مذهلة.
نتائج
ع ــاطـ ـفـ ـي ـ ًـا :ظ ـ ـ ــروف م ـن ــاس ـب ــة ل ـت ـحـ ّـق ـقــا مــا
تتمنيانه للمستقبل.
ّ
اجـتـمــاعـيـ ًـا :تطلع على معلومات تخص
أحد األقرباء تفاجئك.
رقم الحظ.4 :

6
8

3

4

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات
صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات 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
كلمة السر

 -7سمحت – أداة توكيد.
 ( -8نـ ـ ــا صـ ـ ــر ا لـ ـ ــد يـ ـ ــن )...
ص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــي ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ
فلسطيني.

 -9أوجاع – أحبت.
 -10وحـ ـ ـ ــدة م ـ ـسـ ــافـ ــات –
يعاتبني.

وزير

10
 -5ي ـف ــرج ــان (م ـب ـع ـثــرة) –
بزخ.
 -6تقوم بترفيهي – بلدة
قريبة من مكة.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
مهنيا :قم بواجبك من دون تقاعس فبرجك
ً
يؤمن لك النجاح.
ّ
عــاط ـف ـيـ ًـا :تـمـيــل إل ــى أح ــد األش ـخ ــاص من
الجنس اآلخر وتفكر باالرتباط.
صامتا واصغ إلى ما يقوله
اجتماعيا :كن
ً
ً
اآلخرون وال تقاطعهم.
رقم الحظ.8 :

الميزان

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
المهم هو نوعية العمل الذي تقوم
مهنيا:
ً
به قبل سرعة تنفيذه.
حاسما بشأن
قرارا
عاطفيا :الحبيب ينتظر
ً
ً
ً
ارتباطكما فال تتأخر.
اجتماعيا :تصطدم بمعترضين على أفكارك
ً
لكنك تنتصر عليهم.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

مهنيا :ال تنتظر أن تمطر السماء عليك
ً
بكد.
ّ
النعم بل اعمل ّ
عــاط ـف ـيـ ًـا :ذك ــري ــات م ــن ال ـمــاضــي تشعل
حنينا إلى حبيب رحل.
ً
قسطا من النوم
وخذ
اجتماعيا :استرح
ً
ً
وابتعد عن الضغوط.
رقم الحظ.17 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
م ـه ـن ـي ـ ًـا :ت ـت ـخ ـ ّـل ــص م ــن ضـ ـغ ــوط ك ـث ـيــرة
وترتاح إلى مسيرة أعمالك.
عــاط ـف ـيـ ًـا :يـ ــزول ال ـغ ـمــوض بـيـنـكـمــا بعد
مصارحة الحبيب لك.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :تــواجــه مشكلة مــع المحيط
حلها قبل تفاقمها.
فحاول ّ
رقم الحظ.9 :

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

يؤدي
مهنيا :أسلوبك الجديد في العمل ّ
ً
إلى نتائج مثمرة.
لفراق أو
حنينا
أسفا أو
عاطفيا :تعيش
ً
ً
ً
ٍ
بعاد أو انفصال.
اجتماعيا :أمور عائلية تشغلك وتجعلك
ً
مرتبكا طوال يومك.
ً
رقم الحظ.16 :

ـوهــج آم ــال ــك م ــن جــديــد بعد
مـهـنـيـ ًـا :ت ـتـ ّ
تنفيذ مشروع شائك.
عاطفيا :الحب عطاء أكثر مما هو أخذ،
ً
جيدا.
فتذكر ذلك
ً
اجـتـمــاعـيـ ًـا :أح ــد الـمـقـ ّـربـيــن ي ـمـ ّـر بــأزمــة
يحتاج فيها إلى دعمك.
رقم الحظ.3 :

القوس
ى
ل
و
م
ن
ى

 -1مناص – قوام – مدرك.
 -2يــأ مــل – مـلــك إنكليزي
إسطوري.
 -3ب ـص ـي ــر (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) –
حرف جر.
 -4صــال – مــن يتاجر في
القطن.
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مهنيا :اإلره ــاق الــذي واجهته فــي المدة
ً
أكيدا.
نجاحا
األخيرة سيثمر
ً
ً
عاطفيا :صارح الحبيب بكل ما يدور في
ً
صدرك كي ترتاح.
البت
ً
اجتماعيا :مسائل عائلية عالقة يجب ّ
فيها قبل أن تتفاقم.
رقم الحظ.5 :

الحلول
1

 -1الـ ـم ــؤس ــس الـ ـمـ ـش ــارك
لشركة مايكروسوفت.
 -2آللئ – ألفنا.
 -3من معالم سيناء.
 -4صـ ـف ـ ّـى (م) – جـيـنـتــل
(مبعثرة).
 -5يـجـمــع بـيــن شيئين –
مشروب شعبي.
( -6ال ).....مـ ـ ــن أ ل ـ ـقـ ــاب
الرسول (ص) – رجاء.
 -7خبز يابس.
 -8م ـ ـ ـ ــادة ت ـس ـت ـع ـم ــل فــي
تصنيع المتفجرات.
 -9مــديـنــة فــرنـسـيــة – دق
– جسد.
 -10فيلم لسعادة حسني
ونور الشريف.

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

7

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:
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جمهور
ملك
ذات
سياسة
أسرة

مباشر
دولة
صناعة
قانون
تحرير

فلك

sudoku

من  4أحرف وهي اسم عضو في حكومة دولة ما.

مقال
وظيفة
مال
نفط
ثروة
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

مـهـنـيـ ًـا :تـبــرز قضية شــائـكــة تـسـ ّـبــب أزمــة
كبيرة في محيط العمل.
عاطفيا :تكبت مشاعر ّ
معينة أو تسترجع
ً
بعض الذكريات.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :قــد يـطــرأ وض ــع عــائـلـ ّـي جديد
يجلب معه الفرح الراحة.
رقم الحظ.14 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
م ـه ـن ـيـ ًـا :ي ـق ــود أحـ ــد الـمـهـتـمـيــن خـطــواتــك
باهتمام وعناية فأصغ إليه.
حساس
بموضوع
عاطفيا :تناقش الشريك
ّ
ً ّ
قبل اتخاذ أي قرار.
اجتماعيا :تشعر بفراغ ما وتحتاج إلى من
ً
معنويا.
يدعمك
ً
رقم الحظ.11 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
تحققه
مهنيا :يشير برجك إلــى نجاح ّ
ً
بمؤازرة زمالء في العمل.
عاطفيا :الحبيب يغمرك بحبه وحنانه
ً
ما يدخل الفرح إلى قلبك.
نظرا
اجتماعيا :يكثر األصدقاء من حولك
ً
ً
إلى شخصيتك المحببة.
رقم الحظ.6 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
مهنيا  :تبدأ يومك بـمــزاج متعكر لكن
ً
العمل يعيد إليك صفاءك.
عاطفيا  :فترة مميزة حافلة بلقاء ات
ً
زواجا.
وحوارات قد تثمر
ً
دورا
اجتماعيا :يــؤدي أحــد األصــدقــاء
ً
ً
في تصويب مسارك.
رقم الحظ.10 :
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مسك
وعنبر

المخرج أحمد الخلف يجدد تعاونه مع نوال في «قضى عمري»
مشعل العروج وحنين وفرح الصراف شاركوا في الفيديو كليب

خبريات
نيكول كيدمان ّ
تتحدث
عن نجليها بالتبني

فادي عبدالله

يتعاون المخرج أحمد الخلف
للمرة الثانية مع الفنانة نوال
الكويتية من خالل كليب «قضى
عمري».

الخلف يتوسط بورحمة والبريكي

أنا محظوظة
ً
جدا لمشاركتي
في كليب نوال
فرح الصراف

ي ـج ــدد ال ـم ـخــرج الـسـيـنـمــائــي
الكويتي أ حـمــد الخلف تعاونه
للمرة الثانية مــع الفنانة نــوال
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــب أح ـ ــدث
أغ ـن ـيــات ـهــا ال ـت ــي ت ـح ـمــل ع ـنــوان
"ق ـ ـضـ ــى عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــري" ،حـ ـي ــث س ـبــق
أن ص ـ ّـور لـهــا ولـلـفـنــان عبدالله
الرويشد والملحن مشعل العروج
ً
ً
"كليبا" غنائيا من خالل "أنشودة
األم ـ ـ ـ ـ ــل" ،ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ــاغ ك ـل ـمــات ـهــا
ال ـ ـشـ ــاعـ ــر يـ ـعـ ـق ــوب ال ـس ـب ـي ـع ــي،
ولحنها العروج.
يـقــول الـمـخــرج أحـمــد الخلف
عن تعاونه مع نــوال في الكليب
ال ـجــديــد" :إن ـهــا فـنــانــة محترفة،
ً
تعرف جيدا كيفية التعامل مع
ً
الـكــامـيــرا ،بـحــركــات جميلة جــدا
وهي تدخل (مود) العمل".

ك ـم ــا اخـ ـت ــار ال ـخ ـل ــف ال ـف ـنــانــة
ال ـشــاب ــة ف ــرح الـ ـص ــراف ف ــي هــذا
الـ ـكـ ـلـ ـي ــب ،ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــال ـ ــت" :إنـ ـن ــي
ً
مـحـظــوظــة ج ــدا بـمـشــاركـتــي في
هذا الكليب ،كثير يتمنون العمل
مع قيثارة الخليج نوال الكويتية،
التي يحبها ويعشقها الجميع".
ً
وي ـش ــارك أي ـض ــا ف ــي المشهد
الــرئـيـســي مــن الكليب ألول مــرة
زوجـهــا الملحن مشعل العروج
(بالعزف على العود) ،وابنتهما
حنين (على الغيتار) ،إلى جانب
عازف القانون التركي المحترف
آي تــش ،ومــواطـنــه عــازف البزق
إسماعيل تونشبالك.
وفي هذا الصدد ،قال العروج:
"ي ـشــرف ـنــي أن أشـ ـ ــارك م ــع ن ــوال
في هذه األغنية الجميلة ،حيث

سمية الخشا ب تطرح «قلبي يا ناس»
طـ ــرحـ ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـمـ ـص ــري ــةس ـم ـيــة
ا لـخـشــا ب أ غـنـيــة جــد يــدة لـهــا باللهجة
ال ـم ـصــريــة ،ب ـع ـنــوان "ق ـل ـبــي ي ــا ن ــاس"،
عبر "يوتيوب".
وتعود الخشاب بهذه األغنية بعد
نـحــو عــامـيــن مــن آخ ــر أغـنـيــة لـهــا،
والتي كانت باللهجة الخليجية
بـ ـعـ ـن ــوان "ي ـ ــا م ـس ـك ـي ــن" .أغ ـن ـيــة
"ق ـل ـب ــي يـ ــا نـ ـ ــاس" مـ ــن ك ـل ـمــات
هشام صادق ،وألحان سوكا،
وتوزيع فيدو.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ــرى،
ت ـع ــرض ــت ال ـخ ـش ــاب،
ً
م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا ،ل ـل ـك ـث ـيــر
مـ ــن االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ات ـ ـهـ ـمـ ـهـ ــا
ال ـب ـع ــض بـتـقـلـيــد
الـمـمـثـلــة الـمـصــريــة
غـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـ ـ ـ ــادل ،ح ـي ــن
ظهرت في أحدث جلسة
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر لـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي ن ـف ــس
المكان والديكور الذي ظهرت
فيه عادل.
ً
وأثـ ــارت الـجـلـســة أي ـضــا الـجــدل
ح ــول حـقـيـقــة حـمـلـهــا م ــن زوج ـهــا
الفنان المصري أحمد سعد ،بسبب
ارتدائها للمالبس الفضفاضة ،مما
دف ــع الـبـعــض إل ــى اإلشـ ــارة إل ــى أنـهــا
تحاول إخفاء حملها بهذه الطريقة.

نوال مع الرويشد والمهندس في «فبراير الكويت»
تجمعنا كلنا كيمياء المحبة،
وم ــا لــه مــن م ـعــان ك ـث ـيــرة ،وهــذا
طبيعي".
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ـفـ ـي ــدي ــو ك ـل ـيــب
مشاركة فرقة باليه استعراضي
ت ـتــوافــق م ــع الـنـهــج الـمــوسـيـقــي
ل ــأغ ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــم ت ـصــويــرهــا
فــي إح ــدى الـمـنــاطــق السياحية
القديمة بتركيا.
أما أغنية "قضى عمري" ،التي
حـظـيــت بـنـسـبــة اس ـت ـمــاع عالية
عبر قناة "روتانا" في اليوتيوب،
ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة ل ــأغ ـن ـي ــة،
وقاربت نسبة االستماع حاجز
ّ
المليوني مشاهدة فــي غضون
 10أي ــام مــن طــرحـهــا ،فــي نهاية
أكتوبر الماضي ،وهي من كلمات
قوس وألحان ياسر بوعلي ،وتم

اختيارها مصادفة ،حيث كانت
نوال في االستوديو تسجل أغنية
أخرى ،وفجأة ظهر هذا اللحن من
ياسر بوعلي ،في فترة ال تتجاوز
 10دقـ ــائـ ــق ف ـ ـقـ ــط ،بـ ـع ــده ــا ق ــام
مشاري اليتيم بتوزيع موسيقي
بسيط ،ثم ركبت نــوال صوتها،
وأعادتها بتسجيل صوتها في
فترة الحقة.

أحباب حبيبها
ول ـف ـتــت نـ ـ ــوال ،ال ـت ــي تستعد
إلحـيــاء حفل غنائي فــي األوب ــرا
المصرية مساء غد ،على هامش
م ـهــرجــان الـمــوسـيـقــى الـعــربـيــة،
فـ ــي دورت ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــ ،27الـ ـمـ ـق ــام فــي
القاهرة ،إلى أنها طرحت األغنية

كــ"تـصـبـيــرة" لـجـمـهــورهــا ،وهــي
من بنات ألبومها المقبل ،2019
مـنــوهــة إل ــى أنـهــا ال تــدعــي على
أحباب حبيبها في جملة "يا رب
تاخذ أحبابه آمين" ،واألمر ليس
ً
مقصودا ،إنه "إفيه" كتبه الشاعر.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن أل ـب ــوم ـه ــا
ً
ال ـ ـجـ ــديـ ــد يـ ـحـ ـم ــل تـ ـ ـع ـ ــاون ـ ــا مــع
موزعين جدد من بينهم مشاري
اليتيم ،وموسيقى وألحان حديثة
تقدمها ألول مرة.
يشار إلــى أن المخرج الخلف
عـ ـض ــو ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـت ــدريـ ـسـ ـي ــة
ف ـ ــي ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،وتـ ـخ ــرج ف ـي ــه ع ــام
 ،2003وحصل على الماجستير
فــي جامعة بريستول (إنكلترا)
عـ ـ ــام  ،2008كـ ـم ــا حـ ـص ــد ث ــاث

ج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ــن ف ـي ـل ـم ــه
الـقـصـيــر "سـ ــام" ،وف ــاز بـجــائــزة
ا لــدو لــة التشجيعية فــي الفنون
فئة اإلخراج السينمائي مرتين،
األولــى عن فيلم "هارموني" عام
 ،2011والـثــانـيــة عــن فـيـلــم "كــان
رفيجي" لعام .2015
ُ
وك ــرم الخلف فــي المهرجان
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي الـ ـث ــال ــث لـمـجـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي إم ـ ـ ـ ــارة أب ــوظ ـب ــي
ً
 ،2016وأ خـ ـ ـي ـ ــرا ح ـص ــد فـيـلـمــه
"ع ـت ـي ــج" الـ ـج ــائ ــزة ال ـث ــان ـي ــة فــي
مسابقة األفالم الروائية الطويلة
بـمـهــرجــان الـكــويــت السينمائي
ال ـثــانــي  ،2018وه ــو مــن تأليف
يـعــرب بــورحـمــة ،وبـطــولــة خالد
البريكي ،وهيفاء عادل ،وصالح
المال ،وعبدالمحسن القفاص.

تسترجع املمثلة األسترالية
نيكول كيدمان بني فترة
وأخرى ذكريات زواجها من
املمثل األميركي توم كروز،
لكنها ال تتطرق إلى عالقتها
بنجليهما بالتبني ،إيزابيل
وكونور.
وقد تبنت املمثلة صاحبة
الـ 51عامًا ،نجليها ،بعد
زواجها من كروز عام ،1990
لكن بعد انفصالها عنه
في عام  ،2001لم تتحدث
عن حياتهما أو عن طريقة
تواصلها معهما.
وقالت كيدمان ،في حوار مع
مجلة  WHOاألسترالية ،إنها
تحرص على الحفاظ على
خصوصية إيزابيل ( 25عاما)،
وكونور ( 23عاما) ،مضيفة:
"يجب علي حماية تلك
العالقات املهمة .أنا متأكدة
بنسبة  %150أنني من املمكن
أن أتخلى عن حياتي في
سبيل حياة أبنائي ،ألن هذا
هو دوري في األساس".
وتابعت" :إنهما ناضجان اآلن،
ويستطيعان اتخاذ قراراتهما
بنفسيهما ،وقد قررا اإليمان
بديانة سينتولوجيا".

جورج مارتن يكشف تفاصيل
جديدة عن مسلسله

أحالم حسن تحصل على الدكتوراه من «اإلسكندرية»
موضوع الرسالة «مسرح إسماعيل عبدالله بين التراث والتجريب»
•

سمية الخشاب

فادي عبداهلل

حصلت الفنانة الكويتية أحــام حسن على
درج ــة الــدك ـتــوراه فــي الـمـســرح مــن كلية اآلداب
ب ـجــام ـعــة اإلس ـك ـن ــدري ــة ف ــي م ـص ــر ،وم ــوض ــوع
الرسالة "مسرح إسماعيل عبدالله بين التراث
والتجريب :دراسة في النص والعرض اإلماراتي"،
وك ــان ــت لـجـنــة الـتـحـكـيــم ت ـت ـكــون م ــن د .أســامــة
أبــوطــالــب أسـتــاذ أكاديمية الفنون المسرحية
ً
بــالـقــاهــرة رئ ـي ـســا ،ود .صــوفـيــا ع ـبــاس أسـتــاذ
قسم الدراسات المسرحية بجامعة اإلسكندرية
ً
ً
مشرفا ،ود .رانيا فتح الله عضوا.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ت ـقــول أح ــام ح ـســن" :تمت
بحمد الـلــه مناقشة الــرســالــة ،وحـصــولــي على
الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه وت ــوص ـي ــة ب ـط ـبــاع ـت ـهــا وت ــداول ـه ــا
بــالـجــامـعــات ال ـعــرب ـيــة ،م ــن ال يـشـكــر ال ـن ــاس ال
ي ـش ـكــر الـ ـل ــه ،ش ـك ــر خـ ــاص ل ـل ـكــاتــب اإلمـ ــاراتـ ــي
إسـمــاعـيــل عـبــدالـلــه صــاحــب مــوضــوع الــرســالــة
الذي استمتعت بتناول مشواره المسرحي في
أهم محطات مشواري العلمي ،مشرفة الرسالة
ً
د .صــوف ـيــا ع ـب ــاس ال ـت ــي ل ــم ت ــدخ ــر جـ ـه ــدا في
توجيهي ونصحي ،حيث كلمات الشكر تقف
ُ
ماقدمته لي ،ورئيس رابطة أعضاء
عاجزة أمام
هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي الـمـعـهــد ال ـعــالــي لـلـفـنــون
المسرحية د .حسين الحكم ،وأخو دنيتي الفنان
د .طارق العلي ،واإلعالمي عبدالرحمن ّ
الدين".
من جهته بادر الفنان اإلماراتي د .حبيب غلوم
بتهنئة الفنانة أحالم حسن ،مؤكدا أنها تستحق
ما هو أكثر ،وأنها متميزة كممثلة وكأستاذة
ومـعـلـمــة أي ـض ــا .وه ــو نـفــس م ــا فـعـلـتــه زوجـتــه

أحالم حسن ولجنة المناقشة
الفنانة هيفاء حسين التي حرصت على تقديم
التهاني والمباركات للفنانة أحالم حسن كذلك.
ونـ ـش ــرت ال ـف ـنــانــة سـ ـم ــاح ،ص ـ ــورة ألح ــام
وعلقت عليها قائلة" :ألف مبروك أختي الغالية
الـفـنــانــة أحـ ــام حـســن حـصــولـهــا عـلــى درج ــة
الــدكـتــوراه في المسرح ..تستاهلين يا أحلى
دكتورة أحالم".
وقد كان موضوع رسالة الدكتوراه المتعلق
بالمسرح اإلماراتي يركز باألساس على سيرة
المسرحي الكبير إسماعيل عبد ا لـلــه ،حيث

توجهت إليه أحالم حسن بشكر خاص كذلك،
مؤكدة أنها استمتعت بتناول سيرته الثرية.
يذكر أن الفنانة أحــام حسن عضو هيئة
ال ـت ــدري ــس ف ــي ق ـســم الـتـمـثـيــل واإلخـ ـ ـ ــراج في
المعهد العالي للفنون المسرحية ،وخاضت
السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "عبرة
شارع" ،من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبد
الله ،وداود حسين ،وجمال الردهان ،وفاطمة
الـصـفــي ،وهـبــة ال ــدري وه ــو مــن تــألـيــف حمد
الرومي ،وإخراج منير الزعبي.

كشف الكاتب العاملي الشهير
جورج أر أر مارتن ،أن شبكة
" "HBOأعلمته أن مسلسل
" "THE LONG NIGHTالقادم
املشتق من مسلسل "GAME
 "OF THRONESاليزال دون اسم
رسمي حتى اآلن ،وأن املنتشر
حاليًا ""THE LONG NIGHT
ليس هو االسم الرسمي
للمسلسل.
وكانت انتشرت معلومات على
لسان الكاتبة العاملية جني
غولدمان أن املمثلة "ناعومي"
ستقوم بأداء دور الشخصية
الرئيسية ملسلسلها املشتق
من مسلسل "GAME OF
 ،"THRONESوشخصيتها
ستكون ذات كاريزما عالية
ومشهورة ،لكنها تخفي سرًا
غامضًا .املسلسل سيسرد
أحداثًا قبل آالف السنوات
من أحداث مسلسل "GAME
 ،"OF THRONESحيث تقول
الكاتبة ،إن مسلسلها سيكشف
عن الكثير من األسرار التي
ستغير لنا نظرتنا ألحداث
املسلسل الحالي.

براين كرانستون يؤكد قدوم
«»"Breaking Bad

اللبنانية عزيزة دشنت أولى ليالي مهرجان التراث المعاصر
قدمت أشهر األغاني الطربية في حديقة الشهيد
•

فضة المعيلي

ليلة استثنائية منقطعة النظير عاشها جمهور حديقة
الشهيد مع الفنانة اللبنانية عزيزة وفرقتها الموسيقية،
حيث دشنت النسخة الثالثة لمهرجان التراث المعاصر ،الذي
تنظمه حديقة الشهيد بالتعاون مع أكاديمية لوياك للفنون
األدائية "البا" ،أمس األول ،على المسرح المكشوف.
أحيت الفنانة عزيزة أولــى ليالي المهرجان ،برفقة فرقة
موسيقية مؤلفة مــن ثمانية عــازفـيــن ،حيث قــدمــت العديد
مــن أشهر األغــانــي الطربية بلهجات ولـغــات مختلفة ،التي
ً
أحبها الجمهور وشاركها جميع أغانيها ،مــرددا ومصفقا
ً
وهاتفا لها.
وبدأت عزيزة الحفل بأغنية "زوروني كل سنة مرة" ،ألحان
سـيــد درويـ ــش" ،عـلـمــونــي حـبــك والم ــون ــي" لـفـيــروز ،تبعتها
بـ "ريمكس" أغاني رومانسية لفريد األطرش وهي "يا زهرة في
خيالي" و"وياك الدنيا حلوة وياك" ،وغنت للفنان وموسيقار
األج ـي ــال مـحـمــد ع ـبــدالــوهــاب "بـ ــاش تـبــوسـنــي ف ــي عـنـيــا"،
ولفيروز غنت "البنت الشلبية" ،وأغنية "شفتو من بعيد" ليارا.
ثم غنت "كل ليلة" كتبت كلماتها في روما ،وذلك عن قصة
حب مستحيلة عندما رأت امرأة تتمشى بحديقة شاردة الذهن
فكانت ملهمة لكلمات هذه األغنية ،تلتها ّ أغنية "يا منيتي يا
سال خاطري" كلمات وألحان الشاعر الفنان األمير القمندان،
والتي أداهــا العديد من الفنانين بمختلف األصــوات ،حيث
شاركها الجمهور مرددا كلمات األغنية بحماسة شديدة.
أعقبها أغنية "الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية" لسيد
دوريش ،وأغنية "فوق النخل فوق" لناظم الغزالي ،و"نسم
علينا ال ـهــوى" كلمات األخــويــن رحـبــانــي ،وأغـنـيــة "Bella
 ،"ciaoو"بتتلج الدني بتشمس الدني ويا لبنان بحبك" التي

أهدتها لبلدها الثاني كويت المحبة والعطاء وأغنية "حلوة
يا بلدي" و"سالمة يا سالمة" للمطربة العالمية داليدا ،ثم
أهدت الجمهور أغنية " 3دقات" للفنان أبو ،وأغنية "أول مرة
تحب يا قلبي" للعندليب األسمر عبدالحليم حافظ.

تلبية الطلبات
ومع تواصل الحفل لبت عزيزة طلب الجمهور وأبدعت
ف ــي أداء أغ ـن ـيــة "أوق ــات ــي بـتـحـلــو" ل ـلــراحــل س ـيــد م ـكــاوي،
وللمطربة الراحلة وردة الجزائرية ،ثم أغنيتي "ابعاد وال
قريبين" و"ليلة" لفنان العرب محمد عبده ،و"ليلة لو باقي
ليلة" للفنان د .عبدالرب إدريس ومن ألحانه ،و"So Good
ً
 ،"to be trueوغنت لكل السمر شبابا وصبايا "أسمر يا
حـلــو" للفنانة سـمـيــرة تــوفـيــق ،وريـمـكــس "مـيــل يــا غــزيــل"
لنجاح سالم ،وغنت على الدبكة "جيب المجوز يا عبود"
للفنانة صباح.
وختمت بأغنية "يا صالة الزين" ألحان الموسيقار الراحل
زكريا أحمد ،بتوزيع جديد للموزع ميشال فاضل ،والتي
شكرت فيها الجمهور بكلماتها اللبنانية المميزة" :أحبكم
فردا فردا ،قعدتو بهالشكل وفيتو وما خليتو ،هالليلة من
أ حـلــي ليالي العمر ،فحتما ستكون ليلة مميزة ستحفر
بذاكرة وجداني كلما حضرتت إلــى هــذا البلد المضياف،
وستضاف الى رصيد محبتي إللكون ومحبتكم إللي ،شكرا
من كل قلب لمن شاركني هالليلة".

الجمهور الذواق
وعلى هامش الحفل قالت عزيزة" :فخورة بتواجدي ألول

عزيزة أثناء الحفل
مرة في الكويت بدعوة من أكاديمية (البا) للفنون"ّ ،
وعبرت
عن امتنانها بالمشاركة هــذا العام خــال افتتاح فعاليات
الدورة الثالثة لمهرجان التراث المعاصر.
وتــابـعــت حديثها" :سـعــادتــي ال تــوصــف ،فــوجــودي بين
الجمهور الكويتي بمثابة وســام حب واعـتــزاز أضعه على
صدري ،الذي حضر متحديا الظروف الجوية الممطرة وظل
حتى نهاية الحفل الذي استمر قرابة الساعة والنصف ،فهو
جمهور ذواق وعاشق للفن".
وب ـس ــؤال ـه ــا" :ه ــل تـفـضـلـيــن ال ـغ ـنــاء بــالـلـغــة ال ـعــرب ـيــة أم

األجنبية؟" ،أجابت" :أنا دمي ودموعي وابتساماتي عربية،
حيث نشأت وتربيت على حب الموسيقى العربية وعشت
طـفــو لــة موسيقية استثنائية ،بتشجيع مــن أ ســر تــي التي
علمتني أصول الغناء وكيفية توظيف صوتي جيدا ،ولكن
هذا ال يمنع حبي أحيانا للغناء باللغات األجنبية".
وعــن جديدها ،أعلنت حصريا أنها بصدد العمل على
أغنية مصرية جديدة سيعلن عنها فى بداية العام الجديد،
ً
إلى جانب إقامة العدد من الحفالت والمشاركات الفنية محليا
ً
وعربيا والتي ستبدأها بدولة قطر.

أكد النجم العاملي الشهير
براين كرانستون أنه سيتم
تصوير فيلم "BREAKING
 ،"BADلكنه قال إنه لم يقرأ
السيناريو وال يعرف ما
الذي سيتم تقديمه في الفيلم
بالتحديد ،دون أن يوضح إن
كان مشتركًا في الفيلم أم ال.
ومن املعروف أن النجم الشهير
آرون بول قد كشف منذ أيام أن
الفيلم سيكمل قصة مسلسل
" ،"BREAKING BADوسيكون
"جيسي" هو بطل الفيلم ،على
أن يتم البدء في تصويره
الشهر املقبل.
وتدور قصة املسلسل عندما
يكتشف معلم الكيمياء "والتر
وايت" أنه مصاب بالسرطان
في مرحلته الثالثة ،وأمامه
فقط عامان ،ويعيش "والتر
وايت" بنيو مكسيكو مع
زوجته وابنه املصاب بشلل
دماغي ،لذلك يقرر "والتر"
أن يفعل ما بوسعه من أجل
توفير سبل الحياة الكريمة
لعائلته ،وينخرط في التجارة
باملخدرات ويكتشف أنه بارع
في عمله الجديد.

ةديرجلا

•
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دوليات

لبنان« :حزب الله» معزول من  ٣طوائف في «العقدة السنية»

جنبالط :إسناد «الصحة» للحزب يعرضها إلجراءات واشنطن ..وإيران تعاقبنا بتأخير الحكومة
بيروت  -ةديرجلا

•

انضم الزعيم الدزري اللبناني
وليد جنبالط إلى رئيس
الجمهورية ميشال عون
ورئيس الحكومة المكلف سعد
الحريري في رفض إصرار حزب
الله على توزير واحد من  6نواب
سنة مستقلين ًكشرط لتشكيل
حكومة ،متهما إيران ًوحزب
الله بتأخير التأليف ،ردا على
العقوبات األميركية.

في خطوة ذات دالالت في لبنان،
ً
بــات حــزب الله ،الــذي يمثل عمليا
الطائفة الشيعية ،في عزلة من باقي
ال ـط ــوائ ــف ،بـعــد أن ان ـضــم الــزعـيــم
الـ ــدرزي الـلـبـنــانــي ولـيــد جنبالط،
األكـ ـث ــر تـمـثـيــا ف ــي طــائ ـف ـتــه ،إلــى
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
الــذي يمثل أرفــع منصب مسيحي
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة ،ورئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـكــومــة
ال ـم ـك ـلــف س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،األك ـثــر
تمثيال لــدى الطائفة السنية ،في
رفض توزير سنة المعارضة على
ً
ح ـســاب ال ـحــريــري ،وش ــن هـجــومــا
ً
الذع ـ ـ ــا ع ـل ــى "ح ـ ــزب ال ـل ــه وإي ـ ـ ــران،
وح ـم ـل ـه ـم ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـع ـط ـيــل
والدة الحكومة عبر إثــارة "العقدة
السنية".
وانـشـغـلــت الـســاحــة السياسية
الـلـبـنــانـيــة ،أمـ ــس ،بــالـتـصــريـحــات
ّ
"النارية" لجنبالط ،الذي اعتبر أن
"عرقلة تشكيل الحكومة مــن باب
افـتـعــال الـعـقــدة الـسـنـيــة تــأتــي في
إطار رد فعل إيران وحزب الله على
العقوبات االميركية االخيرة".
وأضاف ،في حديث إلى صحيفة
"ال ـج ـم ـهــوريــة" نـشــر أمـ ــس" :ايـ ــران
ت ـعــاق ـب ـنــا م ــن خـ ــال ال ـتــأخ ـيــر في
االف ـ ـ ــراج ع ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ــي إط ــار
المواجهة مــع الــواليــات المتحدة،
وأخ ـشــى مــا أخ ـشــاه هــو أن يــؤدي
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار االزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ــى
تــدهــور الليرة وخ ــراب اقتصادي،
ً
ألنــه ليس بسيطا ان يـكــون حجم
ُ ّ
المترتب على دولة صغيرة
الدين
كـلـبـنــان قــد أصـبــح يــامــس الـ ــ100
مليار دوالر".
ّ
وتساءل" :هل يظن حزب الله أن
االنـهـيــار االق ـت ـصــادي ،إذا حصل،
س ـت ـتــوقــف م ـفــاع ـي ـلــه ع ـن ــد ح ــدود
الضاحية الجنوبية ولن تتأثر به

ً
عون مستقبال المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
بيئته الشعبية؟ الجميع سيدفع
الـثـمــن .لسنا أفـضــل مــن الـيــونــان.
وفي هذه المناسبة أشيد بالجهود
ّ
الجبارة التي يبذلها حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة".
ورف ـ ــض ج ـن ـب ــاط بـ ـش ــدة مـنــح
مـقـ ّعــد وزاري لـمـجـمــوعــة ال ـن ــواب
السنة من خارج تيار "المستقبل"،
ً
الفتا الى انه يختلف مع الحزب في
ً
هذا الشأن ،متسائال" :هل المطلوب
أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـم ـث ـيــل وزاري
لـلــواء علي المملوك فــي الحكومة
اللبنانية ،السيما انــه يوجد بين
ً
هؤالء النواب من هو ُم ّقرب جدا الى
ً
المملوك الذي صدرت بحقه أخيرا
فرنسية؟".
مذكرة توقيف
ّ
ً
وأشار الى انه كان يفضل أساسا
ّ
الحساسة
عدم منح "وزارة الصحة

الى حزب الله ،الذي يواجه مشكالت
ً
مــع المجتمع ال ــدول ــيُ ،م ـحـ ّـبــذا لو
َ ّ
ّ
تولتها شخصية حيادية ،أما وأن
َ
ّ
ح ــزب ال ـلــه أصـ ــر عـلــى نـيـلـهــا ،فما
أخــاف منه هو ان ّ
يتسبب ذلك في
دفع االميركيين الى فرض عقوبات
إضافية على وزارة الصحة".
وتـ ــابـ ــع" :عـ ـل ــى رغ ـ ــم م ـخــاوف ـنــا
مــن الـتــداعـيــات المحتملة لتسالم
الـ ـح ــزب حـقـيـبــة ال ـص ـح ــة ،سكتنا
ع ــن األمـ ــر وقـبـلـنــا ب ــه ،وافـتــرضـنــا
أننا أصبحنا على مشارف والدة
ال ـح ـك ــوم ــة ،ل ـن ـفـ َ
ـاجــأ بـ ـخ ــروج ِجــن
ال ـنــواب المستقلين مــن الـفــانــوس
السحري ،وصـ َ
ـادف هــذه المرة انه
ّ
سني".
وأضاف جنبالط ،أن «العقوبات
األميركية على حزب الله ستشمل

ً
أفـ ــرادا أبــريــاء ومــؤسـســات بريئة،
ونحن نعارضها ،وإذا كان البعض
يـعـتـقــد أن م ـجــيء ج ــون بــولـتــون،
مـســؤول األمــن القومي ،هــو مزحة
فهو غير مدرك لخطورة األمر».

النواب السنة
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،لـ ــم ت ـش ـه ــد ال ـس ــاح ــة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،أي اتـ ـص ــاالت
حـكــومـيــة ظ ــاه ــرة ،إال زيـ ــارة كتلة
"ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري" ،ال ـ ــذي يضم
النواب السنة الستة المستقلين إلى
الرئيس عون ،في بعبدا.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر "ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء
الـتـشــاوري"" :سنشرح إلــى فخامة
ال ــرئ ـي ــس وجـ ـه ــة ن ـظ ــرن ــا ،وال ـح ــل
ال ــوح ـي ــد بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـنــا أن يـتــم

واشنطن :الحلف االستراتيجي مع الخليج
والقاهرة واألردن أساسي لألمن في المنطقة
أك ـ ــد ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة داف ـ ـي ـ ــد ه ـ ــاي ـ ــل ،إن
ً
للواليات المتحدة في الشرق األوسط "حلفا
ً
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا" م ــع دول ال ـخ ـل ـيــج واألردن
ومصر ،وهذا الحلف أساسي إلحراز االزدهار
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار واألم ـ ـ ــن ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،وذل ــك
وسط الحديث عن إمكانية إعالن "التحالف
االسـتــراتـيـجــي لـلـشــرق األوس ـ ــط" الـمـعــروف
ً
إعالميا بـ "الناتو العربي" ،الــذي يضم هذه
الدول السابق ذكرها ،خالل القمة األميركية ـ
الخليجية في يناير المقبل.
وق ــال هــايــل فــي الـمــؤتـمــر الـسـنــوي الـ ـ 72
ال ـم ـن ـع ـقــد فـ ــي م ـع ـهــد ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط فــي
واشنطن ،مساء أمس األول ،إن أولوية اإلدارة
األمـيــركـيــة فــي المنطقة تـتــركــز ح ــول إي ــران
ً
وس ــوري ــة والـ ـع ــراق ولـيـبـيــا ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
"الـتــدخــل الـمـتــوازن" فــي الـشــرق األوس ــط من
الــواليــات المتحدة والعمل مع الشركاء هو
لـ"حماية أمــن الــواليــات المتحدة في الداخل

والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وم ـكــاف ـحــة ال ـخ ـط ــر ال ـن ــاج ــم عن
الجماعات المتطرفة والحكومات الداعمة لها".
واس ـت ـش ـه ــد ب ـك ـل ـمــة ل ـلــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي
دونالد ترامب قال فيها" ،ال يمكننا أن نتحمل
بمفردنا مسؤولية تدعيم وتأمين استقرار
المنطقة ،لــذلــك نحث شــركــاء نــا على القيام
بدورهم في تعزيز االستقرار اإلقليمي".
وع ــن ال ـع ـقــوبــات ال ـت ــي فــرضـتـهــا اإلدارة
األميركية على إيران االسبوع الماضي ،قال إن
"أحد أبرز أهدافنا هو تحقيق الحد األقصى
من الضغط على النظام اإليراني حتى يغير
سلوكه الخبيث إذ ال تزال إيران تمثل التهديد
األكبر الستقرار المنطقة".
وتابع" :إننا ال نــزال نشعر بالقلق من أن
حقوق اإلنسان تتعرض لالنتهاك من النظام
اإليـ ــرانـ ــي ،ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ي ــواص ــل االع ـت ـقــال
التعسفي ل ــأف ــراد الــذيــن ي ـمــارســون حقهم
في الحرية".
وأك ـ ــد أن ع ـقــب ق ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي

ال ـخــاص بــانـسـحــاب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة من
االتفاق النووي مع إيران باتت الدول األخرى
اآلن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة خـ ـي ــار بـ ـش ــأن ال ـت ـعــامــل
ً
االقـ ـتـ ـص ــادي م ــع ط ـ ـهـ ــران ،خ ـص ــوص ــا بـعــد
إع ــادة فــرض العقوبات عليها والـتــي سبق
ً
رفعها ،مـشــددا على أن "العقوبات الحالية
هــي األشــد على اإلط ــاق وتستهدف النظام
وأدواتــه وليست موجهة نحو الشعب الذي
ً
عانى طويال".
ولفت هايل إلى أن الواليات المتحدة تعمل
مع شركائها في العراق والخليج للحد من
نفوذ وتأثير إي ــران ،كما أن هزيمة "داعــش"
تتواصل في الـعــراق ،وأكــد أن الخطى ثابتة
نـحــو تـشـكـيــل حـكــومــة مستقلة وح ــرة غير
خاضعة للتدخالت الخارجية وق ــادرة على
توفير االستقرار واألمان للشعب العراقي.
وحـ ــول ال ـش ــأن الـ ـس ــوري ،ق ــال ال ـم ـســؤول
األميركي ،إن بــاده لديها  3أولــويــات ملحة
ً
في سورية ،هي أوال ،هزيمة دائمة لما يسمى

مصر :سحب قانون حظر النقاب
ومكاتب التموين تتلقى التظلمات
سفير االتحاد األوروبي :السيارات األوروبية ستعفى من الجمارك في يناير
●

القاهرة  -حسن حافظ

بـعــد حــالــة م ــن ال ـج ــدل شـهــدتـهــا م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي والفضائيات المصرية ،قررت النائبة غادة
عجمي ،سحب مشروع قانون حظر ارتــداء النقاب في
األمــاكــن الـعــامــة والهيئات الحكومية ،وال ــذي أعلنته
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،وق ــال ــت إن ق ــراره ــا جـ ــاء بـعــدمــا
استشعرت أن القانون أثار حالة من االنقسام في الشارع
المصري ،في حين تسعى البالد إلى توحيد الجهود
للبناء والتعمير.
وت ـع ـق ــد ال ـل ـج ــان ال ـن ــوع ـي ــة ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ع ــدة
اجتماعات اليوم ،لمناقشة عدد من مشاريع القوانين
ً
وخطط عمل ال ــوزارات ،فضال عن استعراض عدد من
طلبات اإلحاطة المقدمة من النواب في حضور وزراء
ً
االستثمار والتخطيط والتربية والتعليم ،فضال عن
اجتماع لجنة الـشــؤون العربية الستكمال نظر آخر
تطورات العالقات المصرية السودانية.
وتستمع لجنة الـشــؤون االقتصادية لعرض وزير
االستثمار والتعاون الدولي ،سحر نصر ،حول خطة
عمل الـ ــوزارة ،فــي حين تستمع لجنة الـقــوى العاملة
لعرض وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
هالة السعيد ،فيما يخص برنامج الحكومة في مجال
اإلصالح اإلداري والتدريب على مستوى الجهاز اإلداري،
ً
ومناقشة بعض مواد قانون الخدمة المدنية ،خصوصا
مع وجود تعارض بين بعض مواد الئحته التنفيذية
مع بعض أحكامه.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـ ـب ــدأ م ـك ــات ــب ال ـت ـم ــوي ــن ع ـل ــى مـسـتــوى
ً
الـمـحــافـظــات الـمـصــريــة ،اع ـت ـبــارا مــن ال ـيــوم استقبال

الـتـظـلـمــات مــن أص ـحــاب الـبـطــاقــات الـتـمــويـنـيــة ،التي
بـهــا مـشــاكــل تتعلق بـتـحــديــث الـبـيــانــات مــا أدى إلــى
وقفها ،بعد انتهاء وزارة التموين من إجراءات تحديث
ال ـب ـي ــان ــات ،خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـم ــاض ـي ــة ،ويـسـتـفـيــد من
البطاقات التموينية ،التي تقدم السكر واألرز والزيت
وبعض السلع االستهالكية بأسعار مدعمة ،نحو 70
مليون مصري.
في سياق آخــر ،أعلن سفير االتحاد األوروبــي لدى
مصر إيفان سوركوش ،أن القاهرة ستخفض التعرفة
ً
الجمركية على السيارات األوروبية إلى الصفر ،اعتبارا
م ــن  1يـنــايــر  .2019وأوضـ ــح أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة تــأتــي
بموجب اتفاقية الشراكة بين مصر واالتحاد األوروبي،
ً
مؤكدا أنالعالقات بينالجانبين تشمل كل المجاالت
المهمة لتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.
وذكــر ســوركــوش أن اإلع ــان الرسمي فــي هــذا الصدد
صدر ،أمس ،في القاهرة ،خالل اجتماع لجنة الشراكة
األوروبية المصرية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد تقدمت
إلى االتحاد األوروبي بطلب تأجيل إلغاء الرسوم على
السيارات األوروبـيــة مــدة تتراوح بين عــام أو عامين،
حسب ما ذكرته  3مصادر مطلعة لنشرة "إنتربرايز"
وهو ما قوبل على ما يبدو برفض االتحاد األوروبي.
ً
ووفـقــا لبنود اتـفــاق الشراكة المصرية األوروبـيــة،
فإن الرسوم الجمركية على واردات مصر من السيارات
ً
األوروبية ستلغى بحلول  ،2019علما أن مصادر رسمية
أكدت في سبتمبر الماضي اتجاه الحكومة المصرية
إلــى تأجيل تطبيق الخفض األخير في الــرســوم على
السيارات األوروبية البالغة  10في المئة.

تنظيم "داعــش" ما يتطلب تحقيق استقرار
ً
ً
يمنع ظهوره الحقا ،وثانيا ،هي أن االستقرار
واالكتفاء لن يتحققا في سورية إال عن طريق
ً
عملية سياسية ،وثالثا ،ضرورة توفير شروط
العودة اآلمنة والكريمة لالجئين والنازحين
السوريين.
وأكـ ــد أن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تـبـحــث عن
أرضية مشتركة مع روسيا إلنهاء الصراع
فــي ســوريــة وإن ـهــاء وج ــود إي ــران وأدوات ـهــا
األمنية فيها.
وحـ ــول األوض ـ ــاع ف ــي لـيـبـيــا ،ش ــدد هــايــل
على دعــم الــواليــات المتحدة لحل سياسي
ودسـ ـ ـت ـ ــوري لـ ـلـ ـن ــزاع وإج ـ ـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
ً
ديمقراطية فــي الـبــاد ،الفـتــا إلــى تجنب أي
حل عسكري في ليبيا يدخل البالد في مزيد
من الفوضى.
وحذر من أن عدم االستقرار في ليبيا يفتح
الباب أمام تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
(واشنطن ـ كونا)

اخـتـيــار وزي ــر مــن ال ـنــواب الستة"،
م ـض ـي ـفــة" :س ـن ـب ـلــغ ال ــرئ ـي ــس عــون
مــوقـفـنــا م ــن ض ـ ــرورة ت ــوزي ــر أحــد
ال ـن ــواب الـسـتــة ،لكننا مستعدون
لـسـمــاع وجـهــة نـظــره بالموضوع
ً
أيضا" .كما علم أن "اللقاء" سيزور
ب ـك ــرك ــي ق ــري ـب ــا ل ـل ـق ــاء ال ـب ـطــريــرك
الــراعــي لشرح موقفهم مــن مسألة
مشاركتهم في الحكومة .وستكون
بكركي محطة ضمن جولة يعتزم
ّ
اعضاء اللقاء القيام بها في اتجاه
مرجعيات روحية اخرى لوضعهم
فــي حقيقة مطالبتهم بالمشاركة
في الحكومة.

ّ
السنة المستقلون

وق ــال الـنــائــب عبدالرحيم مــراد

ب ـع ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء« :نـ ـح ــن ن ـم ـث ــل سـتــة
نــواب وحصلنا على  30في المئة
مــن أص ــوات السنة ،وعندما يقول
ً
الــرئـيــس الـمـكـلــف لــن أس ـمــي أح ــدا
م ــن خـ ــارج ت ـيــار الـمـسـتـقـبــل فـهــذا
ي ـت ـعــارض م ــع م ــا ت ــم الـعـمــل عليه
ً
ً
سابقا» ،مضيفا« :الرئيس عون دعا
إلى التعاطي بهدوء ونحن نحاول
أن نوضح وجهة نظرنا لكل القوى
الـتــي نلتقيها» .وأش ــار إل ــى «أنـ ّنــا
ّ
طــرح ـنــا ح ــا يـقـضــي ب ــأن يـتـمــثــل
ّ
أح ــد م ــن الـ ـن ــواب ال ـس ــت ــة ،وال حل
آخر غيره والمخرج يجب أن يكون
ً
عـنــد الــرئـيــس ال ـحــريــري» ،متمنيا
«أن تـتـشـكــل حـكــومــة ب ــأق ــرب وقــت
ممكن وال يجوز أن نكون الضحية
ً
والرئيس وعد خيرا».

إسرائيل تدعو إلى تعاون
مع الخليج في أمن الطيران
قال وزير االستخبارات اإلسرائيلية ،إسرائيل كاتس ،أمس األول،
عقب انتهاء زيارة إلى سلطنة عمان ،إن على بالده ودول الخليج
العربية التعاون في مجال أمن الطيران ومجاالت مدنية أخرى مثل
النقل والطيران التجاري والسياحة.
ً
وش ـ ــارك ك ــات ــس ،الـ ــذي يـشـغــل أي ـض ــا مـنـصــب وزيـ ــر ال ـن ـقــل في
العاصمة العمانية مسقط األسبوع الماضي في مؤتمر عن النقل.
وجاء ت زيارته بعد أقل من أسبوعين من زيارة نادرة من رئيس
ا لـ ــوزراء بنيامين نتنياهو إ لــى ُعـمــان التقى خاللها بالسلطان
قابوس.
وقال كاتس لـ "رويترز"" :من وجهة نظري يمكن ،ويجب ،للتعاون
ً
بين إسرائيل ودول الخليج أن يتوسع .لدى إسرائيل أيضا الكثير
لتقدمه عندما يتعلق األمر بتحلية المياه والري والزراعة والدواء".
أضــاف إن الــزيــارات العلنية التي قــام بها وزراء إسرائيليون
ً
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة للخليج "تــأتــي فــي إط ــار تــوجــه أوس ــع نطاقا
لتعزيز العالقات بين إسرائيل ودول الخليج على أساس المصالح
المشتركة واعتراف متبادل بالفوائد المحتملة للجانبين .وكالهما
في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة إضافة إلى الفرص".
مــن ناحيتها ،زعمت صحيفة "يديعوت أحــرونــوت" ،أن وزارة
الخارجية اإلسرائيلية تلقت دعوة رسمية من البحرين لمشاركة
وزير االقتصاد إيلي كوهين في مؤتمر مهني في المنامة مطلع
ال ـعــام الـمـقـبــل ،وال ــذي مــن الـمـتــوقــع أن يجمع مـســؤولـيــن رفيعي
المستوى من كافة أنحاء العالم.
(دبي  -رويترز ،روسيااليوم)

سلة أخبار
توتر في إدلب ومقتل
 3من الدروز المحررين

قتل  23عنصرًا من فصيل
معارض ليل ّالخميس -الجمعة
إثر هجوم شنته قوات النظام
ّ
في املنطقة التي ّ
حددها االتفاق
الروسي -التركي بمنزوعة السالح
في محافظة إدلب ومحيطها،
آخر معاقل الفصائل املعارضة
والجهادية في سورية.
إلى ذلك ،وصل املختطفون الدروز
الذين ّ
حررهم الجيش السوري
من أيدي تنظيم «داعش» ليل
الخميس -الجمعة إلى محافظة
السويداء جنوب البالد ،حيث
ّ ّ
تبي أن عددهم  17شخصًا ال 19
ّ
كما أفيد سابقًا ،وأن ثالثة رهائن
آخرين قتلوا قبيل تحريرهم
بينهم فتى في السابعة ،وآخر
يبلغ  13عامًا.
(بيروت ـ ـ أ ف ب)

صرف منحة قطرية
لموظفي غزة

قالت وكالة األنباء القطرية ،إن
وزارة املالية في قطاع غزة بدأت
أمس في صرف منحة قطرية
للموظفني املدنيني بالقطاع.
وقالت الوكالة ان «وزارة املالية
في قطاع غزة تبدأ صرف املنحة
القطرية لـ  27ألف موظف من
الشق املدني من املوظفني ،في
حني سيتم صرف الرواتب
للبقية من اإليرادات املحلية».

برلمان تونس يحسم
االثنين التعديل الوزاري

ّقرر البرملان التونسي ،مساء
الخميس ،عقد جلسة يوم
االثنني املقبل للمصادقة على
التعديل الوزاري الذي قدمه
رئيس الحكومة يوسف الشاهد،
ليضع بذلك حدا للجدل القانوني
والسياسي الذي رافق هذا
التعديل .وفجرت التعديالت
التي أدخلها يوسف الشاهد
على حكومته مطلع األسبوع
املاضي ،نقاشا دستوريا ،أعقبه
إعالن الرئيس الباجي قائد
السبسي رفضه للتعديل لعدم
اطالعه عليه مسبقًا .وال يبدو
أن الشاهد املدعوم من حركة
«النهضة اإلسالمية» ( 68مقعدًا)
سيجد عائقا للحصول على
تزكية البرملان لتشكيلته الوزارية
الجديدة.

ً
ً
الجيش اليمني يشن هجوما جديدا في الحديدة

جولة قصف «حوثية» عنيفة ...ومفاوضات السالم قد تتأجل
قالت الحكومة اليمنية المعترف
ً
بـهــا دولـ ـي ــا ،ف ــي ب ـي ــان ،إن قــواتـهــا
ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن ال ـس ـع ــودي ــة شنت
أمس "عملية واسعة النطاق" لبسط
س ـي ـطــرت ـهــا ال ـك ــام ـل ــة ع ـل ــى مــديـنــة
الحديدة.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـح ـك ــوم ــة ،الـ ـت ــي يـقــع
مقرها فــي مدينة عــدن الجنوبية،
"التحالف العربي أطلق اليوم (أمس)
الـجـمـعــة عـمـلـيــة عـسـكــريــة جــديــدة
واس ـعــة الـنـطــاق لتحرير مــا تبقى
مــن مــديـنــة الـحــديــدة مــن ميليشيا
الحوثي االنقالبية".
وأض ــاف ــت "الـعـمـلـيــة العسكرية
بدأت وتقدمت قوات الجيش الوطني
باتجاه شمال وغرب مدينة الحديدة
ومن كل المحاور وبإسناد من قبل
التحالف العربي".
وتابعت أن العملية العسكرية
"ك ـ ــان ـ ــت مـ ـب ــاغـ ـت ــة ل ـ ــم ت ـت ــوق ـع ـه ــا
الميليشيات االن ـقــاب ـيــة ...مدينة
ال ـح ــدي ــدة تـشـهــد ف ــي ه ــذه األث ـن ــاء
م ـع ــارك عـنـيـفــة وسـ ــط ت ـق ــدم كبير
لقوات الجيش الوطني".
وفي وقت سابق شن المتمردون
الحوثيون عمليات قصف "عنيفة
ومكثفة" على مواقع القوات الموالية
للحكومة المعترف بها في ُ
الحديدة
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ــوق ــف ت ـقــدم ـهــا فــي
ً
المدينة التي تضم ميناء حيويا تمر

قوات الجيش اليمني تتوغل داخل الحديدة أمس األول (أ ف ب)
عبره غالبية المساعدات والـمــواد
التجارية.
وم ـ ـنـ ــذ  2014ت ـخ ـض ــع مــدي ـنــة
الحديدة المطلة على البحر األحمر
لسيطرة المتمردين المدعومين من
إي ــران ،وتـحــاول الـقــوات الحكومية
بــدعــم مــن تحالف عسكري تقوده
السعودية استعادتها منذ يونيو
ً
الماضي بهدف السيطرة خصوصا
على مينائها االستراتيجي.
وب ـ ـعـ ــد أس ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن الـ ـمـ ـع ــارك
العنيفة ،وصـلــت ال ـقــوات الموالية
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـخ ـم ـي ــس ،ألول م ــرة
مـنــذ ان ـطــاق الـحـمـلــة ال ـهــادفــة الــى

الـسـيـطــرة عـلــى ال ـمــدي ـنــة ،إل ــى أول
األح ـيــاء السكنية مــن جهة الشرق
على الطريق الرئيسي الــذي يربط
وسط الحديدة بالعاصمة صنعاء
الخاضعة كذلك لسيطرة المتمردين.
ك ـمــا أن ـهــا ت ـقــدمــت لـنـحــو ثــاثــة
كيلومترات على الطريق البحري
في جنوب غرب المدينة ،وكذلك عند
األطراف الشمالية الشرقية للحديدة
ً
فــي مـحــاولــة للتقدم شـمــاال بهدف
محاصرة المدينة بشكل كامل وقطع
كافة طرق اإلمداد عن المتمردين.
وفي محاولة لوقف هذا التقدم،
ش ــن ال ـم ـت ـم ــردون ،أمـ ــس ،هـجـمــات

"مكثفة وعـنـيـفــة" بـقــذائــف الـهــاون
عـلــى ال ـق ــوات ال ـمــوال ـيــة للحكومة،
حسبما أفاد مسؤولون عسكريون
في هذه القوات.
وذكر المسؤولون أن الحوثيين
ً
أط ـل ـق ــوا ك ــذل ــك صـ ــاروخـ ــا بــاتـجــاه
جنوب المدينة حيث تتمركز القوات
الحكومية ما أدى الى إصابة عدد
من المقاتلين الحكوميين بجروح.
وت ـح ــدث ــت الـ ـمـ ـص ــادر ن ـف ـس ـهــا عن
اش ـت ـب ــاك ــات م ـت ـق ـط ـعــة ت ـ ــدور بـيــن
الطرفين.
وكان المتمردون أعلنوا في وقت
ســابــق أن ـهــم قـطـعــوا ط ــرق اإلم ــداد

التي تستخدمها الـقــوات الموالية
لـلـحـكــومــة م ــن أربـ ــع م ـنــاطــق ،بعد
ي ــوم م ــن تــأكـيــد زع ـيــم الـمـتـمــرديــن
عبد الملك الحوثي أن مقاتليه لن
ً
يستسلموا أبدا.
وق ـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون فـ ــي الـ ـق ــوات
الموالية للحكومة إن المتمردين
حـ ـف ــروا خـ ـن ــادق وزرع ـ ـ ـ ــوا أل ـغــامــا
ع ـل ــى ال ـ ـطـ ــرق فـ ــي م ـح ـي ــط مــدي ـنــة
الحديدة لمنع تقدم القوات الموالية
للحكومة .وذكـ ــروا أن المتمردين
ن ـشــروا كــذلــك قـنــاصــة عـلــى أسطح
الـمـبــانــي وخ ـلــف ل ــوح ــات إعــانـيــة
ضخمة.
واشـتــدت الـمــواجـهــات االسـبــوع
الـ ـم ــاض ــي ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع تــأك ـيــد
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة اس ـت ـع ــداده ــا
الس ـت ـئ ـن ــاف مـ ـف ــاوض ــات الـ ـس ــام،
وذل ـ ــك غ ـ ــداة إع ـ ــان م ـب ـعــوث األم ــم
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
أن ــه سيعمل عـلــى عـقــد مـفــاوضــات
ف ــي غ ـض ــون ش ـه ــر ،بـعـيــد مطالبة
واشنطن بوقف الطالق النار وإعادة
اطالق المسار السياسي.
ووسط تقارير عن نية واشنطن
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية،
أل ـمــح غــريـفـيــث أل ـمــح إل ــى أن عقد
مـحــادثــات جــديــدة قــد يتطلب مدة
زمنية أطول.
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• منفذ الهجوم من أصول صومالية ومعروف لدى السلطات وتنقل بعربة محملة بقوارير غاز
• االعتداء بدأ باشتعال سيارة تلته هجمات عشوائية بسكين ...والعشرات اكتفوا بالمشاهدة

لقطات تلفزيونية تظهر لحظات االعتداء في ملبورن أمس

ً
عاشت أستراليا أوقاتا عصيبة،
أمسً ،بعدما ضربها اإلرهاب
ّ
مجددا ،بتوقيع تنظيم
«داعش» ،مما أسفر عن مقتل
شخص بسكين المهاجم،
الذي تعاملت الشرطة معه
وقتلتهّ ،
ليتبين أنه صومالي
األصل ومعروف لدى أجهزة
استخباراتها.

قتل رجــل من أصــل صومالي،
ومـ ـع ــروف لـ ــدى االس ـت ـخ ـب ــارات،
شخصا واح ــدا بسكين ،وجــرح
اثـنـيــن آخ ــري ــن ،أم ــس ،فــي وســط
م ـ ـل ـ ـبـ ــورن ،ك ـ ـبـ ــرى م ـ ـ ــدن ج ـن ــوب
أستراليا ،في هجوم تنباه تنظيم
"داعش" االرهابي.
وقـ ـ ــال ق ــائ ــد ش ــرط ــة مـقــاطـعــة
فـ ـيـ ـكـ ـت ــوري ــا غ ـ ـ ــراه ـ ـ ــام أشـ ـ ـت ـ ــون:
"نتعامل اآلن مع الحادثة كعمل
ً ّ
إره ــاب ــي" ،مـضـيـفــا أن المشتبه
فيه الذي أوقفته الشرطة ،وتوفي
بــال ـم ـس ـت ـش ـفــى فـ ــي وقـ ـ ــت الح ــق
متأثرا بجروحه ،هو "صومالي
األصــل ،انتقل إلى استراليا قبل
ـود ومـ ـع ــروف ل ــدي ـن ــا" ،وك ــان
ع ـق ـ ّ
ي ـت ـن ــق ــل ب ـع ــرب ــة رب ــاعـ ـي ــة ال ــدف ــع
ّ
محملة بقوارير غاز.
ً
وك ــان الـمـحـقـقــون ذكـ ــروا أوال
أن ال ــرج ــل ال ع ــاق ــة ل ــه مـعــروفــة

«بطل» تصدى لمهاجم بعربة تسوق
وفــق لقطات مــن تسجيالت
فيديو صــورهــا شـهــود ،يظهر
رجـ ــال ش ــرط ــة وه ــم ي ـحــاولــون
ت ــوقـ ـي ــف الـ ـمـ ـه ــاج ــم م ـ ــن دون
استخدام العنف ألقل من دقيقة،
بينما يجري نحوهم وهو يرفع
ً
سكينه محاوال الهجوم عليهم.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــوم الـ ـ ــرجـ ـ ــل ال ـج ـس ـي ــم

ً
بــالـتـلــويــح بسكينه عـشــوائـيــا
قــرب شاحنته الـبـيــك-أب ،وهي
تحترق في الجوار.
وحـ ـ ـ ــاول اث ـ ـنـ ــان مـ ــن الـ ـم ــارة
مساعدة رجال الشرطة ،فتسلح
أحدهما بكرسي مقهى ،بينما
حاول الثاني صدم المشتبه فيه
مرات عدة بعربة تسوق معدنية

فارغة .ووصف على الفور على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
بـ"البطل األسترالي".
لكن الـهـجــوم اسـتـمــر ،وبعد
ل ـ ـح ـ ـظـ ــات اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ش ــرط ــي
سالحه وأطلق النار على صدر
اإلرهابي.

سلة أخبار
واشنطن :ال خطط لنشر
صواريخ في أوروبا

أعلن مسؤول رفيع
المستوى في اإلدارة
االميركية ،أن "ال خطط"
لدى الواليات المتحدة
لنشر صواريخ جديدة في
أوروبا رغم اعالنها انها
ستنسحب من اتفاقية
بارزة مع روسيا للحد من
األسلحة النووية.
وأثار قرار الرئيس دونالد
ترامب الشهر الماضي
انهاء المشاركة األميركية
في "معاهدة القوى النووية
المتوسطة المدى" ()ANF
القلق لدى بعض الدول
األوروبية وتحذيرات من
الكرملين حول بدء سباق
تسلح جديد.
(بروكسل  -أ ف ب)

(أ ف ب)
بــاإلرهــاب ،لكن أشتون بعد ذلك
ق ــال إن الــرجــل م ـعــروف مــن قبل
السلطات بسبب عالقات عائلية
ويقيم في استراليا منذ عقود.
َ
وقـ ــتـ ــل الـ ـمـ ـه ــاج ــم ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
يـحـمــل سـكـيـنــا ،شـخـصــا واح ــدا
وجـ ـ ــرح اث ـن ـي ــن آخـ ــريـ ــن ،ق ـب ــل أن
تـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة عـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـنـ ــار
وتعتقله.
وذكر شهود عيان أنهم سمعوا
أصــوات صــراخ قادمة من شارع
ب ـ ــورك ،وش ــاه ــدوا ألـسـنــة دخ ــان
تتصاعد في السماء ،إضافة إلى
سيارة تحترق في نفس الشارع،
وفق ما نقلت صحيفة "غارديان".
وأفــاد الشهود بأن الرجل قام
بـمـهــاجـمــة م ـش ــاة ق ــرب سـيــارتــه
المشتعلة ،التي قادها إلى وسط
ملبورن.
ً
وأوضحت الشرطة أن شخصا

دوليات

عناصر من الشرطة األسترالية في موقع االعتداء أمس (رويترز)
قتل فــي الـمـكــان ،وتمت معالجة
شخصين آخرين ُج ِرحا.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت لـ ـقـ ـط ــات مـ ـص ــورة
وج ـ ـ ــود عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ـم ــارة
الذين اكتفوا بمشاهدة الحادث
وانشغلوا بتصويره بهواتفهم
النقالة.

«داعش»
وت ـب ـنــى تـنـظـيــم "داع ـ ـ ــش" ،في
بـ ـي ــان ن ـش ــرت ــه وكـ ــالـ ــة "أع ـ ـمـ ــاق"
"تلغرام"،
التابعة له على تطبيق
ّ
ّ
الهجوم .وأوردت الوكالة أن "منفذ
عـمـلـيــة ال ـط ـعــن ،هــو ّمــن مقاتلي
الدولة اإلسالمية ونفذ العملية
استجابة الستهداف رعايا دول
التحالف" الدولي بقيادة واشنطن
ضد التنظيم.
ووقع الهجوم في حي األعمال
ف ــي مـ ـلـ ـب ــورن ،ب ـع ــد ظ ـه ــر ام ــس،
بينما كــان الناس بــدأوا مغادرة
أمـ ــاكـ ــن ع ـم ـل ـه ــم ل ـع ـط ـل ــة ن ـهــايــة
األسبوع.
وطـلـبــت الـشــرطــة مــن السكان
ت ـج ـنــب ال ـت ــوج ــه إلـ ــى الـمـنـطـقــة،
مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه أنـهــا ال
تبحث عن مشتبه فيهم آخرين.

ً
وأرسـ ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـحـ ـقـ ـق ــون أيـ ـض ــا
إل ـ ــى ال ـم ـك ــان ف ــري ـق ــا م ــن خ ـب ــراء
الـمـتـفـجــرات ،لضمان أمــن الحي
وفحص اآللية المحترقة.
وق ـ ــال ال ـم ـح ـق ـقــون إنـ ــه "يـجــب
تحديد الـمــابـســات الــدقـيـقــة .تم
تطويق الـحــي" ،وطلبوا مــن "كل
م ــن ل ــدي ــه م ـع ـل ــوم ــات أو شــاهــد
الحادثة أن يقدم إفادة لدى مركز
شرطة ملبورن-ويست".

موريسون
ودان ر ئـيــس وزراء استراليا
سكوت موريسون الهجوم.
وقال في بيان "لن يتم إرهاب
االستراليين على اإلطــاق بتلك
الهجمات الـمــروعــة ،وسنواصل
حياتنا اليومية بشكل طبيعي
ونـ ـسـ ـتـ ـمـ ـت ــع بـ ــال ـ ـحـ ــريـ ــات ال ـت ــي
يبغضها االرهابيون".
وملبورن هي ثاني أكبر مدن
اسـ ـت ــرالـ ـي ــا .وه ـ ــي ت ـض ــم ت ـنــوعــا
ك ـب ـيــرا م ــن ال ـس ـكــان ال ــذي ــن يبلغ
عددهم فيها خمسة ماليين نسمة
و مـعــرو فــة بمقاهيها وحاناتها
وم ـط ــاع ـم ـه ــا ،وكـ ــذلـ ــك م ـس ـتــوى
المعيشة العالي فيها.

وف ـ ـ ــي ح ـ ــادث ـ ــة سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،م ـثــل
جـ ـيـ ـم ــس غ ـ ـ ــارغ ـ ـ ــاس ـ ـ ــوالس (28
عاما) أمام محاكم ملبورن ،بعد
أن دهـ ــس ب ـس ـي ــارت ــه ح ـش ــدا فــي
المنطقة نفسها عــام  ،2017مما
أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

عدد من الهجمات
وشهدت أستراليا ،التي تشارك
في التحالف الدولي ضد التنظيم
الـمـتـطــرف فــي ســوريــة وال ـعــراق،
ً
عددا من الهجمات االرهابية في
السنوات القليلة الماضية بينها
هجوم على مقهى في سيدني عام
 ،2014قتل فيه اثنان من الرهائن،
ً
إال أنـهــا أحبطت أيـضــا عمليات
ع ــدة لـشــن هـجـمــات لمتعاطفين
مع "داعش".
وفـ ــي يــول ـيــو ال ـم ــاض ــي ،حكم
القضاء على أسترالي بالسجن
ً
 17عـ ــامـ ــا ،ألن ـ ــه خ ـط ــط لـتـنـفـيــذ
اع ـتــداء ارهــابــي فــي ال ـبــاد ،بعد
منعه من السفر الى سورية.
وك ــان ــت أس ـتــرال ـيــا رف ـع ــت في
سبتمبر  2014مستوى التحذير
م ــن ع ـمــل ارهـ ــابـ ــي .وأع ـل ـن ــت في
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي اس ـ ـقـ ــاط

الجنسية عــن خمسة أ شـخــاص
شــاركــوا فــي الـقـتــال فــي صفوف
الـتـنـظـيــم االره ــاب ــي ف ــي ســوريــة
والعراق.
وكانبيرا التي تشعر بالقلق
ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــد ح ـ ـيـ ــال م ــواط ـن ـي ـه ــا،
الــذيــن ي ـعــودون الــى بـلــدهــم بعد
القتال مع "داعش"
مشاركتهم في ّ
في الـخــارج ،سنت مجموعة من
قوانين األم ــن القومي الصارمة
خ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،ومــن
بينها قانون ُيسقط الجنسية عن
اإلرهابي ،إذا كان يحمل جنسية
بلد آخــر ،حتى ال يترك مــن دون
جنسية.
ول ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ــا "داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش"
مـ ـن ــاص ــري ــه الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـ ــدول
األع ـ ّضــاء فــي الـتـحــالــف الــدولــي،
وتبنى خالل السنوات الماضية
تـنـفـيــذ اع ـ ـتـ ــداءات دم ــوي ــة حــول
العالم أوقعت عشرات القتلى من
فــرنـســا إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وبــريـطــانـيــا وأل ـمــان ـيــا وغـيــرهــا.
وتـ ـتـ ـن ــوع تـ ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــات بـيــن
تفجيرات وإطالق نار أو عمليات
طعن ودهس بالسيارات.
(ملبورن  -وكاالت)

غورباتشوف :الحرب
الباردة يجب أال تعود

حذر ميخائيل غورباتشوف،
آخر زعماء االتحاد
السوفياتي ،من تبعات
تصاعد التوتر بين روسيا
والواليات المتحدة وقال
إن الحرب الباردة يجب أال
تعود .كالم غورباتشوف
( 87عاما) جاء خالل وجوده
في دار عرض سينمائي
لمشاهدة العرض األول في
روسيا لفيلم وثائقي جديد
عن حياته واإلصالحات
التي نفذها في االتحاد
السوفياتي في الثمانينيات
ومساعيه للحد من التسلح،
التي ساهمت في إنهاء
الحرب الباردة.
(موسكو  -رويترز)

الفروف يحذر من تحويل
أفغانستان لساحة تنافس

حجم فوز الجمهوريين في «الشيوخ» على المحك
ترامب يحذر من تزوير في فلوريدا ...ومخاوف من «أزمة دستورية»
بعد يومين من انتهاء االنتخابات
النصفية في الواليات المتحدة ،تقدمت
المرشحة الديمقراطية لمجلس الشيوخ
في أريزونا على منافستها الجمهورية،
ً
التي كان فوزها مؤكدا في هذه الوالية
ً
بعد فــرز كــل األص ــوات تـقــريـبــا ،حسب
النتائج الرسمية للتصويت.
وفي حال فازت الديمقراطية كيرستن
ً
سينيما ( 42عاما) على مارثا ماكسالي
ً
( 52عاما) المدعومة من الرئيس دونالد
ترامب ،فستكون األغلبية الجمهورية
فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ أقـ ـ ــل مـ ـم ــا ك ــان
ً
متوقعا.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت سـ ـيـ ـنـ ـيـ ـم ــا تـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ع ـل ــى
مـنــافـسـتـهــا ال ـج ـم ـهــوريــة ،م ـســاء أمــس
األول ،بفارق تسعة آالف صوت ،حسب
سلطات والية أريزونا.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــون ع ـل ــى
األغ ـل ـب ـيــة ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ في
ً
واش ـن ـط ــن ب ـ ـ  51م ـق ـع ــدا م ـق ــاب ــل 46
لـلــديـمـقــراطـيـيــن والـمـسـتـقـلـيــن .لكن
حجم فوزهم على المحك.
وف ـ ـ ــي اق ـ ـ ـتـ ـ ــراع آخ ـ ـ ــر ح ـ ـ ــول م ـج ـلــس
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ شـ ـه ــد م ـن ــاف ـس ــة حـ ـ ـ ــادة فــي
واليــة فلوريدا ،يتقدم الجمهوري ريك
سكوت على خصمه الديمقراطي لكن
بـفــارق ال يتجاوز  0.22نقطة .وينص
القانون في هذه الوالية على إعادة فرز
األصوات بشكل آلي إذا كان الفارق بين
المتنافسين أقل من  0.5نقطة.
وت ـنــافــس ف ــي ه ــذه ال ــوالي ــة الـحــاكــم
المنتهية وال ي ـتــه ر ي ــك س ـكــوت لمقعد

س ـنــاتــور ف ــي واش ـن ـطــن م ــع الـسـنــاتــور
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي الـم ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه بـيــل
نلسون.
وأعلن سكوت ،أمس األول ،أنه تقدم
بـشـكــوى ضــد مـســؤولـيــن انتخابيين.
وب ـعــد تـقـلــص ال ـف ــارق فــي تـقــدمــه على
ن ـل ـســون ف ــي ال ـن ـتــائــج غ ـيــر الـن ـهــائـيــة،
تحدث عن تزوير.
وق ـ ــال س ـك ــوت ح ــاك ــم ال ــوالي ــة حتى
ي ـنــايــر ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي،
إن "ش ـعــب ف ـل ــوري ــدا يـسـتـحــق ال ـعــدالــة
وال ـش ـفــاف ـيــة" .وأضـ ــاف أن "ك ــل مــواطــن
في فلوريدا يجب أن يشعر بالقلق من
احتمال حــدوث تــزويــر فــي مقاطعتين
بالم بيتش وبراورد".
وت ـ ــذك ـ ــر ع ـم ـل ـي ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة احـ ـتـ ـس ــاب
األصوات في فلوريدا بالتطورات التي
حدثت في بعض مناطق الوالية خالل
انتخابات عام .2000
آنــذاك ،قــررت المحكمة العليا إجراء
هــذه العملية الـتــي فــاز بعدها جــورج
ب ــوش ع ـلــى الــدي ـم ـقــراطــي آل غ ــور في
ً
فـ ـل ــوري ــدا ب ـ ـفـ ــارق  537صـ ــوتـ ــا ،وفـ ــاز
بالرئاسة.
وقدم ترامب دعمه لسكوت .وكتب في
تغريدة أن "السلطات تــدرس فضيحة
فساد كبيرة أخرى في مقاطعة براورد
وب ــال ــم ب ـي ـت ــش" ،م ــؤك ــدا أن "ف ـل ــوري ــدا
صوتت لريك سكوت".
وفــي واليــة ميسيسيبي ،لم يحصل
أي مرشح على عتبة الخمسين في المئة
وستنظم دورة ثانية في  27نوفمبر.

وق ـبــل ان ـت ـخــابــات مـنـتـصــف الــواليــة
ال ـت ــي ج ــرت ال ـث ــاث ــاء ،ل ــم ي ـكــن ال ـحــزب
الجمهوري يملك ســوى أقلية ضئيلة
ً
ف ـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ب ـ ـ ـ  51م ـق ـع ــدا
للجمهوريين مقابل  49للديمقراطيين.
ً
لكن أي ــا تكن النتيجة فــي أريــزونــا،
سيكون فيها فوز أي من المرشحتين
ً
تاريخيا .فهذه الوالية لم تمثلها يوما
امرأة في مجلس الشيوخ في واشنطن.
وأول مرشحة لمجلس الشيوخ التي
ً
تقول علنا أنها مثلية وهي الديمقراطية
كيرستن سينيما عاشت شبابها من
دون مياه أو كهرباء في محطة قديمة
للوقود.
أما منافستها مارثا ماكسالي ،فهي
أول امــرأة فــي الجيش األميركي قــادت
مـقــاتـلــة فــي مـعــركــة .وق ــد دعـمــت خــال
حملة االنتخابات الرئاسية الخطوط
العريضة لسياسة دونــالــد تــرامــب في
واليتها المحاذية للمكسيك.
ُّ
إل ــى ذلـ ــك ،ات ـه ــم الــرئ ـيــس االم ـيــركــي
بالتعدي على استقاللية القضاء وحرية
الصحافة و"تجاوز السلطة" و"تهديد
الديمقراطية" ،بسبب إقالته وزير العدل
جيف سيشنز وسحب اعتماد صحافي
ينتقده.
واع ـت ـب ــر ال ـع ــدي ــد م ــن الـبــرلـمــانـيـيــن
الديمقراطيين المصدومين من إجبار
سيشنز على التنحي غداة االنتخابات
النصفية ،أن الــواليــات المتحدة "على
حافة أزمة دستورية".
ومع فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس

أميركيون يرفعون الفتة كتب عليها «أيديكم عن مولر» في إشارة إلى المدعي الخاص روبرت مولر الذي ينظر
في قضية تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب االنتخابية في رئاسية  2016في نيويورك أمس األول (أ ف ب)
ال ـ ـنـ ــواب ،لـ ــوح ب ـعــض الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
بتهديد إ ج ــراء تحقيق برلماني حال
تولي المنتخبين مناصبهم في يناير
.2019
ونـ ـ ــدد ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون ب ـ ـ "تـ ـج ــاوز
ال ـس ـل ـطــة" وع ـبــر ب ـعــض الـجـمـهــوريـيــن
عــن خشيتهم مــن أن يعني ذلــك نهاية
استقاللية المدعي مولر.
واع ـت ـب ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لــوكــالــة
االس ـت ـخ ـبــارات ال ـمــركــزيــة ( )CIAجــون
بــريـنــان وه ــو مــن مـنـتـقــدي ت ــرام ــب ،أن

الواليات المتحدة يمكن أن تواجه "أزمة
ً ً
دستورية قريبا جدا".
وقـ ــارن بـعــض المعلقين بـيــن إقــالــة
الــوزيــر واألم ــر ال ــذي أص ــدره فــي 1973
الــرئ ـيــس ري ـت ـش ــارد نـيـكـســون ل ــوزي ــره
للعدل بإقالة المدعي الخاص المكلف
التحقيق في فضيحة "ووترغيت".
وحـ ـ ـب ـ ــذ حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ون ــائـ ـب ــه
االستقالة على االنصياع ألمر الرئيس،
لكن نيكسون توصل إلى تحقيق غايته
في "مجزرة مساء السبت".

عائلة رشيدة طليب تتقبل التهاني في «الضفة»
تأمل أســرة النائبة األميركية من أصل فلسطيني رشيدة
طليب ،وهي إحدى ّأول مسلمتين تفوزان في انتخابات مجلس
ّ
النواب األميركي ،أن تتمكن من التأثير على بعض سياسات
ّ
الرئيس دونالد ترامب المؤيدة إلسرائيل.
ّ
ً
ً
ً
وحققت طليب البالغة من العمر  42عاما إنجازا تاريخيا
الثالثاء ،بفوزها عن مقعد في الدائرة الثالثة عشر في ميشيغن
ّ
تضم أجــزاء من ديترويت مع استعادة الديمقراطيين
التي
السيطرة على مجلس النواب.
ّ
وولدت رشيدة طليب في الواليات المتحدة ،لكن والديها
غادرا األراضي الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي.
وقال ّ
عماها بسام وعيسى وهما يجلسان أمام منزل العائلة
ّفي قرية بيت عور الفوقا القريبة من رام الله في الضفة الغربية،
إنهما يأمالن أن تساعد النائبة الجديدة في كبح جماح ترامب.

ّ
وق ــال بـ ّـســام إن "ت ــرام ــب هــو أق ــوى مــن ان ـحــاز إل ــى جانب
إسرائيل .انظر إلى ما فعله ،فقد نقل السفارة األميركية إلى
القدس باإلضافة إلى عدد من المسائل التي ال نريد سردها".
وأضــاف" :بالطبع رشيدة تعارض هذه السياسات .نحن
القضية الفلسطينية.
بحاجة إلى ّشخص يدافع عن ّقضيتناّ ،
متكررة ،يوقفونك ويفتشونك ويؤخرونك عن عملك.
بصورة
هذه هي معاناة الشعب الفلسطيني".
ّ
وتــابــع أن رشـيــدة زارت القرية عـ ّـدة م ـ ّـرات آخــرهــا فــي عام
 .2006وهي تزوجت في القرية ووصف عمها عيسى عرسها
ً
ً
بأنه كان احتفاال رائعا.
ّ
وقــال بـ ّـســام إن فــوزهــا فــي االنتخابات مصدر فخر ّكبير
للعائلة التي بدأت منذ صباح األربعاء باستقبال المهنئين
من المناطق المجاورة.

بسام يعرض صورة قديمة لرشيدة (ا ف ب)
وقـ ــال" :نـحــن س ـعــداء ج ــدا .ه ــذا مـصــدر فـخــر لـنــا ،كعائلة
ّ ً ّ
وكفلسطينيين ،كعرب وكمسلمين" ،مؤكدا أن رشيدة وعدتهما
بأن تأتي لزيارة قريتها.

واعـ ـتـ ـب ــر ج ــاك ــي تـ ــابـ ــر ،ال ـص ـحــافــي
ال ـ ـمـ ــرمـ ــوق ف ـ ــي ق ـ ـنـ ــاة  CNNال ــرحـ ـي ــل
اإلجباري لجيف سيشنز أشبه بتكرار
"بطيء ولعدة أشهر لهذه المجزرة".
ومساء األربعاء ،ألغى البيت االبيض
اعتماد أحد صحافيي القناة ،وهو جيم
اكوستا ،بعد مشادة مع ترامب خالل
مؤتمر صحافي.
(واشنطن  -وكاالت)

منع طلبات اللجوء داخل أميركا
في حملة جديدة مثيرة للجدل ضد الهجرة غير القانونية ،أعلن
ّ
مسؤولون أميركيون أن الواليات المتحدة لن تسمح للذين يدخلون
الـبــاد بطريقة غير شرعية بــأن يطلبوا اللجوء على أراضيها،
ً
والسماح فقط بتقديم الطلبات حصرا عند المعابر الحدودية.
وتهدف القيود الجديدة على طلبات اللجوء إلى التصدي لما
وصفه مسؤول رفيع المستوى في اإلدارة األميركية "باإلساءة
التاريخية التي ال نظير لها لنظام الهجرة لدينا" على طول الحدود
مع المكسيك.
ونشرت وزارة األمن الداخلي القرار الجديد المتوقع أن يوافق
عليه ترامب قريبا جدا ،رغم أنه سيواجه على األرجح اعتراضات
قانونية في المحاكم.
واعتبر االتحاد األميركي للحريات المدنية أن حق طلب اللجوء
يجب أن ُيمنح الى أي شخص يدخل البالد بغض النظر عن المكان
الذي كان فيه.

حذر وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف امس ،من
تحويل افغانستان الى ساحة
للتنافس بين الدول والى
قاعدة لالرهابيين الثارة
التوتر .وقال في كلمة خالل
اللقاء التشاوري الدولي
الثاني حول افغانستان الذي
بدأ اعماله في موسكو ان
"تنظيم داعش يعمل بدعم
قوى خارجية على تحويل
افغانستان الى قاعدة لتوسيع
نفوذه في آسيا الوسطى
وعموم المنطقة" .وأضاف ان
روسيا وشركاءها االقليميين
سيفعلون كل ما في وسعهم
لمساعدة االفغان على اقامة
حوار وفتح صفحة جديدة في
التاريخ االفغاني المعاصر.
(موسكو  -كونا)

جاكرتا :إطالق ًنار على
رجل هاجم مركزا للشرطة

أطلق ضابط النار على
ً
شخص يحمل سكينا ،حاول
مهاجمة مركز للشرطة
في العاصمة اإلندونيسية
جاكرتا .وتعرض أحد الضباط
إلصابات طفيفة في ذراعه،
وأطلق آخر النار على يد
المهاجم ،مما أجبره على
إسقاط السالح .وقال الناطق
باسم شرطة جاكرتا ،أرغو
يوونو ،إن الرجل ،البالغ
من العمر  31عاما واسمه
روهاندي ،وصل إلى مركز
الشرطة في شمال جاكرتا على
دراجة نارية ،وحاول مهاجمة
ما ال يقل عن  6ضباط بسكين.
(أبوظبي  -سكاي نيوز عربية)
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«الروهينغا» مرعوبون من فكرة عودتهم إلى بورما
ً
اتحدت عشرات المنظمات غير الحكومية أمس ،لتدين معا
خطة إلعادة الجئين من المسلمين «الروهينغا» هذا األسبوع
إلــى بــورمــا ،التي فــروا منها إثــر حملة «إبـ ــادة» ،مــؤكــدة أنهم
يشعرون «بالرعب» من هذه الخطوة.
وكــانــت صحيفة «ذي غـلــوبــال نـيــو الي ــت أوف مـيــانـمــار»
ً
الــرسـمـيــة الـبــورمـيــة ذك ــرت أن «أك ـثــر مــن  2260شـخـصــا من
ً
ً
الـنــازحـيــن سيتم استقبالهم بــوتـيــرة  150شـخـصــا يوميا
ً
اعتبارا من  15نوفمبر» .وأكدت أن بورما توصلت إلى اتفاق
ً
مع بنغالدش المجاورة التي لجأ إليها أكثر من  720ألفا من
الروهينغا منذ أغسطس .2017
وأمــس ،قــال مينت خاينغ المسؤول الرفيع المستوى في
والية راخين،غرب بورما ،حيث وقعت أعمال العنف« ،طلبوا

ً
منا أن نكون مستعدين لوصولهم فــي  15نوفمبر» ،منددا
بـ»الشائعات» التي تهدف إلى تشوية صورة العملية.
لـكــن الـمـنـظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة ال ـ ــ 42الـمــوقـعــة للرسالة
ً
المفتوحة التي نشرت أمس ،تشعر بالقلق ،معتبرة أن الشروط
األمنية لم تجتمع وأن عودة الالجئين «تنطوي على خطورة»
في هذا البلد الذي يشهد نزعة قومية بوذية.
وأوض ـح ــت الـمـنـظـمــات وبـيـنـهــا «أوك ـس ـف ــام» و»س ـيــف ذي
ً
تشيلدرن» أن الالجئين «فروا إلى بنغالديش بحثا عن األمن
وترعبهم فكرة ما سيحصل لهم إذا عادوا اآلن إلى بورما وهم
ً
قلقون من نقص المعلومات» .ويخشى الالجئون خصوصا
إجـبــارهــم على اإلقــامــة فــي المخيمات البائسة الـتــي يعيش
ً
فيها منذ ست سنوات أكثر من  120ألفا من الروهينغا في

والية راخين .وقام خفر السواحل التابع لبنغالديش األسبوع
الماضي ،بإنقاذ  33من الروهينغا في البحر بينما كانوا في
طريقهم إلى ماليزيا ،إحدى دول المنطقة التي يفر إليها هؤالء
بأعداد كبيرة .وفــي نهاية  ،2017وقعت بورما وبنغالديش
ً
اتفاقا إلعادة النازحين ،لكن العملية متوقفة ويتبادل الطرفان
االتهامات بتعطيلها .ويرفض الالجئون الروهينغا العودة إلى
بورما ما لم يتم ضمان أمنهم وحقوقهم.
ويطالب محققون بمحاكمة القادة البورميين المسؤولين
عــن الحملة العسكرية فــي واليــة راخـيــن ،لكن بــورمــا رفضت
هذه الدعوات ،مشددة على أنها كانت تدافع عن نفسها بوجه
المسلحين.
(بانكوك  -أ ف ب)

foreigndesk@aljarida●com

فرنسا تعرض على باكستان استقبال بيبي
ّ
ّ
«مستعدة» الستقبال الباكستانية
أعلنت فرنسا أنها
ال ـم ـس ـي ـح ـيــة آسـ ـي ــا ب ـي ـب ــي ،الـ ـت ــي أط ـل ـق ــت ال ـس ـل ـطــات
الباكستانية سراحها ليل األربعاء الماضي ،بعد أن
ّبرأتها المحكمة العليا من تهمة التجديف التي كانت
محكمة أدنى حكمت عليها بسببها باإلعدام.
وقــالــت الناطقة بــاســم وزارة الخارجية الفرنسية
أنييس فــون در مــول« :قمنا بــاإلجــراءات الــازمــة لدى
ّ
المعنية من االنتقال
السلطات الباكستانية لكي تتمكن
إلى فرنسا إذا كانت هذه هي رغبتها ورغبة أسرتها».
ّ
وكـشـفــت أن بــاريــس اسـتـضــافــت فــي سـفــارتـهــا في
إسالم أباد وكيل الدفاع عن بيبي المحامي الباكستاني
سيف الملوك «بهدف حمايته قبل أن يغادر إلى هولندا
التي سافر إليها بناء على رغبته».

ّ
وكانت الخارجية الباكستانية أعلنت ،أمس األول ،أن
بيبي التي ّبرئت من تهمة التجديف بعد ثماني سنوات
السجن« ،أطلق سراحها ليل األربعاء ونقلت
قضتها في
ّ
إلى مكان آمن لكنها ال تزال في باكستان».
وأث ـ ـ ـ ــار اإلف ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن ال ـ ـم ـ ــرأة ال ـم ـس ـي ـح ـي ــة غـضــب
اإلســامـيـيــن الـمـتـشــدديــن الــذيــن قــادهــم ح ــزب «لبيك
باكستان» الذي يدعون منذ وقت طويل إلى إعدامها
ّ
ً
فــورا وقد نظموا احتجاجات كبيرة في أرجــاء البالد
ّ
استمرت  3أيــام ،قبل أن تتوصل حكومة عمران خان
الى اتفاق ملتبس ،أفضى الى انسحابهم من الطرقات
على أن يمنع مغارتها البالد وال تعترض الحكومة
على إجراءات الطعن بحكم البراءة.
(باريس  -أ ف ب)
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رياضة
ً
دهيليس :الفحيحيل كان ندا
للعربي ...والمنافس بال ضغوط

●

حازم ماهر

الحاجة إلى عمل جاد
وأكــد دهيليس أن فريقه كــان نــدا للعربي ،ونجح
الــاعـبــون فــي تشكيل خـطــورة حقيقية على مرمى
المنافس ،لكنهم تأثروا سلبا بعد الدقيقة  27من
زمن الشوط األول ،الذي سجل فيها الهدف األول،
ثم الثاني الذي جاء من ركلة جزاء.
وأض ـ ـ ــاف أن األحـ ـم ــر ي ـح ـت ــاج إلـ ــى ع ـم ــل ج ــاد
للوصول إلــى المستوى الـمــأمــول ،مــع عمل مــواز
للعمل الفني يتمثل في تجهيز الالعبين نفسيا
ورفع الروح المعنوية له.
وأشاد دهيليس في تصريح لـ"الجريدة" بفريق
ً
العربي ،مؤكدا أن األخضر يمر بأفضل مستوياته
على اإلطالق ،فهو يشارك هذا الموسم دون ضغوط
تذكر ،لكونه لم يدعم صفوفه بالعبين محترفين
ومـحـلـيـيــن ،لــذلــك يعمل الجميع عـلــى تـقــديــم كل
ما في جعبتهم وهــو ما نتج عنه وجــود الفريق
بــالـمــركــز الـثــالــث فــي ج ــدول تــرتـيــب ال ـ ــدوري عن
ج ــدارة واستحقاق شــديــديــن .وأب ــدى عــدم رضــاه
عن إقامة جولتين من القسم الثاني لــدوري ڤيڤا
قبل انطالق كأس سمو ولي العهد ،موضحا أنه
كان يرغب في عمل فترة إعداد جديدة للفريق مع
إعــادة ترتيب أوراقــه ،لكن قــرار لجنة المسابقات
ً
حال دون ذلك .واختتم دهيليس تصريحه ،مؤكدا
أن العبي الفحيحيل قادمون بقوة ،في ظل الدعم
الهائل لرئيس النادي حمد الدبوس ،الذي يقدمه
للفريق ،وعدم ادخاره جهدا لالرتقاء به وبالنتائج.

●

«سنعيد تقييم الفريق لتصحيح األخطاء ...والقسم الثاني أصعب»
أش ـ ــاد م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول
ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ــال ـن ــادي الـعــربــي
حـ ـس ــام ال ـس ـي ــد ب ــالـ ـف ــوز الـ ــذي
حققه فريقه ،أمــس األول ،على
الـفـحـيـحـيــل بـنـتـيـجــة  ،1-4في
ال ـج ــول ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن دوري
فيفا للدرجة الممتازة ،مؤكدا
أنـ ــه ان ـت ـص ــار م ـس ـت ـحــق وم ـهــم
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـقـ ـس ــم األول مــن
المسابقة.
وق ـ ــال ال ـس ـي ــد ،ف ــي تـصــريــح
صحافي" ،كانت  3نقاط مهمة
وم ـس ـت ـح ـق ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
المركز الثالث مع نهاية القسم
األول .قدمنا مستوى مميزا في
الشوط األول ،وخرجنا بنتيجة
كبيرة ،وفي الشوط الثاني قل
األداء بعض الشيء ،وذلــك أمر
طبيعي في ظل هــذه النتيجة،
لكننا بشكل ع ــام را ض ــون عن
مردود الالعبين".
وأض ـ ــاف "الـ ـف ــوز ك ــان مهما
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـمـ ـعـ ـن ــوي
لالستمرار بالرحلة التصاعدية
التي يعيشها الفريق ،وصوال
ال ــى االنـ ـف ــراد بــالـمــركــز الـثــالــث
م ــع ن ـهــايــة ال ـق ـســم األول ،رغــم
الظروف الصعبة التي عاناها،
وال ـت ــي ل ــن ن ـخــوض فـيـهــا بعد
ت ــولـ ـيـ ـن ــا الـ ـمـ ـهـ ـم ــة وت ـح ـم ـل ـن ــا
المسؤولية".
ً
وتــابــع "ال ـعــربــي ك ــان بـعـيــدا
عــن ترشيحات الـتــألــق ،لكونه
ي ـ ـل ـ ـعـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدون م ـ ـح ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــن،
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة،
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ع ـم ـل ــت
وصـ ـب ــرت وآمـ ـن ــت بـحـظــوظـهــا
وبكبريائها ،لتصل ا لـيــوم مع
فــرق المقدمة ،وأضــاف بفضل
تـ ـق ــدي ــم مـ ـسـ ـت ــوي ــات ونـ ـت ــائ ــج

منح الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل الالعبين
راحة من التدريبات اليوم وغدا ،على أن يعاودوا تدريباتهم األحد ،والتي
سيغيب عنها المحترفان األردنيان إبراهيم الزواهرة ومنذر أبوعمارة،
النضمامهما إلى منتخب بالدهما في فترة التوقف الحالية بسبب
"الڤيڤا داي".
وعقد مدرب الفحيحيل محمد دهيليس اجتماعا مع الالعبين،
طالبهم خالله بضرورة طي صفحة الخسارة على يد العربي ،أمس
األول ،في ختام القسم األول لــدوري ڤيڤا للدرجة الممتازة بنتيجة
ً
أربعة أهــداف لهدف ،مــؤكــدا لهم قدرتهم على البقاء في البطولة
وعدم الهبوط.

عمومية غير عادية التحاد كرة اليد

السيد :األخضر آمن بحظوظه رغم الظروف الصعبة

العبو العربي يحتفلون بالهدف الرابع (تصوير جورج ريجي)
جيدة وثقافة الفوز ،التي بدأت
تترسخ لدى العبينا ،وسيكون
أمامنا عمل أكبر وأصعب في
القسم الثاني".
ً
وأردف ق ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــا " فـ ـ ـ ـ ــي ظ ــل
ظ ــروف األخـضــر أثـبــت العبوه
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ع ـ ـ ـلـ ـ ــو كـ ـعـ ـبـ ـه ــم
وتـمـيــزهــم مــن خ ــال الـتــزامـهــم
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات ،وإخـ ــاص ـ ـهـ ــم
وت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق ـ ـهـ ــم لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات

الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ،ل ـي ـظ ـه ــر ال ـف ــري ــق
بـصــورة خالفت كــل التوقعات
والترشيحات".
ولفت السيد إلى أنه سيعمل
مــع بقية معاونيه على تقييم
المرحلة الماضية ،وتصحيح
األخطاء التي واجهها الفريق،
لـلـتـغـلــب ع ـلــى م ـشــاكــل الـفـتــرة
الماضية.
يــذكــر أن مـنــافـســات ال ــدوري

العدواني :ركلة جزاء كاظمة أثرت على نتيجة اللقاء

محمد عبدالعزيز

قرر مجلس إدارة
االتحاد الكويتي
ل ـك ــرة ال ـي ــد في
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــه،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ع ـق ــد
أم ــس األول،
دعوة األندية
األع ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــاء
لعقد جمعية
ع ـم ــوم ـي ــة غـيــر
عادية في  28من
نــوف ـم ـبــر الـ ـج ــاري،
بـنــاء على الطلب الــذي
تقدمت به  10أندية من أصل
ً
 15ناديا ،وذلك لتسليم ادارة االتحاد الى اللجنة المؤقتة المشكلة
من قبل االتحاد الدولي للعبة ،تنفيذا لخريطة الطريق التي تم
االتـفــاق عليها بين الحكومة الكويتية ،ممثلة بالهيئة العامة
للرياضة واللجنة االولمبية الدولية.
يذكر أن نادي النصر ارسل كتابا الى اتحاد اليد ،موقعا من 9
أندية هي الكويت والصليبيخات والتضامن وبرقان والساحل
والجهراء والشباب وكاظمة والسالمية ،لعقد الجمعية العمومية
غير العادية.
كما قرر مجلس االدارة برئاسة ناصر بومرزوق تجديد عقدي
مدرب منتخب االشبال عبدالخالق عبدالقدوس وأخصائي العالج
الطبيعي جيرارد ماغمبون.
وواف ـ ــق ع ـلــى انـ ـت ــداب ال ـمــدرب ـيــن خــال ــد ط ــال ــب وعـبــدالـخــالــق
عبدالقدوس لنادي الطموح الكويتي الرياضي ،بناء على طلبه
لالستعانة بخدماتهما خالل مشاركته في دورة األلعاب العالمية
الخامسة عشر لألولمبياد الخاص المقرر إقامتها في أبوظبي،
خالل مارس المقبل.

مدافعو النصر يتابعون الكرة بالمرمى وحسرة من الحارس (تصوير جورج ريجي)
أكــد م ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم بنادي
النصر ظاهر العدواني استحقاق فريق نادي
كاظمة الفوز على العنابي بثالثة أهداف لهدف،
في المباراة التي جمعتهما مساء أمس األول ،في
الجولة التاسعة من دوري فيفا للدرجة الممتازة،
مضيفا أن المنافس استغل األخطاء التي وقع
فيها العبوه ،ونجح في حسم نتيجة المباراة
لمصلحته مبكرا.
وشــدد الـعــدوانــي على أن ركـلــة الـجــزاء التي
أح ــرز منها المحترف الـبــرازيـلــي اليكس ليما
الهدف الثالث لكاظمة في الدقيقة  45أثرت على

نتيجة الـلـقــاء بشكل واض ــح ،مــؤكــدا أنـهــا غير
ً
صحيحة بــالـمــرة ،ولــوالهــا لـكــان النصر قــادرا
على العودة للقاء بقوة.
وط ـم ــأن م ـســؤولــي وج ـمــاه ـيــر ال ـن ــادي على
الفريق ،مبينا أن النصر في المنطقة الدافئة في
جــدول ال ــدوري وليس مهددا بالهبوط ،مؤكدا
أن النتائج ستتحسن بعد التعاقد مع محترف
يـلـعــب فــي مــركــز الـهـجــوم فــي ف ـتــرة االنـتـقــاالت
الشتوية المقبلة.
وأوض ــح أن ــه مـنــح الــاعـبـيــن الــذيــن شــاركــوا
فــي اللقاء راحــة ،أمــس والـيــوم ،بينما الــذيــن لم

الهند والصين تتقاسمان ذهب «آسيوية الرماية»
ت ـ ـقـ ــاس ـ ـمـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن والـ ـهـ ـن ــد
السيطرة على معظم الميداليات
الموزعة ،أمس األول ،ضمن اليوم
الـخــامــس مــن مـنــافـســات البطولة
اآلسيوية الثامنة لرماية االطباق
الطائرة ،والحادية عشرة ألسلحة
ضغط الهواء المقامة على مجمع
م ـي ــادي ــن ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح االح ـم ــد
االولمبي.
وان ـت ــزع بـطــل ال ـعــالــم ،وأس ـيــاد
جـ ــاكـ ــرتـ ــا ،وأول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــاد ب ــوي ـن ــس
آيـ ــرس لـلـنــاشـئـيــن  2018الـهـنــدي
ت ـش ــوداري سـ ــوراب صــاحــب ال ــ16
ر بـيـعــا ،ذهبية مسابقة المسدس
 10أمتار للناشئين ،مسجال 239.8
نقطة ،تاركا الفضية لثالث بطولة
ال ـعــالــم  ،2018وم ــواط ـن ــه ارج ــون
سينغ تشييما ( ،)237.7والبرونزية
للتايواني وي-تي هوانغ (.)218
وف ــي فـئــة ال ـفــرق لـلـســاح ذات ــه،
أحرزت الهند المركز االول برصيد
 1731نقطة ،وتلتها الصين (،)1693
وكازاخستان (.)1668
ون ـ ــال ـ ــت ب ـط ـل ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم 2018
الـصـيـنـيــة ش ـيــاويــو وانـ ــغ ذهـبـيــة
مـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــدس  10أمـ ـت ــار
للناشئات ،مسجلة  238.9نقطة،

جانب من منافسات مسابقة المسدس  10امتار للناشئات
بينما حصلت مواطنتها كيي وانغ
على الفضية ( ،)234.8والتايوانية
م ــي-ف ــان ــغ ي ــان ــغ ع ـلــى ال ـبــرونــزيــة
(.)216.5
وف ــي فـئــة ال ـفــرق لـلـســاح ذات ــه،
فازت الصين بالمركز االول برصيد
 1704نقاط ،فيما حلت الهند ثانية
( ،)1694وتايوان ثالثة (.)1679
ورفـ ـ ـع ـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن رصـ ـي ــده ــا
ال ـ ــى  18ذه ـب ـي ــة و 12ف ـض ـيــة و7
بـ ــرونـ ــزيـ ــات فـ ــي صـ ـ ـ ــدارة تــرت ـيــب
جدول ميداليات البطولة ،وتلتها

الهند ( 4ذهبيات و 5فضيات و3
برونزيات) ،وكازاخستان (ذهبيتان
وفضيتان و 3برونزيات) ،وتايلند
حصلت على ذهبيتين ،والكويت
على ذهبية وفضيتين وبرونزية،
وسـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــاف ـ ــورة ( 4ف ـ ـض ـ ـيـ ــات و3
بــرونــزيــات) ،وت ــاي ــوان (فـضـيــة و4
بـ ــرونـ ــزيـ ــات) ،واإلمـ ـ ـ ـ ــارات (فـضـيــة
وبرونزية) ،واليابان حصلت على
برونزيتين ،والبحرين وقطر على
برونزية.
ويشهد اليوم توزيع  4ميداليات

ذهبية في رماية األطباق الطائرة،
من خالل مسابقات التراب للرجال
والناشئين في الفردي والفرق.
وي ـم ـث ــل ال ـك ــوي ــت ع ـبــدالــرح ـمــن
الفيحان ،وخالد المضف ،وطالل
الرشيدي في عمومي التراب ،وبدر
الـ ـع ــدوان ــي ،وي ــوس ــف ال ـم ـط ـيــري،
وصــاح الرشيدي فــي الناشئين،
كما تقام اليوم التدريبات الرسمية
لمسابقة دبل التراب للرجال.

يـشــاركــوا حـصـلــوا عـلــى راح ــة أمــس فـقــط ،على
ً
أن يتدرب الفريق مكتمل الصفوف غــدا األحد،
باستثناء المحترفين البحرينيين السيد ضياء
والسيد مهدي ،النضمامهما لمنتخب بالدهما،
ومشعل فواز ويوسف الرشيدي النضمامهما
للمنتخب األولـمـبــي ،الــذي سيشارك فــي دورة
دبي الودية.
واخ ـت ـتــم ال ـع ــدوان ــي ب ــأن الـنـصــر سيخوض
م ـب ــاراة ودي ــة مــع ال ـيــرمــوك ،الـخـمـيــس المقبل،
معتبرا أن فترة توقف البطولة بمنزلة مرحلة
إعداد جديدة للفريق.

«الخطوط األرضية»
تؤجل مباراة
الصليبيخات وخيطان
قـ ـ ــررت ل ـج ـن ــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات
باتحاد الكرة ،تأجيل مباراة
الصليبيخات وخيطان ،التي
ك ــان م ــن ال ـم ـقــرر إقــام ـت ـهــا في
ا لـســا عــة  4.15مــن مـســاء أمس
ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اخـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
األرض ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـل ـم ـل ـع ــب ن ـت ـي ـجــة
هطول األمطار الغزيرة.
وجـ ـ ــاء قـ ـ ــرار ال ـل ـج ـن ــة ب ـن ــاء
عـ ـ ـل ـ ــى ات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن م ـ ــراق ـ ــب
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة وال ـ ـح ـ ـكـ ــام وك ــذل ــك
طاقم التحكيم ،الذين رفضوا
إقامتها دون وجود الخطوط
ً
األر ض ـي ــة لـلـمـلـعــب ،و ف ـق ــا لما
تنص عليه اللوائح والقوانين.
و م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن تـ ـح ــدد
ً
ً
"ال ـم ـســاب ـقــات" م ــوع ــدا جــديــدا
للقاء خــال ا لـســا عــات القليلة
المقبلة ،على أن يتم التنسيق
م ــع ا ل ـفــر ي ـق ـيــن ،ل ـلــو قــوف على
انـضـمــام أي مــن العـبـيـهــا إلــى
ً
المنتخبات الوطنية حاليا .

سـ ـتـ ـت ــوق ــف م ـ ـ ــدة اسـ ـب ــوعـ ـي ــن،
بسبب ايام الروزنامة الدولية
"فـيـفــا داي" ،واسـتـغــل الـمــدرب
حسام السيد ذلك ليمنح العبيه
راح ـ ــة  3أيـ ـ ــام ،إلعـ ـ ــادة الـتـقــاط
األنفاس ،كما طلب لعب مباراة
وديـ ـ ــة ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ال ـم ـق ـبــل،
لتكون اعدادا قويا قبل مواجهة
الغريم التقليدي القادسية في
انطالق القسم الثاني.

ديربي األصفر واألخضر  25الجاري
●

حازم ماهر

ق ــررت لجنة المسابقات
باتحاد الكرة التي يترأسها
عضو مجلس اإلدارة خالد
ا لـشـمــري استئناف بطولة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،ع ـ ـقـ ــب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء
التوقف فترة األيام الدولية
"الفيفا داي" الحالية ،وذلك
بإقامة جولتين مــن القسم
الثاني "العاشرة والحادية
عشرة".
يذكر أن الشمري كان قد
أكد لـ"الجريدة" في تصريح
سابق أن هناك نية التخاذ
قــرار إقــامــة الجولتين ،قبل
انـطــاق بطولة كــأس سمو
ول ــي ال ـع ـهــد ،ن ـظــرا لـفـتــرات
التوقف الطويلة في الموسم
الجاري.
وت ـقــام الـجــولــة الـعــاشــرة
ي ـ ـ ــوم  24الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ح ـيــث
يلتقي الكويت مع التضامن،
والـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة مـ ــع ال ـش ـب ــاب
وك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــة مـ ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء،
وي ـ ـ ـ ــوم  ،25ال ـ ـ ـ ــذي ي ـل ـت ـقــي
فـيــه الـقــادسـيــة مــع العربي
والفحيحيل مع النصر.
أما الجولة الحادية عشرة

خالد الشمري

فتقام يوم  29الجاري ،حيث
يلتقي النصر مع القادسية
وال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن مـ ـ ــع ك ــاظ ـم ــة
وال ـج ـهــراء مــع الفحيحيل،
ويــوم  30منه ،حيث يلتقي
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي م ـ ـ ــع الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
والشباب مع الكويت.

ً
«األزرق» يدشن تدريباته استعدادا
لمباراتي البحرين وسورية

ً
«األولمبي» يتدرب اليوم ويغادر غدا
يستهل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
تدريباته فــي الخامسة مــن مساء الـيــوم على
اس ـتــاد ن ــادي ال ـكــويــت ،فــي إط ــار اسـتـعــداداتــه
لخوض مباراتي البحرين وسورية الوديتين
على التوالي يومي  15و 20من شهر نوفمبر
الجاري في الكويت.
وتقام المباراتان تحت مظلة االتحاد الدولي
لكرة القدم "فيفا داي" ،إذ حرص اتحاد الكرة
على توفير عــدد كبير مــن الـمـبــاريــات الــوديــة
الدولية ،لالرتقاء بمركز "األزرق" في التصنيف
ال ـش ـه ــري ل ـل ـف ـي ـفــا ،إلـ ــى ج ــان ــب ص ـقــل خ ـبــرات
الالعبين ،وتجهيزهم لخوض غمار تصفيات
كأس العالم  2022وكأس آسيا .2023
وم ــن ال ـم ـق ــرر ،أن يـعـقــد الـ ـم ــدرب ال ـكــرواتــي
ً
روم ـي ــو ج ـ ــوزاك اج ـت ـمــاعــا م ــع الــاع ـب ـيــن قبل
انطالق تدريب اليوم لوضع الخطوط العريضة
ً
للمرحلة المقبلة ،علما أن المدرب الوطني ثامر
ً
عـنــاد انـضــم أخ ـيــرا إل ــى الـجـهــاز الـفـنــي ،حيث
سيدشن مهمته ابتداء من اليوم.

من ناحية أخــرى ،تكتمل صفوف منتخبنا
الوطني األولمبي لكرة القدم ،في التدريب ،الذي
سيجري فــي الـســاعــة  3:45عصر ال ـيــوم ،على
ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد كرة
القدم ،والذي يأتي ضمن االستعدادات لبطولة
دبــي الــوديــة الــدولـيــة للمنتخبات األولمبية،
المقررة خالل الفترة من  12إلى  20الجاري.
ويقود التدريبات المدرب الكرواتي راجيكو
ماجيك ،الذي يسعى بقوة إلى المنافسة على
لقب البطولة رغم قوة المنافسة بها ،بعد الفوز
بلقب بـطــولــة "ع ــودة األول ـم ـبــي" الـتــي نظمها
ات ـحــاد ال ـكــرة ،بـمـشــاركــة منتخبي السعودية
والبحرين في أكتوبر الماضي ،على أن يغادر
مساء غد إلى دبي.
وك ــان المنتخب قــد دشــن تــدريـبــاتــه ،أمــس،
على الملعب ذاته ،حيث شهد مشاركة الالعبين
ال ــذي ــن ل ــم ي ـشــاركــوا م ــع أنــديـتـهــم ف ــي الـجــولــة
التاسعة من منافسات دوري فيفا.

رياضة

٢٢
دورتموند يستضيف ميونيخ في قمة البوندسليغا
ةديرجلا

•
العدد  / 3952السبت  10نوفمبر 2018م  2 /ربيع األول 1440هـ

في قمة مواجهات
المرحلة الحادية
عشرة من الدوري
األلماني ،يلتقي
فريق بوروسيا دورتموند،
متصدر الدوري مع بايرن
اللقب ،اليوم ،في
ميونيخ ،حامل ً
جولة تشهد أيضا مباريات من
العيار الثقيل.

يـلـتـقــي فــريــق بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد،
مـتـصــدر الـ ـ ــدوري األل ـمــانــي ل ـكــرة الـقــدم
"بوندسليغا" مع بايرن ميونيخ ،حامل
اللقب ،اليوم ،في أبرز مباريات المرحلة
الحادية عشرة من الدوري والتي تشهد
ً
أيضا مباريات من العيار الثقيل.
وس ـي ـتــم ع ـكــس األدوار مـ ــرة واح ـ ــدة،
عندما يستضيف بوروسيا دورتموند
فريق بايرن ميونيخ في مباراة مذهلة،
ففي آخر  12مباراة جمعت بين الفريقين،
كــان بــايــرن ميونيخ هــو متصدر جــدول
الترتيب ،فيما كان بوروسيا دورتموند
يالحقه.
اآلن ،أصبحت األدوار معكوسة ،حيث
يتصدر دورتموند جدول الترتيب بفارق
أربع نقاط أمام بارين ميونيخ ،صاحب

ً
المركز الثالث ،متساويا مــع بوروسيا
مونشنجالدباخ.
بعكس المواسم األخيرة ،ينتهج فريق
بــايــرن ميونيخ ،صــاحــب الــرقــم القياسي
من حيث عدد مرات الفوز ببطولة الدوري،
ً
ن ـغ ـمــة أكـ ـث ــر ت ــواضـ ـع ــا ق ـب ــل رح ـل ـت ــه إل ــى
دورتموند بعد غد السبت في ضوء التباين
الواضح بين أداء الفريقين.
وق ــال أول ــي هــويـنـيــس رئ ـيــس ال ـنــادي،
إنه ال يمكنه أن يدعي بأن فريقه سيدخل
المباراة للحصول على النقاط الثالث أمام
ً
ً
دورتموند ،مشيرا إلى أنه سيكون سعيدا
ً
إذا خ ــرج ال ـفــريــق م ـت ـع ــادال أمـ ــام الـفــريــق
الوحيد الذي لم يخسر في أي مباراة من
ال ـج ــوالت الـعـشــر ،الـتــي أقـيـمــت بمسابقة
الدوري هذا الموسم.

وقـ ــال  ":ل ــن نــدخــل مـ ـب ــاراة دورت ـمــونــد
ك ـمــرش ـح ـيــن ل ـل ـف ــوز ول ـك ـن ـن ــا سـنــدخـلـهــا
وفرصنا قليلة الفوز".
عـلــى األق ــل يـقـتــرب بــايــرن ميونيخ من
ً
ال ـم ـب ــاراة مــدعــومــا ب ـف ــوزه  / 2صـفــر على
أرضـ ــه أمـ ــام آي ــك أث ـي ـنــا ف ــي دوري أب ـطــال
أوروب ـ ــا ،مـمــا يعطي الـمــديــر الـفـنــي نيكو
كوفاتش بعض المساحة اللتقاط األنفاس
كما أنه يعطي الالعبين المزيد من الثقة.
ً
ً
بالتأكيد سيكون ا لـفــوز منشطا قويا
ل ـبــايــرن مـيــونـيــخ بـعــد مــرحـلــة مـتــذبــذبــة،
والتي تواصلت بتعادل الفريق  1/1أمام
ضـيـفــه فــراي ـبــورج فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة،
بينما تمكن فريق دورتـمــونــد مــن تجنب
الخسارة خالل  15مباراة تنافسية متتالية
حتى خسر صفر  2 /أمام أتلتيكو مدريد

رئيس البايرن يترك منصبه في غضون  ٣سنوات

8:30
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دورتموند  xميونيخ

كوفاتش
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توتنهام يعلن غياب ديمبلي
حتى نهاية الموسم
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام
اإلنكليزي لكرة القدم أن العب
خ ــط وس ـط ــه م ــوس ــى ديـمـبـلــي
س ـي ـغ ـيــب عـ ــن الـ ـم ــاع ــب حـتــى
ب ــداي ــة الـ ـع ــام ال ـم ـق ـب ــل ،بـسـبــب
اإلصابة.
وتعرض البلجيكي الدولي
دي ـم ـب ـلــي ( 31ع ــام ــا) إلص ــاب ــة
ف ــي ال ـك ــاح ــل خـ ــال م ـشــارك ـتــه
ف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ت ــوتـ ـنـ ـه ــام أم ـ ــام
وول ـف ــره ــام ـب ـت ــون م ـط ـل ــع ه ــذا
األسبوع.
وأظ ـ ـهـ ــرت األش ـ ـعـ ــة الـطـبـيــة
م ـع ــان ــاة دي ـم ـب ـلــي إص ــاب ــة فــي
أرب ـط ــة ال ـكــاحــل األيـ ـم ــن ،وق ــال
ماوريسيو بوتشيتينو المدير
الفني لتوتنهام إن موعد عودة
الـ ــاعـ ــب س ـي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ع ــدة
عوامل.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ــوتـ ـشـ ـيـ ـتـ ـيـ ـن ــو ف ــي

موسى ديمبلي

تصريحات للصحافيين" :دائما
ما يتوقف األمر على المريض
وكيفية رد فعله على اإلصابة،
ولكننا نأمل أن يعود في أوائل
(د ب أ)
يناير".

كشف رئيس نادي بايرن ميونيخ
اال لـمــا نــي أو لــي هونيس أ نــه سيترك
منصبه في غضون سنتين أو ثالث
س ـ ـنـ ــوات ،ب ـع ــد وج ـ ـ ــوده ف ــي الـ ـن ــادي
البافاري منذ عام .1970
و ق ـ ـ ــال ه ــو نـ ـي ــس أ مـ ـ ــس األول فــي
دريسدن أمام وسائل إعالم محلية إن
أيامه في بايرن باتت معدودة ويعمل
على ايجاد بديل له.
وذكر هونيس الذي تنتهي واليته
ف ــي نــو ف ـم ـبــر  " :2019س ــأ ق ــوم ب ـهــذه
ا لــو ظـيـفــة لسنتين أو ثــاث سـنــوات،
وأريد تسليم من سيخلفني بمحفظة
(مالية) كاملة".
وت ــاب ــع" :ي ـج ــب أن ي ـك ــون شـخـصــا
يمتلك لمسة إنسانية وخلفية كروية.

يجب أن نحصل على شاب يمتلك كل
الصفات .لن يكون ذلك سهال".
واع ـ ـتـ ــزل ه ــون ـي ــس مـ ـم ــارس ــة ك ــرة
ا ل ـ ـقـ ــدم ع ـ ــام  1979ب ـع ـم ــر ا ل ـس ــا ب ـع ــة
وا لـعـشــر يــن .عين مــد يــرا رياضيا في
 2002ثـ ــم ت ــو ل ــى م ـن ـص ــب ا ل ــر ئ ــا س ــة
فــي  .2009وتنحى عــن منصبه بعد
دخوله السجن بسبب تهرب ضريبي
فــي  ،2014قـبــل ا ل ـع ــودة فــي نوفمبر
.2016
وحقق بايرن ،حامل لقب ا لــدوري
فــي الـسـنــوات الـســت األخ ـي ــرة ،بــدايــة
ب ـط ـي ـئ ــة ن ـس ـب ـي ــا ،إذ ي ـح ـت ــل ا ل ـم ــر ك ــز
الثالث بفارق  4نقاط عن دورتموند
وي ـل ـت ـق ـيــه الـ ـي ــوم ف ــي ق ـم ــة ال ـمــرح ـلــة
الحادية عشرة.
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في دوري أبطال أوروبا الثالثاء الماضي.
ً
وتحت قيادة لوسين فافري " 61عاما"
ً
سجل مهاجمو دورتـمــونــد  30هــدفــا في
أول عشر مباريات بالدوري وهو ما يرسم
مقارنة بموسمي  2011و 2012عندما فاز
الفريق بلقب الــدوري تحت قيادة يورغن
كلوب.
تحقيق فــوز آخــر سيجعل دورتـمــونــد
يبتعد بفارق سبع نقاط عن الفريق الفائز
بلقب البطولة في المواسم الستة األخيرة،
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي س ـيــزيــد م ــن الـضـغــوط
على كوفاتش فــي أول مواسمه لقيادة
الفريق رغم تجديد الثقة فيه من قبل
هــوي ـن ـيــس ،ال ـ ــذي ط ــال ــب بــالـتـحـلــي
بالصبر.
وقـ ـ ــال ك ــوف ــات ــش ع ـق ــب ال ـف ــوز
عـ ـل ــى أي ـ ـ ــك  ":لـ ـسـ ـن ــا م ـت ـك ـبــريــن
م ـث ـل ـمــا ت ـع ـت ـق ــدون .دائـ ـم ــا نــريــد
الـفــوز بالبطولة .ولكن إذا لــم نفز
بــالـبـطــولــة م ــرة ل ــن ي ـكــون ه ــذا سـقــوط
بايرن ميونيخ".
وقـ ــال روبـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي مهاجم
بايرن ميونيخ إن تحقيق الفوز على آيك
ً
أثينا كان مهما.
وسجل ليفاندوفسكي هدفي فريقه أمام
آيك أثينا ليرفع رصيد أهدافه في بطولة
ً
دوري أبطال أوروبا إلى  49هدفا.
وأك ـ ــد ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ":ن ـع ـل ــم أن آخــر
مباراتين لم تكونا مثاليتين ،لكن مباراة
ال ـي ــوم ك ــان ــت خ ـط ــوة ج ـي ــدة ل ــأم ــام .هــذا
النجاح جيد بالنسبة لي ،للفريق ولثقتنا.
ً
كان األداء جيدا حتى لو افتقدنا لبعض
األشياء ،نريد أن نكون أفضل في مباراة
السبت".
ومــع ذلــك يظل فريق دورتـمــونــد واثقا
رغم الهزيمة في دوري أبطال ،حيث تظل
فرص الفريق في التأهل لدور الستة عشر
جيدة.
(د ب أ)

دروغبا يودع الكرة مع فريقه فينيكس بخسارة

فافري

مباريات اليوم
الوقت

القناة الناقلة

المباريات
الدوري اإلنكليزي

طوى المهاجم اإليفواري ديدييه دروغبا
الصفحة األخيرة في مشواره كالعب خالل
المباراة التي خسرها فريقه فينيكس أمام
لويسفيل في نهائي كأس الدوري األميركي
لكرة القدم (يو إس إل).
وق ــاد هــدف لــوك سبنسر (ق )62فريقه
لويسفيل للفوز باللقب على ملعب "لين
س ـت ــادي ــوم" الـ ــذي ك ــان مـمـتـلـئــا ع ــن آخ ــره
لمشاهدة المباراة األخيرة لدروغبا ،الذي
كــان قد أعلن انــه سيعتزل نهاية الموسم
الحالي وهو في األربعين من عمره.
وبعدما لعب لفريق لوفالوا في القسم
الثالث ،انطلقت مسيرة دروغبا االحترافية
ق ـبــل ع ـشــريــن ع ــام ــا ف ــي ل ــو مـ ــان بــالـقـســم
الثاني الفرنسي ،البلد الذي عاش فيه منذ
طفولته ،ثم انتقل إلى جانجون واكتسب
شهرة دولية مع انتقاله لمارسيليا.
وساعدته قدراته التهديفية على االنتقال
إلى تشلسي في البريميير ليغ الذي لعب
له فترة طويلة بين  2004و.2012
انـتـقــل بـعــدهــا إل ــى شـنـغـهــاي شينهوا
الصيني وجاالتا سراي التركي ثم عاد إلى
تشلسي في  2014قبل أن يختتم مسيرته

دروغبا

3:30

كارديف سيتي × برايتون

bein sport HD2

04:00

ليستر سيتي × بيرنلي

bein sport HD2

04:00

نيوكاسل × بورنموث

bein sport HD

04:00

ساوثهامتون × واتفورد

bein sport HD

04:00

هيديرسفيلد × وست هام

bein sport HD

8:30

كريستال باالس × توتنهام

bein sport HD2

الدوري اإلسباني

في مونتريال إيمبكت وفينكس ريزينج.
وت ــوج م ــع تـشـلـســي بـ ــدوري األب ـط ــال في
 2012ولقب البريميير ليغ أربع مرات وكأس
ال ــرابـ ـط ــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة ثـ ــاث مـ ـ ــرات والـ ـ ــدرع
ال ـخ ـيــريــة م ــرت ـي ــن ،وفـ ــاز م ــع ج ــاالت ــا س ــراي
بالدوري التركي وكأس السوبر وكأس تركيا
ثالث مرات.

وشـ ـ ــارك ق ــائ ــد الـمـنـتـخــب االي ـ ـفـ ــواري في
مــونــديــاالت ألمانيا  2006وجـنــوب إفريقيا
 2010والبرازيل  2014وفي خمس بطوالت
أمــم إفريقيا ،حيث قــاد فريقه للوصافة في
 2006و 2012ولعب إجمالي  105مباريات
دولية.
(إفي)

3:00

بلد الوليد × إيبار

bein sport HD3

6:15

خيتافي × فالنسيا

bein sport HD3

8:30

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو

bein sport HD3

10:45

جيرونا × ليغانيس

bein sport HD3

الدوري اإليطالي
5:00

تورينو × بارما

bein sport HD4

8:00

سبال × كالياري

bein sport HD4

10:30

جنوى × نابولي

bein sport HD4

تشلسي وأرسنال والتسيو إلى دور الـ  32في يوروبا ليغ

فرحة العبي تشلسي بهدف جيرو

في الجولة الرابعة من مسابقة
يوروبا ليغ ،بلغ تشلسي
اإلنكليزي ومواطنه أرسنال دور
الـ 32بفوز األول على مضيفه
باتي بوريسوف البيالروسي
-1صفر ،وتعادل الثاني مع
سبورتينغ لشبونة
ضيفه
ً
البرتغالي سلبا.

بلغ تشلسي اإلنكليزي ومواطنه ارسنال
دور ال ـ ـ ــ 32م ــن م ـســاب ـقــة ال ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ــي
(يوروبا ليغ) بفوز األول على مضيفه باتي
بــوري ـســوف ال ـب ـيــاروســي -1ص ـف ــر ،وت ـعــادل
الـ ـث ــان ــي مـ ــع ض ـي ـف ــه س ـب ــورت ـي ـن ــغ ل ـش ـبــونــة
البرتغالي سلبا في الجولة الرابعة.
ولحقت بالثنائي االنكليزي ،أ نــد يــة باير
ل ـي ـفــركــوزن األل ـم ــان ــي وزوريـ ـ ــخ الـســويـســري
(المجموعة األول ــى) ،وســالــزبــورغ النمسوي
(الثانية) ،ودينامو زغرب الكرواتي (الرابعة)،
والتسيو اإليطالي وأينتراخت فرانكفورت
األلماني (المجموعة الثامنة).
وتقدم تشلسي الــذي رفــع رصيده الــى 12
نقطة بفارق  6نقاط عن منافسه المباشر في
المجموعة الثانية عشرة فيدي المجري الذي
تغلب بدوره على باوك سالونيكي اليوناني
بالنتيجة ذات ـهــا .ويملك كــل مــن بوريسوف
وسالونيك  3نقاط فقط.
وأنهى مهاجم تشلسي الفرنسي الدولي
أوليفييه جيرو صياما عن التهديف استمر
منذ مطلع الموسم الحالي في صفوف فريقه
في مختلف المسابقات مسجال هدف المباراة
الوحيد بكرة رأسية اثر تمريرة عرضية من
إيمرسون بالمييري (.)52

واستهل بوريسوف المباراة بقوة ،وكاد
يفتتح التسجيل عـنــدمــا مــرر العــب الــوســط
ال ـم ـخ ـض ــرم وأرسـ ـ ـن ـ ــال االن ـك ـل ـي ــزي ال ـســابــق
ألكسندر هليب كــرة أمامية باتجاه دمتري
بــاغــا ،ليسدد األخـيــر كــرة قــويــة مــن  20مترا
لترتد من القائم (.)12
ورد عليه جيرو بكرة رأسية مرت بمحاذاة
القائم ( ،)41لكنه عوض ذلك بتسجيل هدف
المباراة الوحيد عندما تطاول برأسه لكرة
عرضية من بالمييري ليودعها داخل الشباك.
وكـ ــاد ج ـيــرو ي ـضــاعــف ت ـقــدم فــري ـقــه ،لكن
الحارس البيالروسي دينيس شيربيتسكي
تصدى لمحاولته ببراعة (.)63
وعاش الفريق اللندني لحظات عصيبة في
أواخــر المباراة ألن القائم تدخل مرة جديدة
ليتصدى لكرة بيالروسية خطيرة.
وق ــال ج ـيــرو" :ك ـنــت ارغ ــب فــي التسجيل،
السيما بعد عــودتــي الـمـتــأخــرة وربـمــا كنت
اعاني عدم الفعالية والحظ أمام المرمى ،لكن
يجب دائما مواصلة العمل والثقة بالنفس،
وهذا ما حصل الليلة".
وأض ـ ــاف" :ك ــان ال ـم ــدرب يـصــر عـلــى حسم
صدارة المجموعة في أسرع وقت ممكن وهذا
ما قمنا به".

 ...والعبو التسيو يحتفلون بهدف كوريا

أما أرسنال الطرف اللندني اآلخر ،فاكتفى
بالتعادل السلبي مع سبورتينغ لشبونة الذي
كان كافيا النتقاله الى الدور التالي.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ح ــزم مــرسـيـلـيــا الـ ــذي خسر
نـهــائــي ي ــوروبــا لـيــغ الـمــوســم الـمــاضــي أمــام
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد بـثــاثـيــة نـظـيـفــة المسابقة
مبكرا ،بخسارة جديدة أمام التسيو االيطالي
 2-1ع ـلــى الـمـلـعــب االول ـم ـب ــي ف ــي الـعــاصـمــة
االيطالية ضمن منافسات المجموعة الثامنة،
ليحسم الفريق االيطالي بطاقة التأهل.
وفـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ذات ـ ـه ـ ــا ،حـ ـس ــم أي ـض ــا
أينتراخت فرانكفورت االلماني أمره بعودته
ظافرا من ملعب ابولون .2-3
وع ــاد مـيــان اإليـطــالــي بـتـعــادل ثمين من
أرض بيتيس اإلسباني  .1-1وتقدم اصحاب
األرض بــوا سـطــة األرجنتيني جيوفاني لو
سلسو ( ،)12وأدرك مهاجم ميالن اإلسباني
سوسو التعادل (.)62
ويـ ـتـ ـص ــدر ب ـي ـت ـيــس ت ــرت ـي ــب ال ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـس ــادس ــة ب ــرص ـي ــد  8نـ ـق ــاط م ـت ـق ــدم ــا عـلــى
ميالن وأولمبياكوس اليوناني بفارق نقطة
واحدة ،علما بأن األخير ألحق خسارة قاسية
بدودوالنغ اللوكسمبورغي .1-5

ويلبيك يتعرض إلصابة خطيرة في الكاحل
ك ـشــف أون ـ ــاي إي ـم ــري الـمــديــر
ال ـف ـن ــي ألرس ـ ـنـ ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي أن
مـهــاجـمــه دانـ ــي ويـلـبـيــك تـعــرض
إلصابة تبدو خطيرة في الكاحل،
وخـ ــرج بـسـبـبـهــا خ ــال ال ـم ـبــاراة
التي انتهت بالتعادل السلبي مع
سـبــورتـيـنــغ لـشـبــونــة البرتغالي
ام ــس األول فــي ال ـجــولــة الــرابـعــة
م ــن م ـبــاريــات دور الـمـجـمــوعــات
بالدوري األوروبي لكرة القدم.
وخ ـ ــرج ال ـم ـه ــاج ــم اإلن ـك ـل ـيــزي
الـ ــدولـ ــي م ـح ـم ــوال ع ـل ــى ال ـن ـقــالــة
الـطـبـيــة بـعــد  25دقـيـقــة فـقــط من
ب ــداي ــة ال ـم ـب ــاراة ،ال ـتــي حـســم من
خاللها أرسنال تأهله لدور الـ،32
وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي
العالج.
وق ــال إي ـم ــري ف ــي تـصــريـحــات

ويلبيك أثناء نقله
ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن" :األن ـ ـبـ ــاء تـتـمـثــل
في أننا حاليا باالنتظار ،لكننا
نعتقد أنها إصابة خطيرة".
وأضاف "كل إصابة تختلف عن
األخرى .ربما يكون هناك كسر في

الكاحل ،وفي هذه الحالة ،ستكون
إص ــاب ــة م ــن ن ــوع مـخـتـلــف .إنـهــا
إصــابــة مؤلمة لــه ولـنــا ولـكــل من
(د ب أ)
يحبونه".
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بوكا جونيورز يستقبل ريفر بليت في نهائي «ليبرتادوريس»
ةديرجلا

•
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يشهد استاد «ال بومبونيرا» ملعب بوكا جونيورز
المواجهة التي تجمع البوكا أمام نظيره
ريفر بليت في ذهاب الدور النهائي
لبطولة كأس ليبرتادوريس.

ع ـن ــدم ــا ي ـل ـت ـقــي ري ـفــر
بليت وبوكا جونيورز
األرجـنـتـيـنـيــان الـيــوم
ف ـ ـ ـ ــي ذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـ ــدور
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــائـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة
كـ ـ ـ ــأس ل ـ ـي ـ ـبـ ــرتـ ــادوريـ ــس
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،س ـت ـك ــون ه ــذه
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ب ـم ـث ــاب ــة ف ـص ــل ج ــدي ــد،
ه ــو األهـ ــم بــال ـتــأك ـيــد ،ف ــي مـسـلـســل
ا لـصــراع والمنافسة بين المدربين
مارسيلو جاياردو وجييرمو باروس
سكيلوتو.
وسـ ـتـ ـك ــون ال ـم ــواج ـه ــة ب ـي ـن ـه ـمــا فــي
نهائي كــأس ليبرتادوريس هــي األهــم
ح ـي ــث ي ـل ـت ـق ــي الـ ـف ــريـ ـق ــان ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
ً
استاد "ال بومبونيرا" ثم يلتقيان إيابا
ف ــي  24نــوفـمـبــر الـ ـج ــاري ع ـلــى اس ـتــاد
"مونومينتال" معقل فريق ريفر بليت.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ــوحـ ـي ــدة
السابقة بينهما في مباراة نهائية
ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـلــب ريـ ـف ــر ب ـل ـيــت عـلــى
بوكا جونيورز  / 2صفر في لقاء
ك ــأس ال ـســوبــر األرجـنـتـيـنــي في
مارس الماضي بمدينة ميندوزا
التي تبعد  1100كيلومتر غرب
العاصمة بوينس آيرس.
وبدأت المنافسة بين جاياردو

المدير الفني لريفر بليت وسكيلوتو الـ ـمـ ـب ــاري ــات فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات أم ـي ــرك ــا
المدير الفني لبوكا جونيورز منذ أن الجنوبية وبعض المباريات الودية.
ً
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،خ ـ ــاض س ـك ـي ـل ــوت ــو مــع
كان كل منهما العبا وامتدت بعدما
ال ـم ـن ـت ـخ ــب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ف ـع ــال ـي ــات
اتجه كل منهما لعالم التدريب.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ جـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــاردو وس ـ ـكـ ـيـ ـلـ ــوت ــو ك ــأس أم ــم أم ـيــركــا ال ـج ـنــوب ـيــة (كــوبــا
مـ ـسـ ـي ــرتـ ـهـ ـم ــا الـ ـ ـك ـ ــروي ـ ــة فـ ـ ــي م ـط ـل ــع أميركا  )1999في الباراغواي وخاض
التسعينيات مــن ا ل ـقــرن ا لـمــا ضــي إذ جاياردو مع الفريق فعاليات بطولتي
خاض سكيلوتو أول مباراة رسمية ك ــأس ا ل ـعــا لــم  1998بـفــر نـســا و2002
في مسيرته الكروية في السادس من بكوريا الجنوبية واليابان.
و فـ ـ ــي  ،2004ا لـ ـتـ ـق ــى ر يـ ـف ــر ب ـل ـيــت
أك ـتــوبــر  1991وذل ــك بـقـمـيــص فــريــق
خ ـي ـم ـن ــا س ـي ــا ال ب ــا ت ــا ف ـي ـم ــا خ ــاض وبـ ــوكـ ــا جـ ــون ـ ـيـ ــورز فـ ــي الـ ـ ـ ــدور ق ـبــل
جاياردو أولى مبارياته الرسمية في النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس.
وفي مباراة الذهاب ،التي أقيمت على
 18أبريل  1993بقميص ريفر بليت.
وسـ ـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــاردو وسـ ـكـ ـيـ ـل ــوت ــو استاد "ال بومبونيرا" ،قدم الفريقان
ف ــي طــري ـق ـيــن مـنـفـصـلـيــن بــاسـتـثـنــاء أداء ا تـســم بــا لـخـشــو نــة و شـهــد اللقاء
مـشــاركـتـهـمــا ع ــام  1995فــي صـفــوف طرد جاياردو للخشونة مع روبرتو
ال ـم ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي (تـ ـح ــت  22أبــونــدانــزي ـيــري ح ــارس مــرمــى بــوكــا
ً
جونيورز.
ع ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــا) ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــوج
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
ب ــالـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــة ال ــذه ـب ـي ــة
المباراة (الذهاب)،
لـ ـك ــرة ا ل ـ ـقـ ــدم فـ ــي دورة
اع ـت ــدى سـكـيـلــوتــو
األلعاب األميركية التي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى غ ـ ــاب ـ ــريـ ـ ـي ـ ــل
أقـيـمــت بـمــديـنــة م ــار دل
ريفر بليت  xبوكا جونيورز م ـ ـ ــاك ـ ـ ــاي ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـعـ ــد
بالتا.
البدني لفريق ريفر
كـمــا ش ــارك الــاعـبــان
ً
ب ـل ـيــت ل ـك ــن ال ـح ـكــم
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ف ــي
لم يشاهد الواقعة
ص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوف ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
مــا أع ـطــى الـفــرصــة
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ب ـب ـعــض
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ويلسون إلى صفوف إنكلترا للمرة األولى
اس ـتــدعــى غــاريــث ســاوثـغـيــت م ــدرب إنـكـلـتــرا،
مهاجم بورنموث كالوم ويلسون للمرة األولــى
الى تشكيلة منتخب األسود الثالثة ،التي ستشهد
عــودة قائده السابق وايــن رونــي لمباراة واحــدة
تكريما لمسيرته معه.
ويتألق ويلسون في صفوف فريقه الجنوبي
وق ــد س ـجــل  6أهـ ـ ــداف ه ــذا ال ـمــوســم آخ ــره ــا في
مرمى مانشستر يونايتد ( )2-1ويحتل المركز
الثاني في صــدارة الهدافين تساويا مع خمسة
العبين آخرين.
وتخوض إنكلترا مـبــاراة وديــة ضد الواليات
المتحدة في  15نوفمبر الحالي ،قبل أن تواجه
كرواتيا في دوري األمم األوروبية بعدها بأربعة
أيام.
وأع ـلــن االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي أن رون ــي ،الــاعــب
الحالي لدي سي يونايتد األميركي ،سيخوض
مباراته الرقم  120دوليا ضد الواليات المتحدة
تكريما لمسيرته في صفوف منتخب بالده وكونه
أفضل هداف في تاريخه ( 53هدفا في  119مباراة)،

قبل اعتزاله اللعب دوليا في أغسطس .2017
وبدأ روني ،النجم السابق إليفرتون ومانشستر
يــونــايـتــد ،مـسـيــرتــه مــع منتخب إنـكـلـتــرا فــي 12
فبراير  2003ضد أستراليا بعمر  17عاما و111
يوما ،وشارك معه في ست بطوالت كبرى وكان
قائدا له في  22مباراة .وخاض آخر مباراة دولية
ضد اسكتلندا في نوفمبر .2016
ودافع ساوثغيت عن قرار خوض روني مباراة
إضافية ،السيما أن المدرب الذي أوصل "األسود
الثالثة" الى نصف نهائي كأس العالم  2018في
روس ـي ــا ،اعـتـمــد عـلــى الـجـيــل ال ـشــاب مـنــذ توليه
مهامه عام .2016
وقــال" :تحدثت كثيرا الى الالعبين عن أهمية
القميص (الــوطـنــي) ،وتــاريــخ القميص ،وتكريم
الــاع ـب ـيــن ال ـســاب ـق ـيــن ،وأع ـت ـقــد أن ك ــل الــاعـبـيــن
يقدرون بأن مساهمة واين تستحق أفضل وداع
ممكن ( )...أفهم أن ذلك تسبب في جدل ،إال بالنسبة
إلــي ،هــذه طريقة صغيرة جــدا لتقدير مــا منحه
لبالده".

كالوم ويلسون

لسكيلوتو لخوض مباراة اإلياب التي
ً
خسرها بــو كــا جــو نـيــورز  2 / 1علما
أنه فاز في مباراة الذهاب على ملعبه
 / 1صفر ليحتكم الفريقان إلى ركالت
الترجيح التي منحت بوكا جونيورز
تأشيرة التأهل للنهائي.
وف ــي ال ـس ــادس م ــن يــون ـيــو ،2014
تــولــى ج ــاي ــاردو تــدريــب ريـفــر بليت.
واآلن ،أصـبــح ج ــاي ــاردو هــو الـمــدرب
األقدم مع فريقه من بين جميع الفرق
المتنافسة فــي ا ل ــدوري األرجنتيني
هذا الموسم.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ س ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــوتـ ـ ــو مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه
التدريبية في  2012مع فريق النوس
ً
األرجنتيني وكان دائما برفقة توأمه
غــوس ـتــافــو .وف ــي ال ـثــانــي م ــن م ــارس
 ،2016تولى سكيلوتو تدريب بوكا
جونيورز.
وخـ ـ ــال م ـس ـيــرت ـه ـمــا ال ـت ــدري ـب ـي ــة،
التقى جاياردو وسكيلوتو في عشر
مباريات وكانت الغلبة لجاياردو في
خمس منها مقابل ثالثة انتصارات
لسكيلوتو وتعادلين.
(د ب أ)

غياب متواصل لرونالدو عن المنتخب البرتغالي
بـقــي الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونــالــدو نجم ن ــادي يوفنتوس
اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،خـ ـ ـ ـ ـ ــارج ت ـش ـك ـي ـل ــة
المنتخب البرتغالي لكرة القدم
ال ـتــي أعـلـنـهــا ال ـم ــدرب فــرنــانــدو
سانتوس اسـتـعــدادا لمباراتين
ضد إيطاليا وبولندا ضمن دوري
األمم األوروبية.
وغاب رونالدو ( 33عاما) عن
ال ـم ـن ـت ـخــب ف ــي أعـ ـق ــاب ال ـخ ــروج
م ــن ال ـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لـكــأس
ال ـع ــال ــم  2018ف ــي روسـ ـي ــا على
يـ ــد األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ( .)2-1وكـ ــان
التبرير لغيابه عن أول مباراتين
للمنتخب بعد المونديال ،حاجته
الـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـت ــأق ـل ــم مــع
يوفنتوس الــذي انضم لصفوفه
ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف قـ ــادمـ ــا مـ ــن ريـ ــال
مدريد اإلسباني ،لقاء نحو 100
مليون يورو.

هاميلتون ومرسيدس إلى البرازيل لحسم بطولة الصانعين

ً
ب ـعــد أس ـبــوع ـيــن م ــن تـتــويـجــه ب ـطــا للعالم
ل ـل ـفــورمــوال واحـ ـ ــد ،ي ـع ــود ال ـبــري ـطــانــي لــويــس
هاميلتون إلى حلبة "انترالغوس" البرازيلية إذ
انتزع في اللحظات القاتلة أول ألقابه العالمية
الخمسة ،لخوض المرحلة العشرين والسعي
لضمان لقب الصانعين لفريقه مرسيدس.
ً
وتوج السائق البالغ من العمر  33عاما ،بلقبه
ً
الثاني تواليا والخامس في بطولة العالم ،في
سباق جائزة المكسيك الكبرى قبل أسبوعين،
على حساب األلماني سيباستيان فيتل سائق
فيراري ،منافسه الوحيد في الترتيب العام.
ويسعى هاميلتون وزميله الفنلندي فالتيري
بوتاس في البرازيل إلى ضمان تتويج فريقهما
ً
ب ـل ـقــب ال ـصــان ـع ـيــن ل ـل ـم ــرة ال ـخ ــام ـس ــة ت ــوال ـي ــا،
ويحتاجان إلى تسجيل  31نقطة أكثر من فيتل
وزميله الفنلندي كيمي رايكونن ،لحسم اللقب
قـبــل الـمــرحـلــة الـخـتــامـيــة لـلـبـطــولــة عـلــى حلبة
"مرسى ياس" في أبوظبي.
وتحمل الحلبة البرازيلية ذكريات متناقضة
ً
لهاميلتون .فمن  11سباقا فيها ،فاز مرة واحدة
( )2016واح ـت ــل ال ـمــركــز األول ع ـنــد االن ـط ــاق
مــرتـيــن ،وهــو سجل مـتــواضــع لسائق يعد من
األفضل في التجارب الرسمية.
لكن هاميلتون كان قاب قوسين أو أدنى في
عام  ،2007الموسم األول له في بطولة العالم مع
فريق ماكالرين ،من أن يتوج في جائزة البرازيل

ً
الكبرى .لكن انتظاره لم يستمر طويال ،إذ عاد
في العام التالي وفاز باللقب األول ،بعد سباق
مثير عبر خــط نهايته سائق فـيــراري السابق
ً
ً
البرازيلي فيليبي ماسا متوجا بطال للعالم ،قبل
أن يتمكن هاميلتون من انتزاع المركز الخامس
فــي السباق فــي األج ــزاء األخ ـيــرة ،وهــو مــا كان
يكفيه للتتويج.
لكن هاميلتون الــذي بــات ثاني أكثر سائق
ً
ً
تتويجا باأللقاب تساويا مع األرجنتيني الراحل
خــوان مانويل فانجيو ،وخلف أسطورة الفئة
األولى األلماني ميكايل شوماخر (سبعة ألقاب)،
يدرك أنه يخوض سباق البرازيل من أجل فريقه،
متصدر الترتيب بفارق  55نقطة عن فيراري.
وأبرز مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف
هذا األمر بتأكيده في تصريحات سابقة "لدينا
معركة بين أيدينا بالنسبة إلى لقب الصانعين
وتراجعنا أمام فيراري في السباقات الماضية،
على الرغم من أننا كنا نتمتع بالحد األدنى من
األداء لتحقيق نتائج أفضل".
أضاف "هذه هي اللحظة التي علينا أن نبقي
فيها أقــدام ـنــا عـلــى األرض ،الـتــركـيــز بــوضــوح
على الهدف ،والثقة بما نقوم به وباألشخاص
القادرين على تحقيق النتيجة".
وفـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ال ـخ ـم ـي ــس عـشـيــة
التجارب الحرة للسباق ،أبرز هاميلتون الدور
ً
الملقى على عاتقه وعاتق بوتاس ،مؤكدا عمق

العالقة التي تجمع بينهما ،وتركيزهما على
حسم لقب الصانعين لفريقهما.
وقال "هذه أعظم شراكة لجهة االحترام وعمل
الفريق من قبل سائقين ،وأعتبر أنها األفضل في
الفورموال واحد".
أضاف "هذه السنة مررنا بأوقات كانت فيها
(ال ـشــراكــة) أســاسـيــة فــي الـفــوز بالسباقات"،
ً
مضيفا "لدينا احترام هائل لبعضنا بعضا.
أنا أرى الجهد الذي يبذله .هو يرى الجهد
ال ــذي أب ــذل ــه .ال تــوجــد أالع ـيــب فــي ما
بيننا".
وتابع "في واقع األمر ،نعمل
ً
معا .ثمة أحيان أتوصل فيها
الى استنتاجات بشأن إعداد
سـيــارتــي وأق ــوم بتشاركها
معه والحديث إليه".
وأح ــرز هــامـيـلـتــون مع
م ــرسـ ـي ــدس أرب ـ ـعـ ــة مــن
أل ـقــابــه (،2015 ،2014
 2017و ،)2018بينما
انـ ـض ــم بـ ــوتـ ــاس ال ــى
الـ ـف ــري ــق فـ ــي م ــوس ــم
 ،2017بعد اعتزال بطل
ال ـعــالــم  2016األل ـمــانــي
نيكو روزبـ ــرغ بـعــد أيــام
من تتويجه باللقب.

رياضة

هاميلتون

رونالدو

وردا عـلــى س ــؤال عــن الغياب
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواصـ ــل ،اكـ ـتـ ـف ــى ال ـ ـمـ ــدرب
سانتوس بالقول" :األمر الوحيد
الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ـن ـن ــي قـ ــولـ ــه ه ـ ــو أن ــه
يستحق إح ــراز ال ـكــرة الذهبية"

الـ ـت ــي ت ـم ـن ـح ـهــا م ـج ـل ــة ف ــران ــس
فوتبول الفرنسية الشهر المقبل
ألفضل العب كرة قدم في العالم،
ون ــال ـه ــا رونـ ــالـ ــدو خ ـمــس م ــرات
آخرها العام الماضي.
وأضاف" :هذا كل ما يهم اآلن".
وي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه الـ ـ ــاعـ ـ ــب الـ ـس ــاب ــق
لمانشستر يونايتد اإلنكليزي،
مـ ــؤخـ ــرا اتـ ـه ــام ــات مـ ــن ع ــارض ــة
األزياء األميركية السابقة كاثرين
مايورغا ،باغتصابها في جناحه
بفندق في الس فيغاس األميركية
عام  ،2009وهو ما نفاه الالعب.
ويستعد المنتخب البرتغالي
ل ـخ ــوض م ـبــارات ـيــن ه ــذا الـشـهــر
ض ـمــن دوري األم ـ ــم األوروب ـ ـيـ ــة،
أول ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ضـ ـ ـ ــد إيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ف ــي
مــديـنــة مـيــانــو فــي  17نوفمبر،
والثانية ضد ضيفته بولندا في
غيمارايش في  20منه.

إنريكي :راموس قائد ومثال للجميع
أشار لويس إنريكي ،مدرب
ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،إل ــى
صافرات استهجان قطاع من
م ـش ـج ـعــي ريـ ـ ــال م ــدري ــد ضــد
سـ ـي ــرخـ ـي ــو رام ـ ـ ـ ـ ــوس ب ـس ـبــب
خـ ـش ــونـ ـت ــه الـ ـمـ ـف ــرط ــة داخ ـ ــل
أرضية الملعب تجاه منافسيه
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد إص ــابـ ـت ــه لــاعــب
ف ـي ـك ـت ــوري ــا بـ ـل ــزن ال ـت ـش ـي ـكــي
فـ ــي دوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ،ودافـ ـ ــع
ع ــن ال ــاع ــب ق ــائ ــا إنـ ــه الع ــب
"محترف فريد" و"قائد" يعطي
أمثلة للجميع.
وقــال إنريكي "نعلم تماما
ماذا تعني الصافرات في عالم
ك ــرة ال ـق ــدم ،فـعـلــى ال ــاع ــب أن
يكون مستعدا لقبول كل شيء
مثل الهتافات والثناء والنقد
الذي يحظى به الجميع خالل
مـسـيــرتـهــم ،يـجــب أن يـكــونــوا
مـسـتـعــديــن لـمــا ي ـحــدث داخــل
ال ـم ـل ـع ــب وخ ـ ــارج ـ ــه ،اإلط ـ ـ ــراء
والنقد".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :رامـ ـ ـ ـ ـ ــوس ي ـعــد
واح ـ ـ ــدا م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن
يمتلكون شخصية ،فما يقدمه
داخ ــل الملعب يشير إل ــى أنــه
الع ــب مـخـتـلــف واس ـت ـث ـنــائــي،

إنريكي

وك ــون ــه ثــانــي أك ـثــر الــاعـبـيــن
م ـشــاركــة دول ـي ــة م ــع ال روخ ــا
يـعـنــي أن ــه قــد حـقــق كــل شــيء
مع فريقه ومع المنتخب ،فهو
أحد المنضمين للقائمة والعب
محترف فريد من نوعه وقائد
يعطي أمثلة لبقية زمالئه ،وأنا
سعيد جدا بأدائه".
(إفي)

ميلووكي يلحق بغولدن ستايت الخسارة األولى في عقر داره
في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،أوقف ميلووكي
باكس سلسلة انتصارات غولدن
ستايت ووريرز حامل اللقب،
وألحق به خسارته األولى هذا
الموسم في عقر داره -134
.111

أوقف ميلووكي باكس سلسلة انتصارات
غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ،وألحق
به خسارته األولى هذا الموسم في عقر داره
 111-134ف ــي دوري ك ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
للمحترفين.
فبعد  8انتصارات متتالية لفريق المدرب
س ـت ـيــف ك ـيــر رف ـع ـتــه إلـ ــى صـ ـ ــدارة الـمـنـطـقــة
الغربية ،مني ووريرز بخسارته الثانية هذا
الموسم مقابل  10انتصارات.
وإلى تألق نجمه الخارق اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو صاحب  24نقطة و 9متابعات،
برز مع ميلووكي الموزعان اريك بليدسو (26
نقطة) ومالكوم بروغدون ( 20نقطة) ،ليرفع
رصـيــده إلــى  9انـتـصــارات مقابل خسارتين
في المركز الثاني ضمن المنطقة الشرقية.
و ق ــال أنتيتوكونمبو "لعبنا بشكل جيد
كفريق .تبادلنا الـكــرة جـيــدا وقمنا ببعض
التسديدات .يتعين علينا تطوير مستوانا
بشكل يومي وتقديم كرة سلة جميلة".
ول ــدى الـخــاســر ال ــذي غ ــاب عـنــه دريـمــونــد
غ ــري ــن ،ك ــان ك ــاي تــوم ـســون أف ـضــل مسجل
مع  24نقطة ،في حين سجل الموزع ستيفن
كوري  10نقاط في  26دقيقة قبل أن يتعرض
إلص ــاب ــة عـضـلـيــة ب ـف ـخــذه ال ـي ـســرى وي ـغــادر
الملعب في الربع الثالث.
وكان الربع الثالث كارثيا لغولدن ستايت

اذ سجل الضيوف  41نقطة .وبعد تأخر فريقه
 79-105مطلع الربع االخير ،سحب المدرب
كير تشكيلته األساسية.
وق ـ ــال ك ـي ــر" :فـ ــي ب ـعــض االحـ ـي ــان يتعين
عليك تلقي لكمة في الدوري لكي تتذكر مدى
صعوبة الفوز في مباراة ما" ،مشيرا الى ان
غياب غرين لم يكن "المشكلة الكبرى" بالنسبة
الى فريقه.
وسـ ـج ــل ب ـ ــول ج ـ ـ ــورج  20ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـقــود
أوكالهوما سيتي ثاندر إلى فوز سابع تواليا
على حساب ضيفه هيوستن روكتس .80-98
وغـ ــاب ن ـجــم أوك ــاه ــوم ــا وم ــوزع ــه راس ــل
وس ـت ـب ــروك ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ت ــوال ـي ــا بعد
ت ـعــرضــه اللـ ـت ــواء بـكــاحـلــه األيـ ـس ــر ،ل ـكــن مع
تقديمه النصح وتزويد زمالئه بالمعنويات
من خط الملعب ،نجح أوكالهوما بالوصول
إلى بر األمان.
ومهد جورج الطريق مع نقاطه ومتابعاته
ال ـ ــ ،11إض ــاف ــة إل ــى  6ت ـمــريــرات حــاسـمــة و6
سرقات.
وق ــال ج ــورج" :كـنــت بـحــال ج ـيــدة .لــم أكــن
رائعا انما بحال جيدة .يمكنك دومــا اللعب
أفضل ،وتسديد كرات أكثر" ،لكن جورج كان
راض ـيــا عــن االداء ال ـعــام لـفــريـقــه ال ــذي تابع
نهوضه بعد تحقيقه بداية سيئة وخسارته
في أول أربع مباريات "كنت سعيدا بالطريقة

ا لـتــي لعبنا فيها ،لعبنا بـقـســاوة .ساهمت
طاقتنا ومجهودنا كثيرا بمساعدتنا".
وأض ــاف الـيــوزيـلـنــدي ستيفن آدام ــس 19
نقطة و 10متابعات للفائز ،وكل من تيرنس
ف ـيــرغــوســون واألل ـم ــان ــي دن ـيــس شـ ــرودر 14
نقطة.
وقـ ــال مـ ــدرب ث ــان ــدر بـيـلــي دون ــوف ــان قبل
المباراة إنه ال يعلم موعد عودة وستبروك إلى
المالعب .لكن زميله جورج عبر بعد المواجهة
عن تقديره لدوره خارج حدود الملعب "بقي
(صوته) في آذاننا .نعول عليه .يساعدنا حتى
إذا كان خارج الملعب".
ولدى روكتس الذي مني بخسارة أولى بعد
 3انتصارات ليتراجع إلى المركز الثاني عشر
في المنطقة الغربية ،سجل النجم جايمس
هاردن  19نقطة ( 7محاوالت من  ،)19وأضاف
السويسري كلينت كابيال  17نقطة.
ونقاط هيوستن الـ 80هي الرصيد األدنى
في عهد مدربه مايك دانتوني.
أما المخضرم كارميلو أنتوني الذي لعب
مع ثاندر الموسم الماضي قبل انتقاله إلى
روكتس ،فسجل نقطتين فقط من  11محاولة.
وب ـعــد أن ت ـصــدر تــرتـيــب ال ـ ــدور المنتظم
الموسم الماضي مع  65فــوزا ،يبلغ الرصيد
المتواضع لروكتس راهنا  4انتصارات و6
خسارات.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

سلطنة ُعمان وأميركا!

ّ
من صادها عشى
أجياله القادمة

د .نجم عبدالكريم

المعروف أن المغرب أول مــن اعـتــرف بأميركا كــدولــةٍ حصلت على
استقاللها مــن بريطانيا ،ولـكــن لــم يكن يخطر لــي بـبــال أن العالقات
بين سلطنة ُعمان وأميركا ممتدة منذ ما قبل عــام  ،1828حين بدأت
عالقة تجارية بين سعيد بن سلطان (حاكم ُعمان) والواليات المتحدة
األميركية ،حينما زار التاجر األميركي إدموند روبرتس زنجبار عام
ً
ّ ،1828
فكون عالقة صداقة مع سلطان ُعمان أهلته الحقا لالقتراح بفتح
أبواب التبادل التجاري مع السلطنة ،حيث بحث مع الرئيس األميركي
–أندرو جاكسون– هذا الموضوع ،فطلب منه أن يتولى مهمة المفاوضات
في مسقط إلبرام معاهدة بين أميركا والسلطنة ُ
العمانية.
***
ُ
• منذ سنوات قليلة صدر عن مكتبة جامعة تكساس كتيب يصف
الرئيس جاكسون بالرحالة اإليطالي –مــاركــوبــولــو– فعنون جيمس
لوكارت كتابه بـ"أندرو جاكسون– ماركوبولو" يشرح فيه تلك العالقة
التي تمت بين أميركا وسلطنة ُعمان.
• يوم توجهت السفينة األميركية بيكوبك حاملة المبعوث األميركي
إلى مسقط ،تم التوقيع على اتفاقية تاريخية بين الطرفين ،وأصبح
بعدها التجار األميركان يتوافدون على موانئ ُعمان ،ويدفعون فقط 5
ً
في المئة رسوما على البضائع التي يجلبونها إلى السلطنة ،ويتمتعون
بإعفائهم من دفع أي ضرائب أخرى على الصادرات والواردات ،ورسوم
اإلرشـ ــاد الـمــاحــي فــي مــوانــئ السلطنة ،وأعـطـيــت صالحية للقنصل
ً
األميركي عام  1837تماشيا مع العالقات الودية بين ُعمان والواليات
المتحدة األميركية،
أن يكون المسؤول عن فض النزاعات التي قد تنشأ بين رعايا دولته
ُ
والعمانيين ،وكذلك ُمنح نفس االمتياز للقنصل العماني الذي ُعين في
الواليات المتحدة األميركية.
***
• في عام  1837بعث السلطان سعيد بن سلطان من ُعمان سفينة
اسمها "سلطانة" إ لــى ميناء نيويورك ،محملة بالكثير من البضائع
ُ
التي اشتهرت بها ُعمان الكبرى في ذلك الزمن ،وأبرز ما كانت تحمله
"سلطانة" لألميركان بعض أكياس اللؤلؤ ،ونماذج من الخيول العربية
األصيلة .وكانت هناك هدية أخرى عبارة عن جاريتين تم اختيارهما
على قــدر من الجمال ،لكن القنصل األميركي ،بحكم الـتــزام األميركان
بقوانين تحول دون قبول مثل هذه الهدايا ،لم ينصح بإرسالهما على
السفينة.
***
• ما الذي أوصلني إلى هذا الموضوع؟! ...فلوال أن هناك إشارة وردت
عن كتاب (أندرو جاكسون – ماركوبولو) لما كان من الممكن أن تتوافر
لي هذه المعلومات ،أو االطالع عليها في كتاب صدر عام .2016
ً
• ولكي أكون صريحا إن الذي دفعني إلى االهتمام بهذا الموضوع،
ُ
الذي يبدو أنه يخفى على كثير من ُالعرب ،هو أن عمان استقبلت رئيس
وزراء الكيان الصهيوني ،فأردت أن ألم بخلفية عن مقدمات لهذه الزيارة،
فعثرت على هذه المعلومات النادرة بالنسبة إلي ،بل للكثير من العرب
الذين ّ
كونوا عالقات منذ قرنين مع أميركا ،بينما رئيسها ترامب يتعامل
مع العرب باألسلوب الذي كان يتحدث به لناخبيه أثناء معركة الرئاسة،
ولكن بعد أن تولى رئاسة أميركا وحدث ما حدث.
أما آن للعرب أن يدركوا أن أول دولتين عربيتين اعترفتا بأميركا
هما المغرب ُ
وعمان!
لكن هل أميركا تعترف بالعرب؟!

كرسي هوكينغ وأطروحته بمليون دوالر
بـيــع كــرســي يـعـمــل بـمـحــرك اسـتـخــدمــه
عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن
هوكينغ بنحو  300ألف جنيه استرليني
ً
( 391749دوالرا) ،فــي حين بيعت رسالة
ً
علمية له بمثلي هذه القيمة تقريبا ،خالل
مزاد خصصت عائداته لمؤسسة خيرية.
وتوفي هوكينغ ،الذي اشتهر بأبحاثه

َ
دهس مواطنة حاولت منعه من الهرب
●

محمد الشرهان

ل ـق ـيــت م ــواط ـن ــة ف ــي ال ـع ـق ــد ال ـث ــال ــث م ــن عـمــرهــا
ً
مصرعها ،مساء أمس األول ،دهسا ،وبشكل متعمد
ً
من مواطن ( 21عــامــا) ،وتمكن رجــال المباحث من
ضبطه ،بعد أن الذ بالفرار من موقع الحادث.
وفـ ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـت ــي رواه ـ ـ ـ ــا مـ ـص ــدر أم ـن ــي
لـ"الجريدة" ،أن "غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت
ً
بالغا ،مساء أمس األول ،يفيد بوجود حادث تصادم
بين مركبتين في منطقة القادسية تحول إلى جريمة
قـتــل ،بـعــدمــا ده ــس قــائــد إح ــدى المركبتين قــائــدة
ً
األخرى متعمدا ،والذ بالفرار من المكان".
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أن ــه ف ــور تـلـقــي ال ـبــاغ تــوجــه
رجال دوريات المرور ،ورجال المباحث إلى الموقع
وشاهدوا جثة المجني عليها بالقرب من مركبتها،

ً
مشيرا إلى أن رجال المباحث استمعوا إلفادة شهود
العيان ،الذين ذكروا أن قائد مركبة وانيت اصطدم
بمركبة المجني عليها ،التي ترجلت من مركبتها
ً
وحــاولــت منعه من الـهــرب ،إال أنــه دهسها متعمدا
والذ بالفرار.
وذك ــر أن رج ــال األم ــن تمكنوا مــن تحديد هوية
الهارب عن طريق رقم لوحة مركبته ،التي سجلها
ً
الشهود ،وسلموها لرجال دوريات المرور ،الفتا إلى
أن المتهم اعترف أمام رجال المباحث وبرر فعلته
باالرتباك والخوف ،وأرشد عن مكان إخفاء مركبته.
وأوض ـ ــح ال ـم ـصــدر أن مـخـفــر شــرطــة الـقــادسـيــة
أبلغ وكيل نيابة العاصمة بوقائع الحادث ،إذ أمر
بتسجيل قضية قتل عمد ،وحجز المتهم على ذمة
القضية ،وإحالته إلى النيابة العامة.

إلى خطابات ومخطوطات تعود إلسحق
نيوتن وتشارلز داروين وألبرت آينشتاين.
وبيعت أطروحة هوكينغ ،التي تحمل
عـ ـن ــوان "خ ـص ــائ ــص األكـ ـ ـ ــوان ال ـم ـت ـس ـعــة"
ً
والمؤلفة من  117صحفة بـ  584750جنيها
ً
استرلينيا ،متجاوزة القيمة المقدرة لها
قبل المزاد ،وهي  150ألف جنيه استرليني.
وب ـي ـع ــت مـ ـي ــدالـ ـي ــات وج ـ ــوائ ـ ــز م ـقــابــل
ً
ً
 296750ج ـن ـي ـهــا اس ـتــرل ـي ـن ـيــا ،ف ــي حين
بيع الكرسي المتحرك أحمر اللون مقابل
ً
ً
 296750جنيها استرلينيا  ،بينما كانت
ً
القيمة المقدرة له قبل المزاد هي  15ألفا
فقط.
وأجـ ــرت دار م ـ ــزادات كــريـسـتـيــز ال ـمــزاد
اإلل ـك ـتــرونــي عـلــى م ــدار تـسـعــة أي ــام تحت
اسم "على أكتاف العمالقة" ،لجمع تبرعات
لمؤسسة ستيفن هوكينغ الخيرية ورابطة
مرضى العصب الحركي.
وقال توماس فنينج رئيس قسم الكتب
والمخطوطات بدار مزادات كريستيز بلندن
قبل إج ــراء ال ـمــزاد" :كــان ستيفن هوكينغ
شخصية عظيمة في أنحاء العالم .امتلك
ه ــذه ال ـق ــدرة الـمــذهـلــة عـلــى ال ـتــواصــل مع
الناس".
(رويترز)

الستكشاف نشأة الكون ،في مارس عن عمر
ً
ً
 76عاما ،بعد أن أمضى جل حياته قعيدا
على كرسي متحرك بسبب مرض عصبي.
و بـيـعــت بـعــض متعلقاته ،و م ــن بينها
مقاالت وميداليات وجــوائــز ،ونسخة من
كتابه "تاريخ موجز للزمن" تحمل بصمة
إبهامه ،عبر اإلنترنت أمس األول ،إضافة

ً
األمثال الشعبية واألقــوال والحكم المأثورة نتاج بيئتها وزمنها ،وغالبا
ما تلخص مثل هذه المقوالت واألمثال فكرة أو تجربة ،لتتردد على ألسنة
الناس بعد ذلك ،وتستخدم حسب الحاجة والموقف ،ليعبروا بها عن رأيهم
فيما يجري معهم وحولهم .وألن العرب يحبون الكالم أكثر من الطعام؛ فإنهم
ً
أحيانا يحددون اتجاهاتهم ويبررون مواقفهم بناء على هذه األمثال واألقوال
ً
ً
ً
واألشعار ،فيكون تأثيرها سابقا على تفكيرهم وموجها له ،ال الحقا ،لالستدالل
أو لزوم ادعاء الحكمة فقط.
الزمن تغير بشكل أسرع من المتوقع في السنوات األخيرة ،والتغيير أصاب
كل شيء حولنا ،إال كالمنا وأمثالنا الشعبية وحكمنا المتداولة ،والبد من
االلتفات لها وإعادة النظر فيها ومحاولة تغييرها بما يناسب المرحلة الزمنية
المستعجلة ،التي نمر بها ،فنؤلف أمثالنا ومقوالتنا الجديدة ،ونعيد صياغة
بعض القديم بما يناسب األجيال الناشئة والتطورات الحديثة ،مع حفظ أصل
الفكرة ،إن كانت تستأهل ذلك ،ونبدأ بإبداع ،ومن ثم تدوين تراث جيلنا وزمننا
بأيدينا ،والذي يجب أن يعبر عن حكمة وتجربة ومفارقات مرحلتنا ،فنورثه
لألجيال القادمة ،وال نكتفي بمجرد نقل وتوصيل ما جاءنا من األولين ،والذي
أضحت نتائج استمرار تكراره واضحة للعيان ،كما أزعم.
ً
فعندما تكون اإليداعات والتحويالت مليونية مثال ،عندها يصعب القبول
بمثل "إذا عطوك الشيوخ مرق حطه بشليلك" ،فزمن األمراق والشليل والرضى
بالقليل قد انتهى ،وأصبح من األنسب القول "إذا قبضوك كاش خذها وانحاش".
ُ
ً
ّ
المحمر من على الموائد فلن تبهر أحدا من الجيل
وفي زمن كاد ينقرض فيه
الجديد ببالغتك حين تقول له "حتى أهــل المقابر يشتهون محمر" ،وكأنك
خلطت أغنية "ثريلر" بالمطبخ الكويتي ،فأدخلت مايكل جاكسون على سليمان
القصار ،وتظن أنك بذلك قد بلغت رأس الحكمة ،بينما قد يكون من تحدثه
ً
ال يعرف ما هو المحمر أســاســا ،ويظن أن أهــل المقابر هم موظفو البلدية
المشرفون عليها ،فــإذا ما استبدلناها بـ "حتى الجياكر يشتهون سيلفي"
فحينها قد نكون أصبنا كبد الحكمة المرجوة ،وسايرنا العصر وأوصلنا
ً
الفكرة بأحدث التعبيرات المتاحة .كما ،وعــوضــا عن التعليق بـ "ال يصلح
العطار ما أفسده الدهر" في زمن الشفط والحفر والبوتكسات ،حيث ال أحد
أصبح يزور العطار إال لمتاعب القولون العصبي ،نستطيع القول" :ال يصلح
الدكتور ما أفسدته الجينات" ،ليصبح أكثر مالمسة للواقع وعوامل التعرية
واالستصالح .وألن التكنولوجيا الحديثة كذلك قد أضفت لمستها على األشكال
ً
والوجوه ،فيمكننا القول" :الناس مخابر مو فالتر" ،بدال من المثل المعروف،
ومع ازدحــامــات الطرق المستديمة ،والتي أصبحت من معالم دولــة الكويت
الحبيبة ،في ظل حكومتها الرشيدة ،وللتعبير عن االستغراب ممن مازالوا
يشترون السيارات الرياضية الفارهة بأغلى األثمان ،دون إمكانية االستمتاع
بها واالستفادة من سرعتها ،يمكننا القول" :وش فايدة البورش بالزحمة؟!"،
وبما أننا مازلنا بالشوارع ،والتي تظهر فيها أخالق الناس من خالل أسلوب
قيادتهم لمركباتهم ،فنستطيع القول كذلك" :السيارة بنتلي واألخالق توكتوك"،
وهو مثل يصلح لالستخدام في أماكن ومناسبات متعددة ومع شخصيات
كثيرة ،بالطبع .ومن العبارات الشهيرة على بطاقات دعوات األعــراس جملة
"جنة األطفال منازلهم" ،التي نستنبط منها مثلنا المستحدث "جنة المتقاعدين
لــوازم العائلة" ،مع التمني باستبدال بطاقات عافية للمتقاعدين ببطاقات
وأوان
خصومات وتخفيضات يشترون بها ما يشاؤون من معدات ومطارق
ٍ
ً
من لــوازم العائلة ،ليشغلوا بها أنفسهم ،بعيدا عن احتيال وتهويل بعض
األطباء ،وسيشفون بالتبعية من أغلب ما بهم من أمراض موهومة نابعة من
الفراغ والملل ،وليست عضوية المنشأ.
تفضلوا اكتبوا أمثالكم بأيديكم..

ً
 ٢٨طبيبا يفصلون توأمين ملتصقتين

سايغون خالية في 2020
من العشوائيات
على طــول قـنــوات الـصــرف الصحي فــي سايغون ،ينتظر السكان
ّ
إزالة منازلهم مع حلول عام  ،2020في ظل سعي سلطات المدينة إلى
هدم أحياء الصفيح لتحسين صورة العاصمة االقتصادية لفيتنام،
واستيعاب النمو العقاري .في السنوات الماضية ،هدمت السلطات
 36ألف بيت على ضفاف مجاري الصرف الصحي ،ودفعت لسكانها
ّ
تعويضات ال تكفي لشراء بيت في المدينة ،في ظل ارتفاع األسعار،
فانتقل كثير منهم إلى الضواحي.
وتتنظر نحو  20ألف عائلة أخرى المصير نفسه ،واالنتقال خارج
ً
المدينة التي صار اسمها رسميا هوشي منه ،إال أن سكانها مازالوا
ّ
يسمونها باسمها القديم سايغون.
فــي زم ــن االسـتـعـمــار الـفــرنـســي ،كــانــت ه ــذه ال ـق ـنــوات ط ــرق النقل
ّ
وممر البضائع والمسافرين( .أ ف ب)
األساسية في المدينة،

أميركا تمنع نكهات السجائر اإللكترونية
قـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول ف ـ ــي إدارة األغـ ــذيـ ــة
وال ـع ـقــاق ـيــر األم ـي ــر ًك ـي ــة ،إن اإلدارة
ستحظر اع ـت ـبــارا مــن األسـبــوع
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل بـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـس ـ ـجـ ــائـ ــر
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ب ـن ـك ـهــات
الفاكهة والحلوى في
م ـت ــاج ــر ال ـب ـقــالــة

وم ـح ـط ــات الـ ــوقـ ــود ،ب ـه ــدف مــواج ـهــة
زيادة إقبال المراهقين عليها.
وأض ـ ــاف ال ـم ـس ــؤول أمـ ــس ،أن "ه ــذا
ال ـح ـظــر يـعـنــي أن ال ـس ـجــائــر بنكهات
الـتـبــغ والـنـعـنــاع والـمـنـتــول هــي التي
ستكون متاحة فقط في هذه المنافذ،
مما يعد ضربة قوية لشركة جول البس
ومقرها سان فرانسيسكو الرائدة في
صناعة السجائر اإللكترونية".
وستشدد اإلدارة إجراءات التحقق
م ـ ــن ال ـ ـسـ ــن لـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ال ـس ـج ــائ ــر
اإللكترونية عبر اإلنترنت.
وال ت ـســري ال ـق ـيــود الـمــرتـقـبــة
التي ستفرضها اإلدارة ،التي
ذك ــرتـ ـه ــا واشـ ـنـ ـط ــن بــوســت
أوال ،وأك ــده ــا ال ـم ـســؤول
لـ ـ ـ ـ ــ"رويـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرز" ،ع ـل ــى
مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــر ب ـ ـيـ ــع
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فهد البسام

الـسـجــائــر اإللـكـتــرونـيــة أو غـيــرهــا من
متاجر التجزئة المتخصصة.
وتزايدت الضغوط من أجل التحرك
للحد مــن السجائر اإللكترونية ،بعد
ب ـي ــان ــات أولـ ـي ــة لـلـحـكــومــة االت ـح ــادي ــة
كشفت أن ا سـتـخــدام المراهقين لهذه
السجائر زاد أكثر من  75في المئة منذ
العام الماضي .ووصفت إدارة األغذية
والعقاقير األمر بأنه "وباء".
وتتزامن زيادة اإلقبال على السجائر
اإللكترونية مع ارتفاع مبيعات "جول
البس" ،التي نمت من  2.2مليون وحدة
فــي  2016إلــى ً 16.2مليونا فــي العام
الـ ـم ــاض ــي ،وفـ ـق ــا ل ـل ـمــراكــز األم ـيــرك ـيــة
لمكافحة األمراض والوقاية منها.
وهــددت إدارة األغذية والعقاقير في
سبتمبر الماضي بحظر بيع منتجات
"ج ـ ـ ــول" وأرب ـ ـ ــع ش ــرك ــات ك ـب ـي ــرة أخ ــرى
تنتج السجائر اإللكترونية ،ما لم تتخذ
خطوات لمنع القصر من استخدامهاً .
ومنحت اإلدارة هذه الشركات  60يوما
لتقديم خطط لفرض قيود على استخدام
الـقـصــر لمنتجاتها ،وه ــي ال ـمــدة التي
شارفت على االنتهاء.
(رويترز)

اإلعالنات:

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

أكــد أطـبــاء شــاركــوا فــي جراحة
دقيقة لفصل توأمين ملتصقتين
من بوتان في مستشفى بأستراليا،
نجاح العملية الجراحية.
وش ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ــريـ ــق ض ـ ــم  25مــن
الـ ـج ــراحـ ـي ــن وأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء ال ـت ـخ ــدي ــر
واألط ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـس ــري ــريـ ـي ــن وط ــاق ــم
تـ ـم ــري ــض ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى "روي ـ ـ ـ ــال
شيلدرين" فــي الجراحة الدقيقة،
التي استمرت ست ساعات لفصل
ن ـي ـمــا وداوا ب ــال ــدن ( 15ش ـه ــرا)،
ال ـل ـت ـي ــن ك ــان ـت ــا م ـل ـت ـص ـق ـت ـيــن مــن
الـ ـج ــذع ،وت ـت ـش ــارك ــان ف ــي الـكـبــد
وأجزاء من األمعاء.
وتظهر صــور مــن المستشفى

فـ ــي مـ ـلـ ـب ــورن ال ـط ـف ـل ـت ـي ــن وه ـم ــا
تــرقــدان على سريرين منفصلين
للمرة األولى.
وق ــال جــوي جــرامـيــري ،رئيس
ق ـســم ج ــراح ــة األطـ ـف ــال الـ ــذي قــاد
العملية بعد الجراحة" :يالها من
راحة ،وفرحة".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـتـ ـي ــن
تـتـعــافـيــان ،وتـتـنـفــس ك ــل واح ــدة
منهما بشكل مستقل عن األخرى
في أعقاب الجراحة.
(د ب أ)

وفيات
يحيى مرزوق البرازي
عيد
ً

 43عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99088849 :

فاطمة مهلهل عبدالرحمن البدر

أرملة عبدالله محمد محمد العنجري
ً
 80عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :النزهة ،ش .دمشق ،مقابل الفيحاء،
(ديوان العنجري) ،النساء :الروضة ،ق ،3ش شهاب البحر ،م،13
ت22552106 ،99551200 ،99663995 :

طيبه محمد فايز الذربان

ً
 38عاما ،شيعت ،الرجال :الخالدية ،ق ،1ش غــزة ،م ،11النساء:
قرطبة ،ق ،3ش الثالث ،م ،24ت99778774 :

نوره نشا ضيف الله

زوجة عبدالله مزيد الشالحي
ً
 74عاما ،تشيع بعد صالة عصر اليوم ،الرجال والنساء :صباح
الناصر ،ق ،3ش ،16م ،33ت65629636 ،99855998 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:46

العظمى

28

الشروق

06:07

الصغرى

16

الظهر

11:32

أعلى مد

ً
 00:31صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:35

 02:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:56

ً
أدنى جزر  07:50صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:15

 07:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

