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والية الفقيه مهددة باالنهيار

الثانية

بسبب نقص الفقهاء الشباب وتجاوز أعمار المراجع الدينية سن السبعين
الحوزة العلمية في قم :خامنئي على طالب الحوزات يرفضون فرض
دراية باقتراب نهاية الوالية المطلقة الشرعية ولبس زي المراجع
طهران  -فرزاد قاسمي

ً
استنادا إلى دراسة أجرتها
الحوزة العلمية في قم ،حذر
أحد كبار مراجع التقليد الشيعة
في إيران من أن النقص الشديد
في الفقهاء الدينيين ّ
يهدد
بقاء ًوالية الفقيه المطلقة،
مؤكدا أن أعمدة الثورة ُبنيت على
يد رجال الدين.

خطباء المساجد يتخلون عن ثوابت
النظام بتجنب الدعاية للحكومة

في تطور ال يمكن فصله عن ضغوط خارجية تتعرض لها إيران،
ً
وسلسلة فضائح فساد شملت مسؤولين كبارا في الداخل ،حذر آية
الله نوري حمداني ،أحد كبار مراجع التقليد الشيعة ،من «وجود نقص
ً
شديد في الفقهاء الدينيين ّ
يهدد بقاء الجمهورية اإلسالمية» ،مؤكدا
أن «أعمدة الثورة ُبنيت على يد هؤالء الفقهاء ورجال الدين».
وقال مصدر في الحوزة العلمية لـ«الجريدة» إن أحد مساعدي رئيس
الحوزة في قم ،بـ ّـرر كالم حمداني ،الــذي ألقاه أمــام طالبه أمس األول
في المدينة المقدسة ،بأنه «يستند إلى دراسة خاصة أجرتها الحوزة
ً
أخيرا ،وأكدت أن إيران باتت تفتقر إلى رجال دين من الشباب ،إذ إن
معظم مراجع التقليد والفقهاء المؤيدين لنظام والية الفقيه المطلق
ً
الحاليين يزيد سنهم على السبعين عاما ،وليس هناك من يخلفهم
بعد رحيلهم».
ً
ً
ووفق المصدر نفسه ،فإن «تقريرا خاصا تم إعداده في هذا الشأن،
ً
وتم إرساله إلى المرشد األعلى علي خامنئي ليكون على علم به» ،مبينا
ً
ً
أن «الدراسة توصلت إلى أن هناك عددا كبيرا من الطالب يدرسون في
الحوزات العلمية في إيــران والعراق ،ولكن مجملهم ال يوافقون على
رؤية والية الفقيه المطلقة ،األمر الذي يهدد هذه الرؤية باالنهيار ،بعد
رحيل الفقهاء الفعليين ،بسبب عدم وجود عدد كاف من رجال الدين
لتغطية أرجاء البالد ،وكي يكونوا مستعدين للقيام بتبليغ فكرة والية
الفقيه المطلقة».
وأض ــاف أن ال ــدراس ــة أش ــارت إل ــى أن «الـعــديــد مــن ط ــاب ال ـحــوزات
ً
الـحــالـيـيــن ،يــرف ـضــون رس ـم ـيــا ف ــرض الـقــوانـيــن الـشــرعـيــة اإلســامـيــة
على المجتمع بــالـقــوة ،ويعتبرون أن مــن شــأن ذلــك إبـعــاد المجتمع
عــن اإلسـ ــام .وعـلـيــه ،ف ــإن أصـلـيــن أســاسـيـيــن لـبـقــاء نظام 02

برلمانيات

٠٤

هيئة الصناعة ترصد
ميزانية  ٧مشاريع إلنشاء
مدن صناعية
شعائر صالة الجمعة في طهران أمس (إرنا)

ً
العدساني يطالب بإلغاء زيادة البنزين والكهرباء  600ألف م 3أمطارا استقبلتها
«يجب العودة إلى األسعار القديمة ...وأعذار الحكومة غير مقبولة» شبكة الصرف فوق طاقتها
●

محيي عامر وعلي الصنيدح

فــي تـحــريــك لـلـمـيــاه ال ــراك ــدة بـشــأن زي ــادة
ال ـب ـنــزيــن وال ـك ـه ــرب ــاء ،أع ـل ــن ال ـنــائــب ري ــاض
ً
العدساني أنه بات ضروريا إقــرار القوانين
المتعلقة بــأسـعــار ال ـخــدمــات ،ومـنـهــا إلـغــاء
زي ــادة تعرفة الكهرباء والـمــاء والـعــودة إلى
األسعار القديمة ،مع إلغاء قرار زيادة أسعار
البنزين.
وص ــرح الـعــدســانــي ب ــأن «الـحـكــومــة كانت
تتحجج بــأ عــذار ال يمكن قبولها مثل عجز
ً
الميزانية» ،مشددا على ضرورة عدم تعذرها

ب ــأسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط والـ ـعـ ـج ــز ع ـن ــد ال ـم ـطــال ـبــة
بمناقشة وإق ــرار القوانين التي تساهم في
تخفيف األعـبــاء المالية وارت ـفــاع التكاليف
ً
ً
على المواطنين« ،خصوصا أن األكثر تأثرا
هــم أصـحــاب الــدخــل الـمـحــدود الــذيــن لديهم
التزامات مالية».
واعتبر أن إلغاء الوثيقة االقتصادية غير
ـاف ،بل يجب أن يتبع ذلــك إقــرار للقوانين
كـ ٍ
ذات الصلة ،التي قدمها معظم نواب المجلس
الحالي ،ومنها الـعــودة إلــى أسعار البنزين
السابقة ،وأال يزيد سعره إال من خالل مجلس
األمـ ـ ــة ،ك ــي ال ت ـن ـفــرد ال ـح ـكــومــة ب ــالـ ـق ــرارات،

●

كما يجب أن تتضمن القوانين الـعــودة إلى
ُأسعار الكهرباء والـمــاء السابقة ،ألن كل ما
ذ ِكــر له تبعات وسلبيات على أسعار السلع
ً
والمنتجات عموما.
وط ــال ــب ال ـعــدســانــي ال ـح ـكــومــة بـمــراجـعــة
الحسابات الختامية األخيرة ،واألخذ بعين
االعتبار المالحظات والمخالفات والتجاوزات
التي سجلتها الجهات الرقابية وتوصيات
ً
لجنة الميزانيات ،مشددا على ضــرورة عدم
تقنين الميزانية وتقليص المصروفات عن
ً
طريق جيوب ًالمواطنين ،مؤكدا أن «هذا األمر
ً
مرفوض جملة وتفصيال».
04

علي العنزي

تـ ــراج ـ ـعـ ــت م ـع ـظ ــم مـ ــؤشـ ــرات
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال ف ــي دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ،كمحصلة
ل ــأسـ ـب ــوع الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـش ـهــر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،وم ـ ـ ــال م ـع ـظ ـم ـهــا إل ــى
ال ـت ــراج ــع ،وكـ ــان االس ـت ـث ـنــاء في
مؤشري سوق «تاسي» السعودي
الرئيسي ،وسوق «دبــي» المالي،
الـلــذيــن سـ ّـجــا مكاسب متقاربة
بنسبة  0.8و 0.7فــي المئة على
التوالي.
كـ ـم ــا تـ ــراج ـ ـعـ ــت  5مـ ــؤشـ ــرات

ترامب هاجم «باريس» وأمر محاميه بانتهاك القانون
تـصــدر اس ــم غــاريــد كوشنير،
صهر الرئيس األميركي دونالد
تـ ــرامـ ــب ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاره الـ ـمـ ـق ــرب،
بورصة األسماء المرشحة لتولي
م ـن ـص ــب ك ـب ـي ــر م ــوظ ـف ــي ال ـب ـيــت
األبيض ،الذي ُيعتبر أحد المهام
األرق ــى واألك ـثــر إث ــارة لالهتمام
في واشنطن.
ون ـ ـقـ ــل مـ ــوقـ ــع «ه ــاف ـي ـن ـغ ـت ــون
بوست» ،أمس األول ،عن مسؤول

سيد القصاص

كـشـفــت م ـصــادر لـ ـ «ال ـجــريــدة»
أن م ـ ـح ـ ـطـ ــات شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـصـ ــرف
الصحي استقبلت فــوق طاقتها
االستيعابية أكـثــر مــن  600ألف
م ـتــر م ـك ـعــب م ــن م ـي ــاه األمـ ـط ــار،
خـ ـ ــال الـ ـسـ ـي ــول األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـت ــي
شهدتها البالد ،في وقت تناقش
ً
غ ـ ـ ـ ــدا لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق األم ـ ـطـ ــار
ال ـ ـتـ ــي ش ـك ـل ـه ــا مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ــة،
م ــع م ـس ــؤول ــي وزارة األشـ ـغ ــال،

تراجع المؤشرات الخليجية كوشنير يضغط لتولي منصب «كبير
●باستثناء «السعودية» و«دبي» موظفي البيت األبيض»
ب ـن ـســب م ـت ـف ــاوت ــة ،كـ ــان أك ـبــرهــا
خ ـ ـسـ ــارة س ـ ــوق م ـس ـق ــط بـنـسـبــة
 2.2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ث ــم م ــؤش ــر قطر
ً
متراجعا بنسبة  1.3فــي المئة،
بيما كانت خسارة مؤشر بورصة
الـكــويــت الـعــام متوسطة بنسبة
 0.7في المئة ،وسجل «أبوظبي»
و«الـ ـمـ ـن ــام ــة» خـ ـس ــارة م ـح ــدودة
بثلث نقطة مئوية لــأول ُ
وعشر
نقطة للثاني.
وسـ ـجـ ـل ــت ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
تـ ــراج ـ ـعـ ــات مـ ـت ــوسـ ـط ــة ،إذ فـقــد
م ــؤش ــره ــا الـ ـع ــام ن ـس ـبــة  0.7في
الـ ـمـ ـئ ــة ،ت ـ ـعـ ــادل 02 37.23

مجلس األمن يقر مشروعًا
كويتيًا لضمان وصول
المساعدات لسورية

جمهوري رفيع المستوى قريب
مــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،مــن دون
كشف اسمه ،أن كوشنير (البالغ
ً
 37ع ــام ــا) ال ـت ـقــى ال ــرئ ـي ــس قبل
ي ــوم ـي ــن ،ل ـم ـنــاق ـشــة ت ــول ـي ــه ه ــذا
المنصب ،ونشرت قناة «سي بي
سي نيوز» الخبر نفسه.
وح ـس ــب ال ـم ــوق ــع اإلخ ـ ـبـ ــاري،
ال ــذي يشير إلــى أنــه حصل على
تــأكـيــد لـهــذه المعلومة 02

اقتصاد

التعديات على شبكتي األمطار
والصرف.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن ات ـص ــال
م ـج ــاري ــر ال ـش ـب ـك ـت ـيــن يـ ـ ــؤدي إل ــى
تلوث مياه الخليج ،من خالل إلقاء
تلك المياه الملوثة في البحر ،دون
معالجة ،وهو األمــر الــذي تكافحه
«األشغال» منذ سنوات ،بالتنسيق
مع هيئة البيئة ،مشيرة إلى أن ربط
مخارج تصريف األمطار بالصرف
يــؤدي إلى إهــدار مياه نظيفة كان
يفترض استغاللها.
٠٢

10
 2019سنة محورية
لـ«أوبك» وقد تضيف ًإلى
عضويتها روسيا ودوال
من آسيا الوسطى

رؤى عالمية

٠٧-٠٦

خسائر اإلسترليني تتفاقم
بعد زيارة ماي لبروكسل
هبط الجنيه اإلسترليني أكثر من نصف في المئة ،ليصل إلى أقل
من  1.26دوالر ،أمس ،بعد أن عادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي من زيارة لبروكسل حاولت خاللها الحصول على تطمينات من
االتحاد األوروبي ،بشأن اتفاقها الخاص بانسحاب بريطانيا.
ً
ولــم تحقق ال ــزي ــارة ،الـتــي وصفها مـعــارضــون بأنها فــاشـلــة ،أثــرا
ً
إيجابيا في سوق العمالت ،حيث هبط اإلسترليني إلى أدنى مستوى،
ً
خــال التعامالت األوروب ـيــة المبكرة ،وانخفض أيـضــا  %0.3مقابل
ً
اليورو ،إلى  90.025بنسا.
وكانت العملة البريطانية تعافت ،األربعاء ،وبدأت تعويض بعض
ً
خسائرها ،التي منيت بها سابقا ،مدفوعة بالتحركات السياسية داخل
حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ،من أجل إطاحة رئيسة الوزراء
تيريزا ماي ،وهو ما رفع -بشكل كبير -اآلمال في األسواق بأن تتراجع
لندن عن الخروج من االتحاد األوروبي.
مستويات
إلى
وصل
وارتفع اإلسترليني ،حينها ،بعد أن
02

ميخائيل غورباتشوف:
أنهيت وبوش األب الحرب
بين موسكو وواشنطن
واليوم بات السالم مهددًا

دوليات

ّ
نتنياهو للفلسطينيين :لن تنجحوا في اقتالعنا شرطة فرنسا تقتل منفذ هجوم
ستراسبورغ ...و«داعش» يتبنى
شكوك في أن يكون شقيق شيكات «العقل المدبر»
بعد يومين من عملية مطاردة واسعة شاركت
فـيـهــا م ـئ ــات ال ـع ـنــاصــر األم ـن ـي ــة ،أردت الـشــرطــة
الفرنسية ،في حي نودورف بجنوب ستراسبورغ
مـســاء أمــس األول ،اإلرهــابــي ّ الفرنسي المغربي
األصل ،شريف شيكات ،الذي نفذ الثالثاء الماضي،
ّ ً
ً
هجوما مسلحا استهدف السوق الميالدي في هذه
المدينة الواقعة على الحدود مع ألمانيا ،وأوقع
ً
ثالثة قتلى و 12جريحا.
ً
مصرعه ،بالحي
وما إن لقي شيكات ( 29عاما)
ّ
ترعرع فيه ولجأ إليه بعد أن نفذ اعتداء ه،
الذي ّ
حتى تبنى تنظيم «داعـ ــش» اإلرهــابــي الهجوم،
عبر وكالة «أعماق» الدعائية الناطقة باسمه ،إال
أن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير

إســرائ ـي ـل ـيــات يــرتــديــن «ال ـس ـت ــرات ال ـص ـفــراء»
ينددن بنتنياهو خالل احتجاجات على غالء
المعيشة في تل أبيب أمس (أ ف ب) ١٩

اعتبر أن تبني التنظيم لهذا االعـتــداء «انتهازي
ً
تماما».
في السياق ذاته ،أفادت قناة «العربية» بأن ثمة
ً
شكوكا في أن سامي شيكات ،شقيق شريف ،هو
العقل المدبر لهجوم ستراسبورغ الدامي.
ً
وكان سامي شيكات مدرجا على لوائح جهاز
األمن بسبب ّ
تطرفه ،وهو صاحب سوابق كثيرة
ّ
ً
ً
على األقل في فرنسا
جدا ودين قضائيا  27مرة
ّ
ّ
وألمانيا وسويسرا في جرائم حق عام ،وفي سجله
 67سابقة عدلية.
وأعـلــن المدعي الـعــام الفرنسي المختص في
قضايا اإلرهـ ــاب ،ريـمــي ريـتــز ،أم ــس ،أن الشرطة
تبحث عــن متورطين آخــريــن محتملين 02

اتفاقات اليمن بحاجة إلى حماية وضغوط
مجلس األمن والدول الكبرى لتنفيذها

٢٠

٢٠

هجين في قبضة واشنطن
وحلفائها ...وأنقرة تهدد
باجتياح منبج
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ً
ً
مجلس األمن يقر مشروعا كويتيا لضمان وصول المساعدات لسورية

ً
• بموافقة  13عضوا مقابل امتناع روسيا والصين • «الخارجية» ترحب باعتماد القرار 2449
صوت مجلس األمن الدولي ،على مشروع
قرار تقدمت به الكويت والسويد يجدد ما
ورد في مواد القرار  2165بضمان وصول
ً
المساعدات اإلنسانية للسوريين وتحديدا
عبر الحدود.
ويسمح ال ـق ــرار ،ال ــذي حمل رق ــم 2449
ً
ووافق عليه  13عضوا مقابل امتناع كل من
روسيا والصين باستخدام أربعة معابر
لدخول المساعدات اإلنسانية للمحتاجين
عبر أقصر الطرق ،ويجدد عمل آلية وصول

ً
المساعدات مدة  12شهرا عبر معبر باب
الهوى وباب السالم في تركيا والرمثا في
األردن واليعربية من العراق.
وألقى مندوب الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة السفير منصور العتيبي كلمة
نيابة عــن حاملي القلم للملف اإلنساني
السوري ،الكويت والسويد ،لتقديم مشروع
الـقــرار الخاص بتجديد عمل آلية وصول
الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة عبر ال ـحــدود إلى
سورية.

الكويت :قلقون إزاء العنف في منطقة وسط إفريقيا
أعــربــت الـكــويــت عــن بــالــغ قلقها لما تشهده منطقة
وسط إفريقيا من موجات عنف ونزاعات مسلحة ،يسقط
ضحيتها أبرياء ومدنيون ،مشددة على ضرورة إيجاد
حلول جذرية توقف هذه األعمال ،وتحاسب مرتكبيها.
جاء ذلك في كلمة الكويت ،التي ألقاها مندوبها الدائم
لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي ،في جلسة
عـقــدهــا مجلس األم ــن ،أم ــس األول ،لمناقشة تـطــورات
األوضاع في منطقة وسط إفريقيا.

ودان العتيبي بــأشــد الـعـبــارات األع ـمــال اإلجــرامـيــة،
والتفجيرات االنتحارية ،والهجمات المسلحة المتكررة،
وعمليات السرقة واالختطاف التي تقوم بها جماعتا
"ب ــوك ــوح ــرام" ،و"ج ـيــش ال ــرب لـلـمـقــاومــة" فــي المنطقة،
مشيرا إلى أن هذه األعمال تعوق تحقيق أي تقدم محرز
على الصعيد السياسي ،أو األمني ،أو التنموي ،وحتى
االجتماعي واإلنساني.

المطيري يشارك في االجتماع
التنسيقي «العربي واألوروبي»

ً
المطيري مشاركا في االجتماع
عقد الجانب العربي ،بمشاركة الكويت ،أمس األول ،اجتماعا تنسيقيا
للتحضير لالجتماع ا لـســا بــع المشترك بين المندوبين ا لــدا ئـمـيــن لدى
جامعة الدول العربية ،وسفراء اللجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد
األوروبي.
ً
وبحث االجتماع التنسيقي عددا من البنود ،أهمها مناقشة التحضيرات
الالزمة لالجتماع المشترك ،والمقرر في  23يناير  2019بالقاهرة ،وبرنامج
العمل ،إضافة الى مناقشة مشروع البيان المشترك الصادر عن االجتماع.
ومثل الكويت في االجتماع التنسيقي نائب المندوب الدائم لدى الجامعة
العربية المستشار فالح المطيري.

وق ــال الـعـتـيـبــي« ،ع ـلــى م ــدى األســابـيــع
القليلة الماضية قامت السويد والكويت
بصفتهما حاملي القلم للملف اإلنساني
الـســوري بالتشاور على نطاق واس ــع مع
أعـضــاء مجلس األم ــن واألطـ ــراف المعنية
ب ـش ــأن ت ـجــديــد الـ ـق ــرار ال ـخ ــاص بــوصــول
المساعدات اإلنسانية إلى سورية بما في
ذلك األحكام الرئيسية للقرار .»2165

مفاوضات ومشاورات
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «أن جـ ـ ـ ــوالت الـ ـمـ ـف ــاوض ــات
والمشاورات كانت مثمرة ومفيدة ونشكر
جميع أعـضــاء المجلس على مشاركتهم
البناءة خــال هــذه العملية ونتيجة لذلك
قدمت السويد والكويت بصفتهما حاملي
القلم إلــى المجلس مــا يؤمنان بأنه قــرار
إن ـســانــي ب ـحــت وم ـ ـتـ ــوازن وي ـج ــدد والي ــة
العمليات اإلنـســانـيــة عـبــر ال ـح ــدود لمدة
ً
 12شـهــرا كما أوص ــى األمـيــن الـعــام لألمم
المتحدة».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـع ـت ـي ـب ــي إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ال ت ـ ــزال
الـمـســاعــدات عبر ال ـحــدود الـتــي ي ــأذن بها
ً
ً
مـجـلــس األم ـ ــن تـشـكــل جـ ـ ــزءا ح ـي ــوي ــا من

االستجابة اإلنسانية ،وفي شهر نوفمبر
وحده تم توفير المساعدات المنقذة للحياة
م ــن عـبــر ال ـح ــدود إل ــى أك ـثــر م ــن  663ألــف
شخص بما في ذلك المساعدات الغذائية
ل ـن ـحــو ن ـصــف م ـل ـيــون ش ـخــص وال ي ــزال
ً
عدد المحتاجين في سورية كبيرا فهناك
 13مليون شخص بحاجة لالحتياجات
إنسانية.
وأوضـ ـ ــح أن م ــا ت ــم الـ ـي ــوم «ي ـع ـنــي أن
مـجـلــس األم ـ ــن ي ــواص ــل مـســاهـمــاتــه في
تخفيف ال ـم ـعــانــاة اإلن ـســان ـيــة ويضمن
وصـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة إل ــى
المحتاجين في سورية من خــال أقصر
ال ـطــرق وأن الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة عبر
ال ـح ــدود ال ت ــزال تعتبر مكملة لآلليات
األخرى لالستجابة اإلنسانية في سورية
القائمة.
وأكد أن ماليين الناس يعتمدون على
آلية وصــول المساعدات اإلنسانية عبر
الحدود للبقاء على قيد الحياة في سورية
«ونحن نحث جميع أعضاء المجلس على
دعم هذا القرار».
من جهة أخرى ،أعرب مصدر مسؤول
في وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت

العتيبي يلقي كلمة الكويت
باعتماد مجلس األمن القرار  2449الذي
بـ ــادرت الـكــويــت وال ـســويــد بتقديمه في
مجلس األمــن وال ــذي يجدد آلية وصــول
المساعدات االنسانية عبر الـحــدود الى
ً
سورية لمدة  12شهرا.
وقال المصدر ،إن الكويت تتقدم بالشكر
والتقدير إلــى كافة أعـضــاء مجلس األمــن

الذويخ« :العربي» سفيرتنا من المحيط إلى الخليج

ً
ً
اعتبرها صرحا ثقافيا وإحدى أدوات الدبلوماسية الناعمة
أك ــد سـفـيــر ال ـكــويــت ل ــدى مـصــر محمد
ال ــذوي ــخ ،أمـ ــس ،أن مـجـلــة "ال ـع ــرب ــي" تعد
سفيرة للكويت من المحيط إلى الخليج،
مشيرا إلى أن تلك الفكرة تحسب أليقونة
الكويت األولى وقائد نهضتها سمو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد عندما كان
ً
وزيرا لالعالم ،حيث "أراد أن تكون للعرب
مجلة تجمعهم وتتكلم بقضاياهم".
وق ـ ــال الـ ــذويـ ــخ ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ"ك ــون ــا"،
عـلــى هــامــش اجـتـمــاعــه بـمـســؤولــي وزارة
اإلعالم ،للوقوف على استعدادات السفارة
لــاحـتـفــال ب ـم ــرور  60عــامــا عـلــى إص ــدار
ال ـن ـس ـخــة األولـ ـ ــى م ــن "الـ ـع ــرب ــي" ب ـع ـنــوان
"مـصــر بـعـيــون مجلة ال ـعــربــي" ،بحضور
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
مـحـمــد ال ـج ـبــري ،إن "مـجـلــة ســاهـمــت في
تقريب األقـطــار العربية من المحيط إلى

الخليج فيما بينها ،حـيــث ب ــدأ اإل نـســان
العربي بمعرفة الثقافات العربية المختلفة
عن قطره ومحيطه القريب ،وانطلقت به
إل ــى ف ـضــاء ات أوس ــع وأش ـمــل مــن الثقافة
والمعرفة".
وأعرب عن اعتزاز الكويت وفخرها بأن
يكون ذلــك الصرح الثقافي المنيف وهو
مجلة "العربي" انطلق بفكرة ودعم كويتي،
مشيرا إلــى أنها باتت تعد إحــدى أدوات
الدبلوماسية الناعمة للكويت.

نشر الثقافة
وحـ ـ ــول مـ ــدى اه ـت ـم ــام ال ـ ـقـ ــارئ ال ـع ــرب ــي،
خ ـص ــوص ــا ال ـم ـص ــري بـ ـه ــذه ال ـم ـج ـل ــة ،ق ــال
الذويخ ،إن "هناك شبه اجماع من المفكرين
والـكـتــاب والـشـعــراء المصريين حــول مدى

قيمة ومـكــانــة وتــأثـيــر (ال ـعــربــي) عـلــى نشر
الثقافة والمعرفة لدى الشارع المصري".
وأشار إلى أن العديد من المصريين ممن
نشأ على المجلة حريصون على جمع اعداد
"العربي" منذ العدد األول حتى اليوم ،لما لها
من قيمة وتأثير.
وأك ــد الــذويــخ انــه رغــم مــا يشهده العالم
العربي من تقدم تكنولوجي ،خصوصا في
وسائل المعرفة فإن "العربي" مازالت تحافظ
على رونقها واصالتها ،واألهم محافظتها
على رسالتها وما تقدمه.
وشدد على ان رسالة المجلة "تجميع ال
تفريق" ،حيث اعطت الفرصة لجميع األدباء
وال ـك ـت ــاب وال ـش ـع ــراء م ــن مـخـتـلــف االق ـط ــار
العربية ،وفي جميع التوجهات واالتجاهات،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ـه ــا أص ـب ـح ــت م ــرج ـع ــا عـلـمـيــا
وثقافيا مهما في الوطن العربي.

على دعمهم ومساندتهم القيمة للقرار خالل
عملية المفاوضات بشأنه.
وأوضــح أن الكويت تؤكد أن هذا القرار
سيساهم في وصول المساعدات اإلنسانية
إل ــى المحتاجين فــي ســوريــة عـبــر أقصر
ً
ً
الـطــرق إذ تشكل هــذه اآللـيــة ج ــزءا حيويا
ً
ومهما من االستجابة اإلنسانية في سورية.

«الفتوى والتشريع» :مواكبة
تطوير قوانين اإلعسار
أك ــدت مـســؤولــة كويتية ،أم ــس ،أهمية اجتماعات لجنة األمــم
الـمـتـحــدة لـلـقــانــون ال ـت ـجــاري ال ــدول ــي (أون ـس ـي ـت ــرال) ف ــي تطوير
التشريعات االقتصادية.
وذكرت المستشارة في إدارة "الفتوى والتشريع" انمار العباسي،
في تصريح لـ"كونا" ،على هامش مشاركتها في االجتماع الــ54
للفريق العامل الخامس المعني بقانون اإلعـســار الــذي عقد في
فيينا ،أن "هذا االجتماع يشكل فرصة مناسبة الكتساب المزيد من
الخبرة في تطوير وصياغة العديد من القوانين الخاصة باإلعسار".
وقالت المستشارة العباسي ،إن "االجتماع ناقش تقرير الدورة
الماضية الـتــي عـقــدت فــي نـيــويــورك ،فضال عــن انــه تــم التباحث
حول االعتراف باألحكام القضائية الخاصة باإلعسار ،إضافة إلى
مناقشة إعسار المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأكــدت حرص الكويت ،ممثلة بــإدارة الفتوى والتشريع ،على
مواكبة آخر التشريعات والقوانين الخاصة باإلعسار ،الفتة إلى
أن الكويت تشارك في أعمال الدورة بصفة عضو عامل في لجنة
ً
ً
ً
األمم المتحدة وليست عضوا مراقبا كما كانت سابقا.
وشارك في االجتماع ،إضافة إلى العباسي ،المستشارة نورة
التويجري ،والمحاميان د .فهد العازمي ،وفهد الناصر.

مجارير الصرف استقبلت  600ألف م 3من مياه األمطار فوق طاقتها

ً
مجلس األمة يناقش غدا مع «األشغال» التعديات على الشبكات وآلية معالجتها
التعديات على
شبكتي الصرف
واألمطار أدت إلى
كارثة غرق الشوارع

الروائح الكريهة على
«الخليج» من نتائج
التعدي على شبكة
األمطار

●

سيد القصاص

تـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
البرلمانية فــي حــادثــة األمـطــار،
غدا ،العديد من المخالفات التي
تـقــع عـلــى شـبـكــة األم ـط ــار وعلى
شبكة الصرف الصحي في البالد،
مــن خــال مناقشة التقرير الــذي
رف ـع ـتــه وزارة األشـ ـغ ــال لـلـجـنــة،
والــذي يشير إلــى تلك التعديات
من أشخاص ومن جهات مختلفة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع مـ ـع ــدالت
تساقط المياه على البالد ،األمر
الــذي ساهم في غــرق العديد من
الـ ـش ــوارع ،وإغــاق ـهــا ،فـضــا عن
األضـ ـ ـ ــرار الـ ـم ــادي ــة ال ـت ــي لـحـقــت
بالمواطنين والمقيمين.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة فــي
"األشغال" لـ "الجريدة" إن مجارير
الـ ـص ــرف ال ـص ـح ـيــة (الـ ـمـ ـج ــاري)
استقبلت خالل األمطار األخيرة
على البالد ما يزيد على  600ألف
متر مكعب من المياه فوق الطاقة
االستيعابية لمحطاتها ،إال أن

والية الفقيه مهددة باالنهيار
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وهما :والية الفقيه المطلقة وفرض
القوانين الشرعيةّ ،
مهددان بأنهما لن يجدا من يدافع عنهما ،خالل
العقدين المقبلين ،وهذا يعني انهيار النظام اإلسالمي الذي بناه اإلمام
الخميني من تلقاء نفسه ،من دون حرب وصراع ،إضافة إلى أن هناك
البعض من هؤالء يؤيدون فصل الدين عن السياسة ،ويرفضون السير
في الشوارع البسين زي رجال الدين!».
ً
ً
وأوضح أن الدراسة أكدت أن عددا كبيرا من طالب العلوم الدينية في
ً
الحوزات العلمية يفضلون إنهاء دراساتهم في المراحل األولى ،بدال من
وصولهم إلى مراتب دينية مثل مرتبة حجة اإلســام ،وال يرغبون في
االستمرار بالدراسات الدينية ،ألنها تحتاج إلى وقت طويل وتتطلب
العيش بتقشف ،بسبب الرواتب الضئيلة التي يتلقاها طالب هذه العلوم.
وأشار المصدر إلى أن «ظاهرة جديدة بدأت تتفشى بين طالب العلوم
الدينية ،وهي أن يكونوا رجال دين معاصرين ،العتبارهم أن االستمرار
في سيرهم على خطى كبار رجال الدين السابقين ممكن أن يؤدي بهم
إلى انحصارهم في الحوزة فقط».
ً
ً
وعــزا سبب هــذا التوجه إلــى أن «ع ــددا كبيرا من الذين يستخدمون
ّ
يصرون
رجال الدين في مراسمهم الدينية ،ويدفعون مبالغ كبيرة لهم،
ً
على أن يكون رجل الدين ،الذي يدير مراسمهم ،مثل العزاء ،معاصرا ،وال
يتحدث عن مواضيع تتعب ضيوفهم ،وال يتكلم عن مواضيع سياسية
لها .وعلى هذا
تتعلق بدعم النظام
اإلسالمي ًأو الحكومة أو التبليغ ّ
ً
األساس ،فإننا نشاهد عددا كبيرا من رجال الدين باتوا يتجنبون الدعاية
للجمهورية اإلسالمية وحكومتها ،أو الولي الفقيه ،في خطبهم ،وهو
ً
ً
الموضوع الذي يعتبر أصال ألي خطاب في المساجد ،وهذا أيضا يعتبر
ً
ً
إنذارا كبيرا للنظام اإلسالمي».

مـحـطــات ال ـ ـ ــوزارة ،سـ ــواء الـضــخ
أو الـمـعــالـجــة ،تـعــامـلــت م ــع تلك
الكميات الكبيرة وغير الطبيعية،
بـ ـك ــل ج ـ ـ ـ ـ ــدارة ،وت ـ ـ ــم ت ـصــري ـف ـهــا
وم ــن ثــم تحويلها إل ــى محطات
ال ـم ـع ــال ـج ــة إلج ـ ـ ـ ــراء ال ـم ـعــال ـجــة
الالزمة عليها لالستفادة منها.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
الـ ـسـ ـب ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ـ ــي وص ـ ــول
تـلــك الـكـمـيــات الـكـبـيــرة مــن مياه
األم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى ش ـ ـب ـ ـكـ ــة ص ـ ــرف
الـصـحــي (ال ـم ـج ــاري) ي ـعــود إلــى
تعديات أعــداد كبيرة من بعض
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـبـ ـي ــوت ع ـل ــى شـبـكــة
ال ـ ـص ـ ــرف ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،م ـ ــن خ ــال
إيـصــال وص ــات صــرف األمـطــار
مــن األس ـطــح عـلــى شـبـكــة صــرف
الـ ـصـ ـح ــي ،بــال ـم ـخــال ـفــة ل ـقــانــون
ال ـب ـي ـئ ــة ،م ـ ـشـ ــددة ع ـل ــى أن تـلــك
مخالفة صريحة ،يبنغي تفاديها،
خاصة أن شبكة الصرف الصحية
لها معدالت محددة.
وقــالــت :لــو لــم يتم صــرف تلك
الـ ـكـ ـمـ ـي ــات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي شـبـكــة

آثار األمطار بمنطقة كبد

ال ـص ــرف ال ـص ـح ـيــة ،ل ـك ــان هـنــاك
 600ألــف متر مكعب مــن المياه
على الـطــرقــات وفــي ال ـشــوارع لم
يـتــم تصريفها ،مبينة أن لجنة
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة س ـت ـن ــاق ــش ت ـلــك
المشكلة واآللية التي من خاللها

تراجع المؤشرات الخليجية باستثناء...
نقطة ،ليقفل على مستوى  5149.67نقطة ،في حين زادت الخسائر في
مؤشر السوق األول ،إذ بلغت  0.9في المئة تساوي  47.76نقطة ،ليقفل
على مستوى  5387.53نقطة ،وخسر مؤشر السوق الرئيسي نسبة أقل
كانت  0.4في المئة هي  17.82نقطة ،ليقفل على مستوى  4716.42نقطة.
ً
ً
ً
كـمــا سـجـلــت مـتـغـيــرات ال ـســوق ال ـثــاثــة تــراج ـعــا واض ـح ــا ،قـيــاســا
بمستوياتها خالل األسبوع األول من هذا الشهر ،وخسر النشاط نسبة
 23في المئة من قوته ،في حين تراجعت السيولة بنسبة  13.6في المئة،
وتراجع عدد الصفقات بنسبة  3في المئة ،وهــدأت تعامالت األسهم
ً
القيادية ترقبا لدخول سيولة خالل األسبوع الحالي وإقفاالت نهاية
العام خالل األسبوع األخير من هذا العام ،ولعلها فترة هدوء ما قبل
عاصفة سيولة «فوتسي راسل».
08

كوشنير يضغط لتولي منصب كبير...
من جانب شخصين ،لم يكشفا عن هويتهما ،فإن زوج إيفانكا يدفع
بترشيحه لهذا المنصب أمام والد زوجته ،عبر «تسليط الضوء على
عمله في مجال إصالح القضاء الجنائي ،وقدرته التي أعلنها بنفسه
على العمل مع الديمقراطيين».
ً
وتعليقا على الـخـبــر ،قــالــت الناطقة بــاســم البيت األبـيــض ســارة
ساندرز« :أنا لست على علم بأنه ُينظر في توليه هذا المنصب ،لكن
ً
أعتقد أننا كلنا هنا يمكن أن نعترف بأنه سيكون رائعا في أي دور قد
يختار الرئيس أن يوكله إليه».
وك ــان تــرامــب أع ـلــن ،أم ــس األول ،أن خـمـســة يـتـنــافـســون عـلــى هــذا
ً
المنصب ،مشيرا إلى أن لقاءات عدة أجريت بهذا الشأن.

يمكن إيقاف تلك التعديات على
شبكة الصرف الصحي.

شبكة مياه األمطار
وقــالــت الـمـصــادر إن المشكلة

الـثــانـيــة ال ـتــي سـتـتــم مناقشتها
مع مسؤولي وزارة األشغال هي
مشكلة تعدي البعض على شبكة
مياه تصريف األمطار ،حيث تبين
أن بـعــض ال ـج ـهــات واألش ـخ ــاص
يقومون بايصال مياه المجاري

ّ
والسبت الماضي ،كشف الرئيس األميركي أن جون كيلي (البالغ 68
ً
عاما وأحد أقرب مستشاريه) سيغادر منصبه ككبير موظفي البيت
األبيض في نهاية العام ،في إطار عملية تجديد لفريق ترامب المقرب،
بانتظار الحملة لالنتخابات الرئاسية في .2020
على صعيد آخــر ،وفــي هجوم جديد على فرنسا ،ذكــر تــرامــب في
مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» اإلخبارية ،أن اتفاقية باريس للمناخ،
التي أعلن انسحاب بالده منها العام الماضي ،هي سبب االضطرابات
ً
التي يشهدها البلد األوروبي ،مؤكدا أن «االتفاقية لم تسر على ما يرام
بالنسبة إلى باريس».
مــن جهة ثانية ،قــال مايكل كوهين ،المحامي الشخصي السابق
لترامب ،في مقابلة بثتها أمس «إيه.بي.سي نيوز» ،إن الرئيس طلب
دفع أموال المرأتين ،خالل الحملة االنتخابية في  ،2016وكان يعلم أن
ذلك انتهاك للقانون.
(واشنطن  -أ ف ب ،رويترز)

خسائر اإلسترليني تتفاقم بعد...
متدنية تاريخية ،ليعاود اختراق مستوى الـ 1.25دوالر أميركي ،بعد
أن كان قد هبط عنه يوم الثالثاء ،ألول مرة منذ أشهر.
ويرى أغلب المحللين الماليين أن سعر صرف اإلسترليني واليورو
سيظل يعاني حالة فوضى وعدم استقرار ،حتى يتبين بشكل واضح
مصير الـ  ،Brexitوتتضح االتفاقية التي ستتوصل إليها بريطانيا
ً
مع االتحاد األوروبي ،في حال الخروج ،وما إذا كانت ستظل جزءا من
السوق األوروبية المشتركة أم ال.
من جانبه ،حذر الملياردير البريطاني السير ريتشارد برانسون من
أن المملكة المتحدة ستكون قريبة من اإلفالس ،في حالة عدم التوصل

على شبكة صرف األمطار ،وتلك
م ـخــال ـفــة ي ـع ــاق ــب ع ـل ـي ـهــا ق ــان ــون
البيئة ،حيث إن تلك المياه تسير
ب ــدوره ــا ع ـبــر م ـجــاريــر تـصــريــف
مياه األمـطــار إلــى الخليج ،األمــر
ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي إلـ ــى وج ـ ــود روائـ ــح
كريهة في بعض المواقع ،إضافة
إلى تلوثها بمياه المجاري.
وأوض ـحــت أن وزارة األشـغــال
خالل الفترة السابقة ،ومن خالل
قطاع الهندسة الصحية ووكيله
م .عبدالمحسن العنزي ،حرصت
على مكافحة تلك الـتـعــديــات من
خ ـ ــال ض ـب ـط ـهــا بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،لكونها
م ـخــال ـفــة صــري ـحــة ل ـل ـق ــان ــون ،إال
أن الـ ـتـ ـع ــدي ــات والـ ـكـ ـش ــف عـنـهــا
ت ـت ـط ـل ـبــان م ـج ـه ــودا ك ـب ـي ــرا ،ألن
أغ ـل ــب الـ ــوصـ ــات ت ـك ــون مـخـفـيــة
تحت األرض.

تشديد العقوبات
وشددت المصادر على أهمية

أن تشدد العقوبات في مثل هذه
ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي ت ـضــر بــالـبـيـئــة
الكويتية ،وتضر بالمال العام،
م ــن خ ــال ت ـعــديــات ق ــد ال يمكن
معالجتها في ظل وصــول مواد
مضرة إلى المياه تحتاج إلى آلية
مختلفة في المعالجة.
وأشارت إلى أن قانون الهيئة
العامة للبيئة يشير إ لــى أهمية
أن ي ـتــم إنـ ـش ــاء ب ـعــض مـحـطــات
الـمـعــالـجــة ،س ــواء الـصـنــاعـيــة أو
الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارات ال ـص ـح ـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
لـ ــوزارة الـصـحــة ،مــن أج ــل إج ــراء
الـمـعــالـجــات الــازمــة لمخرجات
تلك الجهات ،وفقا لنوعية هذه
المخرجات ،مبينة أن المعالجة
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ل ـه ــذه ال ـم ـخــرجــات
تختلف اختالفات كليا وجزئيا
عن المعالجة التي يتم إجراؤها
لمخرجات الصرف الصحي في
محطات المعالجة التابعة لوزارة
األشغال.

التفاق بشأن البريكست.
ً
وقال برانسون ،في تصريحات لـ «بي بي سي» ،إنه متأكد تماما من
أن مغادرة االتحاد األوروبــي ،دون التوصل إلى اتفاق ،من شأنها أن
تؤدي إلى إغالق عدد من الشركات البريطانية.
٢٠

ّ
شرطة فرنسا تقتل منفذ هجوم...

ً
في هجوم ستراسبورغ لمعرفة ما إذا كان منفذه تلقى دعما خالل
ً
فراره ،مضيفا أن السلطات ألقت القبض حتى اآلن على سبعة مشتبه
فيهم ،وهم أربعة أقارب وثالثة آخرين من معارفهم.
وعادت الحياة ُ ببطء إلى ستراسبورغ ،وفتحت المدارس أبوابها
بعد غلقها ،كما أعيد َ أمــس ،افتتاح سوق الميالد التقليدي ،الذي
ً
يجتذب سنويا مليوني زائر.
ولم يمنع مقتل شيكات ،محتجي «السترات الصفراء» من مواصلة
الحشد من أجل تظاهرة اليوم ،رغم أصوات معتدلة أكدت أن الوقت
حان للحوار.
و ق ــال مكسيم نـيـكــول للصحافيين فــي فــر ســاي إن متظاهري
«السترات الصفراء» يحشدون أكثر من أي وقت مضى ،في حين كانت
تقف بجانبه بريسيالن لودوسكي التي بادرت إلى نشر العريضة
المعترضة على زيادة ضريبة الكربون التي أطلقت شرارة التحرك.
(باريس  -وكاالت)
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محليات
الطيار :تخفيض  %70من استهالك الكهرباء بالمساجد
• أكدت لـ ةديرجلا• تغيير  %30من إضاءتها إلى «»LED
• «تركيب عدادات ذكية للمياه لمتابعة الكميات المستهلكة على مدار الساعة»
سيد القصاص

خفضت اإلدارة الهندسية
في مساجد الكويت نسبة
استهالك الكهرباء إلى نحو
 70في المئة من خالل إغالق
أجهزة التكييف منذ بداية
نوفمبر واستبدال اإلضاءة
المتوهجة بالموفرة.

كرمت وزارة الكهرباء والماء،
اإلدارة ا ل ـه ـن ــد س ـي ــة فـ ــي ق ـط ــاع
ال ـم ـســاجــد ،م ــع ف ــري ــق الـتــرشـيــد
ال ـتــابــع ل ـهــا ،ل ـج ـهــوده وتـعــاونــه
م ــع "ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء" بخفض
األحمال ،مع الحرص على تركيب
الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة ،وتخفيض
استهالك الطاقة الكهربائية في
المساجد بنحو  70في المئة.
وق ــال ــت م ــدي ــرة إدارة ك ـف ــاء ة
ال ـطــاقــة وال ـتــرش ـيــد ف ــي ال ـ ــوزارة
م .إق ـ ـبـ ــال الـ ـطـ ـي ــار لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"
إن ـ ــه "ت ـ ــم ف ـع ـل ـيــا إي ـ ـقـ ــاف أج ـه ــزة
ال ـت ـك ـي ـي ــف فـ ــي ج ـم ـي ــع م ـســاجــد
الـكــويــت منذ األول مــن نوفمبر،
وب ـ ـ ــدأت اإلدارة ال ـه ـنــدس ـيــة فــي
القطاع تجري الصيانة الالزمة
للمكيفات واألجهزة الكهربائية
ف ــي ال ـم ـســاجــد" ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
توفير ما يقارب من  70في المئة

الترشيد ...والحفاظ
على المال العام
قالت الطيار" :حرصنا خــال الفترة الماضية على التوعية،
إضــافــة إلــى مخالفة بعض الـجـهــات ،حــرصــا على الـمــال الـعــام"،
مشددة على أن "ترشيد االستهالك" أصبح ثقافة في العديد من
دول العالم ،ومنها بعض دول الخليج ،األمر الذي ينبغي معه أن
ننهج في الكويت هذا النهج في التوعية.
وأشــارت إلى أن ترشيد االستهالك في الكهرباء والماء يعني
"التمتع بخدمات ال ــوزارة ،والعيش في بيئة خالية من التلوث،
والمحافظة على المال العام" ،الفتة إلى أن الفكر الترشيدي ينبغي
أن ينطلق من إحساس اإلنسان بحبه لوطنه وأهمية أن يحافظ
عليه ،وتلك هي الرسالة التي نسعى إلى ارسالها إلى كل بيت من
خالل الفعاليات المختلفة التي تقيمها "الكهرباء والماء".

من االستهالك خالل هذه الفترة
يعد رقـمــا كبيرا يحسب ل ــوزارة
األوقاف والقائمين عليها.

عقود الصيانة
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه م ــن الـمـقــرر
أن ت ـع ــود أج ـه ــزة الـتـكـيـيــف إلــى
العمل في المساجد ،مع ارتفاع
درج ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـ ـجـ ــو ب ــداي ــة
م ــن مـ ـ ــارس ،مــوض ـحــة أن عـقــود
الصيانة الجديدة في المساجد
تشترط أن تكون اإلضاءة بجميع
الـ ـمـ ـس ــاج ــد داخ ـ ـ ـ ــل م ـح ــاف ـظ ــات
الكويت من النوع الموفر (،)LED
وخالل الفترة القادمة ستستبدل
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــاءة ال ـق ــدي ـم ــة ال ـحــدي ـثــة
الـ ـم ــوف ــرة ،وك ــذل ــك ت ـش ـتــرط تلك
العقود أن يتم استخدام "مرشدات
المياه" لترشيد االستهالك ،في
ظل ارتفاع تعرفة االستهالك على
ً
القطاعات المختلفة ،وفقا لقانون
التعرفة الجديد.
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت ا لـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــار ،إن "إدارة
ال ـم ـس ــاج ــد غـ ـي ــرت خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية ما يتراوح بين  20إلى 30
في المئة من اإلضاءة في مختلف
المساجد إلى إضاءة " ،"LEDوهي
خ ـط ــوة ع ـل ــى ال ـط ــري ــق الـصـحـيــح
ل ـتــرش ـيــد االس ـت ـه ــاك ،وت ــم كــذلــك
تركيب عدادات ذكية لـ 11مسجدا،
منها  4في اليرموك والباقي سيتم
تركيبها في الرقعي ،والعارضية،
والشويخ الصناعية" ،مبينة أن تلك
العدادات ستكون خاصة بالمياه
لمعرفة الكميات المستهلكة على
مدار الساعة.

حجم المسجد
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى

«السكنية» :طرح مناقصات تنفيذ
«جنوب صباح األحمد» العام المقبل
•

يوسف العبداهلل

تستعد ا لـمــؤ سـســة ا لـعــا مــة للرعاية
السكنية لبدء جدولة عقود مشروعها
الجديد بجنوب مدينة صباح األحمد
مع حلول العام المقبل  2019للوقوف
على الجداول الزمنية المناسبة لطرح
مناقصات تنفيذ المشروع في مرحلته
األول ـ ـ ــى ،ال ـت ــي ت ـضــم  12ألـ ــف قـسـيـمــة
المزمع توزيعها خالل السنة المالية
ا لـ ـج ــار ي ــة  2019 /2018م ــن إ ج ـمــا لــي
و حــدات المشروع البالغ عددها نحو
 25ألف قسيمة سكنية.
وع ـل ـمــت "ال ـج ــري ــدة" م ــن م ـصــادرهــا
ا لـخــا صــة ،أن ا لـمــؤ سـســة ستعمل على
تجهيز الخطوات التنفيذية للمشروع
بشكل مشابه لمدينة المطالع السكنية
مع بداية العام المقبل بعد االنتهاء من
برمجة ا لـعـقــود اإل نـشــا ئـيــة للمشروع،
م ـف ـيــدة بـ ــأن طـ ــرح ع ـقــد ت ـن ـف ـيــذ الـبـنــى
التحتية للقسائم الموزعة خالل السنة
ا لـجــار يــة بــإ جـمــا لــي  12قسيمة ،سيتم
تحديده بعد االنتهاء من عقد تخطيط
وتصميم المدينة في أغسطس ،2019
كما هو محدد وفق الجداول الزمنية.

 13ألف قسيمة
و ك ـش ـف ــت ا لـ ـمـ ـص ــادر أن ا ل ـمــؤ س ـســة

ل ـ ــم ت ـ ـحـ ــدد بـ ـع ــد ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
للقسائم المتبقية من إجمالي وحدات
ال ـم ـش ــروع ،وال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا ن ـحــو 13
ألف قسيمة لطرحها ضمن توزيعات
ا لـسـنــة ا لـمــا لـيــة ا لـمـقـبـلــة 2020 /2019
مــن عــدم ـهــا ،مـتــوقـعــة فــي الــوقــت ذاتــه
اسـتـكـمــال الـتــوزيـعــات عـلــى الـمـشــروع
ذات ــه ،مــا لــم ت ـطــرأ مـسـتـجــدات جــديــدة
على المشروع ،والفتة الى أن المؤسسة
قد تستغل جزء ا من مساحة المشروع
ضمن الشق االستثماري في المحور
الخدمي للمدينة.

توزيع الدفعة األخيرة
مــن جــانــب آخ ــر ،انـتـهــت "الـسـكـنـيــة"،
أمس األول ،من توزيع وإ جــراء القرعة
عـلــى الــدف ـعــة ال ـســادســة واألخ ـي ــرة في
ج ـن ــوب مــدي ـنــة ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،الـتــي
تـ ـض ــم  281ق ـس ـي ـم ــة بـ ـمـ ـس ــا ح ــة 400
مـ ـت ــر مـ ــربـ ــع لـ ـك ــل م ـن ـه ــا مـ ــن إج ـم ــال ــي
قسائم الضاحية  ،N4على أن تستعد
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ف ـ ــي مـ ـبـ ـن ــاه ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
بجنوب السرة ،السبت المقبل لتوزيع
بـ ـط ــاق ــات الـ ـق ــرع ــة عـ ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن
المخصص لهم حتى تاريخ  9يونيو
 ،2009لدخول الدفعة األولى التي تضم
 279قسيمة من قسائم الضاحية .N2

الطيار أمام أحد عدادات المياه الذكية
إلى إجراء دراسة حول استهالك
ال ـم ـســاجــد م ــن ال ـم ـي ــاه ،بحسب
حـجــم كــل مـسـجــد ،حــرصــا منها
على ضبط المخالفات والتعديات
عـ ـل ــى مـ ـي ــاه الـ ـمـ ـس ــاج ــد ،والـ ـت ــي
يستغلها بعض العمالة في غسل
السيارات.
وأوضحت أن "العدادات الذكية
ي ـتــم تــركـي ـب ـهــا ب ـجــانــب ع ـ ــدادات
ال ـ ـ ـ ــوزارة ال ـق ــدي ـم ــة ،بـ ـه ــدف أخ ــذ
قـ ـ ـ ــراءات س ــري ـع ــة ع ــن اس ـت ـهــاك
المياه لكل مسجد ،وإجراء مقارنة
بين تلك المساجد لمعرفة معدل
االس ـت ـهــاك ال ـيــومــي ،واألس ـبــاب
الـتــي ت ــؤدي إلــى وج ــود اختالف

البلدية :تحرير  58مخالفة ورفع
 86سيارة في «العاصمة»
أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت ،أن
إدارة النظافة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة
العاصمة رفعت  167808م 3من المخلفات واالنقاض
السكنية واإلنشائية ،خالل شهر نوفمبر الماضي.
وأوضــح مدير إدارة النظافة وإشـغــاالت الطرق
بـبـلــديــة الـعــاصـمــة مـشـعــل ال ـع ــازم ــي ،ف ــي تصريح
صحافي ،أمس ،أن الحمالت التفتيشية أسفرت عن
توجيه  739إن ــذارا و 568تعهدا ،فضال عــن وضع
 4198ملصقا على سيارات مهملة ومعروضة للبيع
ورفع  86سيارة مهملة واإلفراج عن  96سيارة ،إلى
جانب نقل حمولة  166تنكر مجاري.
وأش ــار ال ـعــازمــي إل ــى أن إدارة الـنـظــافــة العامة
وإشغاالت الطرق قامت بتحرير  58مخالفة ،إذ قامت
مراقبة النظافة العامة بتحرير  55مخالفة ،في حين
قامت مراقبة إشغاالت الطرق بتحرير  3مخالفات.
وذكـ ــر أن ع ــدد ال ـتــراخ ـيــص ال ـتــي ت ــم إص ــداره ــا
ً
 12ترخيصا ،فــي حين تــم تجديد  ،47كاشفا عن
تحصيل  48.865.998دينار ايرادات من المخالفات
والرسوم ،وأن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها
من المخالفات بلغت  4.470.798دينار ،ومن الرسوم
بلغت  44.395.200دينار.
ودعا العازمي المواطنين والمقيمين إلى إرسال
مالحظاتهم الـتــي تتعلق بـ ــإدارة الـنـظــافــة العامة
وإشغاالت الطرق بمحافظة العاصمة ،عبر حساب
البلدية بمواقع التواصل االجتماعي ،مشددا على
عدم التهاون في التعامل مع أي مالحظة أو شكوى،
مشيرا إلــى أنــه يتابع هــذه المالحظات بمشاركة
ف ــري ــق م ـخ ـتــص م ــن ال ـم ـف ـت ـش ـيــن ال ــذي ــن ي ـقــومــون
بالتعامل مع الشكاوي والمالحظات فور تسلمها.

«اإلطفاء» :إخماد حريق في بناية بالسالمية
ً ً
أجرت تمرينا عمليا في بنك الكويت والبحرين بمنطقة شرق
•

محمد الشرهان

ذك ـ ــرت إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلع ـ ــام
باإلدارة العامة لإلطفاء أنه ورد بالغ الى مركز
العمليات يفيد باندالع حريق عمارة بمنطقة
السالمية ،حيث تم توجيه مراكز إطفاء البدع
والسالمية واإلنقاذ الفني ،بقيادة رئيس مركز
البدع العقيد ناصر الكندري.
وقالت اإلدارة ،في بيان ،إن الحريق نشب
في شقة بالطابق  ،12وعلى الفور فصل رجال
اإلطفاء التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل،
وت ــم إخ ــاء ال ـع ـمــارة مــن ال ـس ـكــان ،الف ـتــة إلــى
تشكيل مجموعات لإلنقاذ والمكافحة ،حيث
ّ
تمكن رجــال اإلطـفــاء مــن الــوصــول إلــى نقطة
الحريق ومكافحته وإخ ـمــاده ،لمنع حــدوث
ام ـتــداد لــه فــي األمــاكــن الـمـجــاورة والـحــد من
خطورته.
مــن جـهــة أخ ــرى ،أج ــرت "اإلط ـف ــاء" تمرينا
عمليا أمس األول في بنك الكويت والبحرين،
منطقة شرق ،وذلك لقياس مدى جاهزية فرق
اإلطفاء في التعامل مع مثل هذه الحوادث.
وأوض ـحــت اإلدارة أن سـيـنــاريــو التمرين

رجال اإلطفاء يكافحون الحريق

تـضـمــن حــريـقــا فــي الـ ــدور ال ـســابــع ،حـيــث تم
على الفور تحريك مركز إطفاء الهاللي ،وعند
الوصول تم تشكيل فرقتين؛ األولــى لإلنقاذ
والثانية للمكافحة.
وتــاب ـعــت :تـمــت عملية إخ ــاء الـمـبـنــى من
الـعــامـلـيــن ،وتـبـيــن وج ــود شـخــص عــالــق في

الــدور الثاني ،وآخــر في الــدور الثالث ،وعلى
الفور تمكنت فرقة اإلنـقــاذ من الــوصــول الى
العالقين وإخراجهم وتسليمهم الى الطوارئ
الطبية ،بينما أتمت فرقة المكافحة عملها
بإخماد الحريق.

ف ــي االس ـت ـهــاك بـيــن ك ــل مسجد
واآلخر ،وعند نجاح تلك التجربة
س ـت ـع ـم ــم عـ ـل ــى بـ ــاقـ ــي م ـس ــاج ــد
الكويت".
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ح ـ ـمـ ــات
الضبطية القضائية على الجهات
ا لـحـكــو مـيــة المختلفة مستمرة،
حيث تحرص الوزارة من خاللها
عـلــى الـتــوعـيــة ف ــي ال ـم ـقــام األول
بأهمية ترشيد االستهالك ،مبينة
أن هناك عدة محاضرات تقدمها
الوزارة في هذا المجال من خالل
زيارات متعددة لتلك الجهات.

«التربية» :تشكيل لجنة للتخطيط
ً
استعدادا للعام الدراسي المقبل
أصـ ـ ـ ــدر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي،
قـ ـ ــرارا بـتـشـكـيــل لـجـنــة الـتـخـطـيــط
وال ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي
( ،)2020-2019ف ــي إطـ ــار تـطــويــر
أسـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط ألعـ ـ ـم ـ ــال
االستعداد الستقبال العام الدراسي
ال ـج ــدي ــد ع ـلــى ن ـحــو أك ـث ــر مــرونــة
ً
وفاعيلة وأسرع إنجازا.
وقالت وزارة التربية في بيان،
أمـ ـ ــس األول ،إنـ ـ ــه بـ ـن ــاء عـ ـل ــى مــا
تقتضيه مـصـلـحــة ال ـع ـمــل ،ووفــق
ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ـ ـ ــوزاري ،ت ـش ـكــل الـلـجـنــة
برئاسة وكـيــل ال ــوزارة ،وعضوية
ال ـ ــوك ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن ،وح ـ ــددت
مهامها بمتابعة أعمال القطاعات
المختلفة بها.
وف ـي ـمــا ي ـخــص ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم
العام فإنه تتمثل مهامه وفق القرار
بتحديد االحتياجات من الفصول
اإلن ـشــائ ـيــة وال ـص ـيــانــة ال ـجــذريــة،
واالنتهاء منها قبل تاريخ  30أبريل
من العام المقبل ،وتحديد الميزانية
التقديرية ألعــداد الطلبة المتوقع
بحسب الفصول والمراحل للعام
الــدراســي الـقــادم في موعد أقصاه
 17يناير المقبل.
ً
ومن مهام القطاع أيضا ،حسب
القرار ،تحديد الميزانية التقديرية
مــن معلمي ال ـم ــواد الــدراس ـيــة في
مــوعــد أق ـص ــاه  17يـنــايــر الـمـقـبــل،
وت ـحــديــد أعـ ــداد المعلمين الــذيــن

ت ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــم الـ ـ ـ ـ ــوزارة بـحـســب
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد ،وم ـخ ــاط ـب ــة
إدارة الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ،إلع ــان
الـحــاجــة مــن الــوظــائــف التعليمية
(م ـح ـل ـيــة – خ ــارجـ ـي ــة) ف ــي مــوعــد
أقصاه  31مارس المقبل.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار مـ ـ ــوعـ ـ ــد ع ـق ــد
مقابالت التعاقد المحلي لتوفير
االح ـ ـت ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة م ــن
المعلمين اب ـت ــداء مــن  17فـبــرايــر،
وعقد اختبارات الوظائف اإلشرافية
في موعد أقصاه  17فبراير أيضا،
وإصـ ـ ـ ــدار قـ ـ ـ ــرارات ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
م ـق ــاب ــات ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــرافـ ـي ــة،
والبدء في عقد المقابالت في موعد
أقصاه  3مارس المقبل.
ك ـم ــا حـ ــدد ال ـ ـقـ ــرار بـ ــدء إصـ ــدار
قرارات الترقية للوظائف اإلشرافية
في موعد أقصاه  30أبريل ،وإعداد
قــرار مواعيد تسلم المعلمين في
م ــوع ــد أقـ ـص ــاه  5م ــاي ــو ،وإعـ ـ ــداد
قــرار ال ــدورة التدريبية للمعلمين
والمعلمات الجدد في موعد أقصاه
 12يوليو المقبل.

لجنة التسميات

ك ـمــا ت ـح ــدد ل ـل ـق ـطــاع مـتــابـعــة
إص ـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــرار رقـ ــم ( ،)1وقـ ــرار
الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــت لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي
 2020 -2019فــي مــوعــد أقـصــاه
األول من أبريل ،وإصــدار قرارات
تسمية ال ـمــدارس بعد االعتماد

حامد العازمي

مــن لجنة الـتـسـمـيــات ،وترشيح
أس ـم ــاء ال ــوف ــود م ــن الـمــوجـهـيــن
للجان التعاقد الخارجي ،للعرض
على وكيل الوزارة ،وإعداد قرارات
وفود التعاقد الخارجي في موعد
أقصاه الثالث من مارس من العام
المقبل.
ونــص الـقــرار بالنسبة لمهام
ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة
والتخطيط على تحديد المدارس
الـجــديــدة ،وال ـمــدارس الخاضعة
للهدم وإع ــادة البناء ،والفصول
اإلن ـ ـشـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي
 ،2020/2019وتحديد احتياجات
المدارس العاملة من المتطلبات
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ــراف ــق م ـ ــدة ع ــام
دراسي قادم.

عقود النظافة والتغذية والحراسة
أوضح قرار تشكيل لجنة التخطيط والمتابعة
أن قطاع الشؤون اإلدارية يختص بتحديد الحاجة
من عقود (النظافة /التغذية والمراسلة /الحراسة/
الحافالت) ،على أن تتم مخاطبة الشركات المتعاقد
معها إلدراج الـمــدارس الجديدة ضمن عقودها،
وتوفير الخدمة لها ،وذلك قبل بداية العام الدراسي

في موعد أقصاه  30أبريل من العام المقبل.
وأكد القرار أن القطاع معني بمتابعة العقود
السارية ،والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي
قاربت على االنتهاء ،والبدء في إجــراء ات تمديد
العقود التي شارفت على االنتهاء ولم يتم طرحها
أو البت في ترسيتها.
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هيئة الصناعة ترصد ميزانية  7مشاريع إلنشاء مدن صناعية
ةديرجلا
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أكدت أن لديها القدرة على دفع مسيرة التنمية في رؤية 2035
محيي عامر

وسط تأكيد الهيئة العامة
للصناعة أن لديها القدرة على
تحقيق المطلوب منها في رؤية
 ،2035كشفت عن  7مشاريع
تم طرحها للعقود الصناعية.

أكــدت الهيئة العامة للصناعة
أن ـه ــا ت ـه ــدف إل ــى تـنـمـيــة الـقـطــاع
الصناعي في البالد والنهوض به
واإلشراف عليه ،كي يتبوأ المكانة
المرجوة له في االقتصاد الوطني،
على ضــوء األه ــداف والسياسات
ال ــرام ـي ــة الـ ــى تـشـجـيــع الـصـنــاعــة
المحلية وتطويرها وحمايتها،
وتهيئة المناخ المالئم لها ،وذلك
ف ــي اطـ ــار الـخـطــة ال ـعــامــة لـلــدولــة
لتحديد استراتيجيات التصنيع
وتوجهات التنمية الصناعية.
وقــالــت الـهـيـئــة ،فــي رده ــا على
اقـ ـ ـت ـ ــراح ب ــرغ ـب ــة ل ـل ـن ــائ ــب مـحـمــد
الحويلة ،حصلت «الجريدة» على
نسخة منه ،إنها عملت ،مــن هذا
المنطلق ،منذ إنشائها ،على تنفيذ
مهامها واختصاصاتها الموكلة
ً
إل ـي ـه ــا ،وفـ ـق ــا ل ـمــا ي ـمـلـيــه قــانــون
الصناعة رقــم  1996/56فــي شأن
إصــدار قانون الصناعة والئحته
التنظيمية المعدل بالقانون رقم
 2009/22فــي شــأن الموافقة على
نـظــام قــانــون التنظيم الصناعي
ال ـمــوحــد لـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الـخـلـيـجــي والئ ـح ـتــه الـتـنـفـيــذيــة،

وكل قرارات مجلس الوزراء الموقر
والـ ـق ــرارات ذات الـصـلــة المنظمة
للنشاط الصناعي.
وأض ــاف ــت« :وفـ ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
دأ بــت الهيئة على تنمية القطاع
الصناعي بكل السبل ،وبخاصة
ف ــي تــوف ـيــر ال ـق ـســائــم الـصـنــاعـيــة
وتـهـيـئــة الـبـنــى الـتـحـتـيــة لتنفيذ
مـ ـش ــاريـ ـع ــه ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـت ـط ـل ـبــات
واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـخ ــاص ــة لـلـبـنــى
التحتية ،وبمعايير جودة تناسب
الغرض من تخصيص تلك المواقع
وت ـ ـخـ ــدم االنـ ـشـ ـط ــة الـ ـت ــي سـيـتــم
توطينها».
واستطردت الهيئة« :وهنا نود
أن نشير الــى الـمـشــاريــع الحالية
والمستقبلية التي رصدت الهيئة
العامة للصناعة ميزانية لتنفيذها
والتي يمكن إيجازها باآلتي:
 - 1االنتهاء من مشروع إنشاء
وتطوير وصيانة البنية التحتية
للقطعة  11مــن منطقة صبحان،
ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ــم مـ ــن خ ــال ــه تــوف ـيــر
( )172ق ـس ـي ـمــة ف ـئ ــة  1000مـتــر
مربع ألنشطة خفيفة ومتوسطة
وتوزيع عدد ( )55قسيمة صناعية

أهداف رؤية «الصناعة»
• زيـ ـ ـ ــادة ال ـم ـن ــاط ــق ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة
الخدمات وتطوير المناطق الصناعية الحالية
بقيادة القطاع الخاص ،من خالل تطوير البنية
التحتية الصناعية لسد حاجة المستثمرين من
القسائم الصناعية وتقليص المدة الزمنية الالزمة
للحصول على القسيمة الصناعية.
• تحسين بيئة االعمال في القطاع الصناعي،
وذلك لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية ،إذ
إن الدول تسعى الى تحسين ترتيبها في مؤشر
ممارسة انشطة االعمال الصادر عن البنك الدولي
ومؤشرات االداء العالمية األخرى ذات الصلة.
• إطالق تجمعات صناعية في مجال الصناعات

البتروكيماوية والبالستيك واألدوي ــة الحيوية
والغذائية ،حيث يعتبر نموذج التجمع الصناعي
من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي.
• تعزيز رأس المال البشري وخلق فرص عمل
مجدية للشباب الكويتي مــن خــال التعاون مع
المؤسسات التعليمية في البلد لتزويد الشباب
ب ــال ـم ـه ــارات ال ــازم ــة ل ـل ـص ـنــاعــات ال ـقــائ ـمــة على
المعرفة.
• ت ـش ـج ـيــع ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ال ــوط ـن ـي ــة مـ ــن خ ــال
تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في األسواق
الخارجية.

ل ـ ـتـ ــوس ـ ـعـ ــات مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ص ـب ـح ــان
لألنشطة غير الغذائية.
 - 2تـصـمـيــم وت ـن ـف ـيــذ وإن ـج ــاز
وص ـيــانــة أع ـمــال الـبـنـيــة التحتية
لمنطقة الشدادية الصناعية ويقع
المشروع على بعد  13.40كم غرب
م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي وج ـنــوب
غرب طريق الدائري السابع ،على
مـســاحــة تبلغ  4885مـتــرا مربعا،
وس ـي ـتــم خ ــال ــه تــوف ـيــر ال ـم ـشــروع
 1036قسيمة فئة  1000متر مربع
ألنشطة خفيفة ومتوسطة.
 - 3تصميم وإ ن ـش ــاء وتشغيل
وصيانة البنية التحتية لمنطقة
النعايم الصناعية والسكراب على
مساحة تبلغ  8كم 2خصصت منها
مساحة  6كم 2للنشاط الصناعي
ومساحة  2كم 2كنطقة للسكراب،
وس ـي ـت ــم مـ ــن خ ــال ــه ت ــوف ـي ــر 100
قسيمة صناعية ،وتعد اول مدينة
صناعية ذكية متكاملة الخدمات
م ــن م ـج ـم ـعــات ووحـ ـ ــدات تـخــزيــن
وسكن عمال ومرافق عامة ،وسيتم
توطين مختلف االنشطة الصناعية
والخدمية.
 - 4مـ ـش ــروع تـصـمـيــم وإن ـش ــاء
وإنـجــاز وصيانة البنية التحتية
لعدد من القطع بمنطقة الشعيبة
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـغـ ــربـ ــي،
وتحديث البنية التحتية القائمة
حــال ـيــا ،وسـي ـتــم خــالــه اسـتـكـمــال
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وتـنـظـيــم منطقة
الشعيبة الصناعية القطاع الغربي
للقطع ( ،)11 ،10 ،9 ،8 ،6وربطها
على الشبكات المحيطة ،مع عمل
ال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـ ـ ـ ــازم مـ ــع الـ ـ ـ ـ ــوزارات
والـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـمـعـنـيــة
و تـحــد يــث البنية التحتية للقطع
القائمة ،تمهيدا لتوطين صناعات
اسـتــراتـيـجـيــة ف ــي ح ــال الـحـصــول
على الموافقة البيئية من الجهات
المختصة.
 - 5إن ـشــاء الـمــديـنــة الصناعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة غ ــرب

الهيئة العامة للصناعة
ال ـ ـسـ ــال ـ ـمـ ــي ،بـ ـمـ ـس ــاح ــة 79كـ ـ ـ ـ ــم،2
ـار عـمــل دراس ــة ح ــول المدينة
وج ـ ٍ
الصناعية واالقتصادية في منطقة
ال ـس ــال ـم ــي ووضـ ـ ــع االطـ ـ ــار ال ـع ــام
لسياسات تنمية المنطقة واعداد
تـ ـص ــور ح ـ ــول بـ ــدائـ ــل ال ـت ـخ ـط ـيــط
للمشروع.
 - 6إقـ ــامـ ــة ت ـك ـن ــول ــوج ــي بـ ــارك
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـش ــدادي ــة ال ـص ـنــاع ـيــة،
وي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء م ـج ـم ــع
ت ـك ـنــولــوجــي بـمـنـطـقــة ال ـش ــدادي ــة
الـصـنــاعـيــة ،لتشجيع االبـتـكــارات
الصناعية التكنولوجية وتطبيقها
في العديد من المجاالت التي يمكن
لــدو لــة ا ل ـكــو يــت ان تستفيد منها
كقطاع البتروكيماويات والطاقة
المتجددة ومصادر المياه وغيرها.
 - 7تـطــو يــر منطقة الصناعات
الـ ـت ــدوي ــري ــة ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـس ــال ـم ــي
بمساحة  2كم ،2األمر الذي سيوفر
 184قسيمة تتراوح مساحاتها ما
بين  5000م 2و10000م.»2

فيما يلي إحصائية بــالــدورات
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ل ـل ـق ـط ــاع
الصناعي خالل ،السنوات الخمس
السابقة:
  2013/2012عــدد المشاركين197
  2014/2013عــدد المشاركين242
  2015/2014عــدد المشاركين132
  2016/2015عــدد المشاركين125
  2017/2016عدد المشاركين 69وعـ ـ ــن عـ ـم ــل ل ـ ـق ـ ــاءات م ـب ــاش ــرة
ب ـي ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـح ـكــوم ـي ـيــن
وأص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـص ــان ــع ال ـكــوي ـت ـيــة
لــات ـفــاق عـلــى األسـ ــس وال ـم ـبــادئ
وا لـتــو صـيــات المتعلقة بتطلعات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص واح ـت ـي ــاج ــات ــه
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،أك ـ ـ ــدت ال ـه ـي ـئ ــة أن ـهــا
دأب ــت مـنــذ انـشــائـهــا عـلــى ترتيب
واجـ ــراء ل ـقــاء ات مــع المستثمرين

العدساني :إلغاء زيادة أسعار البنزين والكهرباء ضرورة
«الحكومة تتحجج بأعذار ال يمكن قبولها وعليها التقيد بالميزانيات»
قال النائب العدساني ،إن تقنين
الميزانية وتقليص المصروفات
جيوب المواطنين أمر
من خالل ً
ً
مرفوض جملة وتفصيال.

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ـ ــاض
ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي ،أن ه ـ ـنـ ــاك ع ــدة
قــوان ـيــن ،مـنــذ فـتــرة وه ــي على
جدول األعمال ،تتعلق بتحسين
معيشة المواطنين وتخفيف
األعـبــاء المالية عنهم ،إضافة
إلى إلغاء الوثيقة االقتصادية
ً
رسـ ـمـ ـي ــا فـ ــي بـ ــدايـ ــة الـمـجـلــس
الـ ـح ــال ــي ،وال ـ ـتـ ــي أقـ ـ ــرت خ ــال
المجلس الماضي.
وقال العدساني في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ال
يـقـتـصــر ع ـلــى «غ ـ ــاء» الــوثـيـقــة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،بـ ـ ــل ي ـ ـجـ ــب أن
يـتـبـعـهــا إقـ ـ ــرار ال ـقــوان ـيــن ذات
الصلة ،التي قدمها معظم نواب
المجلس الحالي ،منها العودة
إل ــى أس ـعــار الـبـنــزيــن السابقة،
وأال تـتــم زي ـ ــادة س ـعــره إال من
خالل مجلس األمة ،كي ال تنفرد
الحكومة بالقرارات ،ومن ضمن
هذه القوانين العودة إلى أسعار
الكهرباء والـمــاء السابقة ،ألن
كل ما ذكر له تبعات وسلبيات

على أسعار السلع والمنتجات
ً
عموما.
و ط ـ ــا ل ـ ــب وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة،
و»ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة» ،وك ــل
ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة بـتـشــديــد
الرقابة على أسعار المنتجات
وتحقيق المنافسة التجارية
وم ـ ـنـ ــع االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار وال ـ ـحـ ــرص
عـلــى جـ ــودة الـمـنـتـجــات وع ــدم
إعطاء فرصة لبعض الشركات
باستغالل الظروف االقتصادية
ورفــع األسـعــار والمتضرر هو
المستهلك.
ً
وأضــاف بأنه بــات ضروريا
إق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بأسعار الـخــدمــات ،السيما أن
الحكومة كانت تتحجج بأعذار
ال يـمـكــن قـبــولـهــا م ـثــل الـعـجــز
ً
في الميزانية ،مــؤكــدا أن «على
الحكومة وقــف الـهــدر والتقيد
ب ـقــواعــد ال ـم ـيــزان ـيــة وال ـص ــرف
حـســب الـمـحــدد والمعتمد في
ميزانية الجهات الحكومية.
وقـ ـ ــال الـ ـع ــدس ــان ــي ،إن ـ ــه فــي

جلسة الثالثاء الماضي وافق
ال ـم ـج ـلــس ع ـل ــى رد ال ـح ـكــومــة
حـ ـ ـ ـ ــول رسـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــه الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بــاألربــاح المحتجزة وحساب
الـعـهــد وت ـحــويــل رد الحكومة
ا لـمـتـضـمــن ن ـحــو  259صفحة
ب ـشــأن الـمـعــالـجــات والـتـقــاريــر
إلى لجنة الميزانيات والحساب
الختامي لدراسة ردود الجهات
ً
الحكومية ،خصوصا أنه تمت
االستعانة فــي هــذا الموضوع
ب ــالـ ـجـ ـه ــات الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وه ـم ــا
ديوان المحاسبة و»المراقبين
الماليين».
وأك ـ ـ ـ ــد أن ع ـ ـلـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة
أخ ـ ــذ الـ ـم ــوض ــوع ع ـل ــى مـحـمــل
الجد والسعي والـحــرص على
ح ـس ــم وم ـع ــال ـج ــة ال ـم ــوض ــوع
ً
وخصوصا أن «حساب العهد»
وص ــل إل ــى  6م ـل ـيــارات دي ـنــار،
وتمت معالجة نحو  900مليون
دي ـن ــار وزاد م ـقــابــل ذل ــك فيما
يقارب مليار دينار.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه «ع ـ ـ ـلـ ـ ــى رئـ ـي ــس

ال ـح ـكــومــة وال ـج ـهــات المعنية
ومسؤوليها من وزراء ورؤساء
م ـجــالــس إدارات الـمــؤسـســات
والهيئات الحكومية ومديريها
التنفيذيين التقيد بالميزانية
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد أوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف
بــال ـطــريــق األم ـث ــل وأال تـتـعــذر
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـ ــأسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط
وال ـ ـع ـ ـجـ ــوزات ع ـن ــد ال ـم ـطــال ـبــة
بمناقشة وإقرار القوانين التي
ت ـس ــاه ــم م ــن ت ـخ ـف ـيــف األعـ ـب ــاء
ال ـم ــال ـي ــة وارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـت ـكــال ـيــف
ً
على المواطنين خصوصا أن
ً
األكثر تأثرا هم أصحاب الدخل
المحدود الذين لديهم التزامات
مالية».
وأكد العدساني أن الميزانية
بـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـب ـ ــط أوج ـ ـ ــه
ا ل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ،أل ن ـ ـهـ ــا أداة ض ـبــط
ورقابة والحسابات الختامية
خـيــر دلـيــل عـلــى ذل ــك ،ل ــذا على
الحكومة مــرا جـعــة الحسابات
ال ـخ ـت ــام ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة واألخـ ـ ــذ
ب ـع ـيــن االعـ ـتـ ـب ــار ال ـمــاح ـظــات

رياض العدساني

والـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـجـ ـه ــات
ال ــرق ــابـ ـي ــة وتـ ــوص ـ ـيـ ــات لـجـنــة
ً
ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا ع ـلــى
ضــرورة عــدم تقنين الميزانية
وت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات عــن
المواطنين فهذا
طريق جيوب
ً
ً
األمر مرفوض جملة وتفصيال.

الرويعي لتسهيل «قرض المتقاعدين»
ذك ــر أم ـيــن ســر مـجـلــس األمـ ــة ،الـنــائــب د .عــودة
الرويعي ،أن اقتراحه بشأن تقديم المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية قرضا حسنا للمتقاعدين
هو من باب تسهيل جزء من أمورهم الحياتية.
وقــال الــرويـعــي ،فــي تصريح لــه« ،عندما قدمت
م ـق ـتــرح ال ـق ــرض ال ـح ـســن لـلـمـتـقــاعــديــن ،وض ـحـ ُـت
أن مـقــاصــده هــي تسهيل الـحـصــول عـلــى الـقــرض
للمتقاعد وحصوله على مبلغ مالي يساهم في حل
جزء من أمــوره» ،مبينا أن «سهولة الحصول على
القرض يجب أال تصاحبها صعوبة تسديده ،وأثق

بــأن اللجنة المالية البرلمانية ستتبنى مقاصد
االقتراح وستدعمه بإنصاف وتحقق مقاصده».
ّ
وبين الرويعي أن «الـشــروط الخاصة بالقرض
الحسن للمتقاعد ،كما بينت ذلك باالقتراح ،يجب
أن تنظمها الــائـحــة التنفيذية لـلـقــانــون مــن قبل
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وال بأس
من ذكر بعض المقترحات التي تضمنها االقتراح
أو المطلوب تعديلها أو إضافتها ،كمضي  3سنوات
عـلــى الـتـقــاعــد ،وأن تـكــون فـتــرة ال ـســداد  60شهرا
وبقسط ال يتجاوز  350دينارا شهريا».

ً
«اإلسكانية» تناقش غدا تعديالت
قانون «الرعاية السكنية»
ت ـ ـب ـ ـحـ ــث ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة فـ ــي اج ـت ـمــاع ـهــا
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ال ـ ـ ـغـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات
المقدمة على االقتراح بقانون
بـتـعــديــل ب ـعــض أح ـك ــام األم ــر
األميري بالقانون رقم  61لسنة
 1976والقانون رقم  110لسنة
 2014بـتـقــريــر م ـكــافــأة مالية
للخاضعين لقانون التأمينات
االجتماعية وقانون معاشات
ومكافآت التقاعد للعسكريين

عند انتهاء االش ـتــراك ،والــذي
أقـ ـ ــره ال ـم ـج ـلــس ف ــي م ــداول ـت ــه
األولــى بجلسته يــوم الثالثاء
الماضي.
وتستكمل لجنة التحقيق
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ح ـ ـ ـ ـ ــادث ـ ـ ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــار
البرلمانية ظهر غد التحقيق
ف ــي ال ـم ـســائــل ال ـم ـث ــارة بـشــأن
أزمة عدم االستعداد ،وضعف
وق ـ ـصـ ــور األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـم ـع ـن ـيــة
بالدولة في التصدي لموسم
األم ـطــار ،ومــا تــرتــب عليه من

أضرار ،وذلك بحضور كل وزير
األشـغــال العامة وزي ــر الــدولــة
لشؤون البلدية حسام الرومي،
ورئ ـ ـيـ ــس ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة
باإلنابة ،ورئيس مجلس إدارة
جمعية المهندسين الكويتية.
كما تناقش لجنة اإلسكان
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
االقتراحات بقوانين بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 47
لسنة  1993فــي شــأن الرعاية
السكنية.

عودة الرويعي

الصناعيين وكــل ممثلي الجهات
ذات الـصـلــة بــالـنـشــاط الصناعي،
من خالل عقد لقاء ات مباشرة مع
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
وجميع مسؤولي الهيئة ،وكذلك
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـقـ ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
والمؤتمرات الصناعية والصحافية
إلتاحة الفرصة الكافية لالنصات
واالس ـت ـمــاع ال ــى وج ـهــات نظرهم
وع ـ ـ ــرض م ـق ـت ــرح ــات ـه ــم وآرائ ـ ـهـ ــم،
وغالبا ما يتم ذلك بالتنسيق مع
ات ـح ــاد ال ـص ـن ــاع ــات ،الـ ــذي يمثله
عضو بمجلس ادارة الهيئة العامة
للصناعة ،إيمانا من الهيئة بأهمية
هــذا الجانب في تطوير الصناعة
وتقصي الحلول المناسبة لتذليل
معوقات القطاع الصناعي.
وفـيـمــا يتعلق بــإعــداد تصوير
شامل لتطوير القطاع الصناعي،
ليكون ضمن أحــد مـصــادر الدخل
الــرئ ـي ـســي ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وإحــال ـتــه
ل ـل ـح ـكــومــة قـ ــالـ ــت« :ت ـس ـع ــى دولـ ــة

الكويت بجهود حثيثة الى تحقيق
رؤي ـت ـهــا  ،2035ال ـت ــي ت ـه ــدف الــى
تحولها إلــى مركز مالي وتجاري
جاذب لالستثمار ،ومما ال شك فيه
أن هذه الغاية السامية تتطلب بناء
اقتصاد متنوع ومستدام ،من خالل
العمل على تنويع مصادر الدخل
وتعزيز االيرادات غير النفطية ،كما
ان للقطاع الصناعي الـقــدرة على
د فــع مسيرة التنمية االقتصادية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،دون ـ ـ ــا عـ ــن غ ـيــره
مــن الـقـطــاعــات االخـ ــرى ،وذل ــك من
خالل مساهمته الفعالة في تعزيز
الناتج المحلي اإلجمالي وتصنيع
سـ ـل ــع بـ ـغ ــرض إحـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــواردات
وتنمية وتـنــويــع ال ـص ــادرات ،هذا
باإلضافة الى قدرة هذا القطاع على
استقطاب االسـتـثـمــارات المحلية
واالجنبية.

السويط إلنشاء مرافق بالعبدلي
تـقــدم الـنــائــب ثــامــر السويط
ب ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح ب ــرغـ ـب ــة ن ـ ــص ع ـلــى
إنشاء مرافق جديدة في منطقة
العبدلي ،تتضمن سوقا لبيع
األغ ـ ـنـ ــام وب ـق ـي ــة الـ ـحـ ـي ــوان ــات،
ومسلخا للذبح ،وسوق خضار
لبيع منتجات المزارع ،ووحدة
بيطرية حكومية تابعة للهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية لتوزيع التحصينات
األساسية للثروة الحيوانية.
وعزا السويط اقتراحه لتأكيد
دور المزارع الواقعة في منطقة
العبدلي في دعم األمن الغذائي
وت ـن ـم ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوط ـن ــي
للبالد وتحقيق االكتفاء الذاتي
م ــن الـ ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ،ون ـظــرا
لمعاناة مزارعي العبدلي لنقص

ثامر السويط

الخدمات في المنطقة والحاجة
إل ـ ـ ــى فـ ـت ــح مـ ـن ــاف ــذ ت ـســوي ـق ـيــة
جديدة.

ةديرجلا

•
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مجلس األمة المسلوب
يوسف أحمد المنديل
نستغرب ضجة الشعب وانتقاده أعضاء مجلس األمة ،فالعضو لم
يجلس على الكرسي األخضر إال بصوت المواطن ،فاختيار المواطن
بصناديق التصويت هو الــذي يحدد مستقبله ،فــإذا كــان مستقبله
ً
ً
مشرقا فالمواطن السبب ،وإذا كان مظلما فصوتك هو الذي أرداك.
بعض األعضاء يتحول من ممثل لألمة إلــى «صبي» يحب خشم
علية القوم لتمرير معامالته و«بالويه» ،فأي قانون يطرح على المأل
ُ
ويصوت عليه بالموافقة بعكس ما يريده الشارع الكويتي هو نتيجة
متوقعة ،ألن االختيار باألساس خطأ وبعض األعضاء ال يصلح أن
ً
ً
يكون حــارســا لــأســواق ،فما بالكم بــأن يكون حــارســا ألم ــوال األمــة
وحافظا لحريات الشعب؟!
اقتحام مجلس األمــة من األعـضــاء ليس كارثة إنما المصيبة أن
ّ
ويضيق عليك في
تجد عضو مجلس األمة هو من يقتحم عليك بيتك
راتبك ،وبدل أن يكون هو صوت الشعب أصبح صوت الخيبة والعار،
ً
وحكوميا بامتياز.
مشكلة البلد ليست في صوت واحد أو خمسة أصوات ،بل المشكلة
ّ
والعلة في «أعضاء النكبة» أعضاء مجلس األمة عندما يركعون لصوت
الدينار الحكومي بالمعامالت والمناقصات ،فقضية البلد هي بالدرجة
ً
األولى هي البيت األبيض (مجلس األمة) الذي يدخله العضو فقيرا
ثم يصبح رجل أعمال ويدير شركات.
***
قيل في إحدى المعارك« :تقدم إلى نابليون ضابط نمساوي وأعطاه
معلومات أعانته على كسب المعركة التي كان يخوضها ضد النمسا،
ولما جاءه يتقاضى الثمن رمى له ّ
بصرة من الذهب على األرض ،فقال
النمساوي :ولكنني أريد أن أحظى بمصافحة يد اإلمبراطور ،فأجابه
ً
نابليون :هذا الذهب ألمثالك ،أما يدي فال تصافح رجال يخون بالده».
ومما قاله نابليون في هذا الصدد :مثل الذي خان وطنه وباع بالده
كمثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص ،فال أبوه يسامحه
وال اللص يكافئه.
***
قال «جوناثان سويفت»« :القوانين كخيوط العنكبوت التي تصيد
الذباب الصغير في حين تسمح للدبابير باختراقها».
***
قال ابن خفاجة األندلسي:
درس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ َ
ـوم ل ـ ـي ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ــوا ب ـ ـجـ ــال ـ ـهـ ــم
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
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ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـال م ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ٍـد وك ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ِ

إعالم فاسد
بشاير يعقوب الحمادي
إعــام ساقط يصدقه كــل القــط ،إسـفــاف كبير فــي قـنــوات كثيرة في
الوطن العربي ،كذب وخداع وتأليف ،أصبح أكثر اإلعالم مشبوها ،ال
صدق فيه وال حقيقة ،وبسواعد خارجية لتمزيق ودمار هذه األمة ،ففي
جميع دول الربيع العربي سعى الكثير من الخونة وبأموال طائلة إلى
ترويج الشائعات ،التي صدقها الكثير من المغفلين ،وبكمية أخبار
ً
وتهويل في نقل الخبر وشهود عيان لم يروا شيئا.
ً
هكذا أصبح اإلعالم العربي لألسف بعيدا عن المصداقية والشفافية،
وأصبح خط سير أكثر وسائله الكذب والتصعيد في نشر األخبار،
وخـصــوصــا المتعلقة بالضحايا والـتـفـجـيــرات ،والــزيــادة فــي اإلث ــارة
وتلفيق الكذب للنيل من الشعوب ،وكل هذا لجذب انتباه البشر لمتابعة
هذه القنوات ،وزرع الفتن بين الدول العربية واإلسالمية.
فكم من إعالم وقنوات تحارب بعضها وتنشر الفتنة والخصومة بين
الشعوب ،وبسعي من الغرب لتشتيت هذه األمة وخرابها واحتياجها
الدائم لمساندته واجتماعاته غير المجدية لحل نزاعاتنا غير المتناهية،
فلو كان في العرب خير لبعضهم لما أعطوا هذه الفرص للغرب للنيل
منهم ،فالفرقة الــدائـمــة وع ــدم االت ـفــاق والـحـســد وحـقــد الـشـعــوب على
بعضها والحرب والقتل المنتشر في أرجاء الوطن العربي ،كلها بسبب
من ال يبالي بأرواح البشر وتجويع األطفال وال حتى موتهم.
فمهما قدمنا المساعدة والعون واإلغاثات وظلت الحروب مستمرة
فــإن هــذه الـمــآســي ستستمر ،وال ـغــرب سيستمتع بسقوطنا السريع
ودمــارنــا الـشــامــل ،أمــا الطغاة مــن الحكام فهمهم السلطة والـقــوة وال
عزاء لشعوبهم المشردة في فصل الشتاء ببرده القاسي وقلة مؤونته
ووسائل عيشه المذلة.
فكم يحزنني أن يخرج الناس من موطنهم ويتركوا منازلهم وحياتهم
ويلجأوا إلى بلدان يعيشون فيها غرباء ،وفوق هذا يأتي اإلعالم الفاسد
ليزيد مصيبتهم مصائب بكذبه وخداعه لهم.
ً
ّ
ونحن في الكويت تضررنا أيضا بسبب اإلعالم الكاذب المحرض ،لكن
ً
ً ً
ً
لدينا قائدا حكيما وأبا رحيما يحب أبناءه ،وشعبه محب لهذا الوطن،
وقف في وجه كل خطر يهدد األمن ،والحمد لله الشعب الكويتي عند
أقل محنة يقف صفا واحدا بجميع طبقاته وأطيافه ومذاهبه وتياراته
لدحر أي خطر أو مشكلة تواجه الوطن.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأمتنا العربية واإلسالمية
من الشرور.

يا مشاهير التواصل!
جري سالم الجري
أعندك هاتف ذكي؟ وهل وفرت لنفسك خدمة إنترنت؟ كل ما
عليك أن تفعله هو إنشاء حساب في موقع للتواصل وشد انتباه
الناس ،وستكون من األثرياء ،ولكن لماذا؟ ال يدري الناس أن كل
من يسلي الناس ويمتعهم داخل أي موقع من مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي هــو ذات ــه أصـبــح مــوظـفـ ًـا غير شــرعــي يــرفــع للموقع
فيديوهات؛ وينزل صــوره ،وينشر نصوصه ،ويغرد خواطره،
ويراسل مجموعاته ،كل ذلك ليمنح رواد الموقع سائر مشتهياتهم
حال من األحوال ،بأي موقع بالجوال ستنال
ورغباتهم ،على أي ٍ
ٍ
األموال من فالن إن رضيت نشر إعالنه بمساحتك الخاصة ،فهل
جلبت لحسابك متابعين كـثـيــريــن؟ ولـكــن يــا حـكــومــة ،هــل هــذا
مشروع؟
أي مـشـهــور يـتــابـعــه الـمــايـيــن هــو ال شــك أق ــوى مــن أي قناة
تلفزيونية ولو كانت حكومية ،فثمة اختراع قديم يؤول لالنقراض
باق ولكن في هذه األيام بث
يسمونه القمر الصناعي ،فالتلفاز ٍ
محطاته صار من اإلنترنت الذي يتسيد ميدانه أولئك المشاهير،
فــإذن يحق لهم أن يلقوا على طــاولــة المفاوضات بينهم وبين
التجار الرقم الذي يريدونه ،ولكن هل هنالك حد؟
لو تزوج خريج هندسة ذرية من أميركا ومهندسة بترول فلن
يصال إلــى مــا وصــل إليه صاحب شخصية هزلية مشهور في
«سناب شــات» أو غيره من برامج التواصل ،وهو يمضي عمره
في قاعدة «خالف تعرف» ،فتجد المطاعم تطعمه ليجلب الناس،
وتــدفــع لــه آالف الــدنــانـيــر ،وت ـجــده ُي ـهــدى المنتجات التجارية
فقط ليتصور معها ويكسب اآلالف من الدنانير ،ولتنجرف من
ورائه تلك األمم القابعة في بيوتها ،لتستهلك منتجات ال يدري
معشوقهم أنهم اشتروها ،فهل ثمة استهتار؟
في األصل سائر اإلعالنات كذلك ،والتجارة شطارة ،ذات ربح
وخـســارة ،تأسست على المصالح وستدوم باألنانية وال عيب
فعال أصبح أنفع من الشهادة؟
في هذا ،ولكن أيعقل أن الهاتف
ً
أترك الجواب للقارئ.

٥

بالعربي المشرمح :السترات
الصفراء!

مبارك العبدالهادي

شوشرة :الدولة الصغيرة
الكويت ...هذه الدولة الصغيرة أثبتت للعالم
أجمع أنها قادرة على تحقيق النجاح أمام كل
المعادالت الصعبة والصراعات الدائرة ،عبر
مساهمتها في ترميم الجدران المتصدعة
لبعض الدول التي تعاني انفالت األمور،
ً
فضال عن اعتماد بالدنا سياسة التهدئة،
لكنها في األوقات الصعبة تضرب بيد من
حديد كل من يسعى لالقتراب من المحظور.
صـغـيــرة هــي فــي حجمها ولـكـنـهــا كبيرة
في كيانها ونهجها وسياستها بحكمة قائد
اإلنسانية حضرة صاحب السمو أمير البالد
الــذي يقودنا دائما إلــى بر األم ــان ،فالكويت
ذات المساحة الصغيرة في عالم كبير ومحيط
يعاني األمواج المتالطمة عادة ،إال أنها تثبت
أنها تقف أمامها كالصخرة الثابتة التي ال
تـنـحــرف ف ــي م ـســارهــا أو تــوجـهــاتـهــا وإنـمــا
هــي الـتــي ت ـبــادر إل ــى تـحــديــد مـســار األم ــواج

إلــى الصواب لتهدأ البراكين المتفجرة بعد
اش ـت ـعــال ال ـن ـي ــران الـمـتـلـهـبــة ف ـي ـهــا ،وم ــن ثم
تتالشى السحب وتظهر معها شمس الحقيقة
التي غابت عن بعض الذين يسعون إلى ضرب
كل مسالم.
هذه الدولة الصغيرة أثبتت للعالم أجمع
أن ـهــا ق ـ ــادرة ع ـلــى تـحـقـيــق ال ـن ـجــاح أمـ ــام كل
ال ـم ـع ــادالت الـصـعـبــة والـ ـص ــراع ــات ال ــدائ ــرة،
وت ـس ــاه ــم ف ــي تــرم ـيــم ال ـ ـجـ ــدران الـمـتـصــدعــة
لبعض الدول التي تعاني انفالت األمور فيها،
الكويت تعتمد على سياسة التهدئة ،ولكنها
في األوقات الصعبة تضرب بيد من حديد كل
من يسعى لالقتراب من المحظور.
و ســط تلك المنطقة التي تعاني الويالت
والمفاجآت العديدة بين فترة وأخرى لم تهتز
دولـتـنــا الـصـغـيــرة بفضل الـلــه وحـكـمــة قائد
اإلنسانية بــل نجحت فــي ترميم العديد من
الخالفات وسعت إلصالح ما يمكن إصالحه
ألنها تسير وفق سياسة حكيمة تفتقر إليها
العديد من الدول التي ال تزال ترزح تحت وطأة
الطغيان واإلسفاف في استخدام السلطات.
الرياح التي تشتد بين فترة وأخرى في دول
حولنا تتعرض ألمواج عاصفة تضرب كل من

ً
حولها ،لم تشكل هاجسا للدولة الصغيرة بل
زادتها قوة ومتانة ،ورغم خطورة هذا اإلقليم
ً
ً
ً
الذي يعاني مخاضا عسيرا نظرا للتطورات
الـمـتــاحـقــة والـتـصـعـيــد وال ـت ـهــديــد المبطن
مــن بعض الــذيــن يسعون للتمدد إلــى دولنا
المسالمة ،فإن تلك المحاوالت الدنيئة تنكشف
في كل مرة ،وتتضح الصورة أمام الجميع رغم
أن هناك من يحاول طمس الحقيقة ،وكل ذلك
يدعونا إلى التماسك والتعاضد والتصدي
لكل عابث وتفويت الفرصة على كــل حاقد،
و مـنــع الخبثاء ومحاسبة السفهاء و ضــرب
المندسين وركلهم في الزنازين.
هذا البلد الصغير في حجمه والكبير في
مكانته أثبت للعالم أجمع أنه يقف في وجه
كل من يحاول التدخل في شؤوننا أو يسعى
إلى بث سمومه بيننا أو إضفاء نوع من فرض
وصاياه أو حتى آرائــه ألننا في بلد ارتضى
الديمقراطية ويــؤمــن بــأن شعبه يقف دومــا
خلف قيادته.

آخر الكالم :

ً
ً
َ
دمت ذخرا وعزا يا قائد اإلنسانية.

د .محمد بن عصام السبيعي

waethlane@gmail.com

في إنصاف وزير اإلعالم ورقيبه المالم ( 2من )2
المستوى اآلخر من تناول الموضوع ينصرف إلى دعوى أن الحظر
يعوق التنوير والتقدم في المجتمع ،والحقيقة أن هذا المستوى من
التحليل يستوجب وضع تلك المحظورات في موقعها الصحيح من
شجرة المعرفة ،ففي تلك الشجرة هنالك علوم الطبيعة ،تلك التي يقوم
على أكتافها ما يتمتع به إنسان هذا العصر ،كما في عصور سابقة ،من
جودة الحياة ،من علوم الطب وصحة األبدان ،وتقنيات النقل والتراسل
وغيرها ،وهنا ال أظن أن كتابا واحدا في علوم الفيزياء ،أو الرياضيات،
أو الهندسة أو تقنيات الحاسوب مدرج في قائمة المحظورات.
وهناك من ناحية أخرى ما يدعى تجاوزا علوما من مباحث المجتمع
واإلنـســان ،وهــذه تدعى تجاوزا علوما لعلة من عــدم إمكان ضبطها
مختبريا والعتمادها كلية على الذاكرة البشرية التي ال يركن إليها
على الــدوام ،وإلى التأويل وأهوائه ،فهي علوم إن تبرأت من نقائض
البحث العلمي الرصين ،وهي ليس بذلك ،بل قرطاس رخيص إن تردت
في مهاوي األيديولوجيا أو وظفت بوقا للتدليس؛ لذا فشأن أشباه
العلوم هذه كعلوم السياسة ،والتاريخ والسوسيولوجيا وما يتشعب
ُ
عنها مرشحة أن تكون مصادر للبلبلة والتجهيل .وهــي تمنع هنا
وهناك كما ُيحظر أي كتاب ينقل شهادة زور أو يدلس حقائق ،كما في
أوروبا تلك التي تشكك في حقيقة محرقة اليهود أو يسوق لإلرهاب
وإلحاق األذى باآلخر.
وه ـنــاك مــن نــاحـيــة ثــالـثــة الـمـعــارف الممتعة أو غـيــر الـنــافـعــة كما
يمكن أن يطلق على كثير منها ،فوظيفة هذه ال تخرج عن رفد القارئ،
أو السامع والــرائــي إن شئنا التوسع في أشباهها ،ببعض لحظات
الترويح والخبرات السارة ،وعادة ما ينطفئ ذلك بعد إتمام قراء تها
أو استهالكها.
وهذه الفئة من أسباب المتعة هي ،على حد تقديري ،ما يمثل سواد
قائمة الحظر ،فهي كثيرة ليسر تأليفها وألن كثيرا منها يأتي كما

قلنا أشبه ببطاقة شخصية لمؤلفها لتحقيق ذاته ،خاصة حين تغفل
التكلفة البيئية رغم تدني تكاليف الطباعة ،فورق يستخدم لطباعة
ما ال يغني وال يسمن قد كان في األصل أشجارا وغابات وارفة .مثل
هذه المطبوعات محكوم عليها بالحظر بحسب التشريعات القائمة
ألسباب تعود لخروجها عن النظام االجتماعي أو استهزائها بثوابت
المجتمع أو النكبابها على مخاطبة غرائز الجسد ،أمثلة ال يرى فيها
المشرع صورة مثلى لتطور المجتمع.
وهذا أيضا أمر مشروع في كل مجتمع والتأفف منه هو في الحقيقة
ٍّ
تعد على إرادة المجتمع وذوقه ،وهنا بالذات يبدو لي المجتمع ممثال
بمؤسساته المعنية في موقع المتسامح مع الرأي حيال طغيان بعض
ّ
الكتاب في فرض إنتاجهم في نطاق مسؤوليته ،فهو ال يمانع وال يهدد
بأي تبعات حال نشر هؤالء بضاعتهم في مجتمعات أخرى مما يتقبل
ً
ذلك .ورغم ذلك وتهوينا لألمر مرة أخرى فال أظن أحدهم يتعسف القول
بأن حظر هذه األدبيات أو هذا المستوى من األدب يستتبع بالضرورة
نشرا للظالمية وتعطيال لعجلة التقدم ،فحتى روائع األدب العالمي،
رغم البون الشاسع والمكانة المرموقة ،لم تكن لتعطل مسيرة التقدم
البشري لو لم يدر عنها أحد .فهل يزعم مثال أن حظرا ألوليفر تويست
كان سيعطل مسير الثورة الصناعية في بريطانيا ،أو أن إحجام غوته
عن أشعاره كان سيضع حدودا على تقنية األلمان ،أو أن ضياع روايات
دستوفيسكي كان سيجعل الثورة في روسيا تتخذا مسارا مختلفا...
أو لو أن عجوز همنغواي لم يبحر في قاربه ذلك اليوم لما كتب لوادي
السيليكون وجود؟! لو حق ذلك لكانت شطحة عظمى!

سناء راشد السليطين

أندية حدائق «الشؤون» ومراكز الشباب الصيفية
استثمار األسر أوقات فراغ أبنائها
بما هو مفيد ًجزء من التربية ،ألنه
ينعكس إيجابا على حياتهم الشخصية
واالجتماعية والمهنية ،وذلك يوازي في
أهميته أهمية التعليم ً ألنه ينمي ذواتهم
ويطورها ،ويكون سببا في تفجير
المواهب والملكات الكامنة والقدرة على
اإلبداع واالبتكار.
ً
ع ـب ــارات بــاتــت تـقــرع مسامعنا يــومـيــا:
مشاكل الشباب ،العنف ،انتشار الجرائم،
اإلدم ــان ،االن ـحــراف ،الـتـطــرف ...إلــخ .ممن؟
أيعقل هذا كله من الشباب؟ شباب الوطن
وثــروتــه؟ ل ـمــاذا؟! ومــادامــت تلك الـعـبــارات
السلبية المخيفة مــو جــودة أ فــا يجعلنا
ذلك نطلق صافرات اإلنذار في وجه الخطر
الـقــادم؟ نتذكر طفولتنا فــي السبعينيات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وكـ ـي ــف ك ــان ــت ال ـ ــدول ـ ــة تـهـتــم
باستثمار أوقــات الفراغ للصغار والنشء
م ــن خـ ــال األن ــدي ــة ف ــي ح ــدائ ــق الـ ـش ــؤون،
ومــراكــز الشباب الصيفية التابعة لــوزارة
التربية ،وكيف أن تلك المراكز استثمرت
فـيـنــا ال ـك ـث ـيــر ،وم ــا قــدم ـتــه ل ـنــا م ــن رعــايــة

اجتماعية وتــربــويــة خــال أوق ــات الـفــراغ،
وف ـت ــرة اإلجـ ـ ـ ــازات ،ك ــان م ــن أس ـب ــاب صقل
مواهبنا وتنمية قدراتنا لإللهام واإلبداع،
ً
فكانت تلك المراكز استكماال لرسالة األسرة
والمدرسة وحماية الشباب من الـفــراغ أو
التعرض للمخاطر المخيفة التي ذكرناها
في مقدمة المقال.
الـ ـح ــل إذن هـ ــو فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال أوق ـ ــات
ٍّ
ال ـف ــراغ بـمــا ه ــو مـفـيــد وم ـس ــل ،ليكتسبوا
خـ ـب ــرات وم ـ ـهـ ــارات ج ــدي ــدة تـعـيـنـهــم على
زيادة تحصيلهم العلمي وزيادة خبراتهم
ال ـح ـيــات ـيــة م ــن خـ ــال ال ـب ــرام ــج ال ـتــوعــويــة
واألنشطة المختلفة ،فكان هذا هو الهدف
الذي سعت الدولة للوصول إلى تحقيقه من
خالل تلك األندية الصيفية آنذاك.
إن استثمار األسر ألوقات فراغ أبنائها
بما هو مفيد جزء من التربية ،ألنه ينعكس
إي ـجــابــا ع ـلــى ح ـي ــاة أب ـنــائ ـهــم الـشـخـصـيــة
واالجتماعية والمهنية ،كونه ي ــوازي في
أهميته أهمية التعليم ألنه ينمي ذواتهم
ويـ ـ ـط ـ ــوره ـ ــا ،ويـ ـ ـك ـ ــون س ـب ـب ــا ف ـ ــي تـفـجـيــر
المواهب والملكات الكامنة والـقــدرة على
اإلبداع واالبتكار ،فليس هناك ما هو أخطر
مــن ال ـف ــراغ عـلــى ال ـش ـبــاب وع ـلــى مستقبل
البلد لتالفي الكثير من المشاكل ،بل يقاس
تقدم أي بلد من خالل استثمار أوقات فراغ
الشباب بما ينفعهم وينفع أوطانهم.
إن ص ـف ـح ــات الـ ـت ــاري ــخ م ـل ـي ـئــة بــأول ـئــك

الـمـبــدعـيــن الــذيــن اهـتـمــوا بتنظيم أوق ــات
فـ ــراغ ـ ـهـ ــم واس ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــوهـ ــا واسـ ـتـ ـثـ ـم ــروه ــا
ليصبحوا نجوم العلم والعمل ،وأسهموا
في صنع حضارة البشرية ،فمنهم العلماء
والمخترعون والمفكرون والقادة المحنكون
والزعماء الذين خلد التاريخ أسماءهم في
صفحات من نور.
وهذا ما نحتاجه ألبناء هذا الجيل بعد
ً
ً
أن أصبحت التكنولوجيا أمــرا مسلما به
ً
وجــزء ا من حياتنا وتشكل أحد المخاطر،
إذ علينا استثمارها لمصلحتهم ومصلحة
ال ــوط ــن ،فـلـيــس ه ـنــاك ش ـبــاب سـيـئــون ،بل
هـ ـن ــاك ت ــرب ـي ــة س ـي ـئ ــة ،وإه ـ ـمـ ــال وتـقـصـيــر
بـ ـحـ ـقـ ـه ــم ،واآلن بـ ـع ــد تـ ـفـ ـش ــي ال ـم ـش ــاك ــل
والمظاهر السلبية أصبحوا أحوج لتقديم
الرعاية والعناية بهم ،وأي قسوة ينالونها
سـيـنـعـكــس تــأث ـيــرهــا ع ـلــى الـمـجـتـمــع ،لــذا
ي ـجــب أال ُي ـت ــرك ال ـش ـبــاب ألنـفـسـهــم ك ــي ال
يضيعوا ،بل على مؤسسات الدولة التحرك
ال ـســريــع الحـتـضــانـهــم وتـنـمـيــة مــواهـبـهــم
وتسخيرها لخدمة الــوطــن ،وهنا نناشد
وزارتي التربية والشؤون إعادة تلك المراكز
ً
ً
ً
واألندية ألنها تمثل صرحا تعليميا تربويا
ً
ً
فــاعــا وم ـســانــدا ل ــدور األس ــرة والـمــدرســة
والمجتمع.

يوسف سليمان الشعيب

دردشة :عافية عليك يا شعب
ثق أيها النائب ،وثق يا أيها الوزير ،وأنت أيها المتنفذ ،سيأتي
يوم ينزل الحق إلى مكانه الصحيح ،وستدور الدوائر على كل
فاسد ومعين له ،فزمان القصاص قد دنا ،فارحموا حالكم من
قصاص الشعوب.
عافية عليك يا شعب ،في كل موقف تكون أنت ّ
«حمال األسية»،
فال مجلس وال حكومة يعرفان معك الرحمة ،فالكل يفترسك وأنت
ترفع شعار «يا صبر أيــوب» ،شعب بمثلك أو يشبهك يستحيل
ً
أن يكون موجودا ،رغم الخير والنعم في بالد العز والكرم ،هناك
مــن يريد أن يضعك فــي قفص ليقتل فيك الحرية ،ويــريــك إذالل
ً
ً
المعيشة ،ألنــه يــراك شعبا تافها ال تستحق الكرامة ،فيسن لك
القوانين التي هدفها إذاللك ،قوانين تقتل فيك التفكير ،فال تدري
أتفكر في معيشتك أنت أم حال أوالدك بالمستقبل المظلم.
ً
ما أقوله ليس تشاؤما ،بل هو من مرارة الحال وحرقة القلب،
كيف لنا أن نهنأ بمعيشتنا ونحن نرى من يعبث بها تحت مظلة
القانون ،كيف نأمن على مستقبل أبنائنا وهو من سواد إلى سواد،

إضافات

أحالمنا تبخرت ،وأوضاعنا تبدلت ،فأصبحنا ال نعرف موقعنا،
فلقد ضاعت أيامنا وضــاع تاريخنا ،رايــات المجد اختفت ،فلم
يعد للنجاح طعم إذا حصل .بعض نواب األمة أصبحوا أداة بيد
الحكومة وأصحاب النفوذ ومن يوالونهم ،يقصفون بهم طموحات
الشباب ،فيجعلونها تعاسة وشقاء.
الحمد لله على كل حال ،ونسأله أن يغير من حالنا إلى حال
أفضل وأحسن ،فما عشناه في السنوات الخمس األخيرة ،وما
نعيشه في زماننا هذا أصبح ال يطاق ،فال ترى مشكلة تقع في
البالد إال وراءها متنفذ يحميه نائب وال تحاسبه الحكومة ،وما
ً
ترى مقترحا لقانون إال ووراءه نواب مثل الدمى في أيدي الحكومة
أو أصحاب النفوذ ،يسيرون وفق رغباتهم وتطلعاتهم ،فال يهمهم
شعب وال وطــن ،ونسوا أن شعب الكويت صبور «ولــه حوبة» ال
يسلم منها كل من بخس حقه وتآمر عليه ،والشواهد كثيرة.
ثق أيها النائب ،وثق يا أيها الوزير ،وأنت أيها المتنفذ ،سيأتي
يــوم ينزل الحق في مكانه الصحيح ،وستدور الــدوائــر على كل
فاسد ومعين لــه ،فزمان القصاص قد دنــا ،فارحموا حالكم من
قصاص الشعوب.
وما أنا لكم إال ناصح أمين.

محمد الرويحل
لمجرد قرار اتخذته الحكومة الفرنسية خرج الفرنسيون محتجين
حـتــى شــل احـتـجــاجـهــم ال ـحــركــة فــي الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة وتــدمـيــر
الممتلكات والمركبات وتعطيل مصالح الناس ،وبلغت احتجاجات
من يطلقون على أنفسهم السترات الصفراء مرحلة العنف ،فتراجعت
ً
الحكومة الفرنسية مقدرة السبب الذي احتج بسببه المتظاهرون،
دون تخوين أو اتهام لهم باالزدواجية أو العمل لحساب دول أخرى،
ودون أن تسحب «جناسي» أو يعتقل من قام بالتظاهر ،بل تحمل
ً
ماكرون المسؤولية واعتذر للمتظاهرين قائال :إننا نستمد شرعيتنا
منكم ،ومعركتي هي من أجلكم ،ومعركتنا جميعا هي من أجل فرنسا.
ولكن الغريب ليس أن يحصل ذلك في فرنسا التي تمثل الحرية
والديمقراطية ،الغريب أن تخرج أصوات عربية تطالب ماكرون بسحق
المتظاهرين وإبادتهم ،بل األغــرب أن أحدهم بعث برسالة يطالبه
ً
بسحب جناسي المتظاهرين واصفا إياهم بأنهم «متجنسون» و«لفو»
ً
على فرنسا ،معتقدا أن ماكرون أو حكومته يتعامالن مع شعبهما
ً
وفقا للطريقة العربية التي تختزل الوطن والشعب في السلطة.
ورغــم كــل مــا حــدث مــن عنف فــي احتجاجات الـسـتــرات الصفراء
لم تكن صحافتهم صفراء تحرض السلطة على قمع المتظاهرين
وتتهمهم بالعمالة الخارجية والخيانة ،كما فعلت الصحافة العربية
إبان الربيع العربي ،ولم تقم القوات بإطالق النار وقتل المتظاهرين
كما حصل في بلدان الـعــرب ،بل إن مــاكــرون شكر أحــد رجــال األمن
على جـهــوده فــرد عليه العسكري بأنه يخجل أن يقف أمــام أنــاس
ً
تطالب بحقوقه ،فال تتصوروا أن فرنسا ستتعامل مع شعبها وفقا
للطريقة العربية.

يعني بالعربي المشرمح:

مــاكــرون أمــام السترات الصفراء ليس كــأي زعيم عربي أمــام أي
تظاهرة تطالب بحقوقها ،فماكرون يستمد شرعيته من تلك السترات،
في حين تستمد البقية شرعيتها بالقوة والقمع ،األمر الذي يجعلنا
نستغرب مــن بعض التعليقات التي تصور مــا يحدث فــي فرنسا
وكأنها نفس األحداث التي حدثت في الدول العربية.

شرمحة:

ً
كــم كــان الشعب الكويتي راقـيــا فــي تظاهراته إذا مــا قــارنــاه بما
فعلته «السترات الصفراء» في فرنسا ،لكن بعض المرتزقة وأصحاب
المصالح صــوروه بصورة مخالفة للواقع ،وخــونــوا المتظاهرين
واتهموهم بالعمالة والخيانة!

مهندس معماري مصمم
ديكور!
خالد اسنافي الفالح
في عام  1997تأسس قسم العمارة في كلية الهندسة والبترول ،ليمد
السوق الكويتي بمعماريين خبراء« ،قادرين على اكتشاف حلول ابتكارية
عبر أفكار معمارية فريدة وفعالة» .وخالل أجيال متعاقبة عكست جودة
ُ ِّ َ
التعليم المعماري الذي استمدته من أساتذة أفاضل كلل جهدهم باعتراف
المجلس الوطني العتماد التعليم المعماي ( )NAABبمنهاجهم التعليمي
ً
ابتداء من شهر يناير  .2010واستتبع ذلك ،المرسوم األميري رقم 390
ّ
الصادر في  19أكتوبر  2010ليحول قسم العمارة إلى كلية مستقلة ،وهي
ً
بدورها استقبلت أولى دفعاتها الطالبية عام  2013إذا لم أكن مخطئا.
َ
ً
ً
كنت ضمن مجموعة نادرة حملت العمارة عشقا ومسارا حياتيا ،ال
ً
ً
تخصصا دراسيا فحسب! وخاضت بعد التخرج مجاالت اإلبداع جميعها،
فنافست وتقدمت على غيرها ممن كان له باع طويل في مساره اإلبداعي.
وساهموا عبر ما قدموه في نشر الصورة اإليجابية عن المعماري المبدع
والملهم والملتزم ،وعادوا إلى صفوف التدريس معلمين ،ينقلون أمانة
العمارة إلى أجيال مؤمنة بأهمية دورها في تقدم مجتمعها ّ
ورقيه ،إال
أن الله لم ّ
يقدر لي استكمال تشرفي بمزاملة هــؤالء النخبة ،وشــاء لي
ً
ً
طريقا آخــر رغــم محاوالتي اللحوحة بالعودة مـجــددا الستكمال سنة
أخيرة تفصلني عنهم.
ما زلت أذكر المناظرة التي أجريناها بيننا وبين أصدقائنا ّ
األلداء
–المهندسين المدنيين -وحول دور كل منا في المكتب والميدان ،وانتهينا
إل ــى كـلـمــة س ــواء بيننا وبـيـنـهــم فـشـهــد كــل مـنــا لــآخــر بفضله ودوره
وأهميته ،وكل حزب بما لديهم فرحون.
في هذه السنة تخرجت الدفعة األولى من معماريي ومعماريات كلية
العمارة لينضموا إلخوتهم وأخواتهم من معماريي ومعماريات كلية
الهندسة والبترول ،ولو ّقدر لي العودة منذ سنة لكنت ضمنهم ،لكنني
كنت سأقع في مفارقة غريبة ال تدل إال على سوء طوية مستهجنة ،إذ
رغم تشابه المنهج الدراسي لجميع مخرجات تخصص العمارة ،فإن هذه
الدفعة بالذات لن تتساوى مع أقرانها من دفعات سابقة! والسبب أن ديوان
الخدمة المدنية –بإيعاز من جهة ما داخــل اإلدارة الجامعية -استبدل
مسمى المعماري بمصمم ديكور ليحرم مخرجات العمارة من امتيازاتها!

الفيل األبيض
وليد توفيق النجادي
ً
ليس كل صرح معماري وهندسي ناجحا من الناحية االقتصادية
ً
وعمليا على الصعيد المجتمعي على قدر االستفادة والمدخول ،ومن
هنا درج مصطلح «الفيل األبيض» على المشاريع المفرطة والباهظة
الثمن .أتت قصة مصطلح «الفيل األبيض» من الممالك القديمة لدول
شرق آسيا ،حيث جرت العادة بأن يهدي الملك هذا الحيوان النادر إلى
أغنياء وحاشية الطبقة المخملية للمجتمع ،ولم يكن أي فرد في تلك
الممالك يستطيع أن يرد هدية الملك ،وإال سوف تكون العواقب وخيمة،
نظرا لقداسة هذا الحيوان ،حيث كانت الهدية نعمة ونقمة في نفس
الوقت ...نعمة بسبب قداسة وتشريف امتالك فيل أبيض ،ونقمة بسبب
ً
التكاليف الباهظة لرعايته ودون االستفادة منه ،حيث كان محرما على
المالك أن يجعل الفيل األبيض يعمل! وحتى لو كان الفيل األبيض أنثى
ال يستطيع أن يشرب حليبها!
هنا أسلط الضوء على المشاريع التي تم إنجازها دون وضع دراسة
عن مستوى الحاجة وتفعيل البرامج التشغيلية وتطوير خطة للموارد
البشرية ،الكثير من هذه المشاريع لم ينعكس باستفادة المجتمع منها،
ً
وغالبا ما تتجرد تلك المشاريع من العائدات المالية التي تخصص لدعم
صيانة هذه المباني المكلفة لمالكها ،وبالتالي يترك المشروع دون
صيانة وال تفعيل ،ومن هنا ينطلق مشوار المصروفات المالية لتكاليف
ً
اإلصالح والمحافظة على هذه المشاريع وما يميزها أنها ال تشبع أبدا.
ومـثــال على ذلــك القصر البرلماني فــي بوخارست الــذي يعد ثالث
أكبر مبنى في العالم بمساحة مسطحة أكثر من  360ألف متر مربع ،و6
ماليين دوالر كلفة التدفئة والكهرباء سنويا ،ونسبة  70في المئة من
قاعات وغرف المبنى بقيت خالية إلى يومنا هذا.
أما هنا في دولة الكويت فلدينا قطيع من الفيلة البيضاء المنتشرة
في محافظاتنا وذات شهية مفتوحة ،لدينا مراكز ثقافية تدار بأيدي
غير أهل االختصاص ،لدينا مراكز رياضية مركونة تظلل الشوارع فقط
وغير ذلك من المباني ،والحل موجود بالنظر إلى الحاجة قبل المنتج،
عبر تطوير برنامج تشغيلي ،وعلى سبيل المثال المباني الخاصة
ً
بخدمة المواطن بدال من إنشائها بمبالغ باهظة يجب توجيه الصرف
إلــى تطوير نظم المعلومات فيها وإنـشــاء تطبيق ذكــي يغطي جميع
المعامالت التي يحتاجها المواطن ،وهنا تكون الدولة وفــرت الكثير
ً
لكال الطرفين ،لذلك دائما ال تجهز الدواء قبل الداء.

ةديرجلا
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الحرب
األب
وبوش
أنهيت
غورباتشوف:
ميخائيل
ً
بين موسكو وواشنطن واليوم بات السالم مهددا
ميخائيل غورباتشوف-
تايم

ما ُ
زلت أذكر بوضوح حديثنا عبر
الهاتف في  25ديسمبر قبل
بضع ساعات من تنحي كرئيس
لالتحاد السوفياتي ،حيث
راجعنا نتائج تعاوننا ،وكان
إنجازنا الرئيس اتفاقنا على
تدمير آالف األسلحة النووية،
االستراتيجية منها والتكتيكية،
ً
ومعا ساهمنا في إنهاء
صراعات في أجزاء مختلفة من
العالم ،وكذلك مهدنا الدرب
أمام شراكة بين بلدينا.

االتحاد السوفياتي
والواليات المتحدة
ً
ً
تبنيا موقفا مبنيا
على مبادئ بشأن
الغزو العراقي
للكويت وكان من
الضروري الرجوع
عن االعتداء

ي ـ ــوم ع ـل ـمــت بـ ــوفـ ــاة جـ ـ ــورج ب ــوش
تـ ــذكـ ــرت ل ـ ـقـ ــاءاتـ ــي بـ ــه الـ ـت ــي وس ـم ــت
نقطة تـحــول فــي عالقتنا الشخصية
والعالقات بين بلدينا،
خضنا أول محادثة جدية في شهر
ديسمبر عام  ،1987حين توجهت في
زيارة رسمية إلى واشنطن ،كان جورج
ً
آنـ ــذاك نــائــب الــرئ ـيــس وك ــان مــرشـحــا
للرئاسة.
اخ ـت ـت ـم ــت زي ـ ــارت ـ ــي هـ ـ ــذه ب ـتــوق ـيــع
معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
ال ـمــدى ،وغـ ــادرت بـعــد ذل ــك مــن قــاعــدة
لسالح الجو ،ووفق البروتوكول وربما
وفــق رغبته الخاصة كــان ُيفترض أن
يرافقني نــائــب الرئيس إلــى القاعدة،
واقترح جــورج أن أقصدها بسيارتي
في خطوة غير اعتيادية وال تنسجم
بالتأكيد مع البروتوكول.
ً
تذكرنا الحقا في مناسبات عدة تلك
«المحادثة في السيارة» ،فلم تقتصر
على الدردشة المعتادة ،اتفقنا آنذاك
عـلــى أن ال ـعــاقــات بـيــن بـلــديـنــا بلغت
ً
ً
مـسـتــوى ج ــدي ــدا ،وأن فــرصــا جــديــدة
تنفتح أمامنا ،وأن علينا استغاللها
إلــى أقصى حد ممكن .كذلك طمأنني
ُ
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس إل ــى أن ـ ــه ،إذا انــتـخــب
ً
رئـ ـيـ ـس ــا ف ـس ـي ــواص ــل مـ ــا ب ـ ــدأن ـ ــاه مــع
الــرئـيــس ري ـغــان ،واأله ــم مــن ذلــك أننا
اتفقنا على أننا لن نعمد إلى تقويض
مصالح بعضنا فيما يختص بالدول
ُ
األخ ـ ــرى ،ول ـكــن بـعــدمــا انــت ـخــب بــوش
ً
رئيسا ،نشرت وسائل اإلعالم األميركية
تقارير عن أن اإلدارة الجديدة لن تكون
مستعدة للعمل معنا بجد من البداية
وأنها ستأخذ فترة استراحة للتفكير،
ولـكــن لـ َـم تــرغــب اإلدارة فــي االنـتـظــار؟
تلقينا إش ــارات شتى ،واتضح لنا أن
ً
المتشددين ازدادوا نشاطا.
ن ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك خ ـ ـسـ ــرت ع ــاق ــات ـن ــا
زخمها ،فعرفنا أن بعض أعضاء اإلدارة
كــانــوا يـحـضــون ب ــوش عـلــى مواصلة
لـعـبــة االن ـت ـظــار ،لــذلــك كــانــت الــرســالــة
التي تلقيناها في شهر سبتمبر عام
 1989مهمة :الرئيس مستعد للقائنا
ف ــي ن ـق ـطــة وسـ ــط ح ـتــى ق ـبــل تـبــادلـنــا
الزيارات الرسمية.
يمكننا أن نصف بــدون أي مبالغة
م ــا ح ــدث خ ــال قـمــة مــالـطــا ف ــي شهر
ديسمبر ذاك باإلنجاز التاريخي ،وعلى
خلفية التبدالت المضطربة في أوروبا
الــوسـطــى والـشــرقـيــة وت ـســارع عملية
توحيد ألمانيا ،بما فيها تحطيم جدار
برلين ،أعـلــن ب ــوش« :سأسير بـحــذر»،
وأضــاف« :لــن أقفز على الـجــدار ،إال أن
ً
الرهانات كبيرة جدا».
عندما التقى الــوفــدان ،وضع بوش
ً
خ ـطــوطــا عــريـضــة لـبــرنــامــج الـتـعــاون

غورباتشوف وبوش خالل توقيعهما اتفاقية األسلحة الكيماوية عام 1990
بـيــن بـلــديـنــا ف ــي م ـج ــاالت ع ــدة ،منها
ً
ن ــزع ال ـســاح ال ــذي ك ــان بـنــاء عـمــومــا،
ف ـ ـ ـ ــرددت ع ـل ـي ــه بـ ــإعـ ــانـ ــي« :يـ ـج ــب أن
ي ــدرك الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـجــديــد أن
االتـحــاد السوفياتي لن يعمد في ظل
أي ظروف إلى شن حرب ...عالوة على
ذلك ،االتحاد السوفياتي مستعد لعدم
الـ ـع ــودة الع ـت ـبــار ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
عدوا ،ومستعد أيضا أن يعلن ذلك على
المأل» .لم تكن هذه مالحظة مرتجلة،
ً
ً
بــل شكلت ب ــدال مــن ذلــك مــوقـفــا أيدته
القيادة السوفياتية ،وواصلنا حوارنا
مع الرئيس األميركي بهذه الروح.
أقفلت قمة مالطا الباب على الحرب
ً
ال ـ ـبـ ــاردة ،وات ـض ــح ه ــذا ال ــواق ــع جـلـيــا
عـنــدمــا اكتسبت األح ــداث فــي أوروب ــا
الوسطى والشرقية وعملية ا لــو حــدة
ً
األلمانية سرعة أكـبــر ،وبالعمل معا،
نجحنا في إبقائها على درب السالم.
ً
بعد بضعة أشهر واجهنا اختبارا
آخـ ـ ـ ــر :عـ ـ ــزو صـ ـ ـ ــدام ح ـس ـي ــن ال ـك ــوي ــت
ومـ ـح ــاول ــة ن ـظ ــام ــه ضـ ــم ذل ـ ــك ال ـب ـل ــد،
فأظهرت هذه األزمة أن الحرب الباردة
ً
بــاتــت جـ ــزءا مــن ال ـمــاضــي ،فـقــد تبنى
االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة
ً
ً
مــوق ـفــا مـبـنـيــا ع ـلــى مـ ـب ــادئ ،ك ــان من
الضروري الرجوع عن االعتداء ،لكننا
لم نشهد أي احتالل أميركي للعراق وال
أي «تغيير للنظام».
حــدث كــل هــذا حتى عندما اتخذت
ً
ً
الـتـطــورات فــي بـلــدي تـبــدال مــأســاويــا،
فـيـمــا كـ ــان يـنـتـقــل إلـ ــى الــديـمـقــراطـيــة
واقـ ـتـ ـص ــادات الـ ـس ــوق ،ف ـقــد تـعــرضــت
مـ ـق ــارب ــة الـ ـخـ ـط ــوة ت ـل ــو األخـ ـ ـ ــرى إل ــى

اإلصــاح لهجوم من أطــراف مختلفة:
ال ممن أرادوا وقف العملية الديمقراطة
وإعادة الساعة إلى الوراء فحسب ،بل
ً
أيضا من االنفصاليين الذين سعوا إلى
تقطيع أوص ــال البلد وحـظــوا بالدعم
ممن تملكهم الغضب في روسيا.
فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذه ال ـ ـظ ـ ــروف ،اع ـت ـب ـ ُ
ـرت
أن مــن األهـمـيــة بـمـكــان أن أك ـ ّـون فكرة
واضحة عن نوايا الواليات المتحدة،
ُ
طرحت هذا السؤال بكل صراحة
لذلك
على الرئيس األميركي عندما التقيته
فــي لـنــدن فــي شـهــر يــولـيــو ع ــام 1991
خ ــال ق ـمــة ال ـ ــدول ال ـس ـبــع ال ـت ــي ُدع ــي
إليها رئيس االتحاد السوفياتي للمرة
األولى.
أجابني بــوش« :أعتقد أن نجاحكم
يتوافق مع مصالح الواليات المتحدة
العميقة ،فمن مصلحتنا أن تتمكنوا
م ــن ح ــل ال ـم ـشــاكــل ف ــي ال ـع ــاق ــات مع
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــات ،ف ـ ــا ي ـ ـخـ ــدم ان ـه ـي ــار
االتحاد السوفياتي مصالحنا» ،ومع
أن ش ــرك ــاء ن ــا ال ـغــرب ـي ـيــن أخ ـف ـق ــوا في
قمة ال ــدول السبع فــي اتـخــاذ خطوات
ملموسة لدعم التحوالت في االتحاد
السوفياتي ،أخــذت مالحظات جورج
بوش على محمل الجد.
خــال زيــارتــه االت ـحــاد السوفياتي
ب ـ ـعـ ــد أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن ،خ ـض ـنــا
ً
ً
ً
ـف
ح ـ ـ ـ ــوارا ج ــدي ــا وش ـ ــام ـ ــا ،ف ـل ــم ن ـك ـتـ ِ
بـتــوقـيــع مـعــاهــدة ال ـحــد مــن األسـلـحــة
ً
ً
االستراتيجية بل عقدنا أيضا حوارا
غير مسبوق عــن نـظــام األم ــن الــدولــي
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي ال ـ ـ ــذي س ـي ــول ــد نـتـيـجــة
الجهود المتضافرة.

ل ـكــن ذلـ ــك االح ـت ـم ــال ت ـب ــدد نتيجة
م ـ ـح ـ ــاول ـ ــة االن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب ف ـ ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الـســوفـيــاتــي ف ــي شـهــر أغـسـطــس عــام
 ،1991صحيح أن االنقالب الذي نظمته
ق ــوى رج ـع ـيــة أخ ـف ــق ،إال أن ــه أضـعــف
موقفي كرئيس لالتحاد السوفياتي،
ولم ننجح في الحفاظ على االتحاد.
ما ُ
زلت أذكر بوضوح حديثنا عبر
ال ـهــاتــف ف ــي  25ديـسـمـبــر ق ـبــل بضع
ســاعــات مــن تـنـحـ ّـي كــرئـيــس لالتحاد
السوفياتي ،راجعنا نتائج تعاوننا،
وك ـ ـ ـ ــان إن ـ ـجـ ــازنـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ات ـف ــاق ـن ــا
عـلــى تــدمـيــر آالف األسـلـحــة الـنــوويــة،
ً
االستراتيجية منها والتكتيكية .ومعا
ساهمنا في إنهاء صراعات في أجزاء
مختلفة من العالم ،كذلك مهدنا الدرب
أمام شراكة بين بلدينا.
لكن هذه النتائج التاريخية مهددة
اليوم ،ويقف العالم على شفير مواجهة
جــديــدة وس ـبــاق تسلح آخ ــر ،فبعدما
تركنا أنــا وج ــورج الحكومة ،ناقشنا
ً
غــالـبــا ال ـت ـيــارات المخيفة الـتــي تهدد
السالم العالمي .صحيح أننا اختلفنا
ً
أحيانا في تقييمنا األحداث ،غير أننا
ّ
اتـفـقـنــا عـلــى نـقـطــة واح ـ ــدة :لــم تشكل
نـهــايــة ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ان ـت ـصــار أحــد
الطرفين على اآلخــر ،بل كانت نتيجة
ً
جهود مشتركة ،واليوم أيضا الجهود
ال ـم ـش ـت ــرك ــة وحـ ــدهـ ــا ت ـس ـت ـط ـيــع مـنــع
مواجهة جديدة وخطر حــرب مدمرة،
م ـع ـيــدة بــال ـتــالــي اح ـت ـمــال ب ـنــاء نـظــام
ً
عالمي جديد ،نظام أكثر أمانا ،وأكثر
ً
إنصافا ،وأكثر إنسانية.

ُ ّ
نتنياهو يجنب حكومته
اإلطاحة رغم مشاكله القانونية
●

نيري زيلبر -فورين بوليسي

ال بد من أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو شـعــر أن األس ـبــوع
ً
الماضي دام ده ــرا ،فقد أطـلــق تصعيد
مـ ــع ح ــرك ــة حـ ـم ــاس فـ ــي غ ـ ــزة ل ـيــوم ـيــن
سلسلة مــن األح ــداث ه ــددت باإلطاحة
بـحـكــومـتــه ،لـكــن رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،ال ــذي
يشغل هــذا المنصب منذ زم ــن ،تفادى
االنتخابات المبكرة في الوقت الراهن
بتفوقه في مناوراته على شركائه في
االئـتــاف ورفعه احتمال مواجهة أزمة
عسكرية مــن دون أن يصف فــي الــواقــع
ماهية هذه األزمة.
ّ
جـ ـ ــاء هـ ـ ــذا االن ـ ـت ـ ـصـ ــار كـ ـم ــذك ــر ب ــأن
نتنياهو يبقى ،رغم مشاكله القانونية
وش ــرك ــائ ــه ف ــي االئ ـ ـتـ ــاف ال ـم ـت ـمــرديــن
ً
ً
أح ـ ـيـ ــانـ ــا ،م ـس ـي ـط ــرا بـ ـق ــوة ع ـل ــى عــالــم
السياسة اإلسرائيلي بعد مضي عشر
سـ ـن ــوات ع ـل ــى ت ـب ــوئ ــه م ـن ـصــب رئ ـيــس
الــوزراء من دون أن يتمكن خصم واحد
من اليمين أو اليسار من تحدي قيادته.
يأتي الخطر الذي يهدد حكم نتنياهو
هــذه المرة من سياسيي اليمين الذين
اشتكوا من أن وقف إطالق النار السريع
ً
مع حماس يمثل استسالما لإلرهابيين،
ل ــذل ــك اس ـت ـق ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع أف ـي ـغــدور
ليبرمان وخرج حزبه «إسرائيل بيتنا»
ً
مــن االئ ـت ــاف ،تــاركــا حـكــومــة نتنياهو
ً
مــع أكـثــريــة ضئيلة ج ــدا ال تـتـعــدى 61
ً
مقعدا في الكنيست الذي يتألف من 120
ً
مقعدا ،وزاد وزير التعليم نفتالي بنت،
قــائــد حــزب «الـبـيــت الـيـهــودي» الموالي
لـلـمـسـتــوطـنـيــن ،الـطـيــن بـلــة بمطالبته
بوزارة الدفاع وباتباع السياسة منحى
ً
أ ك ـثــر تـ ـش ــددا  ،وإال سينسحب فصيله
ً
أيضا من الحكومة.
أمــل كل من ليبرمان وبنت استغالل
ال ـغ ـض ــب ال ـ ُش ـع ـب ــي مـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن 460
ً
صـ ـ ـ ــاروخـ ـ ـ ــا أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ع ـ ـلـ ــى األراضـ ـ ـ ـ ــي
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن غ ـ ــزة ق ـب ــل األسـ ـب ــوع
ال ـمــاضــي ،مـمــا أدى إل ــى مـقـتــل شخص
وجـ ــرح  20آخ ــري ــن عـلــى األق ـ ــل ،فتشير
اس ـت ـط ــاع ــات الـ ـ ــرأي إلـ ــى أن  74%من
ال ـن ــاس م ـس ـتــاؤون م ــن طــريـقــة تعاطي
الحكومة مع األزمة ،وأعلنت وزيرة العدل
أيـلـيــت شـكــد مـشـيــرة إل ــى تـحــذيــر بنت:
«سئمت ا لـنــاس مــن التصويت لليمين
والتوجه إلى اليسار».
ل ـكــن نـتـنـيــاهــو ،الـ ــذي م ــا زال أمــامــه
سنة إضافية في الحكم قبل االنتخابات
ً
ال ـم ـق ــررة ،رد ال ـص ــاع صــاع ـيــن ،م ـحــذرا
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـت ـم ــردي ــن مـ ــن أن ال ـش ـعــب
سيحملهم مـســؤو لـيــة ا ن ـه ـيــار حكومة
يمينية.
ّ
ف ــي خ ـط ــاب م ـت ـكــلــف ُبـ ــث خـ ــال وقــت
ال ــذروة من مقر الجيش اإلسرائيلي في
تل أبيب مساء يوم األحد ،وصف نتنياهو

االنتخابات المبكرة بـ»غير الضرورية»
ً
و»غير المسؤولة» ،مستشهدا بوضوح
َ
َ
بأزمتي االئـتــاف ُ السابقتين في عامي
 1992و 1999حين أسقطت الحكومة التي
كان يقودها حزبه «الليكود» من الداخل،
ف ـف ــي ك ـل ـتــا ال ـح ــادث ـت ـي ــن ،ح ـس ـب ـمــا ح ــذر
نتنياهو ،اسـتـلــم الـيـســار زم ــام السلطة
َ
وأوصل إسرائيل إلى «كارثتي» اتفاقيات
أوسلو واالنتفاضة الثانية ،لذلك حض
نتنياهو قــاعــدتــه السياسية« :يـجــب أال
نكرر تلك األخطاء».
ل ـك ــن األك ـ ـثـ ــر خ ـ ـطـ ــورة أن ن ـت ـن ـيــاهــو،
الــذي يشغل الـيــوم منصب وزيــر الدفاع
باإلنابة ،يشير إلى أن أزمة أمنية تلوح
في األفق ،إال أنه يعجز عن إطالع الشعب
عـلــى تفاصيلها ،أعـلــن« :ال ت ــرون ســوى
صــورة جزئية من حملة واسعة النطاق
بلغنا منتصفها .نجد أنفسنا في خضم
ً
إح ــدى الـفـتــرات األمـنـيــة األك ـثــر تعقيدا،
وفي مرحلة مماثلة ،ال نطيح بالحكومة...
وال نفر».
ً
حتى بعض األكثر تشددا فهموا هذا
الـمـنـطــق رغ ــم شـكــوكـهــم ال ـخــاصــة حــول
نـتـنـيــاهــو .ذك ــر بـيـنــي كــاتــزوف ـيــر ،زعـيــم
مستوطنين مخضرم في الضفة الغربية،
خالل مقابلة مع محطة إذاعية إسرائيلية:
«من الخطأ إسقاط حكومة وأنت ال تعرف
ما البديل».
بـحـلــول ص ـبــاح ي ــوم االث ـن ـيــن ،سحب
بنت تهديده ،ووقفت شكد ،نائبة حزبه
ب ــوج ـه ـه ــا الـ ـب ــاه ــت ،إل ـ ــى ج ــان ـب ــه خ ــال
المؤتمر الصحافي حين راح يعدد نقاط
خــافــه مــع سياسة الــدفــاع اإلسرائيلية
الـ ـت ــي ط ـب ـق ـهــا ن ـت ـن ـي ــاه ــو ط ـ ـ ــوال ال ـع ـقــد
الـمــاضــي ،لكنه أعـلــن بعد ذلــك فـجــأة أن
نتنياهو تعهد بتغيير جذري في خطابه
يقدم رئيس الوزراء في الواقع
قبل ليلة .لم ِ
على أي عمل مماثل ،إال أن بنت أضاف
ً
مشددا« :سنقف إلى جانب رئيس الوزراء
ً
كــي تـعــاود إسرائيل االنتصار مـجــددا».
وتابع« :أفضل أن يهزمني رئيس الوزراء
في معركة سياسية على أن يهزم «قائد
حماس إسماعيل هنية دولة إسرائيل».
ادع ــى بـنــت وش ـكــد أن ال ـكــرة اآلن في
ملعب رئيس الــوزراء وأنهما سيترقبان
ً
تغييرا في االستراتيجية ،لكن ليبرمان
ً
ّ
غرد بسرعة على موقع «تويتر» منتقدا
زم ــاءه الـســابـقـيــن« :صــرنــا ن ــدرك الـيــوم
َ
لم خسرنا قوة الردع» في وجه حماس.

أوروبا لم تكسب الحرب على اإلرهاب
أثبتت حركات التطرف
في أوروبا ،بشكل إجمالي،
مرونة الفتة ،وعلى الرغم من
أن الخطوات واإلجراءات
المضادة لإلرهاب قد
أضعفت قدرات تنظيم
«داعش» في الوقت الراهن
فإن اإلعالن عن نهاية حرب
أوروبا على اإلرهاب اآلن بات
ً
ضربا من التفكير القائم على
الرغبات.

المملكة المتحدة
ً
استقطبت  25ألفا
من اإلرهابيين
يعتبر  3000منهم
مصدر تهديد
وخطر و 500تحت
مراقبة مستمرة

●

بيتر نيسر – بوليتيكو

الـهــدوء ال ــذي اتسمت بــه عمليات المتطرفين
األصوليين في أوروبا في اآلونة األخيرة قد يدفع
المرء الى االستنتاج بأن األسوأ قد انتهى ،ولكن
ً
مــن المبكر جــدا اإلع ــان عــن النصر فــي المعركة
ضد اإلرهاب.
لقد هز الهجوم الــذي استهدف مجلة شارلي
إيبدو في باريس في سنة  2015أوروبــا ودفعها
الــى مواجهة واقعية جــديــدة ،وتعرضت باريس
لـهـجــوم آخــر فــي وقــت الحــق مــن تـلــك الـسـنــة عبر
ً
هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من  130شخصا
في هجمات مدوية.
ً
وهـ ــذا م ــا ح ــدث أي ـض ــا ف ــي بــروك ـســل وبــرلـيــن
وبــرش ـلــونــة بـعــد وق ــت قـصـيــر ،ف ــي حـيــن أفـضــت
سلسلة من العمليات الصغيرة في لندن وباريس
ً
الى مقتل العشرات وخلقت جوا من الخوف أبقى
مستويات الخطر والتهديد عالية.
ولكن اآلونة األخيرة لم تشهد هجمات رئيسية
أسـفــرت عــن مقتل أكـثــر مــن عـشــرة أشـخــاص منذ
صيف عام  2017وتراجعت العمليات اإلرهابية عن
العناوين الرئيسة وعن أذهان معظم المواطنين
األوروب ـي ـي ــن ال ـعــادي ـيــن ،وف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر فــإن
هجمات المتطرفين دعاة العنف هبطت إلى أكثر
من  60في المئة في أوروبا منذ أن بلغت ذروتها
في العام الماضي ،مما يشير إلى أن أوروبا قاومت
الهجمات المستلهمة من تنظيم «داعش».
ولسوء الحظ أن الوضع ليس على هذا النحو،
ومـ ــن ال ـخ ـط ــأ ق ـي ــاس ال ـت ـه ــدي ــد اإلرهـ ــابـ ــي ب ـعــدد
ال ـه ـج ـمــات ال ـتــي جـ ــرت ،وم ــن أج ــل ف ـهــم مـسـتــوى
وطبيعة الخطر يجب أال ندرس الهجمات الناجحة
ف ـقــط ،بــل تـلــك ال ـتــي تــم إحـبــاطـهــا نتيجة جهود
مكافحة اإلرهاب أيضا.
وقد شهدت أوروبا حتى اآلن في هذه السنة ما
ال يقل عن  12مؤامرة إرهابية موثقة بشكل جيد،
وأسفرت  6منها عن هجمات ،كما كانت هناك 11
مؤامرة غامضة لم يتم حتى اآلن توثيقها بصورة
ً
جيدة تسمح بتحليلها .ويشكل هذا خفضا بنسبة
 50في المئة في إجمالي عدد المؤامرات مقارنة
مع العام الماضي ،ولكن هذا االنخفاض ال يعني
تراجع مستوى الخطر على أي حال.
وف ــي حـيــن أسـهـمــت ج ـهــود مـكــافـحــة اإلره ــاب
األوروبية المتواصلة في إضعاف قدرات الشبكات
الراديكالية لكننا لسنا في مأمن بصورة تامة.

وف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر ف ــإن ال ـت ــراج ــع ي ــأت ــي في
أعقاب بلوغ ذروة العمليات الدراماتيكية التي
شهدها عــام  2017وأسـفــرت عن أعلى عــدد من
الـمــؤامــرات ،منذ أن بــدأ المتطرفون هجماتهم
في أوروبا قبل نحو  25سنة خلت ،وبالمقارنة
مع أي سنة قبل  2015ال يزال رقم المؤامرات في
ً
أوروبا عاليا على الرغم من الزيادة الكبيرة في
إنـفــاق الـحـكــومــات األوروب ـيــة مــن أجــل تقليص
أنشطة اإلرهابيين.
وتظهر أنشطة المجموعات اإلرهابية في سنة
 2018أن تنظيم «داع ــش» مصمم عـلــى مهاجمة
خصومه في أوروبــا بأي طريقة ممكنة ،ويرتبط
معظم المهاجمين بمجموعة مــا أو بمؤيديها
وبعالقات مع متطرفين محليين ومقاتلين أجانب،
ويتحاورون بشكل نموذجي عبر وسائل التواصل
االجتماعي مع أعضاء من تنظيم «داعش».
وت ـت ـم ــاه ــى طــري ـق ـت ـهــم م ــع االتـ ـج ــاه ــات ال ـتــي
شهدناها منذ ظهور التنظيم في سنة  ،2014وقد
وقعت هجمات مــن جانب أف ــراد شملت عمليات
طعن بالسكين واستهداف رجال شرطة كما حدث
في بلجيكا.
ً
وش ـه ــدن ــا أيـ ـض ــا مـ ــؤامـ ــرات ل ـع ـم ـل ـيــات ده ــس
بــالـسـيــارات فــي المملكة الـمـتـحــدة ،وت ــم اعـتـقــال
المخطط لهذه العملية في شارع أكسفورد ،وأخرى
في مدينة كالسروه األلمانية.
وتسهم عملية اعتقال سبعة من مؤيدي تنظيم
«داع ــش» فــي هــولـنــدا كــانــوا يخططون لمهاجمة
ح ـشــود عــامــة بــال ـب ـنــادق وال ـق ـنــابــل ال ـي ــدوي ــة في
تذكيرنا بأن الهجمات المسلحة المعقدة مثل تلك
التي شهدتها العاصمة الفرنسية في شهر نوفمبر
من سنة  2015مسألة يجب أخذها في الحسبان.

التدخل العسكري
ويمثل التدخل العسكري على غــرار مــا حدث
فــي ال ـعــراق فــي غــزو عــام  2003الـمـحــرك الرئيس
لهجمات الجماعات المسلحة ،ولذلك فإن ضعف
تنظيم «داعش» على يد االئتالف المعادي له سوف
يفضي بالتأكيد الى عمليات انتقامية.
ً
وإذا تعرضت الشبكات اإلرهابية األكثر نشاطا
ف ــي أوروبـ ـ ــا ال ــى ضــربــة ع ـلــى ي ــد قـ ــوات مكافحة
اإلرهاب– ولو بصورة مؤقتة على األقل– فإن من
المحتمل أن نشهد ظهور مجموعات عنف أكثر
ً
قوة وتنظيما.

هجوم «داعش» على مجلة شارلي إيبدو في باريس في سنة 2015
وم ــن ال ـمــرجــح أن ت ـضــع ه ـجــرة ن ـحــو 5000
م ـقــاتــل أج ـن ـبــي أوروب ـ ـ ــي الـ ــى س ــوري ــة األس ــس
الكفيلة بمثل هذا التطور في المستقبل ،ثم إن
المتطرفين األورو ب ـي ـيــن يتمتعون باتصاالت
أ فـضــل مــع المجموعات األجنبية مثل تنظيم
«داع ــش» من أي وقــت مضى ،كما أن القتال في
ً
ال ـخــارج أسـهــم أي ـضــا فــي تـعــزيــز ال ــرواب ــط بين
المتشددين األصــولـيـيــن مــن الكثير مــن الــدول
األوروبية المختلفة.
وم ــن الـمـعــروف أن تــاريــخ الـتـطــرف والعنف
شهد في أوروبا فترات تحسن وتراجع الى حد
كبير .وقــد يتمثل الجانب األكثر أهمية في أن
ً
المعارك الخارجية أنتجت كادرا من األشخاص
الــذيــن يمكن أن يصبحوا ق ــادة أعـمــال شبكات
وخاليا عنف في المستقبل ،وتظهر الدراسات
المتعلقة بالجماعات المتطرفة في أوروبــا أن
ً
مثل هؤالء األشخاص المحنكين قد أدوا دورا
ً
حيويا في التحريض على العنف ،وأنهم عملوا
من خالل بوابات تطرف مثل حركة الشريعة التي

أسهمت في تشكيل جماعات دعم سرية وعملت
من السجون عبر دفع مجموعات الى الراديكالية.
وت ـك ـت ــظ ال ـس ـج ــون األوروبـ ـ ـي ـ ــة بــالـمـتـطــرفـيــن
األصوليين ومــن بين مــا يصل الــى  1500مقاتل
أجنبي عادوا تم إيداع عدة مئات السجن ،وشارك
بعضهم في التخطيط لعمليات عنف في حين دعم
البعض اآلخر تنظيمات مثل «داعش» بطرق أخرى،
ويحكم على هؤالء بفترات سجن قصيرة بصورة
نـسـبـيــة ،وف ــي حـيــن يتخلى بعضهم عــن العنف
والتطرف ينضم البعض من جديد إلى مجموعات
ً
ً
فقدت شعبيتها ويبدو أنها تشكل نموا وقبوال.

الوضع في ألمانيا
ً
ويضع أحد التقارير التي صــدرت أخيرا عدد
الـمـتـطــرفـيــن ف ــي أل ـمــان ـيــا ع ـنــد  25أل ــف شـخــص،
وبـحـســب مـعـلــومــات مــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي فــإن
ً
المملكة المتحدة استقطبت  25ألفا ،يعتبر 3000
منهم مـصــدر تهديد وخـطــر ،فــي حين يظل 500

تحت مراقبة مستمرة ،وفي فرنسا حيث غادر نحو
 1400شخص لالنضمام إلى المقاتلين المتطرفين
في سورية والعراق يثير الوضع درجة مماثلة من
القلق والخوف ،كما أن أكثر من  20ألف شخص–
بـمــن فيهم غـيــر إســامـيـيــن– تـتــم مراقبتهم على
أنهم من الجماعات الراديكالية المحتملة و4000
منهم يخضعون لرقابة مستمرة العتبارهم من
الجماعات الخطرة.
وتعقب مــوجــات الهجمات ح ــاالت هـبــوط في
نـتـيـجــة تـشــديــد الـ ــدول ل ــإج ــراءات ال ـم ـضــادة ثم
يتبعها ارتفاع في العمليات بعد سنوات وبدرجة
أعلى في أغلب األحيان ،وبشكل إجمالي برهنت
حــركــات التطرف فــي أوروب ــا مــرونــة الفـتــة ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـخ ـطــوات واإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـضــادة
لــإرهــاب قــد أضعفت ق ــدرات تنظيم «داع ــش» في
الوقت الراهن فإن من التفكير الرغبي ،أي اعتقاد
ال ـمــرء بـصـحــة ش ــيء مــا لـمـجــرد رغـبـتــه فــي ذلــك،
اإلعالن عن نهاية حرب أوروبا على اإلرهاب اآلن.
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رؤى عالمية
قراءة في قبول لبنان للمساعدات العسكرية الروسية
آنا بورشفسكايا وحنين غدار -واشنطن إنستيتيوت

سعى بوتين إلى ترسيخ صورته
كصانع سالم في لبنان ،سواء
بين المعسكرات ّ
المؤيدة
لسورية أو المعارضة لها ،أو
مع إسرائيل ،ويشمل ذلك
العمل مع «حزب الله» الذي ال
تعتبره روسيا منظمة إرهابية،
وقد سبق لها أن استضافت
مسؤولين منه إال ّأن لدى
هذا الحزب وراعيه اإليراني
ّ
تحفظات بشأن أنشطة
موسكو داخل لبنان.

َ
ف ــي  26نــوف ـم ـبــر ،ق ـ ِـب ــل ل ـب ـنــان م ـســاعــدات
عـسـكــريــة روس ـي ــة بـقـيـمــة  5مــايـيــن دوالر،
وأش ــار مكتب رئيس ال ــوزراء المكلف سعد
الـحــريــري إلــى أن «ق ــوات األمــن الــداخـلــي في
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة سـتـسـتـفـيــد» م ــن األم ـ ــوال
القادمة .وسعى الكرملين سنوات إلى إقامة
عــاقــات ثقافية واقـتـصــاديــة وعسكرية في
بـيــروت كـجــزء مــن استراتيجية تـهــدف إلى
توسيع النفوذ الــروســي بالشرق األوســط،
واالرتـ ـق ــاء ب ــدور صــانــع ال ـس ــام ،وتهميش
الواليات المتحدة.
ولطالما قاوم لبنان بصورة تقليدية هذه
ّ
التحو ل
المبادرات العسكرية ،لذلك يعتبر
ً
األخـ ـي ــر فـ ـ ــوزا ل ـلــرئ ـيــس فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن،
فــالـقـيـمــة ال ــرم ــزي ــة لـلـهـبــة ال ـص ـغ ـيــرة تـفــوق
جوهرها بكثير ،وتسلط الضوء على أهداف
موسكو اإلقليمية ومصلحة الحريري في
الحفاظ على العالقات الثنائية الجيدة ،على
الرغم من تحفظات «حزب الله» وإيران.

مبادرات كثيرة

على مدى أكثر
من عقد ،رفضت
بيروت صفقات
عسكرية روسية
مختلفة وعادة ما
كان يحصل ذلك
بعد تذكير واشنطن
لها بالمساعدات
األميركية الكثيرة
التي تلقتها

على مدى أكثر من عقد من الزمن ،رفضت
بـيــروت صفقات عسكرية روسـيــة مختلفة،
وعادة ما كان يحصل ذلك بعد قيام واشنطن
بتذكيرها بالمساعدات األميركية الكثيرة
التي تلقتها قواتها خالل الفترة نفسها (1.5
مليار دوالر منذ عام  .)2006وفي ديسمبر
 ،2008رفض لبنان هبة شملت عشر طائرات
مقاتلة كانت ضمن صفقة للتعاون الدفاعي
هدفها تعزيز مبيعات األ سـلـحــة الروسية
وتوسيع نفوذ موسكو السياسي ،وفي أواخر
 ،2010كانت الحكومتان على وشك التوصل
ً
إلى اتفاق مماثل يشمل مزيجا من الهدايا
ـوال سـعــوديــة،
واألس ـل ـحــة ت ــم ش ــراؤه ــا ب ًــأم ـ ٍ
بالتنسيق مع سورية وفقا لبعض التقارير،
ً
لكن بيروت رفضت ذلك في النهاية أيضا.
وفــي فبراير  ،2017بــدأت موسكو العمل
ع ـلــى ص ـف ـقــة أس ـل ـحــة بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر،
تتيح شراء األسلحة دون فوائد لمدة خمسة
ً ُ
عشر عاماّ ،وزعم أن الرئيس عون وافق على
بضغط من
الصفقة ،لكنه جمدها بعد ذلك ّ
الــواليــات المتحدة .وبـعــد ع ــام ،وق ــع رئيس
الــوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف على
م ـس ــودة ات ـفــاق ـيــة ت ـق ـتــرح تــوس ـيــع ال ـت ـعــاون
ّ
العسكري الثنائي وتعميقه ،بيد ان بيروت
رفضت التوقيع عليها حتى اآلن وفق بعض
التقارير.
ّأما في ما يتعلق بالعرض الجديد البالغة
قيمته  5مــا يـيــن دوالر ،ي ـبــدو أن موسكو
ّ
أرادت أن تتلقى القوات المسلحة اللبنانية
ّ
ّ
بعض التمويل ،إال أن واشنطن تصر على أنه

سعد الحريري

ميشال عون

بوتين

ً
ارتفعت من  423مليون دوالر إلى  770مليونا
لبلد يبلغ عــدد سكانه 6
ـزة كبيرة
 فــي قـفـ ٍٍ
ماليين نسمة.

خالل وكاالت قد يكون لها أهداف أوسع في
اعتبارها.

ال يمكنها الحصول على مساعدات روسية
وأميركية في آن ،لكن يبدو أن الحريري وجد
ثغرة ،إذ عمل على نقل األموال إلى قوى األمن
الداخلي.
وبالتزامن مــع خــدمــات الــدعــم العسكري،
ـات في
س ـعــى بــوت ـيــن لـلـتــوقـيــع ع ـلــى ص ـف ـق ـ ٍ
مـجــال الـطــاقــة ومـصــالــح اقـتـصــاديــة أخــرى،
فـفــي نــوفـمـبــر  ،2010اجـتـمــع م ــع الـحــريــري
ف ــي مــوس ـكــو وأع ـل ــن ع ــن «خ ـطــط مـلـمــوســة»
الطاقة
لتوسيع التعاون الثنائي في مجال ّ
وال ـن ـق ــل ،وب ـعــد ذل ــك ب ـثــاث سـ ـن ــوات ،وق ـعــا
ً
ً
اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة ،وتم مسبقا
تحديد أهلية عدة شركات روسية للدخول
ف ــي عـ ــروض ال ـم ـنــاق ـصــة ،وه ــي «روزن ــاف ــت»
و»غ ـ ــازب ـ ــروم» ،و»ل ـ ــوك أوي ـ ــل» ،و»نــوفــات ـيــك»،
الـتــي كــانــت خــاضـعــة لـلـعـقــوبــات األميركية
منذ عــام  .2014وفــي يناير مــن هــذا الـعــام،
ّ
وقع كونسورتيوم يشمل شركة «نوفاتيك»
و»ت ـ ــوت ـ ــال» ال ـفــرن ـس ـيــة و»إي ـ ـنـ ــي» اإلي ـطــال ـيــة
على اتفاقيات الستغالل كتلتين فــي مياه
لـبـنــان االقـلـيـمـيــة .وتـفـيــد الـتـقــاريــر أن هــذه
الشركات تخطط لبدء الحفر بهدف التنقيب
عــن النفط وال ـغــاز فــي منتصف عــام ،2019
ً
وعـ ـ ـ ــادة م ــا ت ـن ـظــر م ــوس ـك ــو إل ـ ــى م ـث ــل ه ــذه
ً
الصفقات باعتبارها امتدادا لمجموعة أدوات
سياستها الخارجية ،بهدف تحقيق مزيد من
فرص الوصول إلى المنطقة وإظهار قوتها
المتوسط.
في منطقة البحر األبيض ّ
ً
وفي السنوات األخيرة ،وقع البلدان أيضا
ً
عددا من الصفقات التجارية مما ساهم في
ً
زيادة ملحوظة في التجارة الثنائية ،فوفقا
للجمارك اللبنانية ،تضاعفت التجارة مع
ً
روسيا تقريبا بين عامي  2012و ،2017حيث

األرثوذكسية والتواصل الثقافي
ط ــال ـم ــا اسـ ـتـ ـخ ــدم ب ــوت ـي ــن الـ ــديـ ــن كـ ـ ــأداة
ً
للسياستين الداخلية والخارجية ،وجزئيا
م ــن خ ــال م ــواء م ــة الـكــرمـلـيــن م ــع الكنيسة
األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة وإح ـ ـيـ ــاء الـمـهـمــة
التاريخية لبالده كحامية رئيسة للمسيحية
األرثوذكسية الشرقية ،ويشمل ذلك التودد
ً
نسبيا في لبنان ،ال ّ
سيما
للطائفة الكبيرة
عن طريق «اللقاء األرثوذكسي» ،الذي تأسس
في عام  ،2011وأبرز أعضاء هذه المجموعة
هــو إي ـلــي ال ـفــرزلــي ،نــائــب رئ ـيــس الـبــرلـمــان
اللبناني ووزير اإلعالم ّالسابق.
وفــي يناير  ،2014تــوقــف فــي لبنان وفد
ّ
ضم سيرغي غافريلوف،
برلماني روســي -
وهو رئيس لجنة في «مجلس الدوما» تركز
على «ا لــد فــاع عــن القيم المسيحية»  -وهو
في طريقه إلى سورية ،والتقى بأعضاء من
«الـلـقــاء األرثــوذك ـســي» وشخصيات أخــرى،
كما انضم إليهم السفير الروسي الكسندر
زاس ـي ـب ـك ـيــن .ودع ـ ــا غ ــاف ــري ـل ــوف الـمـعـنـيـيــن
إلــى تشكيل مجلس مشترك بهدف «تفعيل
ال ـت ـع ــاون ع ـلــى جـمـيــع ال ـم ـس ـت ــوي ــات» .وفــي
أكـتــوبــر /نوفمبر  ،2017عـقــدوا سلسلة من
االجتماعات أسفرت عن دعــوات تهدف إلى
توثيق التعاون مع الكيانات األرثوذكسية
في لبنان ،ومن ضمنها «اللقاء األرثوذكسي».
ً
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ت ـ ـ ّ
ـروج مــوسـكــو أيـضــا
ً
لـلـثـقــافــة ال ــروس ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان ،وغ ــال ـب ــا من

دور صانع السالم
ً
سعى بوتين أيضا إلــى ترسيخ صورته
ك ـ ـصـ ــانـ ــع سـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،س ـ ـ ـ ــواء ب ـيــن
ّ
المؤيدة لسورية أو المعارضة
المعسكرات
لها ،أو مع إسرائيل ،ويشمل ذلك العمل مع
«حـ ــزب ال ـل ــه» ف ــي بـعــض األح ـي ــان  -حـيــث ال
تعتبره روسـيــا منظمة إرهابية وقــد سبق
لها أن استضافت مسؤولين مــن «الـحــزب»
ّ
في الماضيّ ،إال أن لدى «حزب الله» وراعيه
اإلي ــران ــي تـحــفـظــات بـشــأن أنـشـطــة موسكو
داخل لبنان.
ال يعتمد «ح ــزب ال ـلــه» عـلــى مــوسـكــو في
لـبـنــان ،ل ــذا فـهــو يـمـيــل إل ــى ت ـصـ ّـور ّ
أي دور
روسـ ــي م ـ ّ
ـوس ــع ه ـنــاك كـمـنــافـســة ألص ـحــاب
النفوذ الخاصين به في بيروت .من جانبه،
ً
يفضل الحريري دورا أكبر للروس ،وقد زار
موسكو عــدة مــرات فهو يــرى فــي الكرملين
ً
ً
قناة غير مباشرة
وسيطا قادرا على توفير
ٍ
بين النظام السوري وخصومه اللبنانيين.
و ي ــزداد قلق المسؤولين اللبنانيين من
احتمال قيام إسرائيل بمهاجمة أهداف «حزب
الله» في لبنان ،حيث تفيد بعض التقارير
بأن «الحزب» ينقل جهود تطوير صواريخه
الــدق ـي ـقــة ال ـتــوج ـيــه م ــن س ــوري ــة إل ــى لـبـنــان.
ويـبــدو أن روسـيــا تأمل التوسط فــي اتفاق
مثل ذلــك الــذي تــم التوصل إليه فــي جنوب
سورية ،وتتم فيه هذه المرة إدارة التصعيد
بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان ،وللقيام
بذلك ،تحتاج إلى وجود أكبر في لبنان.

وفي السياق ذاته ،تمنح قضية الالجئين
ً
السوريين موسكو مزيدا من الفرص إلقامة
مثل هذا الوجود .ففي يوليو من هذا العام،
أطلقت مـبــادرة بالتعاون مــع لبنان إلعــادة
الــاج ـئ ـيــن إلـ ــى س ــوري ــة .وت ـض ـ ّـم ــن االت ـف ــاق
تيسير ظروف عودتهم ،وقد بدأ المئات منهم
برحلة العودة ،ومع ذلك ،فإن هذا مجرد رقم
رمزي بالمقارنة مع ما يقارب المليون الجئ
مقيم في لبنان ،وتشير التقارير األخيرة إلى
أن الـسـلـطــات ال ـســوريــة تـتـجــاهــل ضـمــانــات
الـســامــة الــروسـيــة وتـقــوم بقتل الكثير من
العائدين أو اعتقالهم.
ومـ ــن الـ ـمـ ـف ــارق ــات ،أن ال ــوت ـي ــرة الـبـطـيـئــة
ال ـنــات ـجــة ع ــن الـ ـع ــودة إل ــى س ــوري ــة ،تسمح
ل ـل ـم ـســؤول ـيــن ال ـ ـ ــروس ب ـتــوط ـيــد ال ـع ــاق ــات
مــع ب ـي ــروت ،وك ـســب ال ـن ـفــوذ الــدبـلــومــاســي،
واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـض ـغــط م ــن أجـ ــل زيـ ــادة
ُ
مشاركتهم .على سبيل المثال ،تفيد بعض
الـ ـتـ ـق ــاري ــر أنـ ـه ــم اقـ ـت ــرح ــوا ع ـل ــى ن ـظــرائ ـهــم
األم ـيــرك ـي ـيــن أن ت ـق ــوم روس ـي ــا بـنـشــر فــرقــة
تــاب ـعــة لـشــرطـتـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى مـســافــة
ً
ع ـشــريــن ك ـي ـلــوم ـتــرا داخ ـ ــل ل ـب ـنــان لتسهيل
عودة الالجئين السوريين ،وقد ورد أن جون
بولتون ،مستشار األمن القومي ،رفض هذا
ّ ّ
االقتراح ،إال أن موسكو مستمرة في سعيها
إلقامة وجود عسكري داخل لبنان.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اح ـت ـمــال ف ـشــل م ـب ــادرات
نهاية المطاف ،إال أنه
بوتين
في لبنان ًفي ً
ّ
ً
أبدى مرارا وتكرارا رغبة في تولي دور قيادي
ً
هناك ،واستعدادا الستثمار الوقت والموارد
الــازمــة لـلــوصــول إلــى هــذا ال ـهــدف .وهـكــذا،
ً
فإنه أكثر اهتماما بالحصول على النفوذ
من إيجاد حلول حقيقية لقضية الالجئين
ّ
الملحة األخرى ،وعادة ما تكون
أو المشاكل
النتيجة النهائية لمشاركة روسيا هي إدارة
ّ
ً
النزاع بدال من حل النزاعات ،وبالتالي ،يجب
على بيروت وحلفائها الغربيين أن يكونوا
حذرين من هدايا الكرملين.
وعلى نطاق أوس ــع ،طالما أعــرب بوتين
عن أمله في انسحاب الواليات المتحدة من
ش ــؤون لـبـنــان وبـقـيــة دول ال ـشــرق األوس ــط.
وفي الوقت الحالي ،ال تزال واشنطن تتمتع
بتأثير عبر مساعدتها للجيش اللبناني،
وقد ساعدت هذه العالقة على إقناع بيروت
ب ــرف ــض االت ـف ــاق ـي ــات األم ـن ـي ــة ال ـســاب ـقــة مع
ّ
روسيا ،ولكن موسكو تعمل بشكل ثابت على
ملء الثغرات في ّ
أي مكان تكون فيه واشنطن
غائبة ،ومــن شبه ّ المؤكد أنها ستفعل ذلك
مــرة أخــرى إذا جفت المساعدات العسكرية
األميركية للبنان.

هل تستطيع واشنطن فرض «ضغوط قصوى» على كوريا الشمالية؟
●

إريك بريور– فورين أفيرز

تباطأ السباق لنزع السالح النووي
ل ـكــوريــا الـشـمــالـيــة ال ــى ح ــد كـبـيــر في
اآلونــة األخـيــرة ،وفــي الشهر الماضي
أل ـغــت بـيــونــغ يــانــغ ب ـص ــورة مفاجئة
مـحــادثــات مـقــررة مــع وزيرالخارجية
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ـ ــاي ـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو وسـ ــط
تقارير تشير الــى أن كوريا الشمالية
مستمرة في تحسين قدراتها النووية
والصاروخية ،وعلى الرغم من اصرار
الرئيس األميركي دونالد ترامب على
جــديــة الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي كيم
جــونــغ اون ازاء التخلي عــن أسلحته
النووية فإن ثمة احتمالية كبيرة ألن
تضطر الواليات المتحدة الى استخدام
الخطة «ب» مــن أ جــل معالجة الخطر
النووي.
ولسوء الحظ كانت األخبار تتحدث
عن استراتيجية ادارة ترامب الهادفة
الى ممارسة «ضغوط قصوى» في هذا
الشأن منذ منتصف هذه السنة ،ولعل
األسوأ من ذلك أن من الصعوبة بمكان
احياء الجهود الدولية من أجل الضغط
على كوريا الشمالية اذا وصلت الحملة
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ال ـ ــى طــريــق
مسدود .ثم إن الدول الرئيسية الداعمة
لحملة الضغط – وهي الصين وكوريا
الجنوبية بصورة خاصة – قد عقدت
العزم على اصالح العالقات مع بيونغ
يــانــغ الـتــي توقفت فــي الــوقــت الــراهــن
عن االستفزازات التي يمكن أن توحد
العالم ضدها .وفي غضون ذلك عطلت
اشادة الرئيس ترامب الواسعة بالزعيم
الـ ـ ـك ـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ق ـ ـ ــدرة الـ ــواليـ ــات
المتحدة على حشد شركاء أجانب من
أجــل الضغط على بيونغ يــانــغ ،وفي
حال استمرار االتجاه الحالي فإن أي
محاولة إلعادة فرض ضغوط قصوى
عـلــى كــوريــا الـشـمــالـيــة قــد تـكــون غير
فـعــالــة ،كـمــا أن انـهـيــار الدبلوماسية
يمكن أن يضعف بشكل خطير خيارات
الـسـيــاســة األمـيــركـيــة ويـجـعــل ال ـنــزاع
ً
العسكري أكثر احتماال.

استراتيجية ثالثية األطراف
تـعـتـمــد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـضـغــوط

القصوى على كــوريــا الشمالية على
ثــاث ركائز تتمثل بشكل فعلي منذ
مطلع ع ــام  2018عـلــى الـضـغــط على
نظام بيونغ يانغ ،األولى هي سلسلة
م ــن قـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ــدول ــي
التي صــدرت في عــام  2017وحظرت
ً
أك ـث ــر ص ـ ـ ــادرات ذلـ ــك ال ـب ـلــد م ـ ـ ــردودا،
بـمــا فــي ذل ــك الـفـحــم وف ـلــزات الحديد
وال ـ ـمـ ــأكـ ــوالت ال ـب ـح ــري ــة واألن ـس ـج ــة.
وت ـت ـم ـثــل ال ــرك ـي ــزة ال ـثــان ـيــة ف ــي هــذه
االستراتيجية في تشجيع الدول على
اتخاذ اجراءات مضادة ألنشطة كوريا
الـشـمــالـيــة ال ـســريــة ،وق ــد جـعــل فريق
ترامب حملة الضغط أولوية قصوى،
ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـش ــرك ــاء
التأكد مــن أن الــواليــات المتحدة في
أي مواجهة دبلوماسية سوف تطرح
ً
ع ـ ـ ــددا م ــن ال ـم ـق ـت ــرح ــات ض ــد ك ــوري ــا
الشمالية وسلوكها .وقــد بــدأت هذه
االستراتيجية تثمر بصورة سريعة.
وبحلول شهر سبتمبر من عام 2017
قيدت أكثر من عشرين دولــة أنشطة
كــور يــا الشمالية الدبلوماسية التي
تستخدمها من أجل مساعدتها على
التهرب من العقوبات االقتصادية.
ويتميز أسلوب الواليات المتحدة
لمحاربة مـحــاوالت كــوريــا الشمالية
ال ـهــادفــة ال ــى الـحـصــول عـلــى الــوقــود
ع ـبــر ال ـن ـقــل م ــن سـفـيـنــة الـ ــى اخـ ــرى،
بــال ـبــراعــة ،وم ــن خ ــال خـلـيــط يشمل
حظر األمــم المتحدة لعمليات النقل
فــي البحر والجهود االستخباراتية
والدبلوماسية التي كشفت تكتيكات
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة تـمـكـنــت ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة مــن تحقيق تـقــدم ب ــارز في
مكافحة عمليات الغش والخداع التي
مارستها بيونغ يانغ ،ولم يكن الهدف
اقناع كوريا الشمالية بالتوقف عن
تـفــادي العقوبات أو منع كــل شحنة
غير قانونية – وهو هدف مستحيل
– بــل زي ــادة تكلفة الـعـمــل مــع كــوريــا
الشمالية بالنسبة الى الدول االخرى
واألطراف الثالثة.

التحول المفاجئ
ربـ ـم ــا لـ ــم ت ـت ـم ـكــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الضغوط القصوى من ارغام كوريا

دونالد ترامب

كيم جونغ أون

شي جين بينغ

مايك بومبيو

الشمالية على التخلي بصورة تامة
عن برنامجها النووي ولكنها وفرت
فرصة كبيرة لضغوط أميركية من
أجل ضمان خفض حقيقي في برامج
بيونغ يانغ النتاج أسلحة نووية،
وليس في االمكان اآلن معرفة مدى
نجاح هذا األسلوب على وجه الدقة
ألن الرئيس ترامب ومــن دون انــذار
قرر اتباع طريقة دبلوماسية سابقة
ألوانها مع الزعيم الكوري الشمالي.
ولـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـحـ ـ ــظ ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ح ـم ـل ــة
الـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـقـ ـص ــوى ع ـل ــى ك ــوري ــا
الشمالية تفقد زخمها منذ مطلع
سنة  2018وحتى منتصفها وثمة
ثـ ــاثـ ــة ظـ ـ ـ ــروف وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات ب ـ ــددت
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـ ـتـ ــي ن ـج ـح ــت مــن
قـ ـب ــل .األول ك ـ ــان فـ ــي ال ـشــري ـك ـت ـيــن
الــرئ ـي ـس ـي ـت ـيــن – ال ـص ـي ــن وك ــوري ــا
الجنوبية – اللتين خففتا مــن تلك
ال ـض ـغــوط ،وم ــن غـيــر الـمـحـتـمــل أن
تعودا الى السياسة السابقة لمجرد
أن الواليات المتحدة طلبت منهما
ذلــك .وتشير التقارير الــى أن بكين
خـفـفــت م ــن عـمـلـيــاتـهــا ف ــي تطبيق
العقوبات االقتصادية – بما في ذلك
عمليات تفتيش للبضائع العابرة
م ــن ال ـ ـحـ ــدود ال ـص ـي ـن ـيــة وال ـك ــوري ــة
الشمالية .وتزداد دعوات قادة بكين
وموسكو الى تخفيف العقوبات من
أجل مساعدة الجهود الدبلوماسية،
ومـ ــن ال ــواض ــح أن ال ـص ـيــن ال تــريــد
تشديد االجراءات في هذه المرحلة،
السيما بعد أن تحسنت العالقات

بـيــن الــزعـيـمـيــن الـصـيـنــي وال ـكــوري
الشمالي منذ الـعــام الـمــاضــي ،كما
أن زي ـ ـ ــادة الـ ـت ــوت ــرات االق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية بين الواليات المتحدة
ً
والـصـيــن تـعـطــي بـكـيــن سـبـبــا أكبر
لعدم التعاون.
ويحدث التحول األكثر دراماتيكية
في كوريا الجنوبية حيث يبدو أن
رئيسها قد عقد العزم على المضي
في سياسة مصالحة مع بيونغ يانغ
وغير راغب في ترك هدف واشنطن
فـ ــي نـ ـ ــزع ال ـ ـسـ ــاح الـ ـ ـن ـ ــووي ي ـحــدد
ويـمـلــي وت ـيــرة جـهــود بـنــاء الـســام
بين الكوريتين ،وقد خلق ذلك حالة
مــن الـتــوتــر بين الــواليــات المتحدة
وكوريا الجنوبية ،ومن هذا المنطلق
فإن القرار األميركي المفاجئ حول
زيادة الضغط سوف يصطدم برياح
سياسية معاكسة في تلك المنطقة
ً
ومن غير المحتمل أن يحقق نجاحا.
واألكثر أهمية أن تقرب ترامب من
كيم جونغ اون واص ــراره المستمر
على أن التحدي النووي تم حله قد
أض ـعــف حـمـلــة الـضـغــط األمـيــركـيــة،
ويجد فريق ترامب من المستشارين
وال ـع ــام ـل ـي ــن حـ ــول س ـي ــاس ــة ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ن ـف ـســه ف ــي م ــوق ــف غـيــر
مــائــم عندما يـحــاول الحفاظ على
ال ـض ـغــط .وصـحـيــح أن ت ــرام ــب قــال
إن ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ــادي ــة ســوف
تستمر الى أن يتم نزع سالح كوريا
الشمالية النووي ،ولكن هذا التغير
في النبرة العامة – اضافة الى اعالنه

أنه لم يعد يرغب في استخدام تعبير
ً
«الضغوط القصوى» نظرا للتفاهم
القائم بين الواليات المتحدة وكوريا
الشمالية – انما يشير الى تغير أكثر
ً
وضوحا .ويوفر هذا الموقف غطاء
بالنسبة الى الدول االخرى لمقاومة
أو تجاهل المطالب األميركية بشأن
تطبيق العقوبات ،كما أنه يستخدم
من جانب كوريا الشمالية من أجل
ت ـفــادي الـقـيــام بـخـطــوات نـحــو نــزع
سالحها النووي.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ــك أثـ ـ ــر ال ـت ـح ــول
ف ــي أسـ ـل ــوب ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب على
الـ ـسـ ـي ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
ً
بــالـضـغــط أي ـض ــا وأف ـض ــى ذل ــك الــى
ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن ع ـ ــدد مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة بـ ـ ـص ـ ــورة
دراماتيكية – هبطت بنسبة  85في
الـمـئــة – مـنــذ ق ــرار تــرامــب فــي شهر
م ـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي م ـق ــاب ـل ــة ال ــزع ـي ــم
الكوري الشمالي مقارنة مع السنة
السابقة عندما كانت حملة الضغط
في أوجها.

وك ـ ـبـ ــدايـ ــة ي ـت ـع ـيــن عـ ـل ــى االدارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عـ ـ ــن ق ــائ ـم ــة
ً
مطالبها الواسعة التي تشمل نزعا
ً
سريعا لألسلحة النووية في كوريا
ال ـش ـم ــال ـي ــة وأن ت ـت ـع ـهــد بـتـخـفـيــف
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة عـنــد ازال ــة
آخـ ــر سـ ــاح ن ـ ــووي م ــن ذلـ ــك ال ـب ـلــد.
وليس ثمة فرصة على وجه التقريب
لقبول بيونغ يانغ هذه الخطة التي
تـعـطــي الـصـيــن وك ــوري ــا الجنوبية
ً
ً
ودوال اخـ ــرى أي ـض ــا االن ـط ـبــاع بــأن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة لـيـســت مهتمة
ً
حقا بالتوصل الى حل – وذلك جانب
سيئ بالنسبة الى ممارسة الضغوط
ألن واشنطن سوف تتحمل اللوم في
حال فشل الجهود الدبلوماسية.
ويتعين على الــواليــات المتحدة
ً
ب ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك اع ـ ـ ـطـ ـ ــاء األولـ ـ ــويـ ـ ــة
لـتـطــويــر خــارطــة طــريــق مــع بيونغ
يانغ لتحقيق أسلوب مرحلي يقدم
ً
م ـكــافــآت وف ـق ــا ل ـت ـصــرفــات وأع ـم ــال
كوريا الشمالية.
وعلى شكل جزء من هذه الخطة
ســوف تكون الــواليــات المتحدة في
حاجة الــى تحرير كوريا الشمالية
من وهم فكرة أنها قادرة على تفادي
حوار عمل ضمن تمسكها باجتماع
ن ــد لـنــد م ــع الــرئ ـيــس ت ــرام ــب ،حيث
يعتقد كيم جونغ اون أنه قادر على
نيل ما يريد .ويتعين على الواليات
ً
المتحدة أيضا رفض عقد قمة ثانية
مــا لــم يـتــم اجـ ــراء مـثــل ه ــذا ال ـحــوار
وينتج شيء ما يتفق الجانبان عليه:

استئناف الضغوط األميركية
إذا كانت الواليات المتحدة تأمل
اسـتـئـنــاف أي ض ـغــوط جــديــة على
كوريا الشمالية فسوف يتعين عليها
اس ـت ـعــادة عمليتها الــدبـلــومــاسـيــة
بـ ـط ــريـ ـق ــة تـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد مـ ـ ــن خ ــال ـه ــا
ال ـض ـغــوط ال ـق ـصــوى فــي ح ــال فشل
المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وه ــو بشكل أســاســي ع ــدم امكانية
تحقيق حصيلة احتفالية من دون
عملية تفاوضية.
وي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن
األميركيين عندئذ أخذ هذه الخطة
– التي تتمتع بقدر أكبر من النجاح
– وطرحها بشكل عملي والتوضيح
بأن الدبلوماسية سوف تنجح فقط
اذا اتحد الكل حول ممارسة ضغط
ع ـل ــى كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة .وي ـت ـع ـيــن
ً
عليهم أيضا السعي الى التفاوض
حول خطوات جديدة من أجل زيادة
الـ ـضـ ـغ ــط ف ـ ــي حـ ـ ــال رفـ ـ ــض ب ـيــونــغ
يــانــغ لـهــذه الـفــرصــة الدبلوماسية.
ً
وال ـم ـن ـط ــق ه ـن ــا واض ـ ـ ــح :نـ ـظ ــرا ألن
كوريا الشمالية لم تتوقف عن تعزيز
ترسانتها الـنــوويــة والـصــاروخـيــة
– فــي انـتـهــاك اللـتــزامــاتـهــا فــي هــذا
الـ ـ ـش ـ ــأن – ال يـ ــوجـ ــد سـ ـب ــب ي ــدع ــو
المجتمع الــدولــي الــى الـتــراجــع عن
حملة ضغوطه عليها.

خطوات أميركية أحادية
وفـ ــي وسـ ــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
اآلن اتخاذ خطوات أحادية الجانب
ً
أيضا من أجل منع تراجع الضغوط
ً
بـ ـط ــريـ ـق ــة أق ـ ـ ــل ازع ـ ـ ــاج ـ ـ ــا ل ـل ـج ـه ــود
الدبلوماسية ،ويتعين على االدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال،
ال ـب ـنــاء ع ـلــى ق ــراره ــا الـحـكـيــم ال ــذي
أصدرته في الشهر الماضي لتشكيل
مجموعة عمل مع كوريا الجنوبية
حول بيونغ يانغ للتعاون مع بكين
وتوسيع العقوبات ضد أطراف ثالثة
مشاركة في أنشطة كوريا الشمالية
السرية.
ويتعين على أولئك الذين يخشون
عــودة أيــام تهديدات الرئيس ترامب
«بـتــدمـيــر كــوريــا الـشـمــالـيــة بـصــورة
ت ــام ــة» دعـ ــم ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـق ــال سـلـســة
للضغوط الدولية عندما يحين الوقت
لمثل تلك الخطوة – وبعد كل شيء
ف ــإن الـفـشــل فــي ج ــذب ائ ـتــاف دولــي
قــد يفضي على األرج ــح الــى اعتماد
ادارة ترامب على اجــراء ات أحادية...
وربما عسكرية.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.387

5.149

4.716

2.612 2.908 3.284

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجع معظم المؤشرات ...واالرتفاع في «تاسي» السعودي ودبي

خسائر متفاوتة أكبرها في مسقط وقطر ...ومحدودة في الكويت وأبوظبي والمنامة
علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة
الكويت تراجعات متوسطة،
إذ فقد مؤشر البورصة العام
نسبة  %0.7تعادل 37.23
نقطة ليقفل على مستوى
 5149.67نقطة ،في حين
زادت الخسائر في مؤشر
السوق األول وبلغت %0.9
وخسر مؤشر السوق الرئيسي
نسبة أقل كانت .%0.4

تـ ــراج ـ ـعـ ــت م ـع ـظ ــم مـ ــؤشـ ــرات
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال ف ــي دول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي كمحصلة
ل ـ ــأسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي مـ ـ ــن ش ـهــر
ديسمبر الجاري ،ومال معظمها
إلى التراجع ،وكان االستثناء في
مؤشري سوق «تاسي» السعودي
الرئيسي وســوق «دبــي» المالي،
وسجال مكاسب متقاربة بنسبة
 0.8و 0.7في المئة على التوالي،
بينما تراجعت  5مؤشرات بنسب
م ـت ـفــاوتــة كـ ــان أك ـب ــره ــا خ ـســارة
مؤشر ســوق مسقط بنسبة 2.2
في المئة ،تاله مؤشر سوق قطر
ً
متراجعا بنسبة  1.3فــي المئة،
وكــانــت خ ـســارة مــؤشــر بــورصــة
الـكــويــت الـعــام متوسطة بنسبة
 0.7ف ــي ال ـم ـئ ــة وس ـج ــل م ــؤش ــرا
أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي وال ـ ـم ـ ـنـ ــامـ ــة خ ـ ـسـ ــارة
محدودة بثلث نقطة مئوية لألول
ُ
وعشر نقطة مئوية للثاني.

ارتداد في «تاسي» السعودي

ارتداد سريع لمؤشر
«تاسي» السعودي...
و«دبي» يربح بعد
خسائر كبيرة

ارت ـ ـ ـ ــدت أس ـ ـعـ ــار األس ـ ـهـ ــم فــي
الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ومـ ــؤشـ ــره
ال ــرئ ـي ـس ــي «تـ ــاسـ ــي» خ ـ ــال آخ ــر
ثالث جلسات من األسبوع وبعد
ت ــراج ـع ــات واض ـح ــة ف ــي بــدايـتــه
ل ـي ـعــوض ـهــا وي ــزي ــد بـنـسـبــة 0.8
ً
فــي المئة هــي األفـضــل خليجيا
خالل األسبوع الماضي صعدت
ب ــه إل ــى أع ـلــى مـسـتــويــاتــه خــال
شهرين اعتلى بفضلها مستوى
 7900نقطة مرة أخرى ليقفل على
ً
مـسـتــوى  7914.29نقطة رابـحــا
 65.31ن ـق ـط ــة ،وبـ ـع ــد اس ـت ـق ــرار
أس ـع ــار ال ـن ـفــط فـ ــوق مـسـتــويــات
ً
نـفـسـيــة مـهـمــة خ ـصــوصــا بــرنــت
ً
و م ـس ـت ــوى  60دوالرا لـلـبــر مـيــل
ال ــذي اسـتـطــاع أن ي ـتــداول فوقه
معظم جلسات األسبوع واقترب
ً
من  62دوالرا للبرميل في نهاية

تعامالت الخميس ،مما انعكس
ً
إي ـج ــاب ــا ع ـلــى ت ـعــامــات األس ـهــم
السعودية ،التي استفادت كذلك
وأس ـعــار النفط مــن تــراجــع حدة
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ب ـ ـشـ ــأن الـ ـح ــرب
ال ـت ـج ــاري ــة ب ـيــن ك ـب ــار الــاعـبـيــن
في االقتصاد العالمي «الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـص ـ ـيـ ــن» ،وهـ ـ ــدوء
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي ت ــؤج ــج ال ـص ــراع
التجاري العالمي.
ويـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ـ ــوق األس ـ ـ ـهـ ـ ــم
ال ـس ـع ــودي اس ـت ـح ـقــاقــات مهمة
بنهاية الـعــام لعل أهمها إعــان
الميزانية ا لـعــا مــة للعام المقبل
ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
وت ـ ـقـ ــديـ ــرات األربـ ـ ـ ـ ــاح ال ـس ـنــويــة
للشركات المدرجة ،التي ستظهر
خالل فترة األسبوعين األخيرين
من هذا الشهر ،التي سيكون لها
تأثير مباشر على أداء األسهم
إضافة إلى تطورات أسعار النفط
والحرب التجارية العالمية.

ارتداد محدود لسوق دبي
اس ـت ـمــرت ح ــال ــة ال ـت ــراج ــع في
ســوق دبــي وبشكل عنيف بداية
ه ــذا األس ـبــوع غـيــر أنـهــا توقفت
ق ـب ـي ــل ن ـه ــاي ـت ــه لـ ـيـ ـع ــود م ــؤش ــر
السوق المالي وبدعم من ارتداد
م ـ ــؤش ـ ــرات األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة
ً
خـصــوصــا األمـيــركـيــة ليستعيد
مــؤشــر دب ــي ج ــزء م ــن ال ـخ ـســارة
ً
ويربح نسبة  0.7في المئة مرافقا
لـمــؤشــر «ت ــاس ــي» ال ـس ـعــودي في
المنطقة الخضراء ،وأقفل مؤشر
ســوق دبــي المالي على مستوى
ً
 2599.05نقطة رابحا  18.78نقطة
وب ـع ــد ض ـغــط ك ـب ـيــر م ــن تــراجــع
الـعـقــار فــي اإلم ـ ــارة ،ال ـتــي بلغت
بمؤشرها خسارة  23.6في المئة
هذا العام وهي من أكبر الخسائر
في األســواق الخليجية متجاوز

خسارة مؤشر األسواق الناشئة
«ام اس سي اي» ،التي بلغت 16.5
ً
في المئة تقريبا.

خسارة مؤشري عمان وقطر
سـجــل مــؤشــرا ســوقــي مسقط
والدوحة خسائر واضحة خالل
األسبوع الماضي إذ فقد مؤشر
س ـ ـ ــوق م ـس ـق ــط مـ ـك ــاس ــب ث ــاث ــة
ً
أسابيع ماضية تقريبا وتراجع
ً
بنسبة قــاسـيــة نــوعــا مــا قياسا
على حركة المؤشر ذات التذبذب
المتوسط إذ أطاح بنسبة  2.2في
المئة تساوي  100.61نقطة ليقفل
على مستوى  4448.11نقطة وهي
أدنــى مستوياته ،وبعد تماسك
جـ ـي ــد عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ت ــراج ــع
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط خـ ــال األســاب ـيــع
ال ـث ــاث ــة ال ـم ــاض ـي ــة ل ـك ــن مــؤشــر
سوق السلطنة لم يتحمل ضغوط

خسارة  32في المئة من أسعار
أحد أهم مصادر اإليرادات العامة
في الدولة ،وخسر مؤشر السوق
العماني جميع جلسات األسبوع
الـمــاضــي وك ــان أكـبــرهــا خـســارة
الجلسة األخـيــرة بنسبة قاربت
ً
 0.8في المئة ليسجل أداء سلبيا
لست جلسات متتالية تفقده جل
مكاسب االرتداد ويقترب من أدنى
نقطة له خالل عامين.
وتــراجــع كذلك وبشكل مغاير
مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـمــالــي الـقـطــري
وب ـن ـس ـبــة  1.3ف ــي ال ـم ـئ ــة بـفـعــل
عـمـلـيــات جـنــي أربـ ــاح مستحقة
ومنطقية و بـعــد مكاسب كبيرة
حققها مــؤشــر الـســوق تـجــاوزت
بمكاسبه لهذا العام نسبة 22.4
ً
ف ــي الـمـئــة م ـت ـصــدرا أداء معظم
األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة والخليجية
ً
مــدفــوعــا بنمو كبير فــي أسـعــار
الغاز والتي تحدثنا عنها خالل

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2018/12/13
مؤشر السوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

2018/12/06

5.186.90

7.848.98

10.598.40

4.548.72

1.320.04

4.876.68

2.580.27

2018/12/13

5.149.67

7.914.29

10.456.14

4.448.11

1.319.32

4.861.54

2.599.05

الفـرق

37.23-

65.31

142.26-

100.61-

0.72-

15.14-

18.78

الفـرق

التغير ()%

%0.7-

%0.8

%1.3-

%2.2-

%0.1-

%0.3-

%0.7

التغير ()%

«داو جونز» يبقي على مكاسبه ...وتراجع األسهم اآلسيوية
أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات صـ ـ ــادرة ع ــن وزارة ال ـخــزانــة
ً
األمـيــركـيــة أن ال ـمــوازنــة ال ـفــدرال ـيــة سـجـلــت عـجــزا
قدره  205مليارات دوالر خالل نوفمبر – بارتفاع
نسبته  48في المئة أو  66مليار دوالر من الشهر
نفسه عام .2017
يأتي ذلــك نتيجة تــراجــع اإلي ــرادات الحكومية
بنسبة  1فــي الـمـئــة السـيـمــا مــن ضــرائــب األف ــراد
والشركات بالتزامن مع زيــادة الرسوم الجمركية
إلى ستة مليارات دوالر متأثرة بالحرب التجارية
بين الواليات المتحدة والصين.
عالوة على ذلك ،قفز اإلنفاق الحكومي بنسبة
 18في المئة نتيجة زيادة بنسبة  35في المئة في
اإلنفاق على الرعاية الصحية وبنسبة  27في المئة
على ا لــد فــاع وبنسبة  74فــي المئة على تكاليف
شؤون المحاربين القدامى.
وبــالـنـسـبــة لـلـعــام ال ـمــالــي حـتــى نـهــايــة الشهر
الماضي ،ارتفع عجز الموازنة الحكومية بنسبة
 51في المئة إلى  305مليارات دوالر.
وفــي األس ــواق المالية ،أبقى «داو جــونــز» على
مـكــاسـبــه خ ــال تـ ــداوالت الـخـمـيــس بينما تحول
«نــاســداك» و« »S&P 500نحو التراجع إذ انتعش
قطاع الطاقة بالتزامن مع صعود أسعار النفط ،في
حين وقع قطاع التكنولوجيا تحت براثن الضغوط.
وارتـفــع «داو جــونــز» الصناعي بنسبة  0.3في
الـمـئــة أو  70نـقـطــة إل ــى  24597نـقـطــة ،ف ــي حين
تراجع «ناسداك» بنسبة  0.4في المئة أو  28نقطة
إلى  7070نقطة ،بينما استقر « »S&P 500األوسع
ً
نطاقا عند  2650نقطة.
وعـلــى صعيد ال ـت ــداوالت ،ارتـفــع سهم «جـنــرال
ً
إلكتريك» ( )GE.Nبنسبة  7.3في المئة مغلقا عند
 7.20دوالرات بعد اإلع ــان عــن خطة لبرمجيات
إنترنت األشياء ألهداف صناعية.
وف ـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
«ستوكس يــوروب  »600القياسي بنسبة  0.1في
المئة أو نصف نقطة إلى  349نقطة.

وت ــراج ــع م ــؤش ــر «ف ــوت ـس ــي  »100ال ـبــري ـطــانــي
( -نقطتين) إلى  6877نقطة ،كما انخفض «داكس»
األلماني ( 4 -نقاط) إلى  10924نقطة ،فيما تراجع
«كاك» الفرنسي ( 12 -نقطة) إلى  4897نقطة.
وفي آسيا ،تراجعت األسهم اليابانية في نهاية
تعامالت أمس ،مع ارتفاع هامشي للين ،بينما قفز
سهم الشركة اليابانية مــوردة الشاشات لـ «آبــل»
«جابان ديسبالي».
ً
وأغلق مؤشر نيكي الجلسة منخفضا  2.02في
المئة إلى  21374نقطة ،كما تراجع المؤشر األوسع
ً
نطاقا «توبكس»  1.5في المئة عند  1592نقطة.
وارتـ ـف ــع س ـهــم «ج ــاب ــان دي ـس ـب ــاي» – الـشــركــة
اليابانية الموردة لـ «آبل»  -بنسبة  34.6في المئة،
ال ـت ــي أك ـ ــدت أن ـه ــا أج ـ ــرت م ـف ــاوض ــات م ــع أطـ ــراف
خارجية من بينها شركات صينية بشأن تحالف
محتمل ،ولكنها قالت إنها لم تقرر أي شيء بعد.
وعلى الرغم من قفزة سهم «جابان ديسبالي»
ً
اليوم ،فإن السهم ال يــزال منخفضا بنحو  70في
المئة هذا العام.
وأظهر مسح «تانكان» الذي أجراه بنك اليابان
استقرار المعنويات بين كبار المصنعين في البالد
خالل األشهر الثالثة حتى ديسمبر ،لكنهم كانوا
حذرين بشأن رؤيتهم المستقبلية ألعمالهم.
ً
وارتفعت العملة اليابانية هامشيا  0.1في المئة
ً
أمام الدوالر إلى  113.5ينا.
ً
أيضا ،تراجعت األسهم الصينية وكذلك اليوان،
ب ـعــد ب ـيــانــات ع ــن اإلنـ ـت ــاج ال ـص ـنــاعــي ومـبـيـعــات
التجزئة جاء ت دون التوقعات وأظهرت استمرار
ضعف االقتصاد الصيني.
ً
وأنهى مؤشر شنغهاي المركب منخفضا  1.5في
المئة إلى  2593نقطة ،كما تراجع مؤشر شنتشن
المركب  2.4في المئة عند  1327نقطة.
وانخفضت العملة الصينية بنسبة  0.2في المئة
مقابل الدوالر األميركي إلى  6.89يوان.
(أرقام)

تراجع مؤشرا سوقي المنامة
وأبوظبي بنسب محدودة خالل
األسـبــوع الماضي إذ فقد سوق
المنامة ُعشر نقطة مئوية فقط
تعادل أقــل من نقطة ليقفل على
مستوى  1319.32نقطة ،بينما

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الـكــويــت تــراجـعــات متوسطة إذ
فقد مؤشر البورصة العام نسبة
 0.7في المئة تعادل  37.23نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5149.67
نقطة بينما زادت الخسائر في
مؤشر السوق األول وبلغت 0.9
فــي الـمـئــة ت ـســاوي  47.76نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5387.53

عـدد الصـفـقـات

إقـفـال المـؤشـر
العام

إقـفـال المـؤشـر
األول

إقـفـال المـؤشـر
الرئيسي

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

2018/12/06

500.23

103.82

21.69

5.186.90

5.435.29

4.734.24

5

2018/12/13

380.63

89.68

21.03

5.149.67

5.387.53

4.716.42

5
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األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)
(سهـم)

أسعار النفط تهبط وسط
مخاوف بشأن االقتصاد الصيني
هـبـطــت أس ـعــار ال ـن ـفــط ،أمــس،
وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو
اقتصاد الصين ،وفي الوقت الذي
اتجه فيه المستثمرون إلى جني
أرباح تجاوزت االثنين في المئة
ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـس ــاب ـق ــة ،رغـ ــم أن
تخفيضات اإلن ـتــاج ،الـتــي اتفق
عليها األس ـب ــوع الـمــاضــي كبار
م ـن ـت ـجــي ال ـن ـف ــط ،أعـ ـط ــت بـعــض
الدعم للخام.
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
ال ـق ـي ــاس ال ـعــال ـمــي م ــزي ــج بــرنــت
 61.08دوالرا لـلـبــر مـيــل بحلول
الساعة  0530بتوقيت غرينتش،
بانخفاض قدره  37سنتا ،أو ما
يعادل  0.6في المئة ،عن التسوية
السابقة.
وسجلت العقود اآلجلة لخام

خسائر محدودة

أداء متذبذب لبورصة الكويت

مـلـخـص تـداوالت بورصة الكويت خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2018/12/13

دب ــي

عجز الموازنة األميركية يتجاوز 200
مليار دوالر في نوفمبر

«تقارير سابقة للجريدة والتي
ارتفعت بنسبة  33.6في المئة هذا
العام» ،وحان وقت جني األرباح،
التي أفقدته  142.26نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  10456.14نقطة
وك ـحــال أس ـعــار ال ـغــاز الطبيعي
التي فقدت حوالى  10في المئة
خالل األسبوع الماضي إذ كانت
راب ـحــة  43فــي الـمـئــة لـهــذا الـعــام
وك ــان ــت ال ـخ ـس ــارة األك ـب ــر خــال
جلسة الخميس الماضي بنسبة
 6في المئة.

حـ ـ ــذف مـ ــؤشـ ــر سـ ـ ــوق أب ــوظ ـب ــي
ن ـس ـب ــة ث ـل ــث ن ـق ـط ــة م ـئ ــوي ــة هــي
 15.14نقطة ليقفل على مستوى
ً
 4861.54نقطة ليبقى بعيدا عن
أع ـلــى مـسـتــويــاتــه ،ال ـتــي حققها
ً
قبل شهر تقريبا وتجاوز خاللها
مستوى  5آالف نقطة الذي يبدو
ً
بعيدا عنه خــال الفترة القادمة
من هذا العام.

نـقـطــة وخ ـســر مــؤشــر الـســوق
الرئيسي نسبة أقل كانت 0.4
ف ــي ال ـم ـئ ــة ه ــي  17.82نـقـطــة
ليقفل على مستوى 4716.42
نقطة.
وسجلت متغيرات السوق
ً
ً
ً
الثالثة تراجعا واضحا قياسا
بمستوياتها خــال األسـبــوع
األول مــن هــذا الشهر ،وخسر
ال ـن ـشــاط نـسـبــة  23ف ــي المئة
م ـ ــن قـ ــوتـ ــه ب ـي ـن ـم ــا ت ــراج ـع ــت
السيولة بنسبة  13.6في المئة
وتراجع عدد الصفقات بنسبة
 3فــي المئة وه ــدأت تعامالت
ً
األسهم القيادية ترقبا لدخول
سيولة خالل األسبوع الحالي
وإق ـف ــاالت نـهــايــة ال ـعــام خــال
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــن ه ــذا
العام ولعلها فترة الهدوء ما
قبل عاصفة سيولة «فوتسي
راسل».

غرب تكساس الوسيط األميركي
 52.42دوالرا للبرميل ،بانخفاض
قدره  16سنتا ،أو ما يعادل 0.3
في المئة عن التسوية السابقة.
وأعـلـنــت الصين امــس بعضا
مـ ــن أبـ ـط ــأ الـ ـنـ ـم ــو فـ ــي م ـب ـي ـعــات
التجزئة واإلنتاج الصناعي في
سنوات ،مما يسلط الضوء على
م ـخــاطــر الـ ـخ ــاف ال ـت ـج ــاري مع
الواليات المتحدة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ان ـخـ ـف ــض سـعــر
برميل النفط الكويتي  44سنتا
فــي ت ــداوالت ،أمــس األول ،ليبلغ
 58.46دوالرا أ م ـيــر ك ـيــا مـقــا بــل
 58.90دوالرا للبرميل في تداوالت
األربعاء ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

الذهب يتجه إلى أكبر هبوط
أسبوعي في أكثر من شهر
هـبـطــت أس ـع ــار ال ــذه ــب ،أم ــس،
واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط
أسـ ـب ــوع ــي فـ ــي  5أس ــابـ ـي ــع بـفـعــل
ارت ـفــاع الـ ــدوالر ،مــع تـحــول تركيز
المساهمين إلى زيادة متوقعة في
أسعار الفائدة األميركية األسبوع
المقبل.
وانخفض الذهب  0.4في المئة
في التعامالت الفورية إلى 1237.65
دوالرا لألوقية (األونصة) بحلول
الساعة  0747بتوقيت غرينتش.
وف ــي وق ــت ســابــق مــن الجلسة،
سجلت األسعار أدنى مستوى منذ
السادس من ديسمبر عند 1236.80
دوالرا لألوقية.

وال ـ ـم ـ ـعـ ــدن األص ـ ـفـ ــر مـنـخـفــض
بنحو  0.6في المئة هذا األسبوع.
ون ــزل الــذهــب  0.3فــي المئة في
العقود اآلجلة إلى  1244.2دوالرا.
وارتـ ـف ــع م ــؤش ــر ال ـ ـ ــدوالر ،ال ــذي
يقيس أداء العملة األميركية مقابل
سلة تضم  6عمالت رئيسية ،بنحو
 0.2في المئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع
أن يرفع البنك المركزي األميركي
أسعار الفائدة خالل اجتماعه في
 18و 19ديـسـمـبــر ،لـلـمــرة الــرابـعــة
هذا العام.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

٩
«بيتك» 43.1 :مليار دينار إجمالي الودائع في أكتوبر الماضي
ةديرجلا
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اقتصاد

ً
ً
ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى  36.7مليارا مقارنة مع  35.4مليارا في الشهر ذاته من 2017
فاقت قيمة النمو السنوي
للودائع في ًالكويت  1.5مليار
دينار ،مدفوعا بارتفاع ودائع
القطاع الخاص بأعلى نسبة
خالل عامين وقدرها ،%5.8
في حين تراجعت الودائع
الحكومية على أساس سنوي
بنسبة .%7.3

ق ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ب ـيــت
التمويل الكويتي "بيتك" ،إن إجمالي
الـ ــودائـ ــع ف ــي أك ـت ــوب ــر  2018وفــق
بيانات بنك الكويت المركزي ازداد
على أساس سنوي بنسبة  3.6في
ً
المئة مقتربا من  43.1مليار دينار،
ً
تزامنا مع ارتفاع النشاط االئتماني
للبنوك بنسبة  2.9فــي الـمـئــة في
حـيــن سجلت أرص ــدة التسهيالت
االئـتـمــانـيــة  36.6مـلـيــار دي ـنــار في
ذلك الشهر.
وح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،ف ــاق ــت قيمة
النمو السنوي للودائع  1.5مليار
ً
ديـ ـن ــار ،م ــدف ــوع ــا ب ــارت ـف ــاع ودائـ ــع
القطاع الخاص بأعلى نسبة خالل
عامين وقــدرهــا  5.8فــي المئة ،في
حين تراجعت الــودائــع الحكومية
ع ـلــى أس ـ ــاس س ـن ــوي بـنـسـبــة 7.3
في المئة.
فــي التفاصيل ،وعـنــد المقارنة
على أس ــاس شـهــري ،استقر حجم
الودائع في البنوك المحلية بنهاية
أكـتــوبــر مــع تــراجــع طفيف لــودائــع
القطاع الخاص بحوالي  41مليون
ً
دينار مقارنة مع  36.6مليارا في
سـبـتـمـبــر  ،2018بـيـنـمــا تــراجـعــت
ً
الودائع الحكومية بنحو  43مليونا
بأقل من  1في المئة في أكتوبر.
وارتـفـعــت حصة ودائ ــع القطاع
ال ـخ ــاص مـمـثـلــة  85ف ــي الـمـئــة من
إجمالي الــودائــع في أكتوبر 2018
مقارنة مع  84في المئة في أكتوبر
 ،2017ف ــي ح ـيــن تــراج ـعــت حصة

ودائــع القطاع الحكومي إلــى 14.8
في المئة من إجمالي الودائع مقارنة
مع  16في المئة في أكتوبر .2017

إجمالي ودائع القطاع الخاص
زادت ودائع القطاع الخاص في
أكتوبر على أساس سنوي بنسبة
 5.8في المئة أي ما يفوق ملياري
ً
دي ـن ــار ح ـيــن تـخـطــت ح ــاج ــزا غير
ً
مـسـبــوق مسجلة  36.7مـلـيــارا في
أكـتــوبــر الـمــاضــي مـقــارنــة مــع 35.4
ً
مليارا في أكتوبر العام الماضي ،في
حين ارتفعت بنسبة  0.1في المئة
أي  41مليون دينار عند المقارنة
على أساس شهري مع حجمها في
سبتمبر الـمــاضــي ال ــذي بلغ 36.6
مليار دينار.
وتتكون ودائــع القطاع الخاص
مـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع الـ ـ ــودائـ ـ ــع بــال ـع ـم ـلــة
ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع ب ــال ـع ـم ــات
األجنبية ،وتشكل الودائع بالعملة
المحلية  92.9في المئة من إجمالي
ودائــع القطاع الخاص في أكتوبر،
ً
وتحسنت نسبيا مقابل  92.3في
الـمـئــة فــي الـشـهــر نـفـســه مــن الـعــام
الماضي.
ويشير توزيع الودائع بالعملة
ً
ال ـم ـح ـل ـيــة وفـ ـق ــا آلج ــال ـه ــا إل ـ ــى أن
الودائع ألجل تمثل الجانب األكبر
من ودائع القطاع الخاص بالعملة
المحلية ،وتشكل  60.2في المئة من
ودائــع العملة المحلية في أكتوبر

مـقــابــل  59.3فــي الـمـئــة فــي الشهر
نـفـســه م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،بينما
تراجعت حصة الودائع تحت الطلب
بنحو طفيف إلى  25.3في المئة من
إجمالي الودائع بالعملة المحلية
مقابل  25.9فــي المئة فــي أكتوبر
 ،2017وودائـ ــع االدخـ ــار إل ــى 14.5
في المئة مقارنة مع  14.8في المئة
العام الماضي.

النمو الشهري لودائع القطاع
الخاص
بلغت الــودائــع تحت الطلب 8.6
م ـل ـيــارات دي ـن ــار ف ــي أك ـتــوبــر 2018
مـنـخـفـضــة بـنـسـبــة  1.4ف ــي الـمـئــة
أي حــوالــي  121مـلـيــون دي ـنــار عن
حـجـمـهــا ال ـ ــذي فـ ــاق  8.7م ـل ـيــارات
دينار في سبتمبر  ،2018وتراجعت
ودائع االدخار بنسبة  0.7في المئة
حين سجلت  4.96مـلـيــارات دينار
في أكتوبر وهــو أدنــى مستوياتها
في العام الحالي منخفضة بحوالي
 33مـلـيــون دي ـن ــار ع ــن قيمتها في
سبتمبر  ،2018فــي حـيــن ارتفعت
ودائع القطاع الخاص ألجل متجاوزة
ً
حاجزا لم تصله من قبل حين بلغت
 20.5مليار دينار في أكتوبر مرتفعة
بنسبة  2.5في المئة عن حجمها في
سبتمبر .2018
أما ودائع القطاع الخاص بالعملة
األجنبية فقد بلغت مــا يـعــادل 2.6
مليار دينار منخفضة بنسبة كبيرة
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منتسبي فريق "زين"
شاركت مجموعة من
ّ
التطوعي فــي الحملة ،وبــثــت "زي ــن" رسائل
تــوع ـيــة ع ـبــر الـ ـ ـ ـ ــ" "SMSووس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي لـلـتــوعـيــة بــالـحـمـلــة وبمخاطر
السرعة.
وبصفتها شركة االتـصــاالت الــرائــدة في
ال ـكــويــت ،تـسـعــى "زيـ ــن" ج ــاه ــدة إل ــى خــدمــة
مجتمعها وأفـ ــراده مــن خــال تنظيم ودعــم
المبادرات المجتمعية المتميزة على مدار
ً
السنة عـمــومــا وفــي شهر رمـضــان المبارك
ً
معان
خصوصا ،لما يحمله هذا الشهر من
ٍ
وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف
المجتمع المختلفة.
واستقبلت "زيــن" شهر رمـضــان المبارك
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام بـ ــال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن اإلس ـ ـه ـ ــام ـ ــات
المجتمعية ،منها قـيــام فريقها التطوعي

ً
ً
«المتحد» 26 :فائزا جديدا
بـ «الحصاد» هذا األسبوع
أجرى البنك األهلي المتحد
ف ــي ال ـث ــان ــي ع ـش ــر م ــن الـش ـهــر
الـ ـج ــاري ال ـس ـح ــب األس ـب ــوع ــي
على جوائز الحصاد اإلسالمي،
وهو برنامج الجوائز األول في
ال ـكــويــت ال ـم ـتــوافــق م ــع أحـكــام
الشريعة اإلسالمية ،والذي يقدم
أكبر قيمة جوائز ألكبر عدد من
الفائزين.
وي ـ ـت ـ ـيـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــك لـ ـعـ ـم ــاء
الـحـســاب الــدخــول فــي السحب
على  26جائزة أسبوعية تتكون
من جائزة كبرى بقيمة  25ألف
د.ك ،بــاإلضــافــة إلــى  25جائزة
قيمة كل منها  1000د.ك ،فضال
عن  4جوائز ربع سنوية بقيمة
 250أل ــف د.ك ل ـلــرابــح ،وال ــذي
ي ـم ـك ـن ــه ت ـح ـق ـي ــق حـ ـل ــم ال ـع ـمــر
بالسفر أو الدراسة في الخارج
أو امتالك منزل وسيارة.
وبهذه المناسبة ،قال البنك
"إنـ ـن ــا بـ ـه ــذا ال ـس ـح ــب نـضـيــف
إل ــى قــائـمــة ال ـفــائــزيــن بـجــوائــز
ال ـح ـص ــاد  26رابـ ـح ــا ج ــدي ــدا،
لـ ـيـ ـص ــل بـ ــذلـ ــك ع ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـم ــاء
ال ـفــائــزيــن إل ــى أك ـثــر م ــن 1300
فائز سنويا".
وأس ـفــر الـسـحــب األسـبــوعــي
عـ ــن حـ ـص ــول ع ـب ــدال ـل ــه صـنــت
ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة
األسـ ـب ــوعـ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى بـقـيـمــة
 25,000د.ك.
بــاإلضــافــة إل ــى ح ـصــول 25
ف ــائ ــزا ع ـلــى  1000ديـ ـن ــار لكل
رابــح وهــم :سيماء علي العمر،
طالل يحيى الشمري ،ماهر علي

الـمــانــع ،جــاســم حـمــد الـعـنــزي،
بدر سليمان الصقعبي ،صالح
ب ـ ـنـ ــدر ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،سـ ــالـ ــم عـيــد
العنزي ،منيرة خالد الخطيب،
م ـح ـم ــد شـ ـعـ ـيـ ـف ــان ال ـع ـج ـم ــي،
بـ ــداح فـهـيــد ال ـح ـجــرف ،حجي
س ـعــد م ـص ـعــب ،خــدي ـجــة سيد
بهبهاني ،غنيمة مطلق ظاهر،
هدى جمال نايف ،أحمد صالح
الدعيج ،بسمة جاسم النجادة،
بـ ــدر ص ــال ــح ال ـع ـج ـمــي ،عـلـيــاء
خ ــال ــد ال ـق ـب ـنــدي ،ع ـلــي ص ــادق
إس ـمــاع ـيــل ،ب ــدر مـحـمــد عـلــي،
إرهــامــا أســد تقي ،سيد جمال
النجار ،مدينة يوسف العجمي،
أميرة احمد المطوع ،ومحمد
عبدالله جمعة.
وتتلخص شروط االستفادة
م ــن ال ـس ـح ــوب ــات ع ـلــى جــوائــز
ب ــرن ــام ــج الـ ـحـ ـص ــاد فـ ــي فـتــح
ال ـح ـســاب بـقـيـمــة  100دي ـن ــار،
ً
علما بأن عمالء "الحصاد" في
ال ـكــويــت وال ـب ـحــريــن مــؤهـلــون
للمشاركة في سحوباته على
الجوائز طبقا لشروط وأحكام
البرنامج.
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معدل النمو السنوي  -يمين
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إجمالي الودائع

بنك الكويت المركزي  -بيت التمويل الكويتي
في أكتوبر قدرها  10.3في المئة على
أساس شهري.

النمو السنوي لودائع القطاع
الخاص
زادت ودائ ـ ــع ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
تـ ـح ــت الـ ـطـ ـل ــب ف ـ ــي أكـ ـت ــوب ــر عـلــى
أساس سنوي بنسبة  3.7في المئة،
والودائع االدخارية بنسبة  2.7في

المطيري والسيف ّ
يكرمان «زين» على دعمها للحملة
ال ـم ـت ـك ــون مـ ــن م ــوظ ـف ــي الـ ـش ــرك ــة بـتـجـهـيــز
صـ ـن ــادي ــق "الـ ـم ــاچـ ـل ــة" ب ــالـ ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
ال ـت ـم ــوي ـن ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة فـ ــي مـ ـق ـ ّـر ال ـش ــركــة
الرئيسي ثم توزيعها على مجموعة من األسر
الـمـحـتــاجــة فــي مـنــاطــق مختلفة بمحافظة
الـجـهــراء على م ــدار أربـعــة أي ــام ،إضــافــة إلى
تــوزيـعـهــا عـلــى شــركــائـهــا مــن الـجـهــات غير
ال ــربـ ـحـ ـي ــة ،م ـن ـهــا ج ـم ـع ـيــة ال ـ ـهـ ــال األح ـم ــر
الـكــويـتــي ،وبـنــك الـطـعــام الـكــويـتــي ،ووزارة
الشؤون االجتماعية والعمل ،وبيت الزكاة.
ً
وجـ ـه ــزت ال ـش ــرك ــة أيـ ـض ــا م ــوائ ــد إف ـط ــار
ً
الـصــائــم الــرمـضــانـيــة ،الـتــي تعتبرها راف ــدا
ً
أساسيا في برنامجها الرمضاني السنوي،
إذ قدمت أكثر من  50ألف وجبة إفطار يومية
عـلــى م ــدار الـشـهــر الـكــريــم فــي ث ــاث صــاالت
ُمختلفة في مناطق جليب الشيوخ وخيطان
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حملة «رمضان أمان» تكرم «زين» على دعمها المستمر
شاركت شركة "زين" في حفل التكريم ،الذي
أقامه فريق "نهتم" التطوعي التابع لمركز
العمل التطوعي في مكتبة الكويت الوطنية،
إذ تم تكريم الشركة على رعايتها الرئيسية
لحملة "رمضان أمان" السابعة للسنة الثانية
على الـتــوالــي خــال شهر رمـضــان المبارك،
وهي الحملة التطوعية التي أتت هذا العام
ً
بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت شعار "معا
لرمضان بال حــوادث" بهدف المساهمة في
الحد من حوادث المرور خالل فترة اإلفطار
في شهر رمضان المبارك.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي أمس،
إن ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـشـبــاب
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـم ـط ـي ــري ورئـ ـي ــس الـلـجـنــة
الـمـنـظـمــة لـفــريــق "ن ـه ـتــم" الـتـطــوعــي صــاح
ال ـس ـيــف ك ــرم ــا "زي ـ ــن" ع ـلــى دع ـم ـهــا للحملة
للعام الثاني على التوالي ،وأتى دعمها في
إطار استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
ّ
واالستدامة وتحت مظلة حملتها الرمضانية
"زي ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــور" ات ـ ـج ـ ــاه دع ـ ـ ــم الـ ـحـ ـم ــات
االجتماعية المختلفة ،التي تسعى إلى تقديم
قيمة مجتمعية ،إذ تحرص "زين" على تعزيز
مساهماتها والتزاماتها أمام المجتمع ،الذي
ً
تعمل فـيــه عـلــى م ــدار ال ـعــام عـمــومــا وخــال
ً
الشهر الكريم خصوصا.
وأضــافــت "زي ــن" أن فـكــرة حملة "رمـضــان
أمان" التطوعية ارتكزت حول توزيع وجبات
اإلفـ ـط ــار ع ـلــى م ــرت ــادي الـ ـط ــرق م ــن قــائــدي
ً
المركبات خالل فترة آذان المغرب ،خصوصا
في التقاطعات المرورية واإلشارات والشوارع
الرئيسية في الــدولــة ،بهدف المساهمة في
الحد من حوادث المرور التي عادة ما تزداد
خالل فترة اإلفطار في شهر رمضان المبارك
بسبب الـســرعــة لـلـحــاق بــوجـبــة اإلف ـط ــار ،إذ

مليار د.ك

ّ
لتؤمن وجبة اإلفطار اليومية في
وحولي،
ً
ً
ً
األماكن ،التي تشهد وجــودا سكانيا كثيفا
من العمال الذين يكونون في أمس الحاجة
لوجبة اإلفطار بعد يوم العمل الشاق.
وأشارت الشركة إلى أنها تفخر بالرصيد
الزاخر من البرامج والمشاريع المجتمعية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــدع ـ ـم ـ ـهـ ــا ،عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ال ـ ـشـ ــراكـ ــات
االستراتيجية ،التي تعقدها مع ّ العديد من
الجهات والمؤسسات التي تتبنى مختلف
األع ـ ـمـ ــال اإلن ـس ــان ـي ــة ،م ـن ـهــا ف ــري ــق "ن ـه ـتــم"
الـتـطــوعــي ال ـتــابــع لـمــركــز الـعـمــل الـتـطــوعــي
ووزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات غير
الربحية والـجـهــات الحكومية والمنظمات
العالمية.

الـمـئــة ،كما ارتـفـعــت الــودائــع ألجل
بنسبة ملحوظة قدرها  7في المئة
على أساس سنوي.
وعلى ذلــك ،زادت ودائــع القطاع
ال ـ ـخـ ــاص بــال ـع ـم ـلــة ال ـم ـح ـل ـيــة فــي
أكتوبر بنسبة  5.5فــي المئة على
أساس سنوي حين تخطت حاجز
 34.1مـلـيــار دي ـن ــار ،عـلــى الـجــانــب
اآلخر زادت ودائــع القطاع الخاص
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة بنسبة 10.1

في المئة في أكتوبر  .2018واقتربت
ودائع القطاع الحكومي في البنوك
المحلية الكويتية من  6.4مليارات
دي ـنــار فــي أكـتــوبــر منخفضة على
أساس سنوي بنسبة  7.3في المئة
وع ـلــى أس ــاس ش ـهــري بنسبة 0.7
في المئة عن حجمها في سبتمبر
.2018
وي ـش ـيــر ت ــوزي ــع ودائ ـ ــع الـقـطــاع
ً
ال ـح ـكــومــي وف ـق ــا آلجــال ـهــا إل ــى أن

ودائـ ـ ــع ه ـ ــذا ال ـق ـط ــاع ألج ـ ــل تـمـثــل
الـجــانــب األك ـبــر مــن ودائ ــع القطاع
الـحـكــومــي بـحـصــة ق ــدره ــا  95في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي ودائـ ــع القطاع
الحكومي في أكتوبر مستقرة عن
حـصـتـهــا ف ــي ن ـفــس ال ـش ـهــر ال ـعــام
ال ـم ــاض ــي ،بـيـنـمــا تـشـكــل ال ــودائ ــع
تحت الطلب  5في المئة من الودائع
الحكومية.

«وربة» يختتم فعاليات «رواد»
بـحـضــور الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ل ــ"ورب ــة" شاهين
الغانم ،أقام البنك الحفل الختامي لبرنامج "رواد"
في دورته الثانية الخاصة بدعم ابتكارات موظفي
"وربة" في قطاع الصيرفة اإلسالمية.
وانبثقت فكرة ّ
"رواد" لالبتكار رغبة من البنك
في دعــم موظفيه ،وإتاحة الفرصة لهم للعب دور
أســاســي فــي تـعــزيــز مـكــانـتــه ،مــع إمـكــانـيــة التطور
المهني ،السيما أن أفكارهم المبدعة سيتم تبنيها
والعمل على تطبيقها ومكافأتهم من "وربة" مقابل
تفانيهم وتفاعلهم مع هــذا البرنامج ،بما يحقق
مصلحته.
وم ــن خ ــال ه ــذا ال ـبــرنــامــج ،يـمـكــن للموظفين
الراغبين في المشاركة تقديم أفكارهم التطورية
والمبتكرة في مختلف عمليات البنك التشغيلية
واإلدارية التي تتضمن :تحسين القنوات المصرفية
عبر اإلنترنت والهاتف المحمول ،تصميم منتجات
وخدمات جديدة وفريدة من نوعها ،اقتراح آليات
لتطوير خدمة العمالء وزيــادة والئهم ،باإلضافة
الــى تقديم ت ـصــورات حــول كيفية تعزيز العالمة

لقطة جماعية

التجارية للبنك .أما عن آلية المشاركة ،فيستطيع
الموظفون إرسال أفكارهم عبر البريد اإللكتروني
الخاص ،أو عبر إيداعها في الصندوق المخصص
لذلك بشكل شهري.
من ناحيته ،أكد الغانم أن لهذا البرنامج أهمية
خاصة لدى اإلدارة التنفيذية ،فهي تسعى لبلورة كل
أفكار المشاركين القابلة للتطبيق على أرض الواقع،
ً
مضيفا أن أغلب المشاركين في هذا البرنامج من
فئة الـشـبــاب ،وهــي الفئة المعنية بــإحــداث النقلة
ً
النوعية التي يطمح إليها البنك ،خصوصا ضمن
االتجاه التكنولوجي الذي يدأب البنك على تعزيزه
لتسهيل التعامالت للعمالء خالل الفترة المقبلة.
وذك ــر الـغــانــم أن ّ
"رواد" يساهم فــي رفــع الــروح
المهنية للموظفين للمشاركين فيه ،ويحفزهم على
اإلبــداع ،وينمي روح الوالء عندهم ،عندما يروون
م ــدى دع ــم اإلدارة التنفيذية لـهــم ،وب ــأن أفـكــارهــم
ُ
وجـهــودهــم تــؤخــذ على محمل الـجــد ،وب ــأن البنك
مستعد لالستثمار في سبيل تحقيق هذه األفكار
وتحويلها إلى واقع.
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 2019سنة ًمحورية لـ«أوبك» وقد تضيف إلى عضويتها
روسيا ودوال من آسيا الوسطى
ةديرجلا
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اتفاق خفض اإلنتاج أقل من حاجة السوق إلى التوازن بنحو  200إلى  600ألف برميل
سيريل ويدرشوفن *

سوف يتقرر مستقبل
«أوبك» في األشهر القليلة
المقبلة ،ومن خالل النظر إلى
الوضع الراهن توجد حاجة
جديدة تؤدي
إلى استراتيجية ً ً
روسيا فيها دورا مهما .ومن
دون دعم من جانب موسكو
سوف تكافح المنظمة من
أجل الحفاظ على مركزها.
وقد تتعرض استراتيجية
وزير النفظ السعودي خالد
الفالح المتبصرة والواعية
إلى تحديات في ظل الوضع
الجديد.

يتبين من المنحى المتقلب الذي
اتسمت به المحادثات األخيرة لدول
منظمة «أوب ــك» التي جــرت فــي مقر
الـمـنـظـمــة بـفـيـيـنــا ح ــال ــة االن ـق ـســام
المتزايد السائد داخل هذا االتحاد
االحتكاري  -الكارتل النفطي .وسقط
ال ـك ـث ـيــرون م ــن الـمـحـلـلـيــن وخ ـبــراء
ال ـ ـمـ ــال فـ ــي ش ـ ــرك وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
القديمة في العالم ،كما يظهر هذا
الـخــاف المتنامي فــي المنظمة أن
ً
ً
عصرا جديدا للنفط يوشك أن يبدأ.
ولـ ــم ي ـك ــن م ــا ي ــدع ــى بــالـخـفــض
غ ـي ــر ال ـم ـت ــوق ــع ف ــي اإلن ـ ـتـ ــاج ال ــذي
قــدمــه ع ـب ـقــري إعـ ــام «أوب ـ ــك» وزي ــر
ال ـن ـف ــط الـ ـسـ ـع ــودي خ ــال ــد ال ـف ــال ــح
ً
كافيا لتقليص مساحة عدم اليقين
الـســائــدة حاليا فــي أس ــواق النفط.
ً
فبعد أن أشار أوال إلى خفض بـ 800
ً
أل ــف إلــى مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا في
اإلنتاج ،وهي اإلشــارة التي أفضت
إلى خفض األسعار على الفور ،فاجأ
الفالح بالتعاون مع زميله الروسي
أل ـك ـس ـنــدر ن ــوف ــاك ال ـس ــوق ب ـعــد 24
ساعة باإلعالن عن اتفاقية خفض
لــإنـتــاج بنحو  1.2مـلـيــون برميل
ً
يوميا وكــان االتفاق اقل من حاجة
السوق إلى التوازن بنحو  ٢٠٠إلى
 ٦٠٠ألف برميل.
وكانت ردة فعل السوق ،كما توقع
ك ــل االخ ـت ـصــاص ـي ـيــن واضـ ـح ــة ،إذ
قفزت أسعار الخام لتعكس االعتقاد
بأن االستقرار عاد إلى أسواق النفط.
ومــن دون معرفة الحقائق الفعلية
التي تقف وراء هذا االتفاق ،اتجهت
مـ ــؤشـ ــرات سـ ــوق ال ـن ـف ــط وم ـشــاعــر
المتعاملين فيه إلــى التحسن على
الـفــور .وبحسب البيان الــذي صدر
عــن منظمة «أوب ــك» والـشــركــاء غير
األعضاء فيها ،فــإن الخفض سوف
يعتمد عـلــى الـمـقــارنــة بمستويات
إنتاج شهر أكتوبر  ،2018وتضمن
ً
ذلــك االتـفــاق بعضا مــن االلـتــزامــات
ال ـم ـب ـه ـمــة مـ ــن ج ــان ــب الـ ـ ـ ــدول غـيــر
األع ـض ــاء فــي الـمـنـظـمــة .وي ـبــدو أن
مشاعر التحسن قد عادت ولكن عدة
عوامل رئيسية تظل غير واضحة.

سيناريو األزمات
من خــال استعادة ما حــدث في

خطوة سابقة مماثلة بشأن مشاعر
س ـ ــوق ال ـن ـف ــط واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
اإلعالمية لمنظمة «أوبك» فقد برزت
بشكل حقيقي عوامل أزمــة جديدة.
تمثل الـعــامــل األول فــي أســاسـيــات
السوق الحقيقية .فمن خالل النظر
إلى االرتفاع المستمر في إنتاج نفط
بـعــض ال ــدول األع ـضــاء فــي منظمة
«أوبك» كالعراق والدول غير األعضاء
ً
فيها ،وخـصــوصــا إنـتــاج الــواليــات
المتحدة من النفط الصخري ،كذلك
البرازيل يبدو أن التخمة النفطية ال
تزال قائمة.
ولــم يتم اتـخــاذ أي إج ــراء يشير
إلــى ق ــدرة منظمة «أوب ــك» وروسـيــا
على مواجهة هذه التطورات بزخم
فعلي .كما أن الصورة تصبح أكثر
قتامة إذا ما تصاعدت وتيرة الحرب
الـتـجــاريــة بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
والـصـيــن وك ــان الـنـمــو االقـتـصــادي
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي واآلس ـ ـي ـ ــوي أدن ـ ـ ــى مــن
المتوقع.
كما ينبغي التحسب مــن تأثير
الـ ـخ ــروج ال ـص ـعــب لـبــريـطــان ـيــا من
االتـحــاد األوروب ــي الــذي يبدو أكثر
ً
احتماال اآلن بعد االنهيار السياسي
األخـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــدت ــه ال ـم ـم ـل ـكــة
ً
المتحدة ،الذي سيفضي أيضا إلى
تداعيات اقتصادية سلبية.
وغيرت هذه العوامل االقتصادية
الــواس ـعــة ص ــورة الـطـلــب فــي 2019
وربما تفضي الى ارتفاع في مخزون
النفط في األشهر المقبلة.

الحل الوحيد
الحل الوحيد لدى منظمة «نوبك»
(أي أوبك الجديدة) في الوقت الراهن
ً
إذا أرادت حـقــا تغيير قــواعــد لعبة
الـســوق وإع ــادة تأسيس هيمنتها
كان يتمثل في التوصل الى اتفاقية
خفض إنـتــاج فــي ح ــدود 1.8 – 1.4
ً
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا عـلــى أســاس
إنتاج شهر أكتوبر الماضي .وتظهر
ب ـع ــض ال ـت ـح ـل ـي ــات االض ــافـ ـي ــة أن
إنتاج سبتمبر – أكتوبر  2018كان
ً
ً
فــي األس ــاس عــالـيــا ج ــدا ألن معظم
الـمـنـتـجـيــن الـ ـق ــادري ــن ع ـلــى زيـ ــادة
اإلنـ ـت ــاج – م ـثــل الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية ودولــة اإلم ــارات – زادت

بالفعل من إنتاجها بشكل جوهري
ق ـبــل االج ـت ـم ــاع .ك ـمــا عـ ــادت ال ــدول
المنتجة األخرى في منظمة «أوبك»،
ً
وخ ـص ــوص ــا الـ ـع ــراق ول ـي ـب ـيــا ،إلــى
الـســوق فــي الــوقــت نفسه .وتفوقت
كل هذه العوامل بقوة على التأثير
المتوقع للعقوبات األميركية على
إيران ويبدو أن قرار منظمة «أوبك»
لشهر ديسمبر الجاري لم يقدم ما
يـكـفــي مــن أج ــل مــواجـهــة الشريحة
الــواس ـعــة لــأخ ـطــار ال ـم ـعــروفــة في
عام .2019
ويـ ـ ـب ـ ــدو ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه أن
تماسك منظمة «أوب ــك» بــدأ يتبدد،
وم ـن ــذ س ـنــة  2017أظ ـه ــر ال ـكــارتــل
الـنـفـطــي أن ــه فــي حــاجــة إل ــى إع ــادة
تقييم استراتيجيته الداخلية .كما
أظهر االجتماع األخير للمنظمة في
ً
فيينا الذي كان مركزا الى حد كبير
على التأثيرات السلبية المحتملة
ل ـل ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى إي ــران
ً
ً
ً
خالفا عميقا ومتزايدا بين األطراف
القيادية في داخل الكارتل النفطي.
وتم تهميش االئتالف المتشدد
السابق ،الذي يضم إيران وفنزويال
وبعض الــدول الصغيرة ،كما أثرت
النزاعات العربية الداخلية اإلقليمية
ً
في هذا المسار ،وأصبح ذلك واضحا
بشكل مــؤلــم فــي االج ـت ـمــاع األخـيــر
ع ـنــدمــا ت ـمــت م ـقــاط ـعــة مـســؤولـيــن
ق ـطــري ـيــن م ــن ب ـعــض ن ـظــرائ ـهــم في
المنظمة.
ويـ ـب ــدو أن ق ـ ــرار ق ـط ــر مـ ـغ ــادرة
ً
الكارتل النفطي لم يكن مرتبطا بأي
شكل مــن األشـكــال باالستراتيجية
الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـحــر
أو ال ـغــاز الـمـســال لتلك ال ــدول ــة ،بل
ً
كــان مرتبطا بشكل تــام بعالقاتها
الـمـتــأزمــة عـلــى نـحــو م ـتــواصــل مع
كـ ـب ــار ال ـم ـن ـت ـج ـيــن فـ ــي «أوب ـ ـ ـ ــك» أي
السعودية واإلمارات وبعض البلدان
العربية األخرى.
وي ـ ـجـ ــادل ال ـب ـع ــض ف ــي أن ق ــرار
االنسحاب القطري قد زاد من قدرة
الكارتل النفطي على التماسك في
األجـلـيــن الـمـتــوســط وال ـطــويــل لكن
من المحتمل أن تفضي هذه الخطوة
إلى مزيد من الخالفات داخل منظمة
«أوبك».
وم ـ ــع خ ـ ــروج ق ـط ــر م ــن م ـعــادلــة

مـ ـنـ ـظـ ـم ــة «أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ش ـهــر
يناير المقبل تشعر إيــران بتراجع
ال ـت ــأث ـي ــرات الـحـقـيـقـيــة لـلـعـقــوبــات
األميركية ،كذلك استقرار األوضاع
السياسية واالقتصادية في فنزويال
وهي مؤشرات سوف تظهر بجالء
ً
الحقا.
وف ـ ــي ض ـ ــوء ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن مـنـظـمــة
ً
ً
«أوبك» ال تشكل ائتالفا منسجما إذ
أنها تجمع الدول الكبيرة والصغيرة
المنتجة للنفط التي يسعى كل منها
لجني أعلى العوائد الممكنة.
لـقــد تـمـيــزت منظمة «أوبـ ــك» في
شهر ديسمبر  2018بكونها «أوبك»
ل ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي ت ـق ــوده ــا
دولـ ـت ــان رائ ــدت ــان رئـيـسـيـتــان هما
السعودية واإلمارات ،وفي ركابهما
الـبـلــدان الـعــربـيــة األخ ــرى المنتجة
للنفط أي ا لـكــو يــت وسلطنة عمان
والجزائر وليبيا.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ف ـ ــي ال ــوق ــت
الراهن إيجاد موقع له بين االئتالف
ال ـع ــرب ــي ،الـ ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة
وإيـ ــران .ويظهر أن منظمة «أوب ــك»
في مرحلة تحول ،وقد بدأت برسم
عـ ــامـ ــات ل ـ ـطـ ــرق ج ـ ــدي ـ ــدة ،وف ـي ـمــا
يحاول البعض من الدارسين وضع
عــامــات فــي األرض فمن المحتمل
أن يشهد الشهران المقبالن مبادرة

تضاعف تقديرات احتياطي أكبر مكمن أميركي لـ «الصخري»
جنون «البيرميانيا» ساهم في تراجع خام تكساس القياسي
●

ايرينا سيلفا*

عدلت مؤسسة المسوحات الجيولوجية
األم ـي ــرك ـي ــة (ج ـيــولــوج ـي ـكــال س ـيــرفــي U.S.
 )Geological Surveyتقديراتها المعلنة
ل ـح ـجــم االح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـقــاب ـلــة
لالستخراج من حوض وولفكامب في حقل
بيرميان الغني بالنفط الصخري إلى 46.3
مليار برميل من الخام و 281تريليون قدم
مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتشكل هذه األرقــام زيــادة عن العشرين
مليار برميل مــن الـخــام و 16تريليون قدم
مكعبة من الغاز في االحتياطيات التي وردت
في دراسة في أواخر عام .2016
وعلى أي حال ،فإن ما يستحق المالحظة
ً
ه ــو أن ال ـت ـقــديــرات ال ـجــديــدة تـشـمــل أيـضــا
ً
تشكيالت بــون سبرينغ التي تشكل جــزء ا
من حوض ديــاور في بيرميان .وهــذه هي
الـمــرة األول ــى الـتــي يتم فيها تضمين هذا
التشكيل في تقييمات مؤسسة المسوحات
الجيولوجية األميركية الحتياطيات النفط
والغاز األميركية.
وي ـت ــم اح ـت ـســاب االح ـت ـيــاط ـيــات الـقــابـلــة
ل ــاسـ ـتـ ـخ ــراج ،ل ـي ــس ع ـل ــى أس ـ ــاس ن ـتــائــج
ً
االستكشاف والجيولوجيا فقط بل أيضا
على أســاس مستوى السعر السائد ،الــذي
يـحــدد مــن وجـهــة الـنـظــر الـتـجــاريــة جــدوى

استخراج النفط والغاز من مكامنه .وكانت
جيولوجيكال سيرفي أعلنت عن مراجعتها
للتقديرات فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الـعــام،
والبــد أن التقديرات الجديدة أخــذت بعين
االعتبار التحسن الذي شهدته أسعار النفط
ً
وخـصــوصــا نـفــط غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط،
وهو التحسن الذي تالشى إلى حد كبير اآلن
وأثار القلق بشأن استدامة نمو اإلنتاج الذي
ً
كان معدله ثابتا خالل هذه السنة.
ووص ــل إجـمــالــي اإلن ـتــاج األمـيــركــي إلــى
ً
 11.7مليون برميل يوميا الشهر الماضي
وه ــو الـمـسـتــوى األع ـل ــى عـلــى اإلطـ ــاق في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ك ـم ــا وصـ ــل اإلن ـت ــاج
ً
العالمي أيضا إلى الذروة.
وكان حوض بيرميان المحرك الرئيسي
وراء ه ــذا الـنـمــو .ويـنـتــج الـنـفــط الـصـخــري
م ـع ـظــم ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز ال ـم ـح ـل ــي ،وتـحـقــق
معدالته الصعود األســرع في نمو اإلنتاج،
وأنـتــج حــوض بـيــرمـيــان فــي شـهــر نوفمبر
ال ـمــاضــي  3.63مــاي ـيــن بــرم ـيــل م ــن الـنـفــط
ً
يوميا وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن
يرتفع هــذا الــرقــم إلــى  3.69ماليين برميل
ً
يوميا في هذا الشهر.
ً
وه ـك ــذا أص ـبــح ح ــوض ب ـيــرم ـيــان نـجـمــا
لـكـنــه س ــوف يـشــع ب ـقــدر أك ـبــر ،إذ إن أرق ــام
جيولوجيكال سيرفي األميركية تعني أنه
المكمن األكـبــر للنفط والـغــاز فــي الــواليــات

مــن السعودية واإلم ــارات لصياغة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ج ــدي ــدة ت ـه ــدف إلــى
إصالح منظمة «أوبك».
ومن المحتمل أن يصبح الكارتل
ً
ال ـن ـف ـط ــي ائـ ـت ــاف ــا بـ ـقـ ـي ــادة عــرب ـيــة
ت ـش ــارك فـيــه روس ـي ــا ورب ـم ــا بعض
من دول آسيا الوسطى .وقد تواجه
المجموعة المكونة من السعودية
واإلمــارات وروسيا والمدعومة من
لـيـبـيــا وال ـج ــزائ ــر والـ ـ ــدول األص ـغــر
ً
حجما في الخليج العربي معارضة
محتملة مــن جــانــب ب ـلــدان أمـيــركــا
ال ــات ـي ـن ـي ــة األع ـ ـضـ ــاء فـ ــي مـنـظـمــة
«أوبك».
وس ــوف يـكــون مــوقــف نيجيريا،
الذي ال يزال يدعم المملكة العربية
ً
ال ـس ـعــوديــة وك ــذل ــك أن ـغ ــوال حـيــويــا
ً
وم ـه ـمــا ف ــي ه ــذا ال ـم ـس ــار .وس ــوف
ً
تضع بنية «أوبك» الجديدة ضغوطا
على نفوذها داخل الكارتل ،وتتمتع
ا ل ــدول المنتجة للنفط فــي أميركا
الالتينية ،مثل فنزويال أو االكوادور،
بقدر ضئيل من النفوذ في المنظمة.

مستقبل منظمة «أوبك»
س ــوف ي ـت ـقــرر مـسـتـقـبــل منظمة
«أوبك» خالل األشهر القليلة المقبلة.
ومن خالل النظر إلى الوضع الراهن

«مورغان ستانلي» يحذر من شتاء
قارس في أسهم البنوك
التفاؤل بفوائد عالية وجودة ائتمان رفيعة يكاد يتالشى
●

المتحدة وأحد أكبر المكامن على المستوى
العالمي.
ونسبت ألبكركيو جورنال Albuquerque
 Journalالــى رئيس جمعية النفط والغاز
الرسمية قوله« :حتى بالنسبة إلى شخص
يـفـهــم م ـ ــوارد وإم ـك ــان ــات ح ــوض بـيــرمـيــان
تدهشني ضخامة ما ذكرته جيولوجيكال
سيرفي» .وأضاف رايان فلين« :موارد حوض
بـيــرمـيــان ال ـتــي تـتـشــاطــرهــا نـيــو مكسيكو
وتكساس تجعل مــن هــذه المنطقة واحــدة
من أكثر األماكن أهمية في العالم من حيث
إنـتــاج الـنـفــط» .وفيما تعتبر هــذه حقيقة،
فإن االندفاع نحو حوض بيرميان – الذي

ت ــوج ــد ح ــاج ــة إل ـ ــى اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ً
ج ــدي ــدة تـ ــؤدي روس ـي ــا فـيـهــا دورا
ً
م ـه ـم ــا .ومـ ــن دون دعـ ــم م ــن جــانــب
موسكو سوف تكافح منظمة «أوبك»
من أجل الحفاظ على مركزها .وقد
تتعرض استراتيجية خالد الفالح
المتبصرة والــواعـيــة إلــى تحديات
في ظل الوضع الجديد.
وم ـ ــن دون م ــوس ـك ــو لـ ــن يـشـهــد
ً
السوق استقرارا – وعلى تلك الجبهة
يمكن أن يكون لتأزم العالقات بين
ال ــري ــاض وب ـع ــض الـ ـ ــدول الـغــربـيــة
عــائــد جيد يــزيــد مــن قــوة العالقات
ً
السعودية – الروسية .وبات واضحا
دع ــم الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتين للمملكة فــي قمة مجموعة
العشرين .كما أن الصداقة المتنامية
والتحالف االقتصادي والعسكري
األق ــوى بـيــن دول الخليج العربية
ومــوسـكــو واض ــح ويـمـكــن ل ــ«أوبــك»
الجديدة أن تكون أول إشارة حقيقية
للواقعية الجيوسياسية الجديدة.
وي ـس ـت ـمــر م ـع ـظــم وزراء الـنـفــط
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــول إن مـ ـنـ ـظـ ـم ــة «أوبـ ـ ـ ـ ــك»
ً
ً
لـيـســت ت ـحــال ـفــا ج ـيــوس ـيــاس ـيــا بل
اقتصادي لكن المعطيات الواقعية
قــويــة .إذ يرتبط النفط والـجــوانــب
الجيوسياسية بقوة كما أن منظمة
«أوب ــك» وروس ـيــا هـمــا ق ـيــادة الـقــوة

وصــف بجنون البيرميان أو «البيرميانيا
 »Permaniaأ ف ـ ـضـ ــى إ ل ـ ـ ــى ا لـ ـبـ ـع ــض مــن
ً
المشكالت مثل تراجع مستوى األسعار نظرا
إلى عدم وجود ما يكفي من خطوط األنابيب
لـنـقــل الـمـنـتـجــات إل ــى الـمـصــافــي وأسـ ــواق
التصدير .وعلى أي حال فإن هذه المشكالت
تمت معالجتها في األساس ويبدو أن قدرة
حوض بيرميان سوف تتحسن ما لم تهبط
ً
األس ـع ــار ال ــى أق ــل م ــن  50دوالرا للبرميل
بالنسبة لنفط القياس األميركي أي غرب
تكساس الوسيط.
* (أويل برايس)

تقرير بلومبرغ

يتوقع «مورغان ستانلي» حدوث تباطؤ في نمو
حجم االئتمان المصرفي ،أي القروض ودرجة أقل
من االرتفاع في معدالت الفائدة بشكل يلحق الضرر
بأساسيات البنوك المتوسطة الرسملة في العام
ً
المقبل ،محذرا من أن المشاعر إزاء تلك الشركات
قد تظل سلبية إذا لم تتحسن الظروف االقتصادية.
وقال المحلل كين زيربه في مذكرة يوم الثالثاء
ال ـم ــاض ــي ،إن «أي ـ ــام ال ـس ـع ــادة ال ـتــي كــانــت تحفل
بمعدالت فــائــدة عالية وج ــودة ائتمان رفيعة قد
تكون دنت من نهايتها .ونحن ال نستطيع تجاهل
األخطار المتزايدة لسوق االئتمان المضارب على
الـهـبــوط فــي ال ـعــام المقبل يسبق الــركــود وكــذلــك
التأثير السلبي للنمو االقتصادي األضعف» على
جودة االئتمان كمحرك لنمو أبطأ للقروض.
وأض ــاف زيــربــه ،أن الـســوق يقيم أسهم البنوك
كما لــو أن االقتصاد يتوجه نحو ركــود «وشتاء
قارس» ،مع قلة من المستثمرين الراغبين في زيادة
ً
انكشافهم «من دون مؤشرات أكثر وضوحا على
نمو اقتصادي متسارع» ،التي من غير المحتمل
أن تحدث في أي وقت قريب .وقد انخفض مؤشر
الصيرفة اإلقليمي «كــي بي دبليو»  12في المئة
في هذه السنة مقارنة مع تغير طفيف في مؤشر
«ستاندرد آند بورز  »500كما أن القيمة السوقية

لعائد السهم لديه البالغة حوالي  18تقارب أدنى
مستوياتها مقابل مؤشر «ستاندر آند بورز» منذ
عام .2008
وقد يكون نمو القروض توقف نتيجة مكافحة
البنوك للمنافسة النشيطة مــن جـهــات اإلقــراض
غير المصرفية وتباطؤ االقتصاد ،وخفض بنك
«م ــورغ ــان سـتــانـلــي» تـقــديــراتــه لــربــح الـسـهــم عــام
 2020وأه ــداف ــه لــأس ـعــار وت ــوخ ــي «الـ ـح ــذر» إزاء
نفقات االحتياط.
ً
وربما توفر طريقة إعادة الشراء مخرجا من هذا
الوضع .وعمدت عدة بنوك إما إلى البدء في برامج
أو قــالــت إنـهــا تخطط لــذلــك الـمـســار – كـمــا أشــار
زيربه – بما في ذلك مجموعة إس في بي فايننشال
وسيغنيتشر بـنــك وكــو مـيــر يـكــا ا ن ــك وسينوفس
فايننشال كورب.
وتلك البنوك ضمن توصيات «مورغان ستانلي»
األعـلــى المتجهة إلــى  2019إلــى جانب مجموعة
سيتيزنز فايننشال انــك وكــي ك ــورب ،فيما تظل
الشركة دون الحد بالنسبة إلى وبستر فايننشال
كورب وكوميرس بانكشيرز انك.
وكتب زيربه يقول «البنوك رخيصة والسوق،
على أي حال ،يستعد لألسوأ وإلى أن يتم اقناعه
بأن التباطؤ االقتصادي ليس محتمل الحدوث ،فإن
النقاش حول التقييم قد ال ينطوي على أي أهمية».

ً
اعتقال مينغ ...هل كان انتقاما من «هواوي» بعد إقصائها أبل؟

●

ديفيد فولودزكو*

في األول من شهر ديسمبر الجاري اعتقلت الشرطة
الكندية مينغ وانـجــو الـمــديــرة المالية لشركة هــواوي
الصينية وابنة مؤسس الشركة .وواجهت مينغ إمكانية
تـسـلـيـمـهــا إل ــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بـتـهـمــة خـ ــداع عــدة
بنوك أميركية بالكذب حول عالقات شركتها مع شركة
حاولت عقد اتفاقات مع إيران على الرغم من العقوبات
االقـتـصــاديــة الـمـفــروضــة عليها .وتـمـلــك الـغـضــب بكين
نتيجة لذلك.
وانتقدت وكالة األنباء الرسمية الصينية «شينخوا»
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لسماحه بحدوث
ً
ذل ــك «ال ـش ــيء ال ـك ــري ــه» .كـمــا هـ ــددت الـصـيــن ك ـنــدا أيـضــا
«بعواقب خطيرة» ووصف رئيس تحرير صحيفة «غلوبال
تــايـمــز» الــرسـمـيــة هـيــو شنجن اعـتـقــال مينغ بــأنــه عمل
ً
«ارهابي أكثر سوءا من أي انتهاك عادي لحقوق االنسان».
ولم توافق مديرة منظمة حقوق اإلنسان في الصين
«هـيــومــان رايـتــس ووت ــش» صــوفــي ريـتـشــاردســون على
ذلــك التقييم .ثم مضت بكين خطوة أخــرى عبر اعتقال

محلل األمن والدبلوماسي
الـكـنــدي الـســابــق مايكل
ً
كورفيك ردا على اعتقال
مـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــغ .وب ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــات
أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــإن ال ــرج ــل
ال ــذي يـعـمــل مــن أجــل
ض ـمــان ســامــة ال ـنــاس
ق ــد ا ع ـت ـقــل ألن بكين
التحب حقيقة أن ترى
شخصية من النخبة
لديها – وربما تكون
ً
ً
آثمة – أن تقدم للعدالة ،وهي تعتبر ذلك انتهاكا «بغيضا
«لحقوق اإلنسان».
لكن قبل أن نتابع أكثر يتعين علينا مراجعة دورنا
في صعود شركات التقنية الصينية العمالقة ورغبتنا
الجشعة إلقامة أعمال تجارية معها فيما نغض النظر
عن ممارساتها البغيضة.
ويقول اسحاق ستون في هذا الصدد :شركة هيكفيجن
الصينية العمالقة للتقنية التي تزود معسكرات االعتقال

النفطية العالمية الجديدة .ونحن
ال ن ـع ــرف ال ـش ـكــل ال ــدق ـي ــق ال ــذي
سوف تكون عليه «أوبك» الجديدة
«نوبك» ولكن سنة  2019قد تشكل
ب ــداي ــة ع ـصــر ج ــدي ــد ي ـك ــون فـيــه
الغرب وآسيا بحاجة إلى التعامل
مــع ق ــوة جـيــوسـيــاسـيــة جــديــدة.
وال ــوض ــع ال ــراه ــن داخ ــل منظمة
ً
«أوبك» ليس مستداما والمخاطر
عــالـيــة ،وال ـكــل يـشـعــر أن الـســوق
يجب أال يحكم من خالل تغريدات
رئاسية أميركية .ويتعين على
مراقبي أسعار النفط االستعداد
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ت ـق ـل ـب ــات حـ ـ ـ ــادة مــع
اسـتـمــرار «أوب ــك» وشركائها من
خارجها في مباغتة األسواق.
* (أويل برايس)

الصينية بآالت تصوير للمراقبة تحصل
ع ـل ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـس ــاع ــدة مــن
أصدقائها األميركيين.
وش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات
ا لـعــا مــة العمالقة بيرسون
– مـ ــارس ـ ـت ـ ـلـ ــر تـ ـكـ ـس ــب 25
ً
أ لـ ـ ـ ــف دوالر ش ـ ـهـ ــر يـ ــا مــن
خ ــال مـســاعــدة ف ــرع شركة
ه ـي ـك ـف ـي ـج ــن فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة في تحقيق أهداف مثل
التخطيط والتوجيه االستراتيجي،
وعينت شركة الضغط سيدلي أوستن عضو الكونغرس
السابق ريك باوشر (ديمقراطي من فيرجينيا) لمساعدة
هيكفيجن على مـقــاو مــة الحظر األ مـيــر كــي لكاميراتها،
وشركاء انتل مع هيكفيجن لتحسين األتمتة في المعامل،
كما أن شركة أمازون تبيع المئات من منتجات هيكفيجن.
ويحظر على هواوي دخول األسواق األميركية ،وطلبت
الواليات المتحدة من مــزودي الالسلكي واإلنترنت في
دول أخرى التوقف عن استخدام معدات اتصاالت هواوي

ً
نـظــرا إلــى أن بكين تستطيع فــي أي وقــت أن تطلب من
الشركة تقديم معلومات وتجعل منتجاتها بشكل فعلي
تعمل على شكل أ جـهــزة تجسس .لكن ه ــواوي تستمر
في االزدهار وقد عثرت على ثغرات للنفاذ الى األسواق
األميركية ،وتمكنت في هذه السنة من تجاوز شركة أبل
لتصبح ثاني أكبر مصنع في العالم ألجهزة الهواتف
الذكية بعد سامسونغ.
ومـ ــاذا ع ــن ال ـشــركــات األخ ـ ــرى؟ الـكـثـيــر م ــن الـشــركــات
األميركية ترغب بشدة في التقيد بقوانين الصين ألن
تلك الشركات تحقق مكاسب مجزية سواء في الصين أو
الواليات المتحدة .وقد أبلغني أحد األصدقاء في اآلونة
األخيرة أن «الناس يسخرون مما تدعى» صفقة الصين،
ولكن كيف يرغبون بمبادلة حريات معينة ألجل مكاسب
مادية .كما لو أنهم باعوا أرواحهم أو ما شابه .ولكن إذا
علمنا كل هذه األشياء عن المنتجات الصينية ونكتفي
ً
بالالمباالة كيف نكون مختلفين حقا؟»
* (مجلة فوربس)

ثقافة اقتصادية

سوق المشتقات
المالية
ه ــو سـ ــوق ي ـع ـمــل ع ـلــى تــوفـيــر
أدوات اس ـت ـث ـم ــاري ــة م ـش ـت ـقــة مــن
أص ــول أو أوراق مــالـيــة ذات قيم
سـعــريــة .ويـسـتـخــدم فــي عمليات
التحوط من مخاطر التقلبات في
أس ـعــار األص ــول الـمــالـيــة عموما،
أو أنـ ـ ــواع أخ ـ ــرى م ــن االس ـت ـث ـمــار
والتحوط من مخاطر تقلب أسعار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة وأسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـصـ ــرف فــي
عمليات التورق ،ومخاطر الديون
التعاقدية وغير ذلك من األصول/
وع ــادة مــا تخضع ه ــذه األس ــواق
إلـ ـ ــى ت ـن ـظ ـي ــم ورق ـ ــاب ـ ــة وإشـ ـ ـ ــراف
مشترك بين هيئات أسواق المال
والبنوك المركزية.

حبر وورق

١٢

Style

١٣

مزاج
استمتعوا بقراءة
صفحات من روايتي:
ّ
{تل محمد} لخضير
سعيد و{الجدران الخفية}
لمحمد عاطف عريقات.
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قدم المخرج المصري
أمير الشناوي تجربته
السينمائية األولى في
الفيلم التسجيلي {الكيلو
 ...}64دردشة معه.

ّ
إيزابيال رودريغيز تتوج بلقب
ملكة جمال فنزويال 2018

١٥

ً
يبدو الشعر الجاف باهتا
ً
ّ
التكسر.
وهشا وسريع
إليك  12خطوة بسيطة
ِ
وعالجات فاعلة لمداواته.

مسك وعنبر

١٨

حقق فيديو كليب «قضى
عمري» للفنانة نوال نسبة
ً
مشاهدة مرتفعة جدا إذ بلغ
عدد المشاهدات أكثر من 5
ماليين مشاهدة.

وسط أجواء خانقة خيمت على المسابقة إثر األزمة االقتصادية

ّ
القيمون على الحدث يلجأون إلى مواهب شابة إلحياء
توجت الشابة إيزابيال رودريغيز ملكة جمال فنزويال
لعام  2018خالل مسابقة الجمال التي جرت أمس األول عروض الرقص والغناء.
في كراكاس.
عليها األزمة االقتصادية الخانقة الموارد المتوافرة
وفي أجواء خيمت
في هذا البلد ،حــاول ّ
القيمون على حفل انتخاب ملكة
ً
ّ
وتقول نينا سيسيليا مديرة هــذه الفعاليات ،التي
جمال فنزويال الــذي يقام منذ  65عاما ،تجديده وبث
وصيفة أولى لملكة جمال فنزويال عام :1985
الروح فيه بينما يعيش بلدهم تداعيات أزمة اقتصادية اختيرت
ّ
"بـمــا أنــه يتعذر علينا تنظيم المسابقة وســط أجــواء
كبيرة.
ً
ً
ويبدو أن ّأي ّام البذخ في هذه الفعاليات الرائجة جدا ب ــاذخ ــة ن ـظ ــرا إل ــى وض ــع ال ـب ـل ــد ...نـتـكـ ّـيــف م ــع ال ـم ــوارد
ً
في البلد قد ولــت ،فالحدث لم يعد يقام مثال في قاعة المتوفرة" ،مشيرة إلــى أن "المتنافسات ال ـ  24يعانين
ّ
تتسع لعشرين ألف شخص بل في المشكالت نفسها التي تمس المجتمع".
كبيرة في كراكاس
ً
فـقــد اض ـط ــرت ال ـشــابــات م ـثــا إل ــى الـتــأقـلــم ف ــي بيئة
اس ـتــوديــو شــركــة اإلن ـتــاج "فينيفيغن" بـحـضــور نحو
ارت ـف ـعــت فـيـهــا نـسـبــة ال ـج ــرائ ــم وتـ ـه ــاوت فـيـهــا شبكة
مئتي شخص.
ً
اقتصادية
ـة
ـ
م
أز
ـأة
ـ
ط
و
تحت
ـرزح
ـ
ي
بلد
في
المواصالت
الالمع
األداء
إلى
جزئيا
الحدث
هذا
شعبية
وتعزى
ّ
لملكات جمال فنزويال في مسابقات ملكات جمال العالم ،أدت إلى نقص شديد في المنتجات األساسية وتضخم
فـهــذا الـبـلــد يتشاطر مــع الـهـنــد أعـلــى نسبة مــن ألـقــاب هائل ّ
يقدر صندوق النقد الدولي بأنه سيصل إلى نسبة
قياسية في .2019
الجمال في العالم "ست مرات".
ّ
وبـ ـع ــض ال ـم ـت ـســاب ـقــات ي ـتــوج ـهــن إلـ ــى االس ـت ــودي ــو
لكن بغية الحفاظ على زخم هذه المسابقة ،ال بد من
ّ
تدبر األمر بوسائل ابتكارية ،مثل عرض جلسات ّ
تبرج بالحافلة أو قطار األنـفــاق ،لــذا يتعذر تحديد مواعيد
ً
وتصفيف شعر في مقابل خدمات ترويجية وتشارك جلسات التصوير سابقا وينبغي أن تعود الشابات
قبل حلول الظالم.
تكاليف األزياء مع المصممين.
ً
وتسعى اإلدارة الجديدة للمسابقة ،التي ّ
عينت بعد
وبـ ــدال مــن االسـتـعــانــة بـنـجــوم ذائ ـعــي الـصـيــت ،بــات

اتهامات ضلوع في شبكات دعــارة ،إلى تلميع صورة
هذه الفعاليات التي يتابعها ماليين الفنزويليين كل
سنة عبر الشاشة.
في مــارس ،كشفت نحو عشر ملكات جمال سابقات
أمر موظفين أقاموا شبكة مشبوهة يعتقد أنها تمارس
ً
أعماال غير الئقة.
واضـطــر أوسـمــل ســوســا الملقب ب ـ "قيصر الجمال"
ً
والذي تولى إدارة المسابقة  40عاما إلى االستقالة من
منصبه .وهو ينفي بشدة هذه االتهامات.
وتحظر مــدونــة سـلــوك جــديــدة على المرشحات
الحصول على تمويل من الخارج أو رعاية طرف
ثــالــث .وتــؤكــد نينا سيسيليا "مــا مــن أحــد فوق
القانون" ،مشيرة إلى أنه "ينبغي أن تفهم المرأة
أنها بالصوت ال غير ّ
تغير العالم".
(أ ف ب)

إيزابيال رودريغيز

برايان آدامز يدشن عروض مسرحيته
الغنائية «امرأة جميلة» في هامبورغ

فاتح أكين يترشح لـ«الدب الذهبي»
بمهرجان برلين السينمائي الدولي

فاتح أكين أثناء تصوير أحد أعماله

ليدي غاغا

ليدي غاغا تستعد للزواج
عقب موسم حفالت الجوائز
كشفت مصادر مقربة من النجمة العالميةليدي
غاغا أنها تستعد للزواج من خطيبها كريستيان
كارينو.
وأشارت المصادر إلى أن غاغا قررت الزواج فور
انتهاء موسم حفالت الجوائز لعام .2019 – 2018
يذكر أن غاغا تعيش فترة نجاحات كبيرة،
خصوصا بعد أن ُرشح دورها في فيلمها الجديد
 A STAR IS BORNلنيل جوائز عالمية.

دخل المخرج األلماني فاتح أكين ( 45عاما) بفيلم
الــرعــب "ال ـق ـفــاز الــذه ـبــي" ،ال ــذي أخــرجــه إل ــى حلبة
التنافس على جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين
السينمائي الدولي "برليناله" للعام المقبل.
وأعلنت إدارة المهرجان ،الذي يستمر من  7إلى 17
فبراير  ،2019أن كال من الفرنسي فرانسوا أوزون
م ـخــرج فـيـلــم "ث ـمــانــي ن ـس ــاء" ،وال ـن ـم ـســاويــة م ــاري
كرويتسر مخرجة فيلم "ما الذي حطمنا فحسب؟"،
إضافة إلى األلمانية أنغيال شانيليك مخرجة فيلم
ً
"الطريق الحالم" ،سيكونون أيضا من المخرجين
ً
المتقدمين رسميا لمسابقة المهرجان السينمائي
الكبير في برلين.
وف ـي ـل ــم "الـ ـقـ ـف ــاز ال ــذه ـب ـي ــة" ألكـ ـي ــن ه ــو ال ـم ـعــال ـجــة
السينمائية لرواية هاينس شترونك ،التي تحمل
ن ـفــس ال ـع ـن ــوان ،وت ـح ـكــي ق ـصــة ق ــات ــل ال ـن ـس ــاء في
هامبورغ فريتس هونكا.

زين مالك

وك ــان فــاتــح أك ـيــن ف ــاز بـجــائــزة ال ــدب الــذهـبــي عــام
 2004عن فيلمه "في مواجهة الحائط".
ً
يشار إلى أن أكين لم يبتعد أبــدا عن السياسة في
أفالمه ،حتى إن رفض إلصاق صفة السياسية بها،
فالسينمائي األلـمــانــي ال ـبــارز هــو اب ــن مهاجرين
كرديين وصــا إلــى ألمانيا في الستينيات ،ومنذ
ً
بدايته شرع في تضمين أفالمه قصصا تركز على
واق ــع جـيـلــه ،ك ــواح ــد م ــن أب ـن ــاء الـجـيــل ال ـثــانــي من
المهاجرين إلى بلد عانى تاريخه القريب ظواهر
التزال مفاعيلها حاضرة في اللحظة الراهنة ،أفالم
مثل "هيد أون" ،و"حافة الجنة" ،قاربت حكاياتها
ثيمة "اآلخر" وحياة المهاجرين األتراك في ألمانيا.
أم ــا فيلمه "ف ــي ال ـتــاشــي" فــا يبتعد عــن الخطر
اإلرهابي الذي يهدد العالم ،وإن اختلفت توجهات
ذلك اإلرهاب وأسبابه.
(د ب أ)

جون ماير

ك يطرح أغنيته
زين مال 
جون ماير ُمغرم
الجديدة « »There You Areبكورتني كارداشيان
ك عبر الـ"يوتيوب" أغنيته
طرح الفنانزين مال 
الجديدة " ."There You Areوبمجرد أن سمعها
الجمهور اعتبروا أن مالك كتب هذه األغنية
لحبيبته عارضة األزياء األميركية جيجي حديد،
ّ
يتحدث فيها عن الحب في أوقاته الجميلة
ألنه
والصعبة .وبالنظر إلى عالقته بحبيبته البالغة
ً
من العمر  23عاما ،فإنهما قد تحمال بعض
التجارب والمحن خالل عالقتهما.

تعيش نجمة تلفزيون الواقعكورتني كارداشيان
أياما مريحة بعد انفصالها عن عارض األزياء
الجزائري يونس بنجيما .وذكرت تقارير
إعالمية أن المغني األميركي جون ماير أعرب عن
إعجابه بكورتني ،البالغة من العمر  39عاما.
وأضافت التقارير أن ماير وقع في غرامها ،وقال
لها إن لقاءها في حفل توزيع جوائز GQ's Men
مصادفة جميلة ،وعليهما االجتماع مرة أخرى.

برايان آدامز
يقدم المغني الكندي برايان آدامز العرض األول
من مسرحيته الغنائية "امرأة جميلة" بأوروبا في
مدينة هامبورغ شمال ألمانيا.
وكـ ـت ــب آدام ـ ـ ـ ــز  21أغـ ـنـ ـي ــة لـ ـه ــذه ال ـم ـســرح ـيــة
المستوحاة من الفيلم الشهير ،الذي حمل نفس
االس ــم ،وكــانــت بطلته جوليا روبــرتــس ،ويحكي
دوافــع حماسه على نحو خــاص في هــذه القصة
العاطفية.
وفي رده على سؤال حول الوقت الذي فكر فيه
بتحويل الفيلم إلى مسرحية غنائية ،قال آدامز
إنه فكر في هذا الموضوع في  ،2008مشيرا إلى
أنه سأل في تلك الفترة شركة ديزني ،التي تملك
الحقوق الفكرية للقصة عما إذا كانت معنية بذلك،
لكن الشركة لم تكن مهتمة بهذا الموضوع آنذاك.
وفي رده على سؤال حول السبب في اختياره
فيلم "امرأة جميلة" بالذات لتحويله إلى مسرحية
غنائية ،قال آدامز إن "الفيلم يقدم قصة حب فريدة
من نوعها ،ويعرفها كل واحد".
ً
وأض ــاف" :يــا لــه مــن شــرف أن أك ــون ج ــزءا من
رحلة المسرحية المقبلة إلى أوروبا".

قصة خيالية
وحول ما إذا كانت قصة إنقاذ رجل غني لفتاة
فقيرة ،التزال فكرة معاصرة ،قال آدامز" :إذا كنت
تتذكر الفيلم ،فهي قد غلبته عاطفيا ،وقد وعدها
بأن يقدم لها العالم ،وقالت له" :ال أنا أريد القصة
الـخـيــالـيــة" وتــابــع الـحــب فــي الـنـهــايــة هــو الـشــيء
األهم.

المسرحية الغنائية
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـص ـعــوبــة ف ــي تــأل ـيــف أغ ــان
للمسرحية ،قال آدامز "ال" ،مشيرا إلى أنه استمتع
ك ـث ـي ــرا ،وأض ـ ـ ــاف أن م ـخ ــرج ال ـم ـســرح ـيــة عـظـيــم
متعاون.

وت ــاب ــع أنـ ــه كـ ــان عـظـيـمــا ف ــي إثـ ـ ــارة حـمــاسـتــه
وحماسة جيم فاالنس في متابعة كل مشهد من
المسرحية ،وقال إنه لم يكن يعرف بطبيعة الحال
مـقــدار العمل الــذي تتطلبه مثل هــذه المسرحية
الغنائية ،وذك ــر أنــه يــرغــب فــي تأليف مسرحية
أخرى.

متعة وإثارة
وحـ ـ ــول ال ـش ـع ــور الـ ـ ــذي ي ـت ــوق ــع أن يـ ـغ ــادر بــه
الجمهور العرض ،قال آدامز إن "المسرحية فيها
كم كبير من المتعة وإثــارة المشاعر المختلطة،
فهي ستجعلك تبكي ،وستجعلك ترقص ،لكن ليس
في نفس الوقت".
وأضاف آدمز أن الضحك وصفة للحب األبدي.

أغنية ووصية
وفــي رده على ســؤال عن المسرحية الغنائية
الـتــي يمكن أن تـكــون عنه على غ ــرار الـعــديــد من
المسرحيات الغنائية الموجودة عن الموسيقيين
المشهورين مثل (تينا ترنر) و(ابا تشر) ،قال آدامز
إن أغنيته " 18حتى أمــوت" ربما كانت األنسب،
وأوصى بعدم نشرها ،إال بعد أن يفارق الحياة.
يشار إلى أن براين آدمز من مواليد  5نوفمبر
 ،1959وهــو مـغــن ،وكــاتــب أغ ــان ،وع ــازف غيتار،
ومنتج وممثل ومصور كندي ،ويتعبر أحــد من
ً
الفنانين األكثر مبيعا في العالم على اإلطالق.
ولد ألب بريطاني يعمل دبلوماسيا عسكريا،
وأم تعمل في مجال الكيمياء.
انتقلت العائلة بين بلدان عدة بسبب وظيفة
األب ،وانفصل األبوان منذ منتصف السبعينيات
لالستقرار في كندا ،ةبدأ الغناء عندما كان عمره
ً
 18عاما ،حيث باع أكثر من  65مليون ألبوم.
(د ب أ)

حبر وورق

ّ
تل محمدّ
()1
(الزم ارجع ...الزم ارجع ...الزم ارجع)
ك��ررت �ه��ا م� ��رات ع ��دي ��دة ،ك �م��ا ق��ال��ت
م ��اري ��ا ،ق �ب��ل أن ي��وق �ظ �ن��ي م ��اء ُم�ث�ل��ج
ً
سكبته على وجهي .نهضت مفزوعا
على وقع نبضات خفاقة أعاقت سحب
أنفاسي وطرحها .أبلغتني ماريا أن
ص��راخ��ي أش�ع��ل ال�م�ك��ان ك�م��ا اع�ت��ادت
ً
مصحوبا بعبارة (الزم ارجع) .كانت ال
ً
تفقه العربية ،بيد أنها سجلته صوتيا
ً
وأسمعتني إي��اه الحقا ،وطلبت مني
ترجمته فقلت إن ما أقوله يعني (الزم
ارجع) .بعد ذلك ،حين أود منها وصف
م��ا ج ��اء م��ن ح��دي��ث أث �ن��اء ك��واب�ي�س��ي
المعتادة ،تجيب في الغالب بعربية
ذات لكنة إنكليزية (الزم ارجااا).
ل ��م ت�ف�ل��ح ال �ح �ب��وب ال �م �ه��دئ��ة ال�ت��ي
ّ
ت ��وط� �ن ��ت ف ��ي أح� �ش ��ائ ��ي ،ح �ت��ى وق��ت
قريب ،في تذليل المشكلة ،فهجرتها
غ �ي��ر م ��أس ��وف ع �ل �ي �ه��ا .وح� �ي ��ن ي�م�لأ
ضجيجي ال�ب�ي��ت ف��ي س��اع��ة متأخرة
ماريا إلى االتصال
من الليل ،تسارع ُ
ب ��اإلس �ع ��اف ف� � ��ورا ،ف��أن �ق��ل إل� ��ى أق ��رب
ً
م�ش�ف��ى غ��ال �ب��ا ،أو ي ��زورن ��ي ال�ط�ب�ي��ب
المختصُ .يمرر سماعته على أعضاء
ج�س��دي ث��م يتحسس معدتي بيدين
ً
ذوات��ي خبرة ويكتب لي دواء مهدئا
لألعصاب وبعض الفيتامينات غير
مجدية ا ل�ن�ف��ع ،فامتنع ع��ن تعاطيها
ً
س� � � ��را ،م� ��ا ي� � ��ؤدي إلص� � � ��رار ك��واب �ي��س
مزعجة ومصحوبة بصراخ فظيع على
ً
اقتحام ن��وم��ي م �ج��ددا ،حتى تعودت
ماريا معايشة وضعي التعب وكفت
عن االتصال بالمسعفين.

()2
وصلت لندن محطتنا النهائية قبل
ً
بضع سنين هربا من السلطة العراقية،
ب �ع��د أن غ� � ��ادرت ب� �غ ��داد ب �ف �ض��ل أح��د
المزارعين الذي تولى عملية إيصالي
إل��ى زاخ��و ،متحمال عناء رحلة دامت
أكثر من عشرين ساعة ،وعلى جسدي
ت��راك �م��ت أك� �ي ��اس ال �خ �ي��ار ال�ب�لاس�ت��ك
وصناديق الطماطم ال�س��وداء .عبرت
الحدود العراقية نحو الجنوب التركي
ً
مع رعاة غنم يعرفون المنطقة جيدا،
وه �ن��اك التقيت م��ع أف�غ��ان��ي وإي��ران��ي
ع�ل�م��ت أن �ه �م��ا س�ي��راف�ق��ان�ن��ي
ال ��رح� �ل ��ة ص � ��وب ح�ل�م�ن��ا
ال � �ك � �ب � �ي ��ر (ل � � �ن� � ��دن).
ً
قضينا أسبوعا
ك � � � ��ام � �ل� ��ا ف ��ي
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قرية تركية .آخر ثالثة أيام متواصلة
منه ل��م ت�لام��س لقمة واح ��دة بطوننا
الخاوية ،بعد أن أصبح المسؤول عن
تهريبنا في ع��داد المنسيين .لم يعد
أم��ام �ن��ا س ��وى ت��ول��ي األم� ��ر بأنفسنا
وال� �ت� �ص ��رف ب �م �س��ؤول �ي��ة ع��ال �ي��ة ق�ب��ل
فنائنا.
ك ��ان ��ت ل �غ��ة ال �ت �ف��اه��م م ��ع ن �ظ �ي� ّ
�ري
ً
اآلخرين بضع مفردات إنكليزية غالبا
ما ألفظها خاطئة ،إضافة إلى إشارات
ً
م��أل��وف��ة ج� ��دا م��ع اخ �ت�ل�اف اس�ت�ع�م��ال
بعضها طبقا لثقافة كل بلد .فمثال كان
األفغاني ُيشير براحة يديه تجاه رقبته
داللة على قوله {هل تعاطيت الكحول؟}
فيما أشير ب��أن ّ
أوج��ه إبهامي صوب
فمي حين أود قصد المعنى ذاته.
ه � ��رب اإلي � ��ران � ��ي م� ��ن ب� �ل ��اده رغ �ب��ة
ب �ت �ن �ف��س ح ��ري �ت ��ه ب �ع ��د أن أع��دم �ت �ه��ا
السلطة الدينية .أما األفغاني الوسيم،
صاحب العينين ال��زرق��اوي��ن والشعر
�ود القاتم والطول الفارع ،فرحل
األس� ُ
حين قتل أخ��وه على يد طالبان بعد
اكتشافهم عن طريق المصادفة تأييده
لرشيد رستم القائد الشيوعي المؤثر،
والذي بسط سيطرته آنذاك على ست
واليات شمال البالد .توعدوه هو اآلخر
بالقتل .بينما كانت أمه تشعل الورق
وال�خ�ش��ب لتسخين ت�ن��وره��ا الطيني
ً
تمهيدا إلعداد الخبز ،بعد أن ضربت
ال� �ب�ل�اد أزم � ��ة وق� ��ود ح � ��ادة ،ع �ث��ر أح��د
أفراد طالبان على أوراق متناثرة قرب
ً
بيتهم ت�ح��وي ص ��ورا ل �ك��ارل م��ارك��س
ول�ي�ن�ي��ن وس�ت��ال�ي��ن .اق�ت�ح�م��وا بيتهم
ً
ً
ً
فورا وفتشوه تفتيشا جيدا ،فوجدوا
كتاب {رأس ال�م��ال} لماركس وبعض
ال �م �ل �ص �ق��ات ال �م��ؤي��دة ل��رش �ي��د رس�ت��م
ً
مخبأة جيدا في إحدى خزانات البيت
الخشبية .اعتقلوا أخ��اه وقتلوه أمام
المأل بداعي اإللحاد بعد أن استقرت
ثالث إطالقات نارية في رأسه .يقول إن
والده توفي قبل ستة أعوام ،فيما بقيت
أمه وحيدة تصارع المرض ،على أثر
وفاة والده مرة وعلى قتل أخيه وتركه
البالد مرة أخرى.

()3
ح�ب�س�ن��ا ال � ُ�م� �ه ��رب ق �ب��ل غ �ي��اب��ه في
إس�ط�ب��ل خ�ي��ل رائ�ح�ت��ه ت��زك��م األن ��وف،
وقدم لنا الئحة قواعد صارمة أهمها
إن ن�خ�ت�ب��ئ ت �ح��ت ال �ت �ب��ن وال ن �غ��ادر
ال �م �ك��ان ح �ت��ى م �ج �ي �ئ��ه .وب �ع ��د م ��رور
ي��وم �ي��ن م�ت�ت��ال�ي�ي��ن ان�ه�ك�ن��ا خاللهما
ال �ج��وع وال �ع �ط��ش وال��وس��خ

الجدران الخفيةّ
ً
مساء حين شعرت
كانت الساعة السادسة
بوعكتي الصحية األولى ،كنت حينذاك في
م��رس�م��ي ال�ص�غ�ي��ر ف��ي وس ��ط األرض التي
خلفها لي والدي ،نظرت نحو السقف الذي
نخرته الطحالب ولطخته ع�ب��وات األل��وان
ً
ال �ت��ي ك�ن��ت أق ��ذف ب�ه��ا ع��ال �ي��ا ك�ل�م��ا ش�ع��رت
بالغضب ،وضعت ي��دي على قلبي أح��اول
إنعاشه ليستمر في النبض أقله ريثما أفرغ
من لوحتها ،لوحة أصالة الحسن.
أص��ال��ة أخ��ت ق �ض��اي��اي ،ت��زورن��ي م��ع كل
ً
ل ��وح ��ة ل �ت �ت��رك ش �ي �ئ��ا م �ن �ه��ا ف �ي �ه��ا ،ت��دخ��ل
رواي��ات��ي وتحيط ب��األل��وان ،ف��ي ك��ل قضية
أع�ي�ش�ه��ا ت �ك��ون أص��ال��ة م�ت�ك�ئ��ة ع �ل��ى كنبة
ال � � ��ذاك � � ��رة .ح� �ت ��ى ح� �ي ��ن ك� �ت� �ب ��ت م��ؤل �ف��ات��ي
السياسية كنت أخلط الحبر بقليل من غبار
ّ
عيني بشدة وقبض
حذائها ألكتب ،أغلقت
ك�ل��ي ع�ل��ى ك�ل��ي إث ��ر ت �س��ارع ن�ب�ض��ات قلبي
وتباطؤها ،سقطت ريشتي مني وسقطت
ع �ل��ى األرض م �ع �ه��ا ،ن� �ظ ��رت إل � ��ى ال �س �ق��ف
م��رة ث��ان�ي��ة ث��م أخ ��ذت أزح ��ف ن�ح��و الهاتف
واألل��وان تسقط من كل مكان على جسدي،
ً
رف �ع��ت ال�س� ّ�م��اع��ة ط��ال�ب��ا اإلس �ع��اف بصوت
يأكله الوجع {النجدة ،إنني أم��وت ،تعالوا
إل� ّ�ي بسرعة أن��ا في ال �ـ ...ال �ـ ....ال� �ـ .}....ال أذكر
إن كنت قد ّ
خبرتهم بمكاني حينذاك .لكن
وجودي في هذه الغرفة البيضاء دليل على
أحد أمرين ،إما أنني انتقلت إلى هناك وإما
أن أحدهم نقلني إلى المشفى.
كل ما كنت أعرفه حينها أنني قد أصبحت
في المشفى ،فرنين جهاز القلب غير موجود
تحت التراب ،هناك أشياء أتعس بكثير من
رن�ي��ن ج�ه��از ال�ق�ل��ب ك�ص��وت ه�م��س الحياة
حين تسمعه وأن��ت محروم منه ،أو صوت
دوري��ة الجيش التي ال يحلو لها أن تزعق
ال� �ل� �ي ��ل،
إال ب � �ع� ��د م �ن �ت �ص��ف
وم � ��ا ش ��أن ��ي ب �ه��ذه
ً
األص � � ��وات أص �ل��ا؟!
ابتسمت
على

ن� �ف ��ض ص ��دي� �ق� �ن ��ا األف � �غ� ��ان� ��ي ال �ت �ب��ن
ً
ع ��ن ج �س��ده وال �ت �ف��ت إل �ي �ن��ا م�خ��اط�ب��ا
بإنكليزية بسيطة:
– أن �ص �ت��وا ل � ��ي ...ال �م �ه��رب ه ��رب ال
م �ح��ال��ة .ع�ل�ي�ن��ا أن ن �ت��دب��ر أم��رن��ا وإال
قضينا هنا .ألم تفهموا بعد أن خطته
ً
تنوي القضاء علينا تماما؟ ألم تدركوا
أن إيصالنا إ ل��ى وجهتنا المفترضة
تحتم عليه صرف مبلغ إضافي يميل
إلى صرفه في حانات التسكع ومالهي
النساء وإن كلف األمر حيواتنا ،ففي
النهاية نحن ثالثة حيوانات ال يهمه
إن فطسنا أو ن�ف�ق�ن��ا .ع� ّ�د و ه��ا وجهة
نظره الشخصية ،لكنها الحقيقة بال
شك.
قاطعته قائال:
ً
– أعتقد أنه سيعود قريبا ،فال يمكن
له إال أن يفي بعهده.
ُ
فرد بلكنة لم تخل من السخرية:
ً
– ال تكن س��اذج��ا .المهربون عامة
يصنفون ضمن قائمة الغش والخداع،
ف�ه��م أك�ث��ر ط�ب�ق��ات المجتمع ان�ح�لاال.
اعلم أن يرقات المخمورين والمدمنين
والمجرمين ال يمكن أن تفقس إال في
أديم تربتهم الخصبة.
خرجنا من اإلسطبل والح في األفق
ُ
فركت عيني بقوة
منظر أخضر خالب.
ب�ع��د أن خ��اص�م��ت ال �ن��ور ل�ث�لاث��ة أي��ام
متتالية .ت�ق��دم األف�غ��ان��ي زم ��ار وأخ��ذ
يقتلع ا ل�ع�ش��ب م��ن األرض ويمضغه
بقوة كمن يقتلع حياته .أثار دهشتي
التي لم تدم طويال حتى كسرتها بأن
ال �ت �ه �م��ت ب��اق��ة ع�ش�ب�ي��ة خ� �ض ��راء كما
الخروف ،وأخ��ذت أمضغها بصعوبة
ً
بالغة مهدئا جوفي الذي أصابه الحقا
خيط بسيط من وجع.
نزع زمار فانيلته الداخلية البيضاء،
ّ
تحولت إلى س��وداء ،بفعل قذارة
وقد
أج �س��ادن��ا ال �ت��ي م �ض��ى ع �ل��ى ف��راق �ه��ا
الماء أكثر من أسبوعين .أخ��ذ يغرف
ال� �م� �ي ��اه اآلس � �ن� ��ة م� ��ن ب ��رك ��ة ص �غ �ي��رة
اح�ت�ض�ن��ت م��ا ج� ��ادت ب��ه ال �س �م��اء من
م�ط��ر واس �ت �ع��ان ب��ردائ��ه ال��داخ �ل��ي في
ت�ص�ف�ي��ة ال �ش��وائ��ب وإزال� � ��ة األوس � ��اخ.
سكب الماء المصفى في قدح متوسط
ال ي��زال يحتفظ برائحة كريهة .وقبل
أن يحشره دف�ع��ة واح ��دة إل��ى أمعائه
تقلصت ع�ض�لات وج�ه��ه وت�غ� ّ�ي��ر لون
ع�ي�ن�ي��ه ك�م��ن ي �ج��رع ك �ح��وال ُم��رك��زا أو
ينفر من شيء بغيض .ننظر إليه ،أنا
واإليراني ،ومالمح وجهينا تنفر من
فعل ما كما
سلوكه ،قبل أن نقدم على ٍ
ل��و كنا عديمي المسؤولية تجاه كل
شيء حتى حياتنا.
انطلقنا صوب مجهول نتبع خطى
ّ
زمار الذي طلق خوفه ،وأعلن شجاعة
نادرة وبدا وكأن العشب زوده بطاقة
س�ح��ري��ة .وب�ع��د مضي س��اع��ات قليلة
من المشي في الحقل لمحنا {تركتر}
ً
ً
زراع �ي ��ا ق��ادم��ا م��ن ب�ع�ي��د ف � ّ�دب ال�ف��رح
ف��ي أنفسنا وتسابقت أقدامنا نحوه
مسرعة كمن يهرب من حتفه.
اقترب منا صاحب الجرار الزراعي
وح ��دث �ن ��ا ب �ل �غ��ة ل ��م ن��أل �ف �ه��ا م ��ن ق �ب��ل.
فتجاوب معه اإليراني ببضع مفردات
ف� ��ارس � �ي� ��ة وإش � � � � � ��ارات ج �س��دي��ة
ساعدت في فهمه أن بطوننا
خاوية وحالتنا مزرية كما
الظاهر ،فاصطحبنا نحو
ً
بيت خشبي مرتب جدا على الرغم من
صغره .افترش لنا األرض ثم جاء بإناء

س��ذاج �ت��ي ه ��ذه ق �ب��ل أن أف �ت��ح ع �ي �ن� ّ�ي ألرى
أي ��ن أن ��ا؟ ض ��وء أب �ي��ض ف��ي ال�س�ق��ف وكنبة
صغرة عن يساري ،وعن يميني جهاز ضخ
ً
ً
ً
الجلوكوز ،إذا أ ن��ا بالمشفى حتما  ،إذا لم
أمت.
ما أن عدلت وسادتي ورفعت ظهري حتى
دخلت ممرضة طويلة وجميلة ،كنت أشعر
أنني أعرفها من قبل أو هكذا أظن ،اقتربت
مني مبتسمة وقالت{ :أستاذ عالء الحمد لله
على سالمتك} ،ثم ذهبت لتتفحص األجهزة
قبل أن تتابع {أوه! وضعك تمام اليوم ،خفنا
عليك أول أم ��س} .ن�ظ��رت إليها باستغراب
وعيناي ال تكادان تميزان األشياء:
{أول أمس! لكن منذ متى أنا هنا؟}.
 مضى على وجودك هنا ثالثة أسابيع.ّ
حاجبي
 أزح��ت ال �ف��راش عني وع�ق��دتً
مستغربا.
 يا إلهي! ثالثة أسابيع؟! لم؟ ما الخطبوماذا حدث لي؟
 لقد تعرضت ألزم��ة قلبية ح��ادة وأنتفي مرسمك ول��وال السيد خالد الحج الذي
أحضرك إلى هنا لكنت ال قدر الله قد مت.
 أزمة قلبية! نعم نعم تذكرت ،كنت أشعربألم شديد في صدري ،لكن من السيد خالد؟
خالد من؟
ً
 ال أعرف .ال تفكر كثيرا اآلن وعد للنوم،يجب عليك أن ترتاح أكثر.
رب �ت��ت ال �م �م��رض��ة ال �ش��اب��ة ك�ت�ف��ي ق �ب��ل أن
ّ
علي الستار وتركتني في حيرة من
تسدل
أمري .كنت أظن أنني دخلت المشفى أمس،
ف�ل��م أك��ن أدرك ط ��وال ال �م��دة ال�ت��ي قضيتها
ف� �ي ��ه! ث� ��م م� ��ن ه � ��ذا خ ��ال ��د ال� � ��ذي أح �ض��رن��ي
إل��ى ال�م�ش�ف��ى؟! م�ن��ذ قطيعتي م��ع الجالية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي ب ��اري ��س ل ��م ي ��زرن ��ي أح��د
ً
البتة! كان هذا قبل أن أصبح محاضرا في
الجامعة في قسم الفنون ،حيث كنا حينذاك
ف��ي إح��دى القاعات ف��ي نقاش ح��ول دخ��ول
ف �ل �س �ط �ي ��ن ألن� �ن ��ي
ك � �ن� ��ت أرغ � � � � ��ب ف��ي
زي��ارة بلدتي ،لكن
الظروف السياسية
وال �ش �ع �ب �ي��ة ك��ان��ت
ت �ح ��ول دون ذل ��ك،
ف � �ب � �م � �ج� ��رد وض� ��ع
الختم اإلسرائيلي
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ملون مأله بالتفاح والخوخ والطماطم
ف��دع��ان��ا إل��ى األك ��ل ،وق��ال إن��ه سيعود
بعد قليل.
أصر زم��ار على أن صاحب الحقل
يعمل مع المخابرات التركية وينوي
تسليمنا إليهم واال ما ا ل��ذي يدعوه
إلى إيوائنا وما الذي يجنيه من ذلك؟
قلت لهما{ :إن كان تابعا للمخابرات
ال�ت��رك�ي��ة ف�م��ن األف �ض��ل ال�س�ي��ر خلفه
ل�ي�س�ل�م�ن��ا إل� ��ى ج �ه��ة م �خ �ت �ص��ة ت�ج��د
ل�ن��ا ح�ل�ا أف �ض��ل ل�ن��ا م�م��ا ن�ح��ن عليه
ً
اآلن} .ك ��ان ال�ب�ي��ت ال�خ�ش�ب��ي م�ح��اط��ا
م��ن ال��داخ��ل ب �ص��ور ال�س�ي��د المسيح
وبعض الصلبان الخشبية ومسبحة
ط ��وي� �ل ��ة وص � � � ��ورة ق ��دي� �م ��ة ل� �ل� �ع ��ذراء
غير م��ؤ ط��رة وآ ي�ل��ة للسقوط بعد أن
هاجمتها الرطوبة .أثناء استلقائنا
على األرض وقبل استسالمنا للنوم
شعرنا بوقع أقدام في الخارج تقترب
ص��و ب�ن��ا ،ف��د خ��ل علينا م��ا ل��ك البيت
ً
ً
ح��ام�ل�ا إن� ��اء م� � ��دورا ُم �ح��اك��ا ب��إت �ق��ان
وحرفية بواسطة سعف النخيل وقد
ً
ُم�ل��ئ ب�ط�ع��ام ض��م أن��واع��ا ع��دي��دة من
األك �ل��ات ،ب ��دء ا م��ن ال �س �م��ك ال�م�ش��وي
وب�ع��ض ال �خ �ض��راوات ول�ي��س انتهاء
بالخبز األس�م��ر ال�س��اخ��ن .ث��م سحب
إناء الفواكه وبانت عالمات الدهشة
ً
ً
على وجهه حين رآه فارغا تماما مما
جادت به يداه قبل أقل من ساعة.
وضع الطبق ُ
المعد ،وأخذنا نلتهم
م� �ح� �ت ��وي ��ات ��ه ع� �ل ��ى ع � �ج� ��ل ،ون � �ظ ��رات
تتوزع علينا مندهشة
صاحب الحقل ُ
بما ت��راه ،حتى أ تخمت بطوننا من
أط ��اي ��ب ال �ط �ع��ام وال � �ش� ��راب ،ف��اق �ت��رح
ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ت�م�ش��ى ق �ل �ي�لا ف ��ي ح�ق�ل��ه
األخ �ض��ر ب�غ�ي��ة ه�ض��م األك ��ل وإراح ��ة
ً
ً
المعدة ،إال أن نوما عميقا حال دون
تلبية طلبه.
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اس�ت�ي�ق�ظ�ن��ا ص�ب�ي�ح��ة ال �ي��وم ال �ث��ان��ي،
وف� ��ور ت �ن��اول �ن��ا وج �ب��ة إف� �ط ��ار غ�ن�ي��ة
ب ��ال� �خ� �ض ��ار وال� �ل� �ب ��ن أخ � ��ذ اإلي� ��ران� ��ي
يفهمه أن م�س��ؤول تهريبنا حبسنا
في إسطبل للخيول قريب من محيط
الحقل ،وسرق أموالنا التي ّ
حولناها
شريطة إيصالنا إلى لندن ،بعد
إليه ّ
أن تيقنا أن��ه ه��رب إث��ر غ�ي��اب��ه ثالثة
أي ��ام م �ت��واص �ل��ة .أب�ل�غ��ه األف �غ��ان��ي أن
علينا بلوغ ميناء المدينة وبعدها
ن �ت �ك �ف��ل ب �م �ص��ائ��رن��ا ل ��وح ��دن ��ا ،ف�ل��م
ي�ب�خ��ل ف��ي ت�ل�ب�ي��ة ط�ل�ب�ن��ا ع�ل��ى ال��رغ��م
من مخاطره.
وف� � � ��ي ص� �ب� �ي� �ح ��ة ال � � �ي� � ��وم ال� �ت ��ال ��ي
استقللنا سيارة صغيرة نوع تويوتا
حمراء اللون وانطلقنا صوب ميناء
المدينةّ .
أعد الرجل لنا بعض اللفات
ً
الشهية و ش��راب فاكهة طبيعيا  .كان
يعاملنا معاملة نجهل مصدرها .ترى
هل نبعت من عاداتهم وتقاليدهم في
إك ��رام ال�ض�ي��ف وت �ق��دي��ره ،أم ص��درت
ً
رأ ف��ة بنا وعطفا علينا ،أو ق��د تكون
محاولة ّ
لجر نا إلى فخ منظم نصبه
ب ��إح� �ك ��ام ،ك �م��ا ي �م �ي��ل األف� �غ ��ان ��ي إل��ى
إق �ن��اع �ن��ا .أث �ن ��اء س �ي��رن��ا اع�ت��رض�ت�ن��ا
س � �ي ��ارة م �ت �ن �ق �ل��ة ل �ل �ش��رط��ة ال �ت��رك �ي��ة
واح �ت �ج��زت �ن��ا ل� �ع ��دم وج � ��ود ه��وي��ات
ش �خ �ص �ي��ة م �ع �ن��ا أو ج � � ��وازات س �ف��ر.
التفت إلينا األفغاني قائال{ :ألم أقل
لكم إنه يعمل مع المخابرات؟}.

ً
على جواز سفري فهذا يعني ضمنيا قبولي
التنازل عن حيفا ،واجهت حينذاك معارضة
ش ��دي ��دة م ��ن ق �ب��ل ال� �ط�ل�اب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن
وزم�لائ��ي ال�ع��رب ف��ي الجامعة ،آه ك��م كانت
طريقي في تلك األيام مزروعة بالشوك!
ً
طالبا في
بدأ هذا الصراع معي منذ كنت
هذه الجامعة ،وفي بدايات تلك الفترة ،لم أكن
أستطيع التمييز بين اليهود والصهاينة
وهذا ما أثر في تحصيلي العلمي حينذاك
ً
حيث كان معظم المحاضرين يهودا ميالين
إل ��ى ال �ف �ك��رة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة .وب��ال �ت��ال��ي كنت
موضع شك دائم في أي عمل تخريبي يحدث
في الجامعة .كانت فكرتي حتى تسعينيات
ال �ق��رن ال�م��اض��ي متعصبة وه�ج��وم�ي��ة على
جميع اليهود إل��ى أن صادفتني م��ادة في
الكلية م��ع محاضر ي�ه��ودي يدعى ش��اؤول
واي��زم��ن ،ه��ذا المحاضر ال��ذي أول م��ا عرف
نفسه لي قال بأنه يهودي فلسطيني ،فنظرت
ً
إليه حينذاك بطرفي مستغربا وقلت:
 تقصد أنك إسرائيلي؟ ال ال أق� �ص ��د ذل� � ��ك ،أن � ��ا أع� � ��رف ن�ف�س��يً
كفلسطيني ،أظنك كذلك أيضا ،سمعت عنك
الكثير يا عالء.
ش�ع��رت ح�ي�ن��ذاك بالشك تجاهه وتركته
ً
سريعأ ،وتوجهت فورا إلى أحد المسؤولين
في الجالية الفلسطينية ألسأله عنه ،وقد
صدمني آن��ذاك أن��ه أك��د لي ما قاله ش��اؤول
ً
ب��أ ن��ه ليس م�ن��ا ص��را للقضية الفلسطينية
ً
فحسب ،بل إنه فلسطيني أيضا! هنا ودون
أن أدرك أخ��ذ م��دى تفكيري بالتوسع أكثر
ً
ح��ول ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة ،ه��ل ح�ق��ا ل�ل�ي�ه��ود حق
بالسكن في فلسطين؟ كان هذا السؤال هو
أكثر م��ا شغل تفكيري ف��ي سنتي األخيرة
في الجامعة ،السيما وأن ش��اؤول هو أول
م��ن ط��رح ع�ل� ّ�ي ف�ك��رة ال �ع��ودة إل��ى فلسطين
ّ
علي إيجاد عمل يكفل بقائي فيها
وعرض
فترة طويلة .في البداية ظننت أنه يحاول
اس �ت��دراج��ي ب �ط��رائ��ق م�ل�ت��وي��ة ل�ل�ت�ن��ازل عن
ً
ح��ق ال�ع��ودة ،لكنني أدرك��ت الح�ق��ا م��ا ال��ذي
ك ��ان ي��ري��ده م��ن ذل� ��ك ،وه �ن��ا ك��ان��ت ب��داي��ات
االصطدام باألصدقاء في باريس .كنا كلنا
في قاعة االجتماع ،حل الصمت قبل أن يدق
وليد الطاولة ويقول بنبرة مستهزئة{ :بعد
تعرفك إل��ى ش��اؤول أصبحت معهم؟ أن��ا لم
أطمئن لهذا الرجل من قبل عن أي فلسطيني
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ت� ��م اق� �ت� �ي ��ادن ��ا إل� � ��ى م ��رك ��ز ش��رط��ة
المدينة بعد أن ط��و ق��ت أيدينا قيود
ح� ��دي� ��دي� ��ة .ت � �ح� ��دث إل� �ي� �ن ��ا ال �ض ��اب ��ط
بالتركية وجلس إلى جانبه شخص
ي�ت�ق��ن ال �ع��رب �ي��ة ال�ف�ص�ح��ى وي �ن �ق��ل ما
يقوله الضابط إلينا.
– ما عالقتكم بهذا الشخص «في
إشارة إلى صاحب الحقل».
قلنا له إنه أنقذنا من موت فعلي
بعد أن هرب مهربنا.
فالتفت إلينا م��ا ل��ك الحقل بعد أن
رأى ع�لام��ات القلق وال�ت��وج��س باينة
على محيانا وقال:
– ال تقلقوا ،كل شيء سيكون على
ما يرام.
ك� � ��ان ب �ص �ح �ب �ت �ن��ا م �ب �ل ��غ م� ��ال� ��ي ال
بأس به ،وبعد أن عثر عليه الضابط
بحوزتنا التفت مخاطبا:
ً
– س��أع�ط�ي�ك��م ت �ص��ري �ح��ا ل�ل�ت��واج��د
ع�ل��ى أراض �ي �ن��ا م ��دة أس �ب��وع واح ��د ال
غير ثم يقع عليكم اتخاذ قرار نهائي؛
إم� ��ا ب�ت�س�ل�ي��م أن �ف �س �ك��م إل� ��ى ال �ج �ه��ات
ال� �م� �خ� �ت� �ص ��ة ك � ��ي ت � �ب� ��دأ إج � ��راءات � �ه � ��ا
ال ��رس� �م� �ي ��ة ،أو أن ت � � �غ� � ��ادروا ت��رك �ي��ا
بطريقتكم الخاصة وبأقصى سرعة.
وب �خ�ل�اف ذل ��ك س�ي�ت��م ت��رح�ي�ل�ك��م إل��ى
بلدانكم بالقوة.
قذفنا مركز الشرطة خارج أسواره
ً
ً
بعد أن سرق منا مبلغا ماليا بداعي
ال��رس��وم ال�م�ف��روض��ة علينا ،فوجدنا
أن�ف�س�ن��ا ف��ي ال �ش��ارع م��رة أخ ��رى دون
معيل أو كفيل .اقترح اإليراني أن نتجه
ص��وب ميناء المدينة قبل أن تضرب
جيوبنا أزمة مالية حادة.
اس �ت��أج��رن��ا ص��اح��ب ع��رب��ة ق��دي�م��ة
وط�ل�ب�ن��ا م�ن��ه إي�ص��ال�ن��ا إل ��ى ال�م�ي�ن��اء،
ف��أب �ل �غ �ن��ا أن� � ��ه ي �ب �ع��د أك � �ث ��ر م� ��ن م�ئ��ة
كيلومتر عن موقع تواجدنا .وافقنا في
النهاية على إجرته التي رمى بها على
مائدة التفاوض المستديرة ولم تكن
كبيرة بخالف ما كنا نتوقعه.

يتحدث؟! إنه مخادع كاذب} .ثم وقف خالد
ً
بعد أن أزاح كرسيه بعيدا وراح يصرخ {ما
الذي تريده من ذهابك إلى فلسطين؟ نحن
أقسمنا على أال نعود إال بختم يحمل إشارة
دولة فلسطين وليس تحت إمرة إسرائيل!
تخيل أن أدخ ��ل ال�م�ط��ار وأص ��ل إل��ى بلدي
ليقول لي أحد الصهاينة{ :نتمنى لك رحلة
ً
سعيدة في إسرائيل} ،هذا إن قالها أصال!
تراجع عما تريده وال توجع رأسنا بقصتك
هذه يا أخي}.
ً
أوه خالد! نعم تذكرته هو إذا من نقلني
إلى المشفى حين مرضت ،ال بد أنه هو لكن
ما الذي جاء به إلى مرسمي؟
كان هذا آخر ما يجول في ذهني قبل أن
أسقط بغيبوبتي الثانية؛ شعرت حينذاك
بأن جسدي بدأ يخونني ويحاول التخلص
م�ن��ي ،أت�ع��س ال�خ�ي��ان��ات ه��ي خيانة ال��ذات،
خ �ي��ان��ة أف� �ك ��ارك وم �ع �ت �ق��دات��ك وج� �س ��دك ،ما
ن �ف��ع إخ�ل��اص اآلخ ��ري ��ن ل ��ك ح� �ي� �ن ��ذاك؟! هل
خ�ن��ت ذات ��ي ح�ي��ن حشرتها ب�ي��ن ال �ج��دران؟
تلك ال ��روح ال�ت��ي ك��ان��ت ت� ّ�واق��ه لتحطيم كل
ال �ح��واج��ز ه��ل تعاقبني اآلن ألن�ن��ي غ��درت
ب�ه��ا! ذات ص�ب��اح س��أل��ت ط�لاب��ي ف��ي إح��دى
المحاضرات عن سلبيات المدرسة الواقعية
في الفن ،فأجابتني الطالبة أصالة الحسن
بأنها مألى بالجدران ،لفتتني إجابتها إلى
حد أوقعني بها .

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

أخبار النجوم

باسل خياط يحتفل بعيد ميالد زوجته

َّ
قدم المخرج أمير الشناوي تجربته السينمائية األولى في الفيلم التسجيلي «الكيلو  »64حيث وثق محاولة شقيقه وائل استصالح
قطعة أرض وإخفاقه والعقبات التي واجهته.
ً
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث أمير عن الفيلم والصعوبات التي واجهته ،وعرضه أخيرا في الدورة األربعين من مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي .إلى نص الحوار.
القاهرة – ةديرجلا

لماذا ق��ررت توثيق رحلة شقيقك وائ��ل في
«الكيلو »64؟

•

منذ انطالق المشروع لمست حماسة شديدة
لدى شقيقي وائل ،مرتبطة برغبته في أن يحقق
حلمه ويخرج بنتيجة إيجابية .من ثم ،كانت
ال�ط�م��وح��ات ال �ت��ي ت �ح��دث ع�ن�ه��ا داف �ع��ي األول
ل�ت�ق��دي��م ال�ع�م��ل وت �ص��وي��ره .ن��اق�ش�ت��ه ف��ي األم��ر
فوافق ،وبدأنا العمل على الفيلم في .2013

باسل خياط وزوجته ناهد زيدان
اح�ت�ف��ل ب��اس��ل خ�ي��اط بعيد م�ي�لاد زوج �ت��ه ن��اه��د زي ��دان بطريقة
رومانسية ،عاطفية ودافئة .وأحب النجم السوري أن يشارك جمهوره
بهذه اللحظات الجميلة من حياته الخاصة فنشر صورتين على
حسابه على {إنستغرام} من أجواء االحتفال جمعته مع زوجته في
أحد المطاعم في دبي.
وك��ان الزوجان ُرزق��ا بمولودة جديدة في مونتريال في أكتوبر
 ،2018وأطلقا عليها {إيزابيل} ً
بناء على طلب الزوجة ألنها ّ
تحب هذا
االسم ،كما صرحا .كذلك لباسل وناهد صبي اسمه شمس.

ً
ل �ك��ن ال �م �ش��روع ارت �ب ��ط أي �ض ��ا ف ��ي ال �ب��داي��ة
بوجود صديقين معه ،فهل وافقا على التصوير
وتسجيل الرحلة؟

يطلق السنة
المقبلة الفيلم
التسجيلي
«متالزمة القاهرة»

ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة ،ل ��م أس �ت��أذن �ه �م��ا ألن ال�ب�ط��ل
الرئيس بالنسبة إلي كان شقيقي ،باإلضافة
إل��ى أنهما خ�لال السنة األول��ى للمشروع كان
ً
وج��وده �م��ا ف ��ي ال �ت �ح �ض �ي��رات م � �ح� ��دودا ،ذل��ك
أن شقيقي يكبرهما بسنة ف��ي الكلية .وعند
انطالق المشروع كانا يمضيان فترة التجنيد
في القوات المسلحة ،وبعد ذلك استكمل وائل
ً
ال �م �ش��روع ب �م �ف��رده .م��ن ث ��م ،اس�ت�م��ر ه��و بطال
للفيلم لتسجيل رحلته.
تحدثت بحماسة ع��ن التجربة وتوثيقها
ولكن نتيجتها في النهاية لم تكن كما توقعت.
كما توقعنا .عندما بدأ وائل
بالتأكيد لم تكن ّ
المشروع ورح�ن��ا نوثقه كنا نحلم ب��أن تكون
ً
ً
هذه الصحراء مكانا آخر مختلفا بعد سنتين
أو ث�ل�اث أو ح�ت��ى  10س �ن��وات .ول �ك��ن العائلة
انقسمت في اآلراء ،فأنا وشقيقي كريم شجعنا
على التجربة بينما والدي فضل أن نخوضها
لنتعلم منها ،فيما عارضت والدتي األمر بحكم
إحساسها ك��أم ورغبتها ف��ي أن يعمل نجلها

ألبوم حاتم عمور بداية العام المقبل

ً
بالتخصص الذي درسه ،خصوصا أن العائلة
ً
ّ
مرت بتجربة مشابهة سابقا وأخفقت.

صعوبات
م� ��ا ه� ��ي ال� �ص� �ع ��وب ��ات ال� �ت ��ي واج� �ه� �ت ��ك ف��ي
التصوير؟
ارت �ب �ط��ت ال �ص �ع��وب��ات ب��أك �ث��ر م ��ن ع��ام��ل،
ً
ً
ب��داي��ة م��ن كوننا ن�ق��دم فيلما تسجيليا ،من
ثم ليس لدينا فريق إنتاج مسؤول عن إنهاء
تصاريح التصوير في ال�ش��ارع وغيرها من
تفاصيل فنية يمكن أن تسهل العمل وتجيب
عن االستفسارات الكثيرة التي كنا نتلقاها
من المواطنين ،إذ اضطررنا إلى شرح الفيلم
و ف�ك��ر ت��ه لهم كونهم يلتفون حولنا بمجرد
رؤية الكاميرا.
واجهتنا صعوبة أخرى مرتبطة بالتصوير
في الصحراء والمناخ الصعب ،فالحرارة في
ال�ص�ي��ف ت�ت�ج��اوز  40درج ��ة م�ئ��وي��ة وتقنية
ال � ��زراع � ��ة ال �م �ع �ت �م��دة ت ��رف ��ع ال � �ح � ��رارة داخ ��ل
ال�ص��وب��ات إل��ى أك�ث��ر م��ن  50مئوية ،بالتالي
ترتفع حرارة الكاميرات فنضطر إلى إيقاف
ً
التصوير م��رات ع��دة .مجددا .أما في الشتاء
فالطقس شديد البرودة.

أمير الشناوي

مسابقة
لماذا تأخر خروج الفيلم إلى النور؟
ان � �ش � �غ � �ل� ��ت ن � �ح� ��و ع � � � ��ام ون� � �ص � ��ف ال � �ع� ��ام
بالماجستير في األفالم التسجيلية في لندن،
وكان من الصعب التوفيق بينها وبين الفيلم.
لذا أجلت االنتهاء منه إلى حين إنهاء الدراسة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن�ن��ي أض�ف��ت ب�ع��د التصوير
الخط ال��درام��ي المرتبط بالتجربة السابقة
ل�لأس��رة ،والحقيقة أن ه��ذا األم��ر أف��ادن��ي في
تقديم العمل بشكل أفضل وفي كل مرة كنت
أتوقف وأع��ود إل��ى الفيلم كنت أبحث في ما
ينقصه ألضيفه.

ماذا عن الصعوبات اإلنتاجية؟

مشهد من فيلم «الكيلو »64

واجهنا مشكلة ف��ي ال�م��راح��ل المتقدمة
ب �ع��د االن �ت �ه��اء م��ن ال �ت �ص��وي��ر وال �م��ون �ت��اج
ال �ل��ذي ��ن ت��ول �ي �ن��اه �م��ا ب ��أق ��ل ت �ك �ل �ف��ة ،ول �ك��ن
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ث�م��ة أم ��ور آخ ��رى ب�ح��اج��ة إل��ى
م�ح�ت��رف�ي��ن ل�لان�ت�ه��اء م�ن�ه��ا ف��ي م��رح�ل��ة ما
بعد اإلنتاج كتصحيح األل��وان والغرافيك
ً
وغيرها .لذا قدمنا فعال في ملتقى القاهرة
السينمائي عام  2016وحصلنا على جائزة
ودعم للمشروع استفدنا منهما كي يخرج
الفيلم إلى النور.

هل ترى أن عرض الفيلم للمرة األولى ضمن
مسابقة «آف ��اق ع��رب�ي��ة» ف��ي م�ه��رج��ان ال�ق��اه��رة
ً
ظلمه ،خ�ص��وص��ا الخ�ت�لاف��ه ع��ن أن ��واع األف�لام
المعروضة فيها؟
غالبية المهرجانات التي تحمل الصفة
الدولية ال تفرق بين الروائي والتسجيلي،
وه ��و ت �س��اؤل ال ب��د م��ن ت��وج�ي�ه��ه بشكل
أكبر إلى القيمين على المهرجان .لكن في
النهاية أشعر بالسعادة لعرض الفيلم
في «القاهرة الدولي» ولردود الفعل التي
لمستها من الجمهور عند مشاهدته.

«متالزمة القاهرة»
حول مشاريعه المقبلة يقول أمير الشناوي« :لدي مشروع سينمائي مع شقيقي كريم
ً
نتولى إخراجه سويا ،وهو فيلم تسجيلي بعنوان «متالزمة القاهرة» سيخرج إلى النور
ّ
في العام المقبل ،باإلضافة إلى التقدم بفيلمي في عدد من المهرجانات السينمائية خالل
الفترة المقبلة».
ً
ويكشف أنه يفضل راهنا التركيز في األفالم التسجيلية والعمل عليها ،ويذكر:
«في رأيي مصر جذابة لتقديم هذا النوع من السينما ألنها غنية بالمادة الفيلمية
المناسبة لها ،وعندما أشعر بأن الوقت مناسب لصناعة فيلم روائي لن أتردد في
هذه الخطوة».

ديما بياعة :العمر يفرض خياراتي في الدراما

حاتم عمور
يعمل حاتم عمور على االنتهاء من ألبومه ال��ذي يحضر له مع
نخبة م��ن صانعي الموسيقى ف��ي المغرب وال�ش��رق األوس ��ط ،ومن
المقرر طرحه بداية السنة المقبلة.
أغان ،تعاون فيها مع كثير من
ست
يضم ألبوم الفنان المغربي
ٍ
الشعراء والملحنين ،من بينهم :عمر الصباغ ،ومحمد الشرابي،
وب�لال أفريكانو ،وأن��س العراقي ،وعدنان أمصغار ،ورشيد محمد
ع�ل��ي ،وأم �ي��رة زه �ي��ر ،وس��ام��ي ال��زن��ات��ي ،وزه �ي��ر ح �ص��ادي ،ومحمد
المغربي ،وأيوب الزعزاع.
كذلك انتهى عمور من تصوير أول فيديوكليب من ألبومه {قلبك
يمشي بحالو} في {الس فيغاس} بالواليات المتحدة األميركية تحت
إش��راف المخرج ال�س��وري سليم س�م��وع .األغنية م��ن كلمات محمد
المغربي ،وألحان محمد الشرابي ،وتوزيع سامي الزناتي .وكان حاتم
َّ
صور فيديوكليب {حسدونا} بنيويورك السنة الماضية.

تقرير

ً
عرض مسرحيات أحمد أمين قريبا

• ترى أن نقابة الفنانين السوريين ال تحترم الفنان

ً
ً
أعماله ،لذلك
تدرك الممثلة السورية ديما بياعة جيدا أن لعمر الممثل دورا في اختيار
ً
تحرص على إيالء هذه الناحية أهمية في خياراتها ،فما كانت توافق عليه سابقا لم يعد
يالئمها ،مشيرة إلى أنها وصلت إلى األربعينيات من عمرها وليست في وارد تكرار تجربة
المشاركة في دراما على غرار مسلسل «صبايا».
بيروت -ةديرجلا

•

ّ
ديما أكدت
أن زوجها
يعامل ولديها
من زوجها
السابق الفنان
تيم حسن
كصديقين له

أم� � � � ��ور ك � �ث � �ي� ��رة ت �ع �ت �ب ��ره ��ا
الممثلة السورية ديما بياعة
ت �ه �م �ه��ا وح � ��ده � ��ا وال ع�ل�اق��ة
للجمهور ب�ه��ا ،م��ن إطاللتها
إلى حياتها الخاصة وعالقتها
ب� � ��أوالده� � ��ا ،ل� ��ذل� ��ك ي��زع �ج �ه��ا
التدخل ف��ي شؤونها ،مؤكدة
ف��ي ل �ق��اء م��ع اإلع�ل�ام ��ي ب��اس��ل
محرز عبر «المدينة أف أم» أن
ّ
يخصها
التغيير ف��ي شكلها
وحدها وقد تصل بها الجرأة
إل � ��ى أن ت �ق��ص ش �ع��ره��ا ع�ل��ى
الصفر ،وكشفت أنها ستخضع
ً
لجراحة تجميل ألنفها قريبا .

ضرب األهل لألوالد
ر غ��م تحفظها ع��ن الحديث
ح � � ��ول ح� �ي ��ات� �ه ��ا ال � �خ ��اص ��ة،
السيما عالقتها بأوالدها،
فإن ديما بياعة ،أشارت
إل��ى أن ض��رب األه��ل
أوالدهم أمر طبيعي
ض� � �م � ��ن ال� �م� �ع� �ق ��ول
ر غ��م معرفتها بما
ي �م �ك��ن أن ي �ن��ا ل �ه��ا
م��ن ان�ت�ق��ادات حول
هذا الرأي ،وأنها قد تلجأ إلى
ً
الضرب أحيانا وأنها تعرضت
بدورها لذلك في طفولتها.
ف � ��ي س � �ي� ��اق ح ��دي� �ث� �ه ��ا ع��ن
ً
أوالده� � � ��ا أي � �ض� ��ا ،ت ��ؤك ��د أن
ً
زوج� �ه ��ا ي �ع��ام��ل ك�ل��ا م��ن
ول� ��دي � �ه� ��ا ف� �ه ��د وورد
من زوجها السابق
ال �ف �ن��ان ت�ي��م حسن
ك� � �ص � ��دي� � �ق� � �ي � ��ن ل ��ه

وبذكاء كبير ،وأن زوجها السابق
ال يقصر في االهتمام بهما.

نقابة الفنانين السوريين
ً
ش�ن��ت دي�م��ا ب�ي��اع��ة هجوما
على نقابة الفنانين السوريين
معتبرة أ ن�ه��ا ال تحترم الفنان
وال� ��دل � �ي� ��ل ف� �ص ��ل ال �م �ت �خ �ل �ف �ي��ن
ع � ��ن دف� � ��ع م �س �ت �ح �ق��ات �ه��م رغ ��م
وجودهم خارج سورية ،بحجة
أن �ه��م ي �ج��ب أن ي��دف �ع��وا بشكل
شخصي ،الفتة إلى أنه ال يحق
ألحد منع فنان من العودة إلى
ب� �ل ��ده ألن ال� ��دول� ��ة ف ��ي س��وري��ة
تفتح أبوابها إزاء الجميع على
اخ �ت�ل�اف آرائ� �ه ��م ،وأن ال�ن�ق�ي��ب
يجب أن يكون قدوة للناس .

سالسل دهب
ً
ت� �ص � ِّ�ور دي �م��ا ب �ي��اع��ة راه �ن��ا

أحمد أمين

ديما بياعة
دوره � ��ا ف ��ي م�س�ل�س��ل {س�لاس��ل
�ق ،وي�ت�م�ح��ور
ذه� ��ب} ف ��ي دم �ش � ّ
ح ��ول ص��ائ��غ م�ح��ن��ك ف��ي س��وق
ا ل��ذ ه��ب ،يتميز بمعرفة عميقة
ب �ن �ف �س �ي��ات ال� �ن � �س ��اء ال� �ل ��وات ��ي
ي �ظ �ه��رن ف��ي ق��ال��ب غ �ي��ر نمطي
ويبرزن مكانتها وتحكمها في
قرارها ،وإقدامها على التجارة

ً
مثال ،من دون االكتفاء بالركون
ً
داخ ��ل ج� ��دران م�ن��زل�ه��ا .الح �ق��ا،
ّ
يتحول ال�ت�ح� ّ�دي ال��ذي يحافظ
على خصائص الحدوتة ضمن
ب�ي�ئ�ت�ه��ا ال �ش��ام �ي��ة ،إل ��ى ص ��راع
ضمن تصاعد تشويقي ،يصل
إلى حدود المؤامرات واستخدام
القوة من أطراف غير متوقعة.

{سالسل ده��ب} ،من تأليف
س �ي��ف رض ��ا ح��ام��د ،وﺇﺧﺮاﺝ:
إي� � � � ��اد ن � � �ح� � ��اس .ي � � �ش� � ��ارك ف��ي
البطولة :بسام كوسا ،وكاريس
بشار ،وديما بياعة ،وشكران
م� ��رت � �ج� ��ى ،وم � �ه� ��ا ال� �م� �ص ��ري،
وعبدالهادي الصباغ...

ديما بياعة
ممثلة سورية من أصل فلسطيني ،ولدت في أسرة فنية فهي
ابنة الممثلة مها المصري ومدير التصوير حازم بياعة وشقيقة
والدتها هي الممثلة سلمى المصري .في عمر السنتين انفصل
وال��داه��ا ف�ع��اش��ت م��ع وال��ده��ا وزوج �ت��ه ح�ت��ى ال�س��ادس��ة عشرة
حينما انتقلت إلى العيش مع والدتها .حائزة بكالوريس في
األدب اإلنكليزي.
كانت بدايتها الفنية في مسلسل «الكواسر» ( ،)1998بمساعدة
والدتها ،فأثبتت فيه نفسها كممثلة ،بعد ذلك شاركت في مسلسل
«الفصول األربعة»ّ ،
وجسدت فيه شخصية سوسو التي لفتت الجمهور
والنقاد على السواء ،وتتالت من ثم مشاركاتها في الدراما.

في عام  ،2002تزوجت الممثل تيم حسن ورزقا بورد وفهد
لكنهما انفصال في عام  ،2012وفي نهاية العام نفسه ارتبطت
برجل األعمال المغربي أحمد الحلو.
خاضت ديما بياعة تجربة في برنامج «طعام وكالم وحكم»
على شاشة التلفزيون السوري بمشاركة الممثل رام��ي حنا،
ً
كذلك َّ
قدمت برنامج «السيدات أوال» على قناة «أورينت نيوز»،
وبرنامج تلفزيون الواقع «رحلة ديمة العجيبة» بمشاركة زوجها
أحمد الحلو من إنتاج التلفزيون السويدي.

ِّ
ي�ح��ض��ر أح �م��د أم �ي��ن م�ج�م��وع��ة ع ��روض م�س��رح�ي��ة ج��دي��دة
س �ت �ق ��دم ع �ل ��ى ال� �م� �س ��رح ف� �ت ��رة م � �ح� ��دودة ي �ع �ق �ب �ه��ا ال �ع ��رض
التلفزيوني ،ذلك على غرار تجربة فرقة {مسرح مصر} التي
يقدمها الفنان أشرف عبد الباقي.
ويفترض أن تكون العروض الجديدة ضمن باكورة اإلنتاج
المسرحي الحصري لقنوات  dmcالتي تطلق قناة مسرحية
جديدة يفترض أن تخرج إلى النور في  2019بعد تأجيالت
ً
ع��دة ،وس�ت�ع��رض أي�ض��ا مسرحيات ش��ري�ه��ان ال�ت��ي ت�ع��ود من
ً
خاللها النجمة إلى الفن بعد غياب  17عاما ،وهي انتهت من
تصوير واحدة منها من أصل أربع مسرحيات جرى التعاقد
عليها.
وفي حال عدم إطالق القناة الخاصة بالمسرح ِّ
تقدم dmc
الموسم األول من المسرحيات خالل فبراير المقبل لينتهي
عرضها قبل ب��دا ي��ة ر م�ض��ان المقبل ،وتنتمي ا ل�ع��روض إلى
األعمال الكوميدية االجتماعية التي تناقش الواقع االجتماعي.
ً
ويتفرغ أمين راهنا للعروض المسرحية بعدما تأكد غيابه
ً
عن السباق الرمضاني ،علما بأن تعطل مشروع المسرحيات
ً
وخروجه إلى النور جاء ارتباطا بأزمة استمرار التعاقد المبرم
بين الفنان المصري وإدارة {النهار} حتى نهاية العام الجاري،
ما جعله يتوقف عن إطالق أي مشاريع جديدة مع  dmcإلى
حين انتهاء فترة تعاقده رغم توقفه الفعلي عن العمل.
ً
ً
وتلقى أمين ا ل��ذي ق� َّ�د م نفسه ممثال محترفا ف��ي مسلسل
ً
ً
{ا ل��و ص�ي��ة} ع��رو ض��ا للمشاركة ف��ي م�ش��ار ي��ع فنية ،علما بأن
انطالقته جاء ت من خالل برنامج ساخر قدمه على {يوتيوب}.

Healthy
Living
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األسبرين ...نظرة جديدة إلى الجرعات المنخفضة منه
ُ ّ
ً
تسل ًط دراسات جديدة الضوء على دور األسبرين بالنسبة إلى األشخاص الذين أصيبوا لكن لن يكون أخذ ًجرعة منخفضة منه منطقيا في بعض الحاالت .حللت ثالث
دراسات كبرى حديثا منافع هذا الدواء الشائع على نطاق واسع ومخاطره ،وقد تسمح
سابقا بنوبة قلبية أو جلطة دماغية.
ُ
األسبرين عالج غير مكلف وال يتطلب وصفة طبية ويمكنه إنقاذ حياة بعض الناس .نتائجها بتغيير التوصيات التي تحدد الفئات التي تستفيد من أخذ األسبرين.

األسبرين ال
يفيد قلوب
غير المصابين
بالسكري وال
األشخاص في
عمر السبعين
وما فوق

«ي �ب �ق ��ى األس� �ب ��ري ��ن أس� � ��اس أي
عالج بعد التعرض لنوبة قلبية أو
جلطة دماغية .لكن تتعلق المسألة
األساسية في هذا المجال بمعرفة
مدى صوابية أن يأخذ الناس هذا
ال ��دواء إذا ك��ان اح�ت�م��ال إصابتهم
ً
ب � ��أم � ��راض ال� �ق� �ل ��ب م �ن �خ �ف �ض ��ا أو
ً
معتدال» ،يقول الدكتور كريستوفر
ك��ان��ون ،طبيب قلب ف��ي مستشفى
«ب��ري �غ �ه��ام» ل�ل�ن�س��اء وأس �ت ��اذ طب
ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ط��ب ال�ت��اب�ع��ة لجامعة
هارفارد.
ي��دخ��ل م�لاي �ي��ن األش� �خ ��اص في
ه� ��ذه ال� �خ ��ان ��ة .ل �ك��ن ح �ت��ى اآلن ل��م
تشمل أي تجارب كبرى هذه الفئة
من الناس.

بين المنافع والمضار
ي �س �ه ��م األس � �ب� ��ري� ��ن ف � ��ي ك �ب��ح
جلطات ال��دم الخطيرة ال�ت��ي قد
تؤدي إلى اإلصابة بنوبات قلبية
أو جلطات دماغية .لكن يترافق
هذا األثر الواقي مع كلفة معينة:
سيزيد احتمال ال�ن��زف! ت�ت��راوح
ال�م�ش�ك�ل��ة ف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة بين
اضطرابات بسيطة (مثل ظهور
كدمات واضحة) ومضاعفات أكثر
خ �ط��ورة ول��و ف��ي ح ��االت ن ��ادرة،
م �ث��ل ح �ص��ول ن ��زف ف��ي ال��دم��اغ.
كذلك ،يمكن أن يزعج األسبرين

ّ
بطانة المعدة ،لذا يشكل النزف
في الجهاز الهضمي مصدر قلق
ً
ب� ��ارزا بالنسبة إل��ى األش�خ��اص
ال � � ��ذي � � ��ن ي � � ��أخ � � ��ذون األس � �ب� ��ري� ��ن
بانتظام.
ف� � ��ي م� � ��ا ي � �خ� ��ص ال� �م� �ص ��اب� �ي ��ن
ب � ��أم � ��راض ق� �ل ��ب م � �ع� ��روف� ��ة ،ب �ع��د
ً
ت�ع� ّ�رض�ه��م م �ث�لا ل�ن��وب��ة ق�ل�ب�ي��ة أو
بعض أشكال الجلطات الدماغية،
يمكن أن تمنع ج��ر ع��ة منخفضة
وي��وم�ي��ة م��ن األس�ب��ري��ن ( 81ملغ)
ت �ج� ّ�دد ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ح��وادث
ال � �ح ��ادة .ي��وص��ي ال �خ �ب��راء ب�ه��ذه
المقاربة الوقائية «الثانوية» على
ن �ط ��اق واس� � ��ع .م ��ن خ�ل��ال ت�ج�ن��ب
ال� �ن ��وب ��ات ال �ق �ل �ب �ي��ة أو ال �ج �ل �ط��ات
الدماغية ،يمكن أن يتراجع احتمال
النزف الخطير بدرجة بارزة .لكن
يبقى أخذ األسبرين لتجنب أول
ن ��وب ��ة ق �ل �ب �ي��ة أو ج �ل �ط��ة دم��اغ �ي��ة
ً
(وقاية أولية) مثيرا للجدل.

عوامل الخطر المؤثرة
ش �م �ل��ت واح� � � ��دة م� ��ن ال � ��دراس � ��ات
ال �ج��دي��دة أك �ث��ر م��ن  15أل ��ف مصاب
بمرض السكري الذي يزيد احتمال
ّ
التعرض لمشاكل في القلب واألوعية
ال ��دم ��وي ��ة ب �م��رت �ي��ن أو ث �ل�اث م� ��رات.
أخذ المتطوعون في الدراسة قرص
أس�ب��ري��ن ب�ج��رع��ة  100م�ل��غ أو ً
دواء

ً
وهميا ط��وال سبع سنوات ونصف
ً
السنة تقريبا.
ف��ي ال� ُ�م �ح� ّ�ص �ل��ة ،ع� ّ�وض��ت م�ن��اف��ع
ً
األسبرين جزئيا عن المخاطر التي
ي�ط��رح�ه��ا ال� � ��دواء .م��ن ب �ي��ن ك��ل أل��ف
ش�خ��ص ك��ان��وا ي��أخ��ذون األس�ب��ري��ن،
تجنب  11منهم الحوادث الوعائية
ال �خ �ط �ي��رة (ن ��وب ��ة ق �ل �ب �ي��ة ،وج �ل �ط��ة
دم��اغ �ي��ة ،وج �ل �ط��ة م �ص �غ��رة ،ووف ��اة
م��رت�ب�ط��ة ب��أم��راض ال�ق�ل��ب واألوع �ي��ة
ال��دم��وي��ة) .لكن أص�ي��ب تسعة منهم
ً
ب �ن��زف ك ��ان خ �ط �ي��را ب �م��ا ي�ك�ف��ي كي
يدخلوا إلى المستشفى أو يموتوا،
ما يعني أن المخاطر والمنافع شبه
متساوية.
ُ
ن �ش��رت ال��دراس��ة ف��ي «م�ج�ل��ة نيو
إن �غ�ل�ان��د ل �ل �ط��ب» ،وع ��رض ��ت ن�ت��ائ��ج
الدراسة الثانية في مجلة «النسيت»
وك� ��ان� ��ت ش �م �ل��ت أك� �ث ��ر م� ��ن 12500
ً
شخص وق��د حملوا جميعا عوامل
خ�ط��ر ُمسببة ألم ��راض ال�ق�ل��ب ،مثل
ارت� �ف ��اع م �س �ت��وى ال �ك��ول �س �ت��رول أو
ضغط ال��دم أو التدخين (لكنهم ما
كانوا مصابين بالسكري).
ً
أخذ هؤالء المشاركون قرصا من
األسبرين بجرعة  100ملغ أو ً
دواء
ً
وه�م�ي��ا ك��ل ي ��وم .خ�ل�ال ف�ت��رة خمس
س � �ن ��وات ،ل ��م ي �س �ه��م األس �ب ��ري ��ن ف��ي
تخفيض خ�ط��ر إص��اب�ت�ه��م ب�ن��وب��ات
قلبية أو أي حوادث أخرى ذات صلة.
ب �ق��ي ال �ن��زف ف��ي ال �ج �ه��از ال�ه�ض�م��ي

ً
محدودا ولكن كان احتمال حصوله
ً
مضاعفا ضمن فئة األشخاص الذين
أخذوا األسبرين.

هل تزيد نسبة الخطر مع
التقدم في السن؟
رك � � ��زت ال� � ��دراس� � ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ع�ل��ى
ً
أشخاص أكبر سنا :كان المشاركون
م��ن أص �ح��اب ال �ب �ش��رة ال�ب�ي�ض��اء في
ع� �م ��ر ال �س �ب �ع �ي��ن وم� � ��ا ف � � ��وق ،ف�ي�م��ا
ك� � ��ان أص � �ح � ��اب ال � �ب � �ش ��رة ال � �س � ��وداء
وال�لات�ي�ن�ي��ون (ت �ك��ون ن�س�ب��ة الخطر
ل��دي�ه��م أع�ل��ى بقليل م��ن األش�خ��اص
البيض) في عمر الخامسة والستين
وم ��ا ف ��وق .ش ��ارك أك �ث��ر م��ن  19أل��ف
شخص في الدراسة وقد أخذوا 100
ً
م�ل��غ م��ن األس�ب��ري��ن أو ً
دواء وهميا

ك��ل ي��وم ط��وال ف�ت��رة بلغ متوسطها
 4.7سنوات.
لم ينجح األسبرين في تخفيض
خ �ط��ر إص��اب �ت �ه��م ب� ��أم� ��راض ال �ق �ل��ب

واألوع � �ي� ��ة ال ��دم ��وي ��ة أو ال� �خ ��رف أو
اإلعاقات .لكن ذكرت الدراسات الثالث
التي وردت في «مجلة نيو إنغالند
للطب» أنه زاد احتمال حصول نزف

حاد بما يكفي كي يتطلب نقل دم إلى
المريض أو دخوله إلى المستشفى.

الخالصة
يقول كانون« :يأتي الناس إل��ى عيادتي ويخبرونني بأنهم يأخذون
األسبرين ألنهم سمعوا أنه يمنع النوبات القلبية» .لكن تكشف الدراسات
ً
الجديدة أن الوضع ليس كذلك دوم��ا ،حتى أن ه��ذا ال��دواء قد يسيء إلى
ً
األشخاص الذين لم يتعرضوا يوما ألزمات قلبية أكثر مما يفيدهم».
في النهاية ،يبدو أن مرضى السكري يستفيدون من األسبرين ،ولكن
يأتي خطر النزف لينسف تلك المنفعة .تثبت هذه الدراسات أن األسبرين
ال يفيد قلوب غير المصابين بالسكري ،وال األشخاص في عمر السبعين
وما فوق ،بل إنه يزيد احتمال النزف لديهم على ما يبدو.

يعني ذل��ك أن بعض األش�خ��اص ال��ذي��ن ي��أخ��ذون جرعة منخفضة من
ً
راهنا يجب أن يفكروا بوقف ال��دواء .لكن ال ُت ّ
غير هذه النتائج
األسبرين
ً
التوصيات الخاصة باألشخاص الذين تعرضوا سابقا للنوبات القلبية أو
ً
الجلطات الدماغية .في هذه الحالة ،ال يزال األسبرين ضروريا.
ً
باختصار ،يبقى ق��رار أخ��ذ جرعة منخفضة من األسبرين معقدا .إذا
ً
كنت تتمتع بصحة جيدة إذا ،تكلم مع طبيبك قبل أن تفكر بأخذ األسبرين
كتدبير وقائي أولي.
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Style

كيف تتفادين جفاف الشعر؟

ً
ً
ال ّ
يمتص الشعر الجاف أو يحتجز كمية كافية من الرطوبة ليحافظ على ملمسه ولمعانه .لذلك يبدو باهتا ،وهشا،
وسريع التكسر .صحيح أن شعرك يبدو غير صحي ،إال أن جفاف الشعر قلما يعود إلى مشكلة صحية.

دلكي فروة
رأسك بالزيت
لمزيد من
اللمعان

 -2منتجات تتالءم مع نوع شعرك:

ينجم جفاف الشعر ع��ن ع��وام��ل ع��دة،
من بينها:
• نقص في المواد المغذية.
• التعرض ألشعة الشمس بإفراط.
• االحتكاك بالماء الذي يحتوي على
الكلور.
• غسل الشعر بإفراط.
• استخدام أدوات ومنتجات تصفيف
الشعر.
• استعمال مواد شعر قوية.
أم � ��ا ال �م �ش��اك��ل ال �ط �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ت ��ؤدي
ً
أحيانا إلى جفاف الشعر ،فتشمل فقدان
ال �ش �ه �ي��ة ال �ع �ص �ب��ي ،وم � ��رض م�ي�ن�ك�ي��س،
وقصور الدرقية ،وقصور جارات الدرقية،
وغيرهما من اضطرابات هرمونية.

تحتوي الجعة على بروتين يسهم في
إص�لاح جليدات الشعر ،م��ا يجعل األخير
ً
ً
ناعما والمعا .إذا غسلت شعرك كالمعتاد
ورش�ش��ت عليه بعد ذل��ك بضع ق�ط��رات من
ً
ّ
الجعة وتركته ليجف طبيعيا ،تشكل الجعة
ّ
ً
ً
منعما ممتازا من دون أن تخلف أية رائحة.

عالجات منزلية

 -4قناع زيت جوز الهند:

نستعمل العالجات المنزلية لمداواة
ً
ً
الشعر عندما يصبح جافا وهشا .إليك
ً
ً
 12عالجا منزليا تستطيعين اختبارها:

ينعم زي��ت ج��وز الهند الشعر ويرطبه.
تستطيعين صنع قناع للشعر بغلي أوراق
ال�ك��اري ف��ي ك��وب م��ن زي��ت ج��وز الهند مدة
دقيقتين إلى ثالث دقائق ووضع الخليط
ً
ج��ان�ب��ا ف��ي م �ك��ان ب ��ارد ل�ب�ض��ع س��اع��ات أو
طوال الليل.
عندما يبرد الخليط ،يمكنك فركه بلطف
على الشعر وفروة الرأس بأطراف أصابعك
ثم لف الشعر بمنشفة دافئة بغية احتجاز
الرطوبة وتفادي تقطر الخليط.
ات��رك �ي��ه ع�ل��ى ش �ع��رك ب�ض��ع دق��ائ��ق قبل
غسله بالماء.

 -1الزيت الساخن:
يمكن تدليك الزيت الساخن على فروة
ً
الرأس ،ما يعطي الشعر الجاف لمعانا.
ُيعتبر زيت الزيتون من أكثر عالجات
ً
جفاف الشعر المنزلية شيوعا.
ً
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن زي � ��ت ال� ��زي � �ت� ��ون ،ي�م�ك�ن��ك
استعمال ما يلي للحصول على نتائج
جيدة:
• زيت جوز الهند.
• زيت اللوز.
• زيت الخروع.
• زيت جوجوبا.
• زيت الذرة.
ه � ��ذه ال� ��زي� ��وت غ �ن �ي��ة ب��ال �ف �ي �ت��ام �ي��ن E
وم� �ض ��ادات األك �س��دة وت�س�ه��م ف��ي إق�ف��ال
طبقات الشعر ا ل�خ��ارج�ي��ة أو الجليدات
ال �ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال��رط��وب��ة ،مصلحة
التلف.
لتحضير هذا العالج المنزلي:
• سخني نحو نصف كوب من الزيت
واحرصي على أال يغلي.
• دلكي الزيت برفق على الشعر بضع
دقائق.
• غطي الشعر بمحرمة دافئة.
• اتركيه على الشعر م��دة  30إل��ى 45
دقيقة أو طوال الليل.
• بعد ذل��ك اغسلي الشعر بالشامبو
والماء.
ي � �ق � ّ�وي ه � ��ذا ال � �ع �ل�اج ال �ش �ع��ر ال �ج��اف
ً
ويمنحه لمعانا.

ً
جربي أنواعا من الشامبو ومنعم الشعر
تكون رقيقة وخالية من الكبريتات .كذلك ال
تستخدمي الشامبو س��وى م��رة أو مرتين
ً
أسبوعيا.

 -3الجعة منعم للشعر:

 -5توليفة من الجيالتين:

• اغسلي الشعر بالماء البارد والشامبو.
أو بللي شعرك بماء فاتر وضعي عليه
برفق طبقة كثيفة من المايونيز.
• دل �ك��ي ب��رف��ق ال �ش �ع��ر وف � ��روة ال� ��رأس،
ً
م �م ��ررة ي��دي��ك ع �ل��ى ط ��ول ش �ع��رك وص ��وال
إلى أطرافه.
• غطي رأسك بغطاء بالستيكي مدة 30
دقيقة إلى ساعة.
• اغسلي الشعر بالماء البارد والشامبو.

ّ
ي �ش ��ك ��ل ال �ج �ي�ل�ات �ي��ن ال� �ص ��اف ��ي م �ص��در
ً
ب��روت �ي��ن ج� �ي ��دا ل �ل �ش �ع��ر .ي �غ �ط��ي خ�ص�لات
الشعر ويزودها بالرطوبة ،ما يجعل الشعر
ً
ً
ناعما والمعا.
إلعداد هذا العالج المنزلي:
• اخلطي ملعقة كبيرة من الجيالتين في
كوب من الماء الدافئ.
ً
• اتركيه جانبا م��دة خمس دق��ائ��ق كي
ً
يستقر الجيالتين جزئيا.
• أضيفي إلى الخليط ملعقة صغيرة من
خل التفاح المخمر وست قطرات من زيت
أس��اس��ي ،مثل الياسمين ،أو ال�خ��زام��ى ،أو
القصعين المتصلب ،أو المريمية ،وحركيه.
• ضعي الخليط على الشعر النظيف.
• ات��رك��ي ال�خ�ل�ي��ط ع�ل��ى ش�ع��رك م��دة 10
دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ً
ً
ّ
يشكل اللبن مع الزيت عالجا منزليا
ً
فاعال للشعر الجاف.
لتعدي هذا العالج المنزلي:
• اخلطي نصف كوب من اللبن العادي
مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون
وست قطرات من زيت أساسي.
ً
• امزجي الخليط جيدا.
• ض �ع �ي ��ه ع� �ل ��ى ال� �ش� �ع ��ر ال �م �غ �س��ول
بالشامبو.
• غطي الشعر بغطاء بالستيكي أو
قلنسوة حمام واتركيه م��دة  15إل��ى 20
دقيقة.
ً
• اغسلي الشعر جيدا بالماء الدافئ.

 -6خليط البيض والمايونيز:

 -8معجون األفوكادو:

يحتوي البيض والمايونيز على كثير
من البروتينات ،ما يسهم في تقوية الشعر
وتمتينه وإعادة الرطوبة إلى الشعر الهش
الشديد الجفاف.
يمكنك تحضير إح��دى ه��ذه التوليفات
التي تستند إلى هذه البروتينات في المنزل
بالطرائق التالية:
• اخ�ف�ق��ي ب �ي��اض ب�ي�ض��ة م��ع ملعقتين
كبيرتين من الماء الفاتر.
• ض �ع��ي ال�خ�ل�ي��ط ع �ل��ى ال �ش �ع��ر وف ��روة
الرأس.
ً
• دلكيه بأطراف أصابعك ،راسمة حركات
دائرية بضع دقائق.
• اغ �س �ل��ي ال �ش �ع��ر ب ��ال� �م ��اء ال � �ب� ��ارد ث��م
بالشامبو.
أو:
• اخلطي ثالث بيضات في وعاء.
• أضيفي ملعقتين كبيرتين م��ن زيت
الزيتون وملعقة كبيرة من العسل.
• ض �ع��ي ال�خ�ل�ي��ط ع �ل��ى ال �ش �ع��ر وف ��روة
الرأس.
• غ �ط��ي ال � ��رأس ب �غ �ط��اء ب�لاس�ت�ي�ك��ي أو
ً
قلنسوة حمام مدة  30دقيقة تقريبا.

فاكهة األفوكادو غنية بالفيتامينين
 Aو ،Eوال� ��ده� ��ون ال �م �ش �ب �ع��ة ،واألم �ل��اح
ً
ال�م�ع��دن�ي��ة ،ع�ل�م��ا ب ��أن ه ��ذه ك�ل�ه��ا ت�غ��ذي
ال�ش�ع��ر ال �ج��اف وال �ت��ال��ف ،م��ا ي�س�ه��م في
تقويته وترطيبه.
لتحضري معجون األفوكادو ،اسحقي
حبة أفوكادو ناضجة ومقشرة واخلطيها
مع بيضة ،ثم مدي الخليط على الشعر
المبلل وات��رك�ي��ه م��دة  20دقيقة .اغسلي
شعرك بعد ذلك مرات عدة.

 -7قناع اللبن والزيت:

 -9قناع من الموز:
ال� �م ��وز م� �ص ��در غ �ن��ي ب��ال �ب��وت��اس �ي��وم
ويحتوي على كمية كبيرة من الرطوبة،
ً
ما يجعله مناسبا لعالج الشعر الجاف.
ً
ن�ظ��را إل��ى خصائص ال�م��وز المفيدة،
يسهم في تفادي تقصف أطراف الشعر،
وينعمه ،ويعزز مرونته.
استغلي ه��ذه الفوائد :اسحقي موزة
ومديها على الشعر بأكمله من الجذور
حتى األطراف .اتركيها عليه مدة ساعة،
ثم اغسليه بالماء الفاتر.

 -10عادات غذائية صحية:
يسهم اتباع نظام غذائي صحي
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى أح� �م ��اض أوم �ي �غ��ا3-
الدهنية ومضادات األكسدة في جعل
ً
الشعر يبدو أكثر صحة ولمعانا.
ال �م �ن �ت �ج��ات ال �ت��ال �ي��ة غ �ن �ي��ة ب�ه��ذه
ال �م��رك �ب��ات ال �م �ف �ي��دة ،وتستطيعين
بالتأكيد إضافتها إلى غذائك:
• األس� � � �م � � ��اك ال � ��ده � �ن � �ي � ��ة ،م �ن �ه��ا
السلمون ،واالس�ق�م��ري ،والسردين،
والتونة.
• المحار.
• التوت األزرق.
• الطماطم.
• الجوز.
• البروكولي.
• الفاصوليا الكلوية.

ه � ��ذه األح � �م� ��اض ال��ده �ن �ي��ة م �ف �ي��دة
للحفاظ على رطوبة الشعر .ويمكنك
الحصول عليها بأخذ كبسولة إلى
ً
ثالث كبسوالت بعيار  250مليغراما
من زيت الحمحم المخزني ،أو زيت
ب � ��ذور ال� �ك� �ت ��ان ،أو زي� ��ت األخ ��دري ��ة
المحولة مرة إلى ثالث مرات
ً
يوميا.
ال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات :يسهم
أخ� ��ذ م �ك �م�ل�ات ت�ح�ت��وي
ع �ل��ى ال �ف �ي �ت��ام �ي �ن �ي��ن A
و ،Cوالبيوتين ُ(يدعى
ً
أح �ي��ان��ا ال�ف�ي�ت��ام�ي��ن ،)H
وال� � � �ح � � ��دي � � ��د ف� � � ��ي ج� �ع ��ل
الشعر يبدو أكثر صحة
ً
ولمعانا.

جربي أنواع شامبو رقيقة
وخالية من الكبريتات

 -11مكمالت :
يسهم أ خ��ذ المكمالت المناسبة
ً
أيضا في إع��ادة البريق إل��ى شعرك
ب �س ��د ح ��اج ��ة ال �ج �س��م إل � ��ى ال� �م ��واد
المغذية .تشمل المكمالت المفيدة
ما يلي:
ُ
أحماض أوميغا 3-الدهنية :تعتبر

 - 12خطوات وقائية:
يسهم قيامك ببعض التغييرات في نمط حياتك
وات �خ��اذك خ�ط��وات وقائية ف��ي التخفيف م��ن جفاف
شعرك .إليك بعض النصائح:
• تفادي اإلف��راط في استخدام منتجات تصفيف
ال �ش �ع��ر ،م �ث��ل ص �ب��اغ ال �ش �ع��ر أو أدوات ال�ت�ص�ف�ي��ف
ال�س��اخ�ن��ة كمجفف ال�ش�ع��ر ،أو م �ك��واة ال�ت�ج�ع�ي��د ،أو
مكواة التمليس.
• تجنبي التعرض ألشعة الشمس بأفراط.
• تفادي االحتكاك المفرط بالماء الذي يحتوي على
الكلور في أحواض السباحة.
ً
• اختاري تصفيفات تبقي الشعر رخوا بدل شده
على شكل ذيل حصان.
• ال تنامي وفي شعرك أي قطع.
ً
ً
• ضعي على شعرك قناعا مرطبا كل أسبوع.
• استخدمي أ ك �س �س��وارات شعر ناعمة ومبطنة
وتفادي الدبابيس وغيرها من أكسسوارات معدنية.
• تفادي اإلف��راط في غسل شعرك واكتفي بغسله
مرة كل بضعة أيام.
• اخ� �ت ��اري أن� � ��واع ش��ام �ب��و ل�ط�ي�ف��ة م �ث��ل أص �ن��اف

الشامبو المعدة من األعشاب والخالية من الكبريتات.
ً
ً
ً
• استخدمي ماء باردا أو فاترا ال حارا عند غسل
شعرك .يسهم الماء البارد في إقفال الجليدات ويحد
من خسارة الرطوبة.
• استخدمي شامبوهات وكريمات منعمة مرطبة
كتلك التي تحتوي على زيوت رقيقة مثل اللوز الحلو،
واألرغان ،ودوار الشمس ،والصويا.
• اح �م��ي ش �ع��رك م��ن ال�ع�ن��اص��ر ال�ق��اس�ي��ة وال �م��واد
الكيماوية ،عندما تقصدين شاطئ البحر أو حمام
السباحة ،بغسله بربع كوب من خل التفاح المخمر
الممزوج مع ثالثة أرباع كوب من الماء قبل الذهاب
أو عند العودة.
• ق �ص��ي أط � ��راف ش �ع��رك ب��اس �ت �م��رار ك ��ي ت�ت�ف��ادي
التقصف.
ً
• ارتدي قبعة ووشاحا لتحمي شعرك من الشمس.
ً
ً
• أك �ث��ري م��ن ش��رب ال �م��اء وات�ب�ع��ي ن�ظ��ام��ا غ��ذائ�ي��ا
ً
ً
ً
صحيا متوازنا ،بما أن ما تتناولينه يؤثر مباشرة
في صحة شعرك.

ِّ
وصفات للبشرة تحقق نتائج مذهلة

َ
تطلعنا طبيبتا جلد على المكونات التي يجب أن نبحث عنها في األمصال ()serums
المخصصة للبشرة بغية معالجة حاالت الجلد المختلفة.
ً
مع التقدم في السن ،تبدئين بالتحديق مليا في
صفوف الوصفات والكريمات في الصيدلية ومتاجر
منتجات التجميل .وقد تتساءلين عما قد يساعد
منها بشرتك في استعادة مظهرها السابق والقضاء
على التجاعيد الصغيرة ،والبقع الداكنة ،وعالمات
الشيخوخة األخرى.
تظهر كلمة واحدة بكثرة بين الماركات في اآلونة
ً
األخيرة« :مصل» .تبرز هذه الكلمة خصوصا على
تعد بتمليس البشرة ومنحها اإلشراقة،
منتجات ِ
ً
م��رج�ع��ة ع�ق��ارب ال�س��اع��ة إل��ى ال� ��وراء .ت�ح�ت��وي ه��ذه
ال�ع�ب��وات ال��زج��اج�ي��ة ال�ص�غ�ي��رة ع�ل��ى مجموعة من
المكونات تبدو مذهلة ،مثل حمض الهيالورونيك،
والنياسيناميد ،وحمض األسكوربيك .ولكن هل
ً
هي فاعلة حقا؟
س��أل �ن��ا ال ��دك �ت ��ورة أب �ي �غ��اي��ل وال� ��دم� ��ان ،م� ّ
�درس��ة
متخصصة في طب الجلد في كلية الطب في جامعة
ه��ارف��ارد ،وال��دك �ت��ورة م��ري��م أس �غ��اري ،ب��روف�س��ورة
م �س ��اع ��دة م ��ن ق �س��م ط ��ب ال �ج �ل��د ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ط��ب
ف � ��ي ه� � � ��ارف� � � ��ارد ،ع��ن
رأي� � �ه� � �م � ��ا ف��ي

ُ
األم �ص��ال :م��ا ال�ف��ائ��دة منها ،وك�ي��ف تستخدم ،وما
ً
يمكنها أن ت�ح�ق��ق ف �ع�لا ل�ب�ش��رت��ك ،وم ��ا ال�خ�ط��وات
االحتياطية التي عليك اتخاذها للحد من المشاكل؟

ما هي األمصال؟
األمصال سوائل ترتكز على الزيت أو الماء خفيفة
وسهلة االمتصاص يمكنك أن تمديها على بشرتك.
ً
تأتي غالبا في قوارير صغيرة م��زودة بقطرة .وال
ت�ح�ت��اج�ي��ن إل ��ى أك �ث��ر م��ن ب�ض��ع ق �ط��رات لتعالجي
وجهك بأكمله.

هل األمصال مرطبات؟

الشيخوخة ،تراكيب عدة .تذكر الدكتورة والدمان:
«أس �ت �خ ��دم وأن� �ص ��ح ب��أم �ص��ال ت �ض��م ت��راك �ي��ب م��ن
الفيتامينين  ،Cو ،Eوحمض الفريوليك .ثمة فيض
ُ
ً
م��ن ال�م�ن�ش��ورات تظهر أن الفيتامين  Cخصوصا
يمنع ظهور البقع البنية ،ويعكس التلف الناجم عن
األشعة ما فوق البنفسجية ،ويحفز نمو كوالجين
جديد».
ّ
ال �ك��والج �ي��ن ب��روت �ي��ن ل�ي�ف��ي ي �ش��ك��ل ال��دع��ام��ة
التي تسهم في تركيز بشرتك من األسفل .ولكن
مع بلوغك العقد الثالث من عمرك ،تبدأ عملية
إنتاج الكوالجين بالتباطؤ ،ما يعني أن كمية
الكوالجين الجديد التي تحل محل الكوالجين
القديم ف��ي البشرة تتراجع .نتيجة ل��ذل��ك ،تبدأ
ال�ت�ج��اع�ي��د وال �خ �ط��وط ال��رف�ي�ع��ة ب��ال�ظ�ه��ور على
سطح البشرة.

هل تتمتع أنواع األمصال كافة بالتأثير
ذاته؟

ُ
ال ت �ع �ت �ب��ر األم� �ص ��ال م��رط �ب��ات م �ث��ل ال �ك��ري �م��ات
ّ
والغسول ،حسبما تؤكد الدكتورة والدمان .تشكل
ه��ذه تراكيب عالية التركيز ال�ه��دف منها ّالتغلغل
ف��ي ال�ب�ش��رة بسرعة ك��ي تمدها بجرعة مكثفة من
مكونات تعالج مشاكل البشرة الشائعة .تضيف
ً
الدكتورة والدمان« :أنصح طبعا باألمصال لكل امرأة
تخشى الشيخوخة .فهي طريقة فاعلة للحصول
على تأثيرات إضافية محاربة للشيخوخة ،تأثيرات
ّ
واق من
أكبر بكثير مما يقدمه مرطب عادي أو كريم ٍ
أشعة الشمس».

هل عليك إنفاق مبالغ كبيرة لتحصلي على
مصل جيد؟

يوضع المصل على البشرة بعد تنظيفها وقبل
ترطيبها ،كما توضح ال��دك�ت��ورة أس�غ��اري .يحوي
ً
ً
بعض األنواع مكونا واحدا ،في حين يضم البعض
ً
اآلخ��ر ،خصوصا األمصال التي تستهدف عالمات

ً
يتراوح ثمن األمصال من أق��ل من  20دوالرا
�دوالرات .تؤكد الدكتورة وال��دم��ان:
إل��ى مئات ال �
ً
«ال أعتقد ص��راح��ة أن للثمن أي ت��أث�ي��ر» .تبقى
ال �م �ك��ون��ات أك �ث��ر أه �م �ي��ة م ��ن ال �س �ع��ر .ل��ذل��ك من
األفضل أن تقرئي المعلومات الواردة على العلبة
بغية العثور على التركيبة التي تحتاجين إليها.

ُ
كيف تستخدم؟

ال تعمل األ م�ص��ال بالطريقة عينها .تعتمد
ف��اع�ل�ي�ت�ه��ا ع�ل��ى ع��وام��ل ع� ��دة ،ح�س�ب�م��ا ت��وض��ح
الدكتورة أسغاري .تشمل هذه العوامل:
• المكونات النشيطة.
• التراكيب ووسائل اإليصال.
• استقرار المركب.

هل من خطوات احترازية عليك اتباعها عند استخدام مصل؟
تجيب الدكتورة أسغاري« :قد تؤدي المكونات القوية إلى
ً
ّ
تهيج البشرة .لذلك اختبري دوما المصل على منطقة صغيرة
من بشرتك قبل وضعه على كامل وجهك».
تشمل إشارات رد الفعل األرجي:
• الطفح الجلدي ،ومنطقة ملتهبة من الجلد ،وكتل بارزة
في البشرة.
• حكة أو اإلحساس بحريق في البشرة.
• تقرحات.

ً
عالوة على ذلك ،عليك توخي الحذر عندما تخلطين أمصاال
ً
ً
تحتوي على الحمض مع منتجات أخرى تضم أيضا أحماضا.
على سبيل المثال ،قد تتهيج بشرتك إذا استخدمت المصل
مع الفيتامين ( Cمادة حمضية) ومع كريم الريتينول ،وهو
ن��وع موضعي من الفيتامين  Aتبين أن��ه يخفف التجاعيد
والخطوط الرفيعة بتعزيزه إن�ت��اج الكوالجين ف��ي الجسم.
ً
وينطبق األم��ر عينه على مصل الريتينول فضال عن كريم
ريتينول يتطلب وصفة طبية.

تسالي ١٦

متاجر
تطوير
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تاريخ
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

ر ق

ل ف هـ د

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

زارا

كلمة السر

 -2يأملون (مبعثرة) –
 -1ف ـ ـ ـنـ ـ ــا نـ ـ ــة ك ــو يـ ـتـ ـي ــة طحن.
ش ــارك ــت ف ــي مـســرحـيــة  -3فـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ــة لـ ـبـ ـن ــا نـ ـي ــة
ص ـ ــورت ك ـل ـيــب ألغـنـيــة
«طقوس وحشية».

«بعيونك زعل».
 -4م ـ ـي ـ ـن ـ ــاء بـ ـم ــد يـ ـن ــة
السويس (م) – أصلح.
 -5مداخل – ولوج.

3

10
 -6الجيوش (مبعثرة) –
نصف (أصواتك).
 -7تجدها في (الفنون)
– أصبح لينا.

8

9

 -8ثلثا (شاب) – حاكين.
 -9لؤلؤة كبيرة – طير
من فصيلة الحمام (م).
 -10الرؤيا.
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عموديا:
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sudoku

1

 -1فنانة كويتية قدمت
مسلسل «ليلة عيد».
 -2جـمـهــوريــة إفــريـقـيــة
عــاص ـم ـت ـهــا وي ـنــدهــوك
– حن.
 -3فنانة جزائرية قدمت
كليب «ضرب جنون».
 - 4ا لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ــد و ن
(مبعثرة).
 -5دو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إ فـ ــر ي ـ ـق ـ ـيـ ــة
عــاصـمـتـهــا لـيـبــرفـيــل –
للنفي.
 -6تجدها في (المنال)
تكلم.
 -7نـمــا وكـثــر – ( ال)....
مستصغر الذنوب.
 -8ر ش ـ ـ ـ ــاد – دا ئ ـ ـمـ ــون
البقاء.
 -9سـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة
– ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد مـ ـ ــن
«النواصير»(م).
 -10يتمون – والدة.
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من  4أحرف وهي اسم سلسلة من محال تجارية إسبانية شهيرة.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تباشر بمشروع ّ
مهم وتنطلق
مهنيا :إذا أردت طرق األبواب للدعم
ً
ً
فيه من دون معوقات.
فكن شجاعا وجريئا.
ً
ً
عاطفيا :شخص من الطرف اآلخر عــاط ـف ـيــا :يـصــدمــك واقـ ــع عــائـلــي لم
ً
يخبرك الحبيب عنه سابقا.
يستحوذ على اهتمامك.
ّ
ً ّ ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :يحاول البعض استفزازك اجتماعيا :تتخذ قرارا عائليا مهما
يعيد االطمئنان إلى قلبك.
والجواب األفضل المباالة.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تفاجأ بربح مـ ّ
ـادي يصلك
نتيجة عمل ضخم أنجزته.
ً
عــاطـفـيــا :ال تــرتـكــب ه ـفــوات تجاه
ً
الشريك ألنها تؤذيه معنويا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـهـتـ ّـم بقضية عائلية
طارئة وتسعى إلى حلها.
رقم الحظ.7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تطلب مـبــادرة مــن أحدهم
كي تحقق أحد اإلنجازات.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـثــق ب ـحـ ّـب ال ـشــريــك لك
وتبادله المشاعر نفسها.
ً
اجتماعيا :يقلقك وضع شخصي
ّ
وال تريد أن يطلع عليه أحد.
رقم الحظ.19 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :إذا أردت ال ـس ـفــر م ــن أجــل
أعمالك فالظروف مالئمة.
ً
عــاطـفـيــا :مـعـلــومــات خــاطـئــة تشعل
ّ
تحب.
غيرتك على من
ً
اجتماعيا :اتـبــع طريقك بـســام وال
ً
تبارز أحدا بهدف الظهور.
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

مـ ـهـ ـنـ ـي ـ ًـا :ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إح ـ ـ ــدى ال ـم ـه ـم ــات
ً
ً
المستحيلة وتنال تقديرا كبيرا.
ً
عاطفيا :خذ مهلة للتفكير قبل اتخاذ
ّ
قرار يتعلق بالشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تنتقد كــل مــن يخالفك
ّ
الرأي ولو كان على حق.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تبدأ يومك واثقا من نفسك
ً
وعازما على النجاح.
ً
عاطفيا  :تتراجع عــن و عــد قطعته
للحبيب فيهدد باالبتعاد.
ً
ّ
اجتماعيا  :كــن بمنأى عــن أي رد ة
فعل تجاه الوالدين وأكرمهما.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ّ ً
ً
ـديـ ـ ــا ألح ــد
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـتـ ـح ــض ــر جـ ـ ـ
المشاريع وتنتظر دعم الزمالء لك.
ً
عاطفيا :ينتابك ّ
شك تجاه الحبيب
بسبب تصرفات يقوم بها.
ً
ً
اجتماعياّ :
يقدم لك ّ
مقربون دعما
لوضعك المتأزم ما يريحك.
رقم الحظ.8 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :تساعدك ا لـظــروف لتحقيق
األهداف على أنواعها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :عــاق ـت ـك ـمــا أمـ ـ ــام طــريــق
مسدود وحان الوقت إلنهائها.
ً
اجتماعيا :تجاهل من يريد اإلساءة
ّ
إليك حتى تحبط معنوياته.
رقم الحظ.15 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا  :تحفل هــذه الفترة بحظوظ
فاستفد منها في مشاريع جديدة.
ً
عاطفيا :تواجه نزاعات مع الحبيب
ّ
تتصرف خاللها بعصبية.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـبــذل ج ـهــودا لمجابهة
وضع عائلي طارئ وتنجح.
رقم الحظ.18 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تلقى مساعيك نتائج فتزرع
االبتسامة على وجهك.
ً
عاطفيا :حالة تـ ّ
ـردد تجاه الحبيب
تسكن أفكارك بسبب تصرفاته.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـس ـت ـع ـي ــن ب ـحــدســك
ل ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة مـ ـ ـ ــا يـ ـ ــريـ ـ ــد مـ ـ ـن ـ ــك أح ـ ــد
المستفيدين.
رقم الحظ.16 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تتاح لك فرصة جديدة من
المفيد البحث فيها.
ً
عاطفيا :اجتهد لحماية حبكما
من الحساد الذين يحيطون بكما.
ً
اجتماعيا :عدم اطمئنان داخلي
وال تعرف األسباب الحقيقية.
رقم الحظ.10 :
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مغامرة أكاديمية  BASفي رومانيا
نظمت األكاديمية البريطانية للرياضة ( )BASرحلة مثيرة وشائقة
إلى ترانسيلفانيا في رومانيا للمرة الثالثة؛ وهي تمتاز بأجوائها
الفريدة ،ومعالمها السياحية الجذابة.
ً
وانطلق فريق المغامرة المكون من  23طالبا و 3معلمين في
عطلة امتدت  6أيام ،وكانت بداية المغامرة في منتجع Predeal
الجبلي المدهش الذي يرتفع نحو  1600متر ،ويقع بالقرب من
مدينة  Brasovفي ترانسيلفانيا ،حيث زار مغامرو  BASالعديد
من األماكن الفريدة كقلعة دراكوال ،واحتفلوا بقاعة عيد الهالوين،
وقصر بيليس ،ومدينة براسوف والبركان.
وفي اليوم األخير ،دعت سفارة الكويت في بوخارست المجموعة
لزيارتها ،حيث التقت السفير الكويتي لدى رومانيا ،طالل
الهاجري ،الذي ّ
قدم لهم نبذة موجزة عن أنشطة السفارة ،في حين
ً
ً
ً
ّ
قدم الطالب سلمان محمد عرضا شائقا وممتعا للرحلة.

درع تذكارية من األكاديمية للسفير طالل الهاجري

جانب من الرحلة

المركز العلمي يطلق «أكواريوم الرسم»
الجديد لألطفال
أطلق المركز العلمي برنامج "أكواريوم الرسم" ،الذي يستمر من 6
الجاري حتى نهاية الشهر ،والذي تم تنظيمه داخل أكواريوم مجبل
ً
المطوع خصوصا لألطفال ،وفقا اللتزامه بنشر الوعي والثقافة
حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية ،التي تعد عماد الحياة
في الكويت ،وبهدف توفير منصة تعليمية وفنية ُحرة وحديثة
التقنيات تمكنهم من إدراك قوة تخيلهم ،وتحفيز طاقاتهم اإلبداعية.
وقال مدير إدارة التسويق واالتصاالت بالمركز العلمي ،خالد
الرملي" :يعمل المركز بعزم وجد على إعداد مجموعة مختلفة من
األنشطة والفعاليات المبتكرة لألطفال طوال العام ،واستخدام أحدث
التقنيات ،لتقديم تجارب فريدة لزواره ،ومن هذا المنطلق بادرنا
بإطالق برنامجنا الجديد لألطفال في المركز بعنوان (أكواريوم
الرسم) ،الذي سيقوم فيه المشاركون من األطفال ،من عمر  3سنوات
فما فوق ،بتلوين مجموعة من الرسومات للمخلوقات البحرية
المفضلة لديهم داخل األكواريوم".
وتابع الرملي" :بتقنية الواقع المنعكس ،سيتمكن زوار األكواريوم
من مشاهدة تلك األعمال الفنية كأنها تسبح على قيد الحياة في
حوض السمك االفتراضي العمالق".

عدد من األطفال أثناء الرسم

أطفال مشاركون في «أكواريوم الرسم»

17

مجتمع

مسك
وعنبر
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ً
ً
نوال تحقق رقما قياسيا
في أغنية «قضى عمري»

سلة أخبار
وفاة مغنية الجاز األميركية
نانسي ويلسون عن  81عامًا

الفيديو كليب حصد أكثر من  5ماليين مشاهدة عبر «يوتيوب»
ً
حققت الفنانة نوال نجاحا
ً
جديدا بحصول أغنيتها
"قضى عمري" على رقم
قياسي في نسبة المشاهدة
تجازو الـ 5ماليين.

تستعد لتقديم
أغنية ستهديها
إلى مصر

الموسيقي لألغنية ،وشاركت في الكليب
الفنانة الشابة فرح الصراف ،التي وصفت
تجربتها في هذا العمل" :إنني محظوظة
ً
جــدا بمشاركتي في هــذا الكليب ،كثيرون
يتمنون العمل مــع قيثارة الخليج نــوال،
التي يحبها ويعشقها الجميع".

حقق فيديو كليب "قضى عمري" للفنانة
ً
نــوال نسبة مشاهدة مرتفعة جــدا إذ بلغ
عدد المشاهدات أكثر من  5ماليين مشاهدة
عبر قناة الفنانة على موقع "يوتيوب".
ونجح الكليب ،الذي شارك فيه النجمة
نـ ــوال زوج ـه ــا مـشـعــل الـ ـع ــروج وابـنـتـهـمــا
حنين ،إضافة إلــى الممثلة فــرح الصراف
وبعض الموسيقيين ،واستطاعت قيثارة
الخليج جذب االنتباه إليها من خالل األداء
الـمـتـقــن واإلحـ ـس ــاس الـعـمـيــق ف ــي الكلمة
والنغم ،وكان صوتها كرذاذ المطر يدخل
الـبـهـجــة إل ــى ال ـق ـلــوب قـبــل الـمـســامــع .كما
أن األداء العفوي للنجمة نــوال فــي بداية
الكليب ،وعزف ابنتها حنين على الغيتار
ً
ً
ً
مـنــح الـعـمــل ب ـعــدا أس ــري ــا جـمـيــا وســاهــم
بمضاعفة فرص تفوق األغنية.

ويشار إلى أن أغنية "قضى عمري" من
كلمات قــوس وأل ـحــان يــاســر بــوعـلــي ،وتم
اخ ـت ـيــارهــا م ـص ــادف ــة ،إذ ك ــان ــت نـ ــوال في
االس ـتــوديــو تسجل أغـنـيــة أخ ــرى ،وفـجــأة
ظهر هذا اللحن من ياسر بوعلي ثم ركبت
نوال صوتها ،وأعادتها بتسجيل صوتها
في فترة الحقة.

التعاون الثاني

نسايم الشوق

وتــولــى مـهـمــة إخـ ــراج الـكـلـيــب الـمـخــرج
أح ـمــد ال ـخ ـلــف ،وه ــي ال ـمــرة الـثــانـيــة التي
ي ـت ـعــاون بـهــا م ــع الـفـنــانــة ن ـ ــوال ،إذ سبق
أن ص ـ ّـور لـهــا ولـلـفـنــان عـبــدالـلــه الــرويـشــد
ً
ً
والملحن مشعل العروج كليبا غنائيا من
خالل "أنشودة األمل" ،التي صاغ كلماتها
الشاعر يعقوب السبيعي ،ولحنها العروج،
وجرى تصوير العمل في إحدى المناطق
السياحية القديمة بتركيا بمشاركة فرقة
ب ــال ـي ــه اس ـت ـع ــراض ــي ت ـت ــواف ــق م ــع الـنـهــج

م ــن جــانــب آخـ ــر ،طــرحــت الـفـنــانــة ن ــوال
أغ ـن ـي ــة ج ــدي ــدة أخـ ـ ــرى بـ ـعـ ـن ــوان "ن ـســايــم
الشوق" ،أهدتها إلى السعودية ،وهي من
كـلـمــات ال ـشــاعــر خــالــد الـمــريـخــي وأل ـحــان
ن ــاص ــر ال ـص ــال ــح وت ــوزي ــع ب ـش ــار سـلـطــان
والكليب من إخراج أحمد الخلف.

مصادفة

قالت وكيلة مغنية الجاز
األميركية نانسي ويلسون،
إن املغنية الحاصلة على
جوائز غرامي توفيت في
منزلها بكاليفورنيا ،أمس
األول ،عن عمر يناهز 81
عاما ،بعد صراع طويل مع
املرض.
وكانت املغنية ،التي
اشتهرت في الستينيات،
ترفض أن توصف بأنها
مغنية جاز خالل معظم
مسيرتها الفنية ،ألنها
كانت تغني أنواعا
موسيقية أخرى.
وقالت وكيلتها ديفرا
هال ليفي "كانت واحدة
من هؤالء النادرات الالئي
يستطعن أداء أي شيء...
الجاز والبلوز البوب
والفانك .غنت كل شيء".
ونالت ويلسون جائزة
"غرامي" عن ألبومها "كم أنا
سعيدة" في عام  ،1965ثم
نالت الجائزة عدة مرات في
 2005و 2007في موسيقى
الجاز ،إضافة إلى نيلها
جائزة "غرامي" عن مجمل
أعمالها في .2004
(رويترز)

ً
دار األو ّبــرا المصرية بعد غياب  27عاما،
ك ــي ت ـغــنــي ل ـج ـم ـهــورهــا ض ـمــن فـعــالـيــات
مهرجان الموسيقى العربية ،الذي ّ
كرمها
ّ
واختارها لتمثل نساء الخليج في دورته
األخيرة.
وق ــال ــت نـ ــوال ع ــن ه ــذا ال ـغ ـي ــاب ،إن ــه لم
ً
يكن مقصودا" ،فمنذ سنوات وأنــا أسعى
لـلـمـشــاركــة ف ــي ه ــذا ال ـم ـهــرجــان الـضـخــم،
ولطالما أردت أن أنال شرف الوقوف على
خشبة مـســرح دار األوب ــرا المصرية ،لكن
ً
كانت مــواعـيــدي الفنية تتزامن دائـمــا مع
انطالق المهرجان ،وحين تم االتصال بي
مواعيدي
هذا العام ،سعيت جهدي لتنظيم ّ
وال ـت ــوف ـي ــق فـيـمــا بـيـنـهــا ك ــي ت ـت ـســنــى لي
ً
المشاركة في الحفل ،وهذا ما حصل فعال،
ّ
وتشرفت بالوقوف على خشبة هذا الصرح
الكبير".

أغنية جديدة
وكـشـفــت ن ــوال أن ـهــا ب ـصــدد التحضير
ألغنية تهديها إلى مصر وستكون جاهزة
ً
قريبا السيما أنـهــا تعشق مـصــر ،كما أن
لها تـجــارب متنوعة فــي الـغـنــاء باللهجة
المصرية المحببة إلى قلبها.

دار األبرا المصرية
وكانت نوال عادت للوقوف على مسرح

عرض «السبيليات» في «أربيل الدولي» رحيل الممثل ومغني األوبرا حسن كامي

مشهد من مسرحية «سبيليات إسماعيل»
عرضت ،أمس األول ،في مهرجان
أربـ ـي ــل الـ ــدولـ ــي ال ـخ ــام ــس لـلـمـســرح
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة "س ـب ـي ـل ـيــات
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل" ،ب ـح ـض ــور ج ـم ــع غـفـيــر
م ــن ال ـم ـش ــاه ــدي ــن وأع ـ ـضـ ــاء ال ـس ـلــك
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي بــالـقـنـصـلـيــة ال ـعــامــة
للكويت في أربيل.
وأعــرب رئيس الوفد الكويتي في
الـمـهــرجــان د .خـلـيـفــة ال ـهــاجــري عن
سـعــادتــه بمشاركة وفــد الـكــويــت في
ال ـم ـهــرجــان م ــن خ ــال فــرقــة "ل ــوي ــاك"
لـ ـلـ ـفـ ـن ــون األدائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي م ـس ــرح ـي ــة
"س ـب ـي ـل ـيــات اس ـم ــاع ـي ــل" ،م ــن إخ ــراج
رسـ ـ ــول ال ـص ـغ ـي ــر وت ـم ـث ـي ــل ش ـيــريــن
ال ـح ـجــي والـ ـن ــص م ــن إعـ ـ ــداد فــارعــة
ال ـس ـق ــاف ،وهـ ــو مـقـتـبــس م ــن روايـ ــة
للكاتب إسماعيل فهد اسماعيل.
وق ـ ــال ال ـه ــاج ــري أن أج ـم ــل هــديــة

من شعب الى شعب أن تقدم هويتك
او ثـقــافـتــك مــن خ ــال عـمــل مسرحي
فني ّ
يعبر عن البعد الثقافي والفني
للكويت.
وأضاف أن هذه الزيارة األولى له
الى اقليم كردستان ،مضيفا انه لمس
من سكان اإلقليم عشقهم للفن ،مشيرا
الى ان مشاركته في المهرجان كانت
تجربة رائعة ،ومتمنيا أن تكون هناك
أعمال مماثلة في المستقبل القريب.
وأوض ــح أن المسرحية الكويتية
نــالــت استحسان وتـفــاعــل الجمهور
الذي مأل جنبات المسرح.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب م ـخــرج الـعـمــل
الـ ـمـ ـس ــرح ــي رس ـ ـ ـ ــول الـ ـصـ ـغـ ـي ــر عــن
س ـع ــادت ــه ال ـك ـب ـي ــرة ب ــال ـم ـش ــارك ــة فــي
الـ ـمـ ـه ــرج ــان واإلق ـ ـ ـبـ ـ ــال ال ـك ـب ـي ــر مــن
ال ـم ـشــاهــديــن ف ــي إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان،

حسن كامي
الكتب التاريخية ،وقد استطاع أن يقرأ
كتاب الجبرتي أكثر من  5مرات.
يذكر أن الفنان كامي هو ممثل مصري
ومطرب أوبرا ،ولد في  2نوفمبر ،1936
وحصل على بكالوريوس الحقوق من
جامعة القاهرة ،ثم توجه لدراسة الغناء
األوب ــرال ــي فــي كــون ـســرفــاتــوار ال ـقــاهــرة،
بــأكــادي ـم ـيــة ال ـف ـنــون ال ـم ـصــريــة ،وأن ـهــى
دراساته العليا في إيطاليا.

إضافة الى الحضور العربي الالفت
في المهرجان.
وأضـ ــاف أن ال ـعــرض لـيــس بعيدا
عــن واق ــع ال ـع ــراق والـشـعــب الـعــراقــي
المتعطش إلى مثل هذه الفنون التي
تسهم في مد جسور المحبة والسالم
بين الشعبين العراقي والكويتي.
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان  8فــرق
مسرحية من الكويت ومصر وتونس
والمغرب واألردن وألمانيا ،إلى جانب
فرق محلية.
وسيتم خــالــه تقديم الـعــديــد من
ال ـعــروض المسرحية وورش العمل
والندوات حول المسرح وإشكالياته
على قاعات مديرية الفنون المسرحية
ومعهد الفنون الجميلة في أربيل.
(كونا)

تــوفــي الـفـنــان الـمـصــري حسن كامي،
ً
أمس ،عن عمر ناهز  82عاما.
وانـشـغــل كــامــي فــي سـنــواتــه األخـيــرة
بالعمل فــي مكتبته ،وكــانــت صــوره من
داخــل مكتبته الخاصة وســط القاهرة،
ق ــد ت ــم ت ــداولـ ـه ــا ف ــي م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.
وكان الفنان كامي يجلس في المكتبة
بشكل شبه مستمر ،بعد رحيل زوجته
عــام  ،2012والتي جمعت بينهما قصة
حب كبيرة.
وك ــان ــت زوج ــة ك ــام ــي ،تــديــر المكتبة
قبل وفاتها ،وقد تفرغ هو للبقاء هناك،
وســط أكثر مــن  40ألــف كـتــاب ،والعديد
من اللوحات الفنية القيمة ،إضافة إلى
مخطوطة نادرة من كتاب "وصف مصر".
وغــاب كامي عن الساحة الفنية بعد
وفاة زوجته ،وكان يقضي وقته في قراءة

وكـ ـ ــانـ ـ ــت ب ـ ــدايـ ـ ـت ـ ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي عـ ــام
 ١٩٦٣ب ــدار األوب ـ ــرا فــي ال ـقــاهــرة ،وأدى
دور ال ـب ـط ــول ــة فـ ــي أوب ـ ـ ــرا عـ ــايـ ــدة عـلــى
م ـس ــرح األوبـ ـ ــرا ب ــاالت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
ال ـس ــاب ــق ،ك ـمــا أدى دور ال ـب ـطــولــة على
عـ ـ ــدة مـ ـ ـس ـ ــارح لـ ـ ــأوبـ ـ ــرا ،س ــاهـ ـم ــت فــي

قرأ ًالشاعر مطلق الجبعاء
عددا من قصائده في األمسية
الشعرية بجمعية الثقافة
والفنون في الدمام.

حل الشاعر مطلق الجبعاء ضيفا على
جمعية الثقافة والـفـنــون بــالــدمــام ،مساء
أمــس األول ،فــي أمسية شعرية نثر فيها
القصيد على "مسرح الجمعية" لحنا تناغم
مع ألحان "أوتــار آلة العود" ،وشجا "لحن
ال ـق ــان ــون" ،فـعـبـقــت ال ـح ــروف بالياسمين
وعـطــرت الكلمات أج ــواء الـمـكــان ،وناجى
الجمهور مع مناجاته لحبيبته ،وهام بهم
معه في سماواته الصافية.
ّ
وع ـلــى غـصــن ال ـق ـص ـيــدة ،وق ــف محلقا
ينظر للبعيد يتأمل رحيل حبيب ،وجدارا
شــاركــه ال ـج ــوار مــع مــن ال ي ـعــرف ،وقـ ً
ـدمــا
ت ــرك ــل حـ ـج ــرا ع ـل ــى صـ ــاج شـ ـ ــارع ف ــي عــز
الظهيرة ،ودمعة تتسلل على فراق حبيبة،
ولوعة فراق الصديق تدمي الفؤاد ،افترش
البساطة وتدثر بالحزن ،واصطلت نيران
حروفه من شرايين قلبه دفئا أثلج مشاعره
بزمهرير المعاناة ،ولسان حاله يقول:
ه ـ ــب ال ـ ـه ـ ــوا غ ـ ـ ــرب وان ـ ـف ـ ـكـ ــت حـ ـن ــاي ــاه
للذكريات القديمة من سنينه
ســوالــف اللي سكن قلبي وخــاه
مــا فــارقـتـنــي وأن ــا وي ـنــي وويـنــه
ال زلت أسمع صدى صوته وذكراه
وأشــوف حسنه واشمه ياسمينه
لو هو ترك قلب يجهل وش خطاياه
صــابــر لــو الـصـبــر بــأطــرافــه غبينه

الـشــاعــر ال ـس ـعــودي مـطـلــق الجبعاء
ش ــاع ــر ع ـشــق الـ ـح ــرف ص ــوت ــه الــرخ ـيــم
ح ــاض ــر غ ـيــر مـسـتـهـلــك ،الـمـتـخـلــي عن
ك ــل ال ـع ــوال ــق وال ـم ـه ــاج ــر ن ـحــو ال ـ ــذات،
شـ ــاعـ ــر ي ـل ـت ـق ــط مـ ـع ــانـ ـي ــه مـ ـ ــن ح ـصــى
الـ ـش ــوارع ،ي ـحــول لــوحــات الـبـلــديــة الــى
مـطـلــع ق ـص ـيــدة ،وح ـيــن ن ـقــرأ ل ــه نـعــود
ألنفسنا نوستاليجا مرعبة يستطيع
أن يصنعها بحروفه.
ثم أرسل رسالة عبر الحروف ،شارحا
عبر اإلحـســاس قسوة اللحظة ومــرارة
العذوبة في الشعر.
كأنك تظن أن الشعر كالم؟ ضيعت الدليل
وكــانــك تظن أن الشعر مـقــدور جانبت
الصواب
الـشـعــر لحظة حــاسـمــة تـشــابــه السيف
الصقيل
الشعر يفرز شاعرة يهاب وال ما يهاب
لحظة كتابتها أحــس القلب بضلوعي
يسيل
واحس كل األرض بعيوني غدت ريشة
غراب
واحــس كني شايل الدنيا وانــا جسمي
نحيل
واح ـ ــس ل ــو م ــا اك ـت ــب ش ـعــر ب ـم ــوت من
كثر العذاب

أوبرا عايدة

ح ـصــولــه ع ـلــى ج ــوائ ــز عــال ـم ـيــة كـبـيــرة.

الرجل االستقراطي
ش ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ب ـت ــرش ـي ــح
م ــن ال ـف ـنــان وال ـم ـط ــرب مـحـمــد ن ــوح في
م ـســرح ـيــات عـ ــدة ،مـنـهــا "دلـ ــع ال ـهــوانــم"
و"انـ ـ ـق ـ ــاب" ،ك ـمــا ش ـ ــارك ف ــي عـ ــدة أف ــام
ومسلسالت درامية ،وكان يتميز بأدوار
الباشا والرجل االستقراطي.
كذلك عمل كامي فــي عــدد مــن األفــام
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ب ـص ـح ـب ــة ن ـ ـجـ ــوم ال ـس ـي ـن ـمــا
المصريين ،من بينها أفالم "سمع هس"
م ــن إخـ ـ ــراج ش ــري ــف ع ــرف ــة ،وأخـ ـي ــرا في
فيلم "قدرات غير عادية" من إخراج داود
عبدالسيد ،ومــع أحـمــد حلمي فــي فيلم
"زكي شان".

ً
مطلق الجبعاء ينشد شعرا في جمعية الثقافة والفنون بالدمام

مطلق الجبعاء

ً
قرأ عددا من قصائده
بمصاحبة العزف
َ
الموسيقي على آلتي
العود والقانون

تهيم "الكلمات" وهي تبعثر "الحروف"
بـيــن األن ـغ ــام ،حـيــث يــأخــذ الـشـعــر منحى
م ـخ ـت ـل ـفــا ي ـغ ـيــب عـ ــن الـ ــواقـ ــع ل ـي ـف ـيــق فــي
ال ـم ــاض ــي ،ي ـس ـت ـنــزف ال ــذك ــري ــات بسخط
وواق ـع ـيــه ال م ـح ــدودة ج ــر مـعـهــا الـشــاعــر
مخيلة الحضور الــى لحظات حفظت في
أرشيف ذكريات الماضي دثرت بغطاء من
"التناسي" ،لكن الشاعر استطاع أن يكسر
جمود "الحديد" وينفض "الصدأ" ،ويكسر
"قفل الــذاكــرة" ،ويستحثها لمجاراته في
سخريته من الواقع المثالي باستسالم تام.
ويـسـتـمــر الـتـحـلـيــق ف ــي س ـم ــاء الـشـعــر
ب ـج ـنــاحــي الـ ـح ــروف وال ـك ـل ـم ــات ،وج ـنــاح
اإلحـســاس والمشاعر ،متنقال بين أفنان
الشعر يقف تــارة على غصن الحزن وألم
الـ ـ ـف ـ ــراق ،وت ـ ـ ــارة ع ـل ــى غ ـص ــن ال ــذك ــري ــات،
وأخرى على غصن األنين واأللم والغصة،
لكنه يعود ليواجه نفسه بكل واقعية عن
كـيـنــونـتــه ،ويـجـيــب عـلــى نـفـســه بفلسفته
ال ـخ ــاص ــة ،مـسـتــوحـيــا م ــن واقـ ـع ــه إجــابــة
لجميع عالمات االستفهام.

جنيفر لوبيز كادت تسقط
في حفل Second Act

ظهرت جنيفر لوبيز أنيقة
وجميلة جدًا أثناء حفل
ترويج فيلمها الجديد
.Second Act
لوبيز بتلك اإلطاللة تعيد
إلى األذهان إطالالتها
املميزة التي اعتادت
على الظهور بها في كل
املناسبات ،لتثبت لعشاق
املوضة أنها واحدة من
أهم نجوم هوليوود الذين
يمتازون بحسن اختيار
ظهورهم وتمكنهم من
لفت األنظار ببريق خاص
يتميزون به دائمًا.
وكادت لوبيز تسقط لوال أن
تداركت نفسها أثناء نزولها
من السيارة بصحبة النجم
الرياضي اليكس رودريغز،
قبل أن تنتبه وتلفت أنظار
مساعديها.

جانيت جاكسون تدخل قاعة
مشاهير الروك آند رول

دخلت جانيت جاكسون
أخيرًا قاعة مشاهير الروك
آند رول ،بعدما اختيرت
ضمن قائمة من  7أسماء
ستنضم إلى القاعة ،وتحجز
لها مكانا في تاريخ عالم
املوسيقى.
وأعلنت قاعة املشاهير
(هول اوف فيم) أن جانيت،
أخت املغني الراحل مايكل
جاكسون الصغرى ،ستدخل
القاعة مع ستيفي نيكس
مغنية فرقة فليتوود ماك
و 5فرق بريطانية هي :ديف
ليبارد :وروكسي ميوزيك:
وراديوهيد وذا كيور :وذا
زومبيز.
وذكرت تقارير إعالمية أن
هذه هي أكبر مجموعة فرق
بريطانية تنضم مجتمعة
للقاعة التي تتخذ من
كليفالند مقرا على مدى
تاريخها املمتد منذ  33عاما.
وكتبت جانيت على تويتر
"لقد فعلناها يا رفاق.
أشكركم جميعا لحبكم
ودعمكم".
وستقام مراسم انضمام
السبعة إلى قاعة املشاهير
في بروكلني بنيويورك يوم
 29مارس.
ويتعني أن يمر  25عاما على
األقل على إطالق املغني أول
أعماله الفنية ،ليصبح مؤهال
لدخول القاعة.
(رويترز)
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دوليات
نتنياهو للفلسطينيين :لن تنجحوا في اقتالعنا من أرضنا
• عشرات اإلصابات في «جمعة المقاومة» بغزة • «حماس» تعلن النفير و«فتح» تدعو إلى تصعيد المواجهة
تصاعد التوتر ،أمس ،في الضفة
الغربية المحتلة وعلى الحدود
بين قطاع غزة وإسرائيل ،عقب
يوم دام لألخيرة ،خسرت فيه 4
من مواطنيها بينهم جنديان،
مما دفعها إلى محاصرة الضفة
تهديدات بأن ًيدفع
وإطالقها
ً
الفلسطينيون «ثمنا باهظا»،
مما دفع حركة «حماس» إلى
إعالن النفير العام ،وحركة
«فتح» إلى الدعوة لتصعيد
المواجهة.

فلسطيني يطعن
ً
ً
عسكريا إسرائيليا
ّ
ويهشم رأسه
بحجر ...وجيش
االحتالل يعتقل
 100فلسطيني

تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوعـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو،
ا لــذ يــن يهاجمون اإلسرائيليين
بـ ـ ـ ــأن يـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـث ـ ـمـ ــن حـ ـي ــاتـ ـه ــم،
وأوعــز إلى المستشار القانوني
للحكومة أ فـيـحــاي ميندلبليت،
بـ ــأن ي ـب ــدأ إج ـ ـ ـ ــراءات إلق ــام ــة 82
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدة سـ ـكـ ـنـ ـي ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ــي
مستوطنة عوفرا قرب رام الله في
الضفة الغربية.
وقال نتنياهو خالل مشاورات
أ مـنـيــة" :الفلسطينيون يفكرون
ف ــي اق ـتــاع ـنــا م ــن أرضـ ـن ــا ،ولــن
ي ـ ـن ـ ـج ـ ـحـ ــوا ،وك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن يـ ـه ــاج ــم
إسرائيل سيدفع الثمن بحياته".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـت ـ ـتـ ــم إق ـ ــام ـ ــة
منطقتين صناعيتين جديدتين
بجوار مستوطنتين في الضفة.
وأم ــر بتسريع إجـ ــراء ات هــدم
م ـ ـنـ ــازل ن ـش ـط ــاء فـلـسـطـيـنـيـيــن،
وتوسيع رقعة االعتقاالت اإلدارية
ل ـن ـش ـطــاء "حـ ـم ــاس" ف ــي الـضـفــة،
وت ـعــزيــز ق ــوات الـجـيــش ونـصــب
ال ـمــزيــد م ــن ال ـح ــواج ــز وتـســويــة
وضع آالف الوحدات االستيطانية
التي لم تتم تسويتها بعد".
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ــام
إســرائ ـي ـل ـيــة ،أن نـتـنـيــاهــو بحث
سلسلة من اإلج ــراء ات المضادة
على خلفية مقتل  4اسرائيليين
بينهم جـنــديــان ،وإصــابــة اثنين
في هجوم وقع أمس األول ،على
مـفـتــرق جـفـعــات أس ــاف بالضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،وب ـع ــد س ــاع ــات كــذلــك
مـ ــن ق ـت ــل ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
فلسطينيين ا ثـنـيــن ،ق ــال إنهما
ضالعان في قتل  3إسرائيليين".
وأعـ ـل ــن ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
فـ ــرض طـ ــوق أم ـن ــي ش ــام ــل على
رام الـلــه ،وتـعــزيــز ق ــوات الجيش
في الضفة بعدة كتائب إضافية،
بحثا عن منفذي الهجوم المسلح.
وتــزام ـنــت تـصــريـحــات رئيس
الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي ،مــع ّ
تجمع
مئات اإلسرائيليين خارج مكتب
نتنياهو ،احتجاجا على موجة
الهجمات األخيرة.
ودعـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ــاش ـ ــط مـ ـ ــن ال ـي ـم ـي ــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرف ف ـ ـ ـ ــي االح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاج
نتنياهو إلــى االسـتـقــالــة بسبب
إعـ ـ ـط ـ ــاء "اإلره ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن الـ ـض ــوء

سلة أخبار
«السترات الحمراء»
تونس:
ً
تحدد  22مطلبا

أعلنت حركة احتجاج تونسية
تطلق على نفسها "السترات
الحمراء" أمس ،أنها استلهمت
تحركها من حملة أصحاب
"السترات الصفراء" الفرنسية
إلعالن مطالب شعبية،
اجتماعية واقتصادية.
ونظم نشطاء من الحركة
الوليدة ،وهم يرتدون أقمصة
ً
ً
حمراء ،مؤتمرا صحافيا في
العاصمة ،لإلعالن رسميا
عن نشاط حركة "السترات
ً
الحمراء" ،وتحديد  22مطلبا
تشمل تحسين طروف العيش،
وإصالحات عاجلة لقطاعات
الصحة والتعليم والنقل
العمومية ،وتحسين األجر
األدنى ،وجرايات التقاعد،
وصيانة الطرق ،والبنية
التحتية ،ومحاسبة الفاسدين
في اإلدارة.

الحزب الحاكم في السودان
لتوفير الوقود والخبز

ق ـ ــوات أمـ ــن فـلـسـطـيـنـيــة ت ـم ـنــع ب ــال ـق ــوة ت ـظــاهــرة
لمناصري «حماس» وسط الخليل أمس (أ ف ب)
األخ ـض ــر لـمـهــاجـمــة ال ـي ـهــود في
كل مكان" ،بينما رفع متظاهرون
آخـ ــرون الف ـتــات تـصــور الرئيس
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي مـ ـحـ ـم ــود ع ـب ــاس
كمستهدف.

اعتقاالت
الـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أم ـ ـ ــس ،أن ق ــوات ــه
ا عـتـقـلــت  40فـلـسـطـيـنـيــا بينهم

نائبان من المجلس التشريعي،
وأضاف أن " 37من الموقوفين هم
أعضاء في حماس ،مشتبها بهم
ومطلوبين لضلوعهم في أنشطة
إره ــاب ـي ــة وأع ـم ــال ش ـغــب عنيفة
استهدفت مدنيين وقوات أمنية".
وق ــال ال ـنــاطــق بــاســم الجيش
اإلسرائيلي ،أفيخاي أدرعي ،في
تغريدة له على "توتير"" :اعتقلت
قــوات األمــن الليلة قبل الماضية
فـ ــي م ـن ـط ـقــة ي ـ ـهـ ــودا والـ ـس ــام ــرة

(ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة)  40مـطـلــوبــا
فلسطينيا ،ومن بينهم  37ناشطا
من حماس".
وأض ـ ــاف" :ف ــي األي ـ ــام األخ ـي ــرة
ت ـم ـك ـنــت خ ـل ـي ــة إره ــابـ ـي ــة تــاب ـعــة
لحماس من استهدافنا وتدفيعنا
ثمنا كبيرا ،وأيضا في هذه الحالة
س ـن ــاح ـق ـه ــم وسـ ـنـ ـح ــاس ــب ه ــذه
الخلية".
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد "نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي األس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر
الـفـلـسـطـيـنــي" ،أم ــس ،ب ــأن الـقــوات

«الشاباك» يعتقل  20شاركوا
بعرس ُرفعت فيه رايات «حماس»

أستراليا تعترف بعاصمة إسرائيل
ّ
وتحذر من السفر إلندونيسيا

أف ــادت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة ب ــأن أف ــراد الـشــرطــة وج ـهــاز األمــن
الــداخـلــي "الـشــابــاك" اعتقلوا  20شخصا مــن سـكــان الـقــدس الشرقية،
لمشاركتهم في حفل زفاف رفعت خالله رايات حركة "حماس".
وذكر موقع "هيئة البث اإلسرائيلي" أن الشرطة قامت ليل األربعاء
بالتعاون مع "الشاباك" باعتقال  20شخصا من سكان القدس الشرقية،
وأطلقت عبارات
"لمشاركتهم في حفل زفاف ُرفعت خالله أعالم "حماس"،
ِ
مدح وثناء إلرهابيين .والحقاُ ،مــددت فترة اعتقال بعضهم حتى غد
األحد".

أصدرت وزارة الخارجية األسترالية تحذيرا لمواطنيها الذين يعتزمون السفر إلى إندونيسيا،
في حين من المتوقع أن تعترف حكومة كانبيرا اليوم ،رسميا بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل.
ودعت "الخارجية" األسترالية في بيان أصدرته أمس ،المواطنين إلى توخي درجة عالية من
اليقظة أثناء زيارة الدولة المجاورة (اندونيسيا) ذات األغلبية المسلمة ،حيث تعد جزيرة بالي
وغيرها من المنتجعات إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى األستراليين.
وتوقع مسؤولون أستراليون أن يعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم ،اعتراف حكومته
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،خلفا للخطوة المماثلة المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس األميركي
دونالد ترامب في ديسمبر العام الماضي.

ّ
أمن األردن يفرق بالقوة تظاهرة «الشماغات الحمر»
المحتجون طالبوا بإصالحات سياسية واقتصادية ...وإصابة  10عسكريين

أردنيون يشاركون في وقفة احتجاجية في
العاصمة عمان مساء أمس األول (ا ف ب)
استخدمت قوات األمن األردنية ،مساء أمس
األول ،الغازات المسيلة للدموع ،لتفريق المئات
م ــن الـمـتـظــاهــريــن ال ــذي ــن ن ــزل ــوا إل ــى ش ــوارع
العاصمة عمان بالشماغ األحـمــر ،على غرار
مـتـظــاهــري "ال ـس ـتــرات ال ـص ـفــراء" فــي أوروب ــا،
لالحتجاج والمطالبة بإصالحات سياسية
واقتصادية.
ً
وتـ ـظ ــاه ــر أكـ ـث ــر مـ ــن أل ـ ــف ش ـخ ــص رف ـض ــا
لتعديالت قانون ضريبة الدخل ،وللمطالبة
بتغيير الـنـهــج االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي في
المملكة ،واإلفراج عن ناشطين معتقلين.
واحتشد المتظاهرون قــرب مبنى رئاسة
ال ــوزراء وســط انتشار أمني كثيفّ ،
منددين
بإقرار قانون ضريبة الدخل ،الذي كان سببا
في احتجاجات شعبية الصيف الماضي.
ك ـمــا ن ــدد ال ـم ـت ـظــاهــرون ب ـم ـشــروع قــانــون
الجرائم اإللكترونية الــذي أرسلته الحكومة
ً
أخيرا ،والــذي قد ّ
يعرض
إلى مجلس النواب
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ّ
مـعــلـقـيــن عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
للسجن.
وحمل مشاركون األعــام األردنـيــة ،والفتات
كـتــب عـلــى بعضها "يـسـقــط قــانــون الـضــريـبــة"،
و"تكميم األفواه إرهاب".
وه ـت ـفــوا "اإلصـ ـ ــاح والـتـغـيـيــر بـ ـ ّـدو يـصـيــر،
ّ
بـ ّـدو يصير"ّ ،
و"بدنا حكومة وطنية ،مش شلة
حرامية" ،إضافة إلى "الحرية لألحرار ،الحرية
لـ ــأحـ ــرار" ،م ـطــال ـب ـيــن بـ ــاإلفـ ــراج ع ــن نــاشـطـيــن
معتقلين.
ّ
ّ
محلية عن توقيف
وتتحدث مواقع إخبارية
ً
 24ناشطا على خلفية تظاهرات في األسبوعين
الماضيين.
وأكـ ــدت "وك ــال ــة األن ـب ــاء األردنـ ـي ــة" الــرسـمـيــة
(بترا) ،أن المحتجين حاولوا الخروج من الساحة
للوصول إلى الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء،
مــا تسبب فــي تــدافــع أصـيــب عـلــى إث ــره  10من
منتسبي األمن العام بينهم شرطية.

وطــالـبــت مــديــريــة األم ــن ال ـعــام المحتجين،
ضمن محاوالتهم التحرك باتجاه الدوار الرابع
أو دوار الشميساني ،بعدم الخروج من ساحة
االحتجاج ،مؤكدة حقهم في االحتجاج من دون
إيقاع الضرر بمصالح عامة.
وكــانــت الحكومة األردن ـيــة أك ــدت ،فــي وقت
س ــاب ــق ،أن ه ـنــاك مـجـمــوعــة بــال ـخــارج تسمي
نفسها بـ"المعارضة" تحرض األردنيين على
الخروج إلى الشارع.
وانتقدت الناطقة باسم الحكومة ما أسمته
"تقليدا العتصامات واحتجاجات في الخارج"،
متسائلة عن "سر استخدام نفس الشعارات في
دول أوروبية مختلفة في الوقت ذاته".
وكــانــت مجموعة مــن الناشطين دعــت إلى
ارت ــداء الشماغ األحـمــر (غـطــاء الــرأس الوطني
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد) ،خـ ــال وق ـف ــة ت ـق ــام قـ ــرب رئ ــاس ــة
الوزراء اليوم ،على غرار احتجاجات "السترات
الصفراء".

اإلسرائيلية اعتقلت خالل اليومين
ال ـمــاض ـي ـيــن م ـئ ــة فـلـسـطـيـنــي مــن
الضفة ،بينهم نائبان في المجلس
التشريعي وصحافي وسيدة.
ً
الحقا ،ذكر الجيش اإلسرائيلي
أن أح ـ ــد ج ـ ـنـ ــوده أص ـ ـيـ ــب ،أمـ ــس،
ب ـج ــروح خ ـط ـيــرة ،ب ـعــد أن طعنه
فلسطيني دا خــل مستوطنة بيت
إي ــل الـقــريـبــة مــن رام ال ـلــه ،قـبــل أن
يهشم رأسه بحجر.
وذكر أدرعي في تغريدة له على
"توتير"" :قام مخرب بطعن الجندي
بسكين وأصــابــه أيـضــا بواسطة
ح ـجــر م ــن م ـســافــة ق ـص ـي ــرة ،ومــن
المؤشرات في الميدان يتضح أن
المخرب أصيب أيضا ...التحقيق
متواصل".

مسيرات العودة
وش ـه ـ ــد يـ ــوم أم ـ ـ ــس الجـمعـة
الـ ـ  38لمسيرات ال ـعــودة بـعـنــوان
"الـ ـمـ ـق ــاوم ــة حـ ــق مـ ـ ـش ـ ــروع" عـنــد
السياج الحدودي بين قطاع غزة
وإسرائيل ،التي تضمنت مواجهات
عـنـيـفــة م ــع ال ـق ــوات االســرائـيـلـيــة،
أسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ع ـ ـ ــن س ـ ـ ـقـ ـ ــوط ع ـ ـشـ ــرات
الجرحى من الجانب الفلسطيني.

وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت حـ ـ ــركـ ـ ــة "فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح" ق ــد
دع ـ ــت ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن بــأقــال ـيــم
الضفة ،أمس األول ،الى تصعيد
ال ـمــواج ـهــة أم ــس ،ف ــي ك ــل أنـحــاء
الضفة وفاء "للشهداء واستمرارا
نحو تحقيق أهدافنا".
كـمــا دع ــت حــركــة ح ـمــاس الــى
النفير العام في الضفة ،في جمعة
الغضب انتصارا "لدماء الشهداء،
والتوجه لكل نقاط التماس مع
االحتالل".
وأعلنت "حماس" أن" االلتحام
م ـ ــع االح ـ ـ ـتـ ـ ــال وم ـس ـت ــوط ـن ـي ــه،
س ـي ـكــون ف ــي مـخـتـلــف الـمـنــاطــق
بــال ـض ـفــة ،م ــؤك ــدة أن الـمـشــاركــة
الـفــاعـلــة ال ـيــوم سـتــوصــل رســالــة
ل ــاح ـت ــال ،ب ــأن شـعـبـنــا ل ــم ولــن
ينسى الشهداء الـكــرام ،وسيقف
متحدا خلف المقاومة وخيارها".
على صعيد آخر ،منعت قوات
األمن الفلسطينية ،أمس ،تظاهرة
لـ ـمـ ـن ــاص ــري حـ ــركـ ــة "حـ ـ ـم ـ ــاس"،
وسط مدينة الخليل في الضفة،
م ــوضـ ـح ــة ان ـ ـهـ ــا قـ ــامـ ــت ب ــذل ــك،
ألن ال ـت ـحــرك ك ــان "ض ــد السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ض ــد االح ـت ــال
اإلسرائيلي".
(القدس  -وكاالت)

مجلس األمن يبحث أنفاق «حزب الله»

مندوب إسرائيلّ :
سنقدم حقائق ومعلومات تثبت انتهاك سيادتنا
●

بيروت  -ةديرجلا

•

يبحث مجلس األمــن الــدولــي األرب ـعــاء المقبل
م ـســألــة "أنـ ـف ــاق ح ــزب الـ ـل ــه" ،ال ـتــي أع ـلــن الـجـيــش
اإلســرائـيـلــي اكتشافها عـنــد ال ـحــدود مــع لبنان،
واتهم الحزب بحفرها.
وأكد مندوب إسرائيل لدى األمم المتحدة ،داني
دانــون ،أمس األول ،أن "الجلسة العلنية الخاصة
بأنفاق حزب الله العابرة للحدود ستعقد األربعاء
المقبل ،بطلب من الواليات المتحدة ،حيث سنقدم
حقائق ومعلومات تثبت انتهاك سيادتنا ومخالفة
قــرار مجلس األمــن رقــم  1701الـصــادر فــي نهاية
حرب عام ."2006
ومن المتوقع أن يشارك لبنان الذي ّ
قدم شكوى
على إسرائيل إلى األمم المتحدة أيضا في الجلسة
المقبلة.
وكان موضوع "أنفاق حزب الله" بين المسائل
الـمـطــروحــة عـلــى أج ـنــدة الـجـلـســة الـمـغـلـقــة التي
عـقــدهــا األع ـضــاء الـ ــ 15لمجلس األم ــن الخميس
الماضي.
ّ
ستقدم إســرائـيــل وواشنطن
فــي غـضــون ذل ــك،
م ـشــروع ق ــرار فــي األم ــم الـمـتـحــدة يصنف "حــزب
ال ـلــه" منظمة إرهــاب ـيــة ،وف ــق صحيفة "يــديـعــوت
أحرونوت".
وك ـ ــان رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن
ً
نتنياهو قد بحث هاتفيا األربعاء الماضي عملية
"درع الـشـمــال" مــع األم ـيـ ّـن ال ـعــام لــأمــم المتحدة
أنطونيو غوتيريس ،وحضه على إدانة "ما وصفها
بـ "انتهاكات حزب الله بحق سيادة إسرائيل".
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أك ـ ــد ال ـب ـط ــري ــرك ال ـم ــارون ــي
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،بعد لقائه
رئيس الجمهورية ميشال عون ،في قصر بعبدا
ّ
ً
منفردا،
أمــس ،أن "الرئيس ال يحمل المسؤولية
بل يتشاركها مع كل الفئات اللبنانية ،مضيفا:

ّ
ومكونات وطنه ليحكم".
الرئيس يحتاج إلى شعبه
وق ــال" :سـمـعــت مــن الــرئـيــس وأطـلـعـتــه ب ــدوري
على القلق الذي يشعر به الشعب ،وهو يعلم ذلك
ّ
ت ـمـ ً
ـامــا" ،م ـشــددا عـلــى أن "الـتـعــامــل ال ــذي نشهده
بــالـنـسـبــة إل ــى تــألـيــف الـحـكــومــة م ــش مـضـبــوط،
ّ
متمسك بموقفه .يجب التفكير
و ك ــأن كــل فــر يــق
بالمسؤولية المشتركة وبالسياسة للخير العام،
للوصول إلى نتيجة".
وركز البطريرك الراعي على أن "الجميع مسؤول
ّ
التشبث
من موقعه في تشكيل الحكومة ،وال يجب
بالمواقف في ظل االقتصاد المنهار" ،موضحا أن
"الرئيس يسمع الجميع ،وال يكفي أن يأتي أحد له
ً
حوارا ،والحوار
ويقول هذا ما عندي ،فهذا ليس
يعني الخروج من الــذات ،ووضــع مصلحة البلد
أمامنا".
وختم" :التصلب بالمواقف في الملف الحكومي
ال يجوز ،والرئيس عون بانتظار رئيس الحكومة
المكلف للتشاور بالمستجدات الحكومية وعلى
ّ
الجميع ّ
مسؤولياتهم".
تحمل
إل ــى ذل ــك ،أف ــادت مـعـلــومــات أمـنـيــة ،أم ــس ،بــأن
الجيش يعمل على مالحقة محمد جعفر الملقب
ب ـ ـ "م ـح ـمــد دورة" وم ـج ـمــوع ـتــه ،وهـ ــو أحـ ــد أب ــرز
المتهمين باستهداف دورية الجيش أمس األول
في حي الشراونة في بعلبك ،مما أدى الى مقتل
جندي واصابة  3آخرين.
وأعـلـنــت ق ـيــادة الـجـيــش ،فــي ب ـيــان ،أم ــس ،أنــه
"بـتــاريــخ  2018 / 12 / 13حــوالــى الـســاعــة 21:40
وأثناء مرور دورية تابعة للجيش في محيط حي
الشراونة – بعلبك ،تعرضت إلطالق نار كثيف من
قبل مسلحين ،حيث تزامن ذلك مع تعرض مركز
تابع للجيش في حي الشراونة ومركز المطربة
في بلدة القصر  -الهرمل إلطالق نار مماثلّ ،
فرد
الجيش على مصادر النيران".

دعا حزب المؤتمر الوطني
الحاكم في السودان إلى سرعة
اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير
الوقود والخبز ،وضبط سعر
الصرف ،ومعالجة السيولة،
وتوفير األوراق النقدية بناء
على تدابير فنية واقتصادية.
وأكد المكتب القيادي للحزب،
في اجتماعه أمس األول،
برئاسة الرئيس عمر البشير
أن موازنة عام  2019ال
تتضمن أي زيادات رأسية في
ً
الضرائب ،موضحا أن مظالت
الحماية والمنافع االجتماعية
تضاعفت بنسبة  199في
المئة.

ً
مقتل  11صوماليا باشتباك
بين أنصار متشدد والشرطة

أفاد ضابط في الجيش
الصومالي وأحد شيوخ
العشائر بمقتل ما ال يقل
عن  11في مدينة بيدوة ،في
اشتباكات منذ ليل الخميس
بين الشرطة وأنصار قيادي
سابق في حركة الشباب
يسعى لترشيح نفسه لرئاسة
أحد األقاليم .وألقت السلطات
القبض على مختار روبو،
أمس األول ،لالشتباه في أنه
أدخل متشددين وأسلحة إلى
بيدوة عاصمة إقليم جنوب
غرب الصومال ،الذي يرشح
نفسه لرئاسته.

برلمان كوسوفو يصوت
على تأسيس جيش

صوت برلمان كوسوفو،
أمس ،على مجموعة من
القوانين من شأنها أن
تسمح للبالد بتأسيس
جيش ،وزيادة التأكيد على
استقاللها عن صربيا ،في
خطوة مثيرة للجدل قد
تشعل التوترات في المنطقة
المضطربة بالفعل.
وقال رئيس وزراء كوسوفو
راموش هاراديناي ،إن
"عملية تحويل قوات
أمن كوسوفو بدأت منذ
 10سنوات بموجب
تعليمات حلفائنا في حلف
شمال األطلسي (ناتو)
ومساعدتهم".
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هجين في قبضة واشنطن وحلفائها ...وأنقرة تهدد باجتياح منبج

• األسد مصمم على طرد الغزاة ويعفو عن  16ألف عسكري • لجنة الدستور «جاهزة» وتمديد آلية المساعدات
في خطوة كبيرة إلنهاء وجود
تنظيم «داعش» في شرق
سورية ،انتزعت قوات سورية
الديمقراطية «قسد» فجر
أمس ،بدعم الجيش األميركي،
أبرز وأكبر البلدات في الجيب
األخير الذي يسيطر عليه في
المنطقة المتاخمة للحدود
العراقية.

قبل تهديد الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان باجتياح مدينة منبج ما لم تخرج
واشنطن حلفاءها األكراد منها ،سيطرت
ق ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة "ق ـســد" فجر
أمس ،على هجين ،أبرز وأكبر البلدات في
الجيب األخير الــذي يسيطر عليه تنظيم
"داع ــش" فــي ريــف ديــر ال ــزور الـشــرقــي في
محاذاة الحدود العراقية.
ووفــق مدير المرصد الـســوري لحقوق
اإلن ـســان ،فــإنــه "بـعــد أسـبــوع مــن المعارك
والقصف العنيف ،تمكنت "قسد" بدعم من
التحالف الــدولــي مــن طــرد تنظيم الــدولــة
اإلسالمية من هجين ،أكبر بلدات الجيب".
وفـتـحــت ق ــوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة
"ممرات آمنة" ،خرج عبرها مئات المدنيين
مـ ــن م ـن ـط ـقــة ه ـج ـي ــن ،وف ـ ــق ت ـل ــك الـ ـق ــوات
والتحالف الدولي.
وإث ــر هـجــوم عـنـيــف ،دخـلــت "ق ـســد" في
ال ـســادس مــن الشهر الـحــالــي بـلــدة هجين
لتخوض معارك ضد التنظيم ،الذي اضطر
إلـ ــى ال ـت ــراج ــع إلـ ــى م ـنــاطــق شـ ــرق ال ـب ـلــدة
ً
مستفيدا من شبكة أنفاقه.
ونـشــر التنظيم ،ال ــذي ال ي ــزال يسيطر
على قــرى عــدة أبــرزهــا السوسة والشعفة
ويـتـحـصــن فـيــه نـحــو ألـفـيــن م ــن مقاتليه
ً
مــن األجــانــب وال ـعــرب ،أمــس األول ،صــورا
عبر حسابات على تطبيق "تلغرام" تظهر
اشتباكات في هجين ،التي فتحت "قسد"
مـ ـم ــرات آمـ ـن ــة ف ـي ـهــا خـ ــرج ع ـب ــره ــا م ـئــات
المدنيين.

معركة منبج

تركيا تستهدف
أكراد العراق وتخسر
ً
جنديا في عفرين

وعقب إعالنه عن عملية عسكرية جديدة
ضد وحدات حماية الشعب الكردية ،التي
ُ
تـعــد الـعـمــود الـفـقــري ل ـقــوات "ق ـســد" ،هــدد
الرئيس التركي بدخول مدينة منبج إذا لم
ُ
تخرج الواليات المتحدة الوحدات الكردية
ً
منها ،م ـشــددا على أن تركيا عــازمــة على
إحالل السالم في المنطقة الواقعة شرقي
ً
نهر الفرات أيضا.
وقال إردوغان ،ألعضاء منظمة التعاون
اإلس ــام ــي ف ــي إس ـط ـن ـبــول" ،م ـن ـبــج مـكــان
يعيش فيه العرب لكنهم سلموا المنطقة
للمنظمة اإلرهابية ،ما نقوله اآلن هو أن
عليكم تطهير المنطقة وإخــراجـهــم منها
وإال فسندخل منبج .أنا أتكلم بوضوح".
وأكدت الوحدات الكردية أنها ستواجه
أي هـجــوم تــركــي ،مـحــذرة مــن أنــه سيدفع
قــواتـهــا فــي هجين لـلـعــودة "وال ــدف ــاع عن
مناطقها وعوائلها وهي من أولوياتها".
وف ــي مـقــابـلــة نـ ـ ــادرة ،أك ــد قــائــد "ق ـســد"
مظلوم كوباني لوكالة "رويترز" أن تركيا
تحشد المقاتلين السوريين المتحالفين
ً
معها على الجبهات المتاخمة ،مبينا أن
واش ـن ـطــن قــامــت ب ـم ـح ــاوالت جـ ــادة لمنع
الهجوم التركي ،لكنه شــدد على ضــرورة
ً
أن تبذل جهودا أكبر.
وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة الدفاع عن

سلة أخبار
«النواب األميركي» يتهم
بورما بإبادة الروهينغا

مقتل جندي تركي ،أمس األول ،في مدينة
تل رفعت شرق عفرين بعد تعرضه إلطالق
نار من عناصر الوحدات الكردية ،مؤكدة أن
الجيش رد بإطالق "النيران الكثيفة" ضد
عدة أهداف.

عمليات تركية

ّ
أقر مجلس النواب األميركي
بأغلبية ساحقة ،أمس األول،
ّ ً
نصا يعتبر أعمال العنف التي
ارتكبتها "وحدات الجيش ّ
وقوات األمن" البورمية بحق
مسلمي الروهينغا "إبادة
جماعية" ،ويدعو من جهة
ثانية سلطات هذا البلد
إلطالق سراح صحافيين في
وكالة "رويترز" .وجاء في
ً
القرار الذي ّأيده  394نائبا،
وصوت ّ
ّ
ضده نائب واحد فقط،
ّ
أن "الفظائع التي ارتكبتها
وحدات الجيش وقوات األمن
ّ
البورمية ضد الروهينغا
ّ
منذ أغسطس  2017تشكل
جرائم ضد اإلنسانية وإبادة
جماعية".

وف ــي أع ـقــاب غ ــارات جــويــة تــركـيــة على
منطقتي سـنـجــار وجـبــل ك ــاراج ــاك ،أعلن
إردوغان عزمه تنفيذ مزيد من العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة ض ــد ال ـم ـت ـمــرديــن األك ـ ــراد في
شمال العراق.،
وقـ ــال الــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي ،أمـ ــس" :نـفــذنــا
ع ـم ـل ـيــات ـنــا ف ــي الـ ـع ــراق م ـس ــاء أم ـ ــس .هــل
توقفنا؟ ال سيكون هـنــاك الـمــزيــد .لـمــاذا؟
ً
نظرا إلى أننا نواجه تهديدات من هناك،
وسيكون هناك رد على الفور".
وذك ــر وزي ــر الــدفــاع خلوصي آك ــار ،في
مقر سالح الجو بأنقرة ،حيث تابع هجوم
ً
الليلة قبل الماضية ،أنه تم تدمير  30هدفا
في الغارات الجوية.
وق ــال ــت وك ــال ــة أن ـب ــاء "األن ـ ــاض ـ ــول" إنــه
تــم اسـتـخــدام أكـثــر مــن  20طــائــرة مقاتلة،
باإلضافة إلى طائرات بدون طيار وطائرات
إلعادة التزود بالوقود ،في العملية.
وذكرت وزارة الدفاع أن الغارات الجوية
اس ـت ـهــدفــت ح ــزب ال ـع ـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي،
الذي تنظر إليه تركيا والواليات المتحدة
واالت ـ ـح ـ ــاد االوروب ـ ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى أن ـ ــه مـنـظـمــة
إرهابية.
وجــاء في البيان إن العملية استهدفت
ً
ً
"مـ ــاذات وك ـهــوفــا وأن ـفــاقــا ومـسـتــودعــات
ت ـخــزيــن يـسـتـخــدمـهــا اإلره ــاب ـي ــون الــذيــن
يهددون دولتنا وأمننا الحدودي".

إيران تدشن قريبًا منظومة
مشابهة لـ S300الروسية

غزو وعفو
خ ــال جـلـســة لـمـجـلــس األمـ ــن نــاقـشــت،
أمس األول ،الوضع اإلنساني في سورية
وتم تمديد العمل لعام واحد بآلية إيصال
المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة
ّرغم معارضة موسكو ،أكد مندوب دمشق
الدائم في األمم المتحدة ،بشار الجعفري،
أن بالده مصممة على مكافحة المجموعات
اإلرهــابـيــة فــي إدل ــب وغـيــرهــا ،وعـلــى طرد
كل القوات األجنبية الغازية من أراضيها.
ووسـ ـ ــط أنـ ـب ــاء ع ــن ح ـص ــول إع ــدام ــات
جماعية تم تنفيذها في سجن صيدنايا
الـعـسـكــري بـحــق بـعــض ق ــادة المصالحة
في ريف دمشق أو بعض أحياء العاصمة
النظام اعتقال
كـبــرزة وتــأكـيــدات عــن عــزم ّ
الـمــزيــد مـنـهــم ،عـفــا الــرئـيــس بــشــار األســد
ً
عن أكثر من  16ألفا من العسكريين ،الذين
تركوا وحداتهم بالجيش بشكل غير شرعي
خالل الحرب.
وبحسب رئيس إدارة القضاء العسكري
محمد حسن ،فإن "العفو بدأ بالسريان من
التاريخ الذي دخل فيه المرسوم الرئاسي

ً
حـيــز الـتـنـفـيــذ ،أي اع ـت ـبــارا مــن  9أكـتــوبــر
 .2018فمنذ اليوم األول ،بــدأ الـفــارون من
الـخــدمــة العسكرية فــي الـتـقــدم بطلباتهم
إلى السلطات السورية للحصول على عفو.
وحتى اآلن ،حصل على العفو أكثر من 16.5
ألــف عسكري تــركــوا وحــداتـهــم العسكرية
خالل الحرب".

سيرغي الفــروف ،أمس ،أن روسيا وإيران
وتركيا أعدت بشكل عام قائمة المشاركين
فــي اللجنة الــدسـتــوريــة الـســوريــة وتنوي
ت ـس ـل ـي ـم ـهــا ل ـل ـم ـب ـعــوث األم ـ ـمـ ــي س ـت ـي ـفــان
ديميستورا األسبوع المقبل.
وعبر الفروف بعد مشاركته في جلسة
مجلس وزراء خــارجـيــة منظمة الـتـعــاون
االق ـت ـصــادي فــي الـبـحــر األس ــود فــي باكو
ول ـقــائــه ن ـظ ـيــره ال ـتــركــي م ــول ــود جــاويــش
أوغ ـل ــو ،عــن أمـلــه ب ــأن يـسـمــح ذل ــك بــإنـهــاء
هذه المرحلة المهمة من الجهود األممية

اللجنة الدستورية
ً
سياسيا ،أعلن وزير الخارجية الروسي

الـهــادفــة إلــى تحريك العملية السياسية،
وبـ ــأن تـتـمـكــن ال ـل ـج ـنــة م ــن االج ـت ـم ــاع في
جنيف في بداية العام المقبل".
بدوره ،أكد جاويش أوغلو أنه ال توجد
ً
حاليا أي ضرورة لعقد قمة روسية تركية
ً
لبحث الوضع في إدلب ،مبينا أن تطبيق
االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ال ـتــركــي م ـتــواصــل وأن
"العسكريين والخدمات الخاصة ووزيري
الـخــارجـيــة يــواص ـلــون االت ـص ــاالت بينهم
بشكل دائم".

كشف نائب قائد الدفاع الجوي
اإليراني ،العميد علي رضا
إلهامي ،أن منظومة الدفاع
الجوي "باور  "373صارت في
مراحل تصنيعها األخيرة ،بعد
اختبارها بنجاح .وأبلغ العميد
إلهامي وكالة األنباء الرسمية
"إرنا" ،أن منظومة الدفاع
الجوي "باور  ،"373صارت في
آخر مراحل صناعتها ،وأنه
سيتم إزاحة الستار عنها قريبا.
ً
ووفقا لما أعلنه مديرو وزارة
الدفاع وإسناد القوات المسلحة
اإليرانية سابقا ،فإن المنظومة
الصاروخية "باور "373
المعروفة بـ"إس "-300اإليرانية،
تحظى بإمكانات أكبر من
منظومة "إس  "300الروسية،
وبمدى يبلغ أكثر من  200كم،
وارتفاع  27كم.

الروسية بوتينا تعترف:
نعم أنا عميلة سرية

انفتاح أوروبي ودولي على مصر ...وحكومتها تنفي بيع األهرامات
السيسي يهاتف بن زايد ويدعم عباس وحفتر ...وترامب يكرم السادات في الذكرى المئوية لميالده
•

سائحان يطالعان خريطة مضيئة لسيناء في شرم الشيخ
أمس األول (رويترز )

القاهرة  -حسن حافظ

نـشـطــت الـحـكــومــة الـمـصــريــة أم ــس لنفي
جملة من شائعات تداولتها وسائل التواصل
االجتماعي على مدار األيام الماضية ،حول
ب ـيــع مـنـطـقــة أه ــرام ــات ال ـج ـيــزة الـسـيــاحـيــة
إلح ــدى ال ــدول العربية مقابل مبالغ مالية
ضخمة.
وأك ــد الـمــركــز اإلعــامــي لمجلس ال ــوزراء
أن وزارة اآلث ــار نـفــت تـمــامــا الـشــائـعــات عن
ت ــوق ـي ـع ـه ــا ات ـف ــاق ـي ــة مـ ــع إح ـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
ال ـم ـص ــري ــة ال ـس ـي ــاح ـي ــة ،ل ـت ـقــديــم وتـشـغـيــل
الخدمات في المواقع األثرية ،بهدف تحسين
الخدمات المقدمة للسائحين.
وفيما نفت وزارة اآلثار تخصيص مبلغ
 1.3مليار جنيه لترميم المعابد اليهودية،
وأن ال ـم ـب ـلــغ م ـخ ـصــص ل ـتــرم ـيــم عـ ــدة آث ــار
مــن ضمنها معبد اإلسـكـنــدريــة ،نفى البنك
المركزي ما تردد حول انخفاض االحتياطي
النقدي األجنبي من  44إلى  12مليار دوالر،
مؤكدا أنه يواصل تصاعده حتى وصل إلى

ً
 44.5مليارا بنهاية نوفمبر الماضي ،محذرا
مــن الـشــائـعــات الـمـغــرضــة ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
زعزعة الثقة في تعافي االقتصاد المصري.
بدورها ،نفت وزارة التربية والتعليم ما
تردد حول إلغاء الصف الثالث من المرحلة
الثانوية العامة ،واقتصارها على سنتين
فقط ،في حين أكدت وزارة الصحة أن حملة
" 100م ـل ـي ــون ص ـح ــة" ال ـخ ــاص ــة بـمـكــافـحــة
ف ـي ــروس (سـ ــي) ،م ـب ــادرة مـصــريــة خــالـصــة،
أطلقها ا لــر ئـيــس عبدالفتاح السيسي ،وأن
دور منظمة الصحة العالمية يقتصر على
الرقابة فقط ولم تقدم أي دعم مالي للمبادرة.
في األثناء ،التقى رئيس مجلس الــوزراء
وزي ــر اإلس ـك ــان ،مصطفى مــدبــولــي ،بنائب
رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية،
مختار ديوب ،لبحث مجاالت التعاون.
وأكد ديوب أن مصر تعد دولة مهمة فيما
يخص مجاالت عمل البنك ،ومــن ثم حرص
األخـيــر على المساهمة بفعالية فــي جهود
تحقيق التنمية فــي مصر ،السيما فــي ظل
إجراءات اإلصالح االقتصادي الناجحة التي

نفذتها الحكومة ،الفتا إلى تعزيز التعاون في
مجال الطاقة ،خصوصا مع إمكانية مصر أن
تتحول إلى محور لتوزيع الطاقة في القارة.
في السياق ،أعلن سفير االتحاد األوروبي
إيفان سوركوش ،أمــس ،أن مجلس الشراكة
ب ـي ــن م ـص ــر واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي سـيـعـقــد
اجتماعا مهما في بروكسل الخميس المقبل،
ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة س ــام ــح ش ـكــري،
والممثلة األعلى للسياسة الخارجية واألمينة
بــاالت ـحــاد األوروب ـ ـ ــي ،فـيــدريـكــا مــوغــريـنــي،
والـ ـمـ ـف ــوض األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ل ـس ـي ــاس ــة الـ ـج ــوار
األوروب ـيــة ومـفــاوضــات الـتــوســع ،يوهانس
هــان ،بهدف تعزيز الـشــراكــة ،خصوصا في
مجال الهجرة غير الشرعية ،وتعزيز التعاون
في مجال الطاقة.
ووس ــط تنامي الـتـعــاون ،تلقى السيسي
اتصاال هاتفيا من ولي عهد أبوظبي الشيخ
محمد بن زايــد ،مساء أمــس األول .وأوضــح
الـمـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة بـســام راض ــي أن
االتـصــال شهد تـبــادل وجـهــات النظر بشأن
آخر تطورات بعض القضايا اإلقليمية ذات

االه ـت ـمــام ال ـم ـش ـتــرك ،فـضــا ع ــن بـحــث عــدد
مــن مـلـفــات الـتـعــاون الـثـنــائــي بـيــن البلدين،
وكــذا تعزيز العالقات الثنائية في مختلف
المجاالت.
وبينما أنهى قائد الجيش الوطني الليبي،
المشير خليفة حفتر ،زي ــارة لمصر ،أمــس،
التقى خاللها بكبار المسؤولين لمناقشة
مستجدات الملف الليبي وإنهاء االنقسام،
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
ً
وفــدا من جهاز المخابرات المصرية ،أمس
األول ،في إطار جهود مصر إلنقاذ وساطتها
إلنهاء الخالف بين "فتح" و"حماس".
فــي غضون ذلــك ،وقــع الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،أمس األول ،على قانون لتكريم
الــرئـيــس ال ــراح ــل أن ــور الـ ـس ــادات ،بمناسبة
مرور  100عام على ميالده ،وذلك بعدما مرر
الكونغرس في  24أغسطس الماضي ،مشروع
قــانــون يمنح ال ـس ــادات مـيــدالـيـتــه الذهبية،
ً
اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السالم
في الشرق األوسط.

اعترفت ماريا بوتينا ،وهي
مواطنة روسية لها صالت
بالجمعية الوطنية لألسلحة
النارية ،في محكمة اتحادية
أميركية ،بأنها مذنبة بالعمل
كعميلة أجنبية سرية ،وانها
أقامت شبكة من االتصاالت
لحساب روسيا .وتم سجن
ماريا منذ اعتقالها في يوليو
الماضي ،ومن المرجح أنها
ستبقى خلف القضبان .ودعت
الحكومة الروسية بنشاط
إلى إطالقها .وأبلغت الفتاة
( 30عاما) المحكمة أنها
عملت "تحت إشراف مسؤول
روسي".
وندد الكرملين مجددا أمس،
باالتهامات األميركية بحق
ً
بوتينا ،معتبرا أنه "ال أساس
لها".

اتفاقات اليمن بحاجة إلى حماية وضغوط أوروبا تغلق باب إعادة التفاوض على «بريكست»
مجلس األمن والدول الكبرى لتنفيذها وماي واثقة بإيجاد طريقة في البرلمان
الكويت ترحب وتؤكد اقتراب الحل الشامل وتطالب كل األطراف بااللتزام
غـ ــداة ت ـ ّ
ـوص ــل ال ـح ـكــومــة الـيـمـنـيــة وال ـم ـت ـمــردون
الحوثيون إلــى اتـفــاق لسحب الـقــوات المقاتلة من
مدينة الحديدة على ساحل البحر األحمر ومينائها
الـحـيــوي ،ووق ــف إط ــاق الـنــار فــي المحافظة التي
تشهد مواجهات على جبهات عدة ،يرى محللون أن
االتفاقات ،التي تم التوصل إليها في السويد بدور
كويتي الفــت هــي األهــم منذ بــدايــة الـحــرب ،لوضع
البلد الفقير على سكة الـســام ،لكن تنفيذها على
األرض تعترضه صعوبات كبيرة.
ويشيرون إلى أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب
ممارسة ضغوط كثيرة على األط ــراف المتنازعة،
وص ــدور قــرار عــن مجلس األمــن يتبناها ويضفي
عليها طابعا قانونيا.
واالتفاق ،الذي أعرب مسؤول في وزارة الخارجية
ع ــن تــرح ـيــب ال ـكــويــت ب ــه ،واع ـت ـب ــره خ ـط ــوة مهمة
وإي ـجــاب ـيــة ف ــي طــريــق إي ـج ــاد ح ــل شــامــل لـلـصــراع
الدائر في اليمن ،وفق المرجعيات الثالث المبادرة
الخليجية وآلياتها التنفيذية ،ومخرجات الحوار
ً
الوطني ،وقرار مجلس األمن  ،2216ينص أيضا على
التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز ،التي تسيطر

عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون،
وع ـل ــى تـ ـب ــادل ن ـحــو  15ألـ ــف أسـ ـي ــر ،وع ـق ــد جــولــة
محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسالم
ينهي الحرب المستمرة منذ .2014
وف ـ ــي م ــؤش ــر ع ـل ــى ه ـش ــاش ــة االتـ ـ ـف ـ ــاق ،انــدل ـعــت
اشـتـبــاكــات فــي شــرق الـحــديــدة ،مـســاء أمــس األول،
وسمع دوي أصــوات المدافع واألسلحة الرشاشة
ساعات ،قبل أن تتوقف تماما عند منتصف الليل.
ّ
وات ـهــم م ـســؤول فــي ال ـقــوات الـمــوالـيــة للحكومة
المتمردين بجلب تعزيزات إلى المدينة بعيد إعالن
االتفاق ،موضحا أن "ست حافالت أجرة وصلت الى
الحديدة وعلى متنها مقاتلون حوثيون".
ّ
في المقابل ،اتهم المتمردون عبر قناة "المسيرة"
المتحدثة باسمهم ،التحالف الذي تقوده السعودية،
بشن غارات على محافظة الحديدة ،وبإطالق قذائف
على مواقع في شرق المدينة.
وإلى جانب الكويت ،رحبت السعودية واإلمارات
والــواليــات المتحدة ودول أخــرى باالتفاقات التي
وصفتها الـحـكــومــة اليمنية الـمـعـتــرف بـهــا بأنها
األهم منذ .2014

أعلن االتـحــاد األوروب ــي أن اتفاق "بريكست" المتعلق
ً
بانفصال بريطانيا عنه " لـيــس مفتوحا للتفاوض من
ً
جديد" ،مؤكدا في الوقت نفسه أنه قرر تكثيف استعداداته
الحتمال خروج بريطانيا منه في شهر مارس المقبل "من
دون اتفاق".
وأشار البيان الختامي لقمة زعماء االتحاد األوروبي،
التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل ،أمس األول،
إلى التزام الــدول األعضاء باتفاق "بريكست" المكون من
 585صفحة ،الــذي تمت الموافقة عليه فــي وقــت سابق،
ً
مــؤكــدا أن عملية التصديق على االتـفــاق ستتواصل في
الفترة المقبلة ،لكنها ليست مفتوحة للتفاوض من جديد.
ووفــق رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر،
فإن االتحاد األوروبــي قرر تكثيف استعداداته الحتمال
خروج بريطانيا منه في مارس المقبل "من دون اتفاق".
وقال يونكر ،إنه "يجب على أصدقائنا البريطانيين أن
ً
ً
يقولوا ما يريدونه عوضا عن سؤالنا عما نريد" ،مشيرا
إلى أن المفوضية األوروبية ستنشر األربعاء المقبل "كل
ً
الـمـعـلــومــات الـمـفـيــدة عـمــومــا بـمــا يتعلق بــاالسـتـعــداد لـ
(بريكست) من دون اتفاق".
ً
واعتبر يونكر أن "من غير المعقول بتاتا أن تعتقد المملكة
الـمـتـحــدة ب ــأن األم ــر ي ـعــود إل ــى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ليقترح
إجابات" .أضــاف وقد بدا عليه اإلرهــاق "األحــرى بالحكومة
البريطانية أن تخبرنا بما يريدونه بالضبط".

ّ
ً
استعدادا لموسم عيد الميالد بشارع أوكسفورد في لندن أمس األول (ا ف ب)
بريطانيات تتسوقن
ً
ووفقا لمصدر أوروبي ،فإن الجو الذي ساد عشاء القادة
ً ً
األوروبيين كان "سيئا جدا".
وقــال الـمـصــدر ،إن "تـيــريــزا مــاي لــم تتمكن مــن صوغ
ً
ما تريده" وقاطعتها مرارا المستشارة األلمانية آنجيال
ميركل مطالبة إياها بتوضيح ما تريده من األوروبيين
بالضبط.
ً
ووف ـقــا لمصدر أوروب ــي آخ ــر ،فــإن ال ـقــادة األوروبـيـيــن

لــن يتمكنوا مــن مساعدة مــاي ،إال إذا عــادت فــي غضون
األسابيع المقبلة وفي جعبتها مقترحات محددة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ،أبلغت قادة االتحاد
األوروبي ،بأنها واثقة من إيجاد طريقة إلقرار "بريكست"
ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ،ودع ـت ـهــم إل ــى "ال ـث ـق ــة" فـيـهــا واع ـت ـب ــار أن
التأكيدات التي طلبتها هي الطريقة المثلى لفعل ذلك.
(بروكسل  -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة
النصر يعبر خيطان إلى نصف النهائي
القادسية يدشن حملة دفاعه عن لقب كأس ولي العهد اليوم أمام الفحيحيل
حازم ماهر

يلتقي اليوم القادسية مع
الفحيحيل ،والعربي مع
الجهراء ،في ختام دور الثمانية
لبطولة كأس سمو ولي العهد
لكرة القدم.

تأهل الفريق األول لكرة القدم
ب ـنــادي الـنـصــر إل ــى دور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـب ـطــولــة كـ ــأس سـمــو
ولي العهد ،إثر تغلبه ،في دور
الثمانية ،على خيطان بهدفين
من دون رد ،في المواجهة التي
جمعتهما ،أمس.
ي ــذك ــر أن ال ـن ـص ــر ت ــأه ــل فــي
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي لـ ـل ــدور قبل
النهائي في البطولة ذاتها.
ج ــاء ال ـش ــوط األول متوسط
الـمـسـتــوى ،وكــانــت الـغـلـبــة فيه
ً
لـلـنـصــر ،م ـه ــددا مــرمــى ح ــارس
خيطان علي نادر ،الذي تألق في
الــذود عن مرماه ،حتى الدقيقة
 38التي شهدت اهتزازه بهدف
م ـح ـم ــد ه ـ ـ ـ ــادي ،ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــول ب ـ
"حرفنة" عرضية محمد الخالد
على يسار الحارس.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،واصــل
الـ ـنـ ـص ــر أفـ ـضـ ـلـ ـيـ ـت ــه وإه ـ ـ ـ ـ ــداره
األهداف ،سواء لرعونة مهاجميه
ً
أو تألق نادر مجددا ،حتى نجح
البحريني سيد ضياء في إطالق
رصاصة الرحمة على المنافس،
بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

الملعب

4:05

القادسية × الفحيحيل

الصداقة والسالم

7:30

العربي × الجهراء

علي صباح السالم

 79بتسديدة مــن داخ ــل منطقة
الـ ـ ـس ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردات ،ولـ ـ ـ ــم ت ـش ـهــد
ً
الدقائق المتبقية جديدا لينتهي
الـلـقــاء بـفــوز مستحق للعنابي
بهدفين من دون رد.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة اخـ ـ ـ ــرى ،تـخـتـتــم
ا لـيــوم منافسات دور الثمانية
لـكــرة الـقــدم ،حيث يلتقي فريق
نـ ـ ـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة م ـ ــع ن ـظ ـيــره
الفحيحيل على استاد الصداقة
والـســام عند الساعة  ،4:05في
ح ـيــن ي ــواج ــه ال ـعــربــي مـنــافـســه
الجهراء الساعة  7:30مساء على
استاد علي صباح السالم.
يــذكــر أن فــريــق الـقــادسـيــة لم
يشارك في الدور األول للبطولة،
لـ ـك ــون ــه حـ ــامـ ــل لـ ـق ــب ال ـن ـس ـخــة
الماضية للموسم .2018 /2017

القادسية والفحيحيل
يدشن القادسية اليوم حملته
للدفاع عن لقبه الذي حققه على
حـ ـس ــاب الـ ـك ــوي ــت ف ــي ال ـمــوســم
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ب ـ ــرك ـ ــات ال ـت ــرج ـي ــح
بنتيحة  ،5-6وذلــك بعد انتهاء
الـ ـ ــوقـ ـ ــت األص ـ ـ ـلـ ـ ــي واإلضـ ـ ــافـ ـ ــي
بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله.
ومن المؤكد أن الجهاز الفني
للفريق بقيادة المدرب الروماني
إيوان مارين سيسعى إلى إنهاء
المباراة مبكرا بإحراز هدف أو
أكثر ،تفاديا للوصول إلى ركالت
الترجيح التي ال يأمن نتيجتها

أحدا ،علما بأن مارين ومعاونيه
مازالوا على المحك ،وأي نتيجة
غير الـفــوز والـتــأهــل لـلــدور قبل
النهائي قد تعني الرحيل.
وي ـ ـغ ـ ـيـ ــب ع ـ ـ ــن األصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ف ــي
مواجهة اليوم مدافعه المخضرم
م ـســاعــد نـ ــدا ب ــداع ــي اإلص ــاب ــة،
فــي حـيــن تـبــدو بقية الصفوف
مـكـتـمـلــة ،وه ــو أم ــر رائـ ــع يتيح
لـ ـم ــاري ــن الـ ـف ــرص ــة ف ــي اخ ـت ـيــار
التشكيل األفضل واألنسب.
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ي ــدرك
الجهاز الفني للفحيحيل بقيادة
المدرب القدير محمد دهيليس
أن مواجهة اليوم صعبة للغاية،
فالفوز فيها يحتاج إلى مجهود
مـضــا عــف مــن جميع الالعبين،
إلى جانب التوفيق.
ول ـعــل ه ـنــاك أمـ ــرا ي ـصــب في
مصلحة األحمر ،وهو عدم عدم
وض ـعــه تـحــت ضـغــوطــه ولـيــس
هناك ما يخشاه ،فتأهله إلى دور
الثمانية يعد إنجازا سيتضاعف
ف ــي حـ ــال الـ ــوصـ ــول إلـ ــى الـ ــدور
نصف النهائي.

العربي والجهراء
من جهته ،يسعى العربي في
مباراته مع الجهراء إلى تجميل
صورته في البطولة ،وذلك بعد
تأهله إلى هذا الــدور بفوز غير
مقنع على اإلط ــاق أمــام برقان
بهدفين من دون رد ،في مباراة

أجمع المراقبون على أن حكمها
ت ـغــاضــى ع ــن اح ـت ـســاب ركـلــة
جزاء صحيحة تماما لبرقان.
ويقدم األخضر مستوى
رائعا هــذا الموسم ،لكن
يـ ـ ـب ـ ــدو أن ا ل ــا عـ ـبـ ـي ــن
أصابهم الـغــرور في
ال ـ ــدور األول ،لــذلــك
فــالـمــدرب السوري
مـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ب ـ ـقـ ــوة
بـتـحـقـيــق ال ـفــوز
اليوم بمستوى
جـيــد عـلــى غــرار
المستويات التي
يقدمها فريقه في
الدوري.
أم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء،
ف ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــب أي ـ ـض ـ ــا
ب ـت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز رغ ــم
صعوبة مهمته ،السيما
أن مدربه أحمد عبدالكريم
يطمح إلى استعادة الالعبين
للثقة بالنفس من خالل البطولة،
وه ــو مــا أك ــده عـقــب ال ـفــوز على
الساحل بنتيجة  1-3في الدور
األول.
ويـ ــواصـ ــل ال ــاعـ ـب ــان ح ـمــود
مـلـفــي وم ـح ـمــد س ـعــد العجمي
غ ـيــاب ـه ـمــا ع ــن ال ـف ــري ــق ،بسبب
ظــروف خاصة ،في حين تحوم
الشبهات حول مشاركة المهاجم
خالد عجب اليوم.
من مباراة النصر وخيطان (تصوير نوفل إبراهيم)

األزرق يواجه األبيض اإلماراتي  28الجاري الزمالك يواجه القطن التشادي في الكونفدرالية
أعـلــن عضو مجلس إدارة اتـحــاد كــرة الـقــدم -
رئيس اللجنة الفنية علي الديحاني أن منتخبنا
الوطني األول سيواجه شقيقه اإلماراتي يوم 28
الجاري باإلمارات.
وأض ــاف الــديـحــانــي أن "األزرق" سـيـغــادر إلى
اإلمارات  21الجاري ،للدخول هناك في معسكر
تدريبي قصير يستمر حتى موعد المباراة الودية،
ال ـتــي تــأتــي ض ـمــن اس ـت ـع ــدادات ــه لــاسـتـحـقــاقــات
المقبلة ،فــي حـيــن يستعد المنتخب اإل مــارا تــي
الشقيق لبطولة كأس آسيا التي تنظمها اإلمارات
خالل الفترة من  5يناير حتى  1فبراير المقبلين.

وكـ ــان الــدي ـحــانــي ق ــد أع ـل ــن م ــن ق ـبــل مـشــاركــة
المنتخب الوطني في دورة رباعية تنظمها إحدى
الـشــركــات فــي العاصمة القطرية الــدوحــة ،خالل
شـهــر يـنــايــر الـمـقـبــل ،وسـتـحـســم الـلـجـنــة مصير
ً
المشاركة يوم األحد أو االثنين المقبلين ،علما أن
فريقي الكويت والقادسية سيشاركان في ملحق
دوري األبطال اآلسيوي وكأس االتحاد اآلسيوي،
والفاصل الزمني بين البطولتين وبطولة "األزرق"
ً
يعتبر قصيرا.

األصفر يبحث عن ملعب للبطولة القارية
يواصل مسؤولو نــادي القادسية البحث عن
ملعب الستضافة منافسات الفريق األول لكرة
القدم بالنادي في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي،
التي يدشن األصفر منافساته فيها في منتصف
شهر فبراير المقبل.
وك ـ ــان اخ ـت ـي ــار م ـس ــؤول ــو ال ـقــادس ـيــة ق ــد وقــع
مــؤخــرا على اسـتــاد علي صـبــاح الـســالــم بنادي
النصر الستضافة مبارياته فــي البطولة ،غير
أن مسؤولي العنابي اعتذروا عن عدم استضافة
المباريات التي ستقام خالل فبراير نظرا لخضوع

الملعب أل عـمــال الصيانة تحت ا ش ــراف الهيئة
العامة للرياضة.
وكان وفد من االتحاد اآلسيوي قد زار الكويت
في نهاية األسبوع الماضي ،وتفقد خالل الزيارة
ال ـف ـنــادق ال ـتــي ستستضيف وف ــود ال ـفــرق التي
س ـتــواجــه ال ـقــادس ـيــة ف ــي ال ـب ـطــولــة ،ف ــي حـيــن تم
تأجيل تفقد الملعب الذي ستقام عليه المباريات
إلى حين إبالغ االتحاد اآلسيوي بالقرار.

خـســر فــريــق ن ــادي الـســالـمـيــة ل ـكــرة ال ـيــد أم ــام فريق
الجيش المصري بنتيجة  30-36أمــس األول في أولى
مبارياته التجريبية ضمن معسكره التدريبي المقام
حاليا في العاصمة المصرية القاهرة ،استعدادا لخوض
منافسات البطولة العربية الـ 34لألندية أبطال الدوري
المقرر أن تستضيفها مدينة صفاقس التونسية خالل
الفترة من  19حتى  29من الشهر الجاري.
وسيلتقي السماوي مع منتخب مصر للشباب ،األحد
المقبل ،في ثاني مبارياته بالمعسكر القاهري.
من جانبه ،أكد مدرب الفريق الوطني خالد المال ،أن
المباراة كانت جيدة من جميع النواحي ،واستفاد منها
الفريق بشكل كبير بتجربة جميع الالعبين والتطبيق
الخططي والتكتيكي واالحتكاك بمستويات قوية ،خاصة
أن فريق الجيش يعد أحد فرق مقدمة الدوري المصري.

جانب من تدريبات الزمالك
يفتتح فريق نادي الزمالك لكرة القدم
عند الثامنة مــن مـســاء الـيــوم ،بتوقيت
الـ ـك ــوي ــت ،م ـ ـشـ ــواره اإلف ــريـ ـق ــي ،حـيـنـمــا
يستضيف نظيره القطن التشادي على
استاد بتروسبورت ،في ذهاب دور الـ32
لبطولة الكونفدرالية ،وســط حضور 6
آالف مشجع.
كانت الساعات الماضية شهدت أزمة
مفتعلة بعد رفض مسؤولي نادي القطن
نقل الـمـبــاراة إلــى بــرج الـعــرب ،وإخطار
االتـ ـح ــاد اإلف ــري ـق ــي ب ــذل ــك ،الـ ــذي أخـطــر

بــدوره الزمالك بــاألمــر ،ليقوم مسؤولو
اتحاد الكرة ببحث المسألة ،والحصول
ع ـلــى مــواف ـقــة األمـ ــن بــإقــامــة ال ـل ـقــاء في
بتروسبورت.
وحـ ـ ــرص غـ ـ ــروس ع ـل ــى ع ـق ــد جـلـســة
خاصة مع الالعبين ،إلبعادهم عن الحرب
الـنـفـسـيــة ال ـتــي حــدثــت مــن جــانــب بطل
تشاد ،بعد رفض خوض اللقاء في "برج
ً
ال ـعــرب" بــاالسـكـنــدريــة ،مــؤكــدا لالعبيه
ض ــرورة اللعب بــأعـصــاب هــادئــة وعــدم
االنزالق وراء تشتيت أفكارهم.

كما حذر المدير الفني للزمالك العبيه
من االستهتار ،حتى ال يتكرر سيناريو
البطولة الماضية ،حينما ودع الفريق
ال ـن ـس ـخــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن دور ال ـ ـ ـ ــ ،32فــي
مفاجأة كبيرة أمام فريق واليتا ديتشا
اإلثيوبي بركالت الجزاء الترجيحية.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ي ـس ـع ــى الـ ـقـ ـط ــن إل ــى
مواصلة مغامرته في الكونفدرالية ،بعد
أن نجح في إقصاء جوميدو التوغولي
من دور الـ 64للبطولة.

مصر تتقدم بطلب لتنظيم «أمم إفريقيا »2019

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ت ـق ــدم م ـج ـلــس إدارة ات ـحــاد
كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـم ـص ــري بــرئــاســة
هــانــي أب ــوري ــدة بـطـلــب رسـمــي
إلى االتحاد اإلفريقي لكرة القدم
(ك ـ ــاف) ،لـتـنـظـيــم ب ـطــولــة األم ــم
اإلفريقية  2019والمقرر إقامتها
في يونيو المقبل.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر إقـ ــامـ ــة
الـبـطــولــة ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون ،قبل
أن يقوم "ك ــاف" بسحبها لعدم
جــاهــزيــة الـمــاعــب والـمـنـشــآت،
إلى جانب بعض االضطرابات
األمنية الموجودة هناك ،وفتح
الـبــاب أم ــام دول ال ـقــارة للتقدم
الستضافتها.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم أن اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة
الـ ـمـ ـص ــري سـ ـب ــق أن اس ـت ـب ـعــد
فكرة التقدم بطلب الستضافة
أمم إفريقيا ،فإنه عاد وخاطب
االتحاد االفريقي ،بعدما أعلن
رشيد الطالبي وزيــر الرياضة
الـمـغــربــي ع ــدم نـيــة ب ــاده عــدم
التقدم بطلب لالستضافة.
وعـقــد أش ــرف صبحي وزيــر
ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة الـمـصــري
اج ـت ـم ــاع ــا مـ ــع أحـ ـم ــد شــوب ـيــر
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس اتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة،
لمناقشة عدة ملفات مهمة على
رأسها استضافة بطولة األمم
اإلف ــري ـق ـي ــة ،وشـ ـه ــدت الـجـلـســة
ال ـت ــواص ــل م ــع رئ ـي ــس االت ـح ــاد

هــانــي أب ــوري ــدة ،لـيـتــم االت ـفــاق
عـلــى تــرشــح مـصــر الستضافة
العرس اإلفريقي ،مع تأكيدات أن
هذا الملف يلقى الدعم من وزير
الشباب والرياضة.
وتـ ـ ـق ـ ــرر أن ت ـ ـقـ ــام ال ـب ـط ــول ــة
فـ ــي  4مـ ـ ــدن مـ ــا بـ ـي ــن الـ ـق ــاه ــرة
واإلس ـك ـن ــدري ــة واإلسـمــاعـيـلـيــة
وال ـ ـسـ ــويـ ــس ،م ـق ـس ـم ــة عـ ـل ــى 8
م ــاع ــب ه ـ ــي :اسـ ـت ــاد ال ـق ــاه ــرة
الدولي ،وملعب الدفاع الجوي،
والسالم ،والكلية الحربية ،وبرج
ال ـع ــرب ،واس ـت ــاد اإلس ـك ـنــدريــة،

السالمية خسر أمام
ً
الجيش المصري وديا

واستاد اإلسماعيلية ،واستاد
الجيش بالسويس.
ب ـي ـن ـم ــا سـ ـتـ ـك ــون اس ـ ـتـ ــادات
بتروسبورت وجهاز الرياضة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــري والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاول ـ ـ ــون
ال ـعــرب السـتـضــافــة الـتــدريـبــات
للمنتخبات المشاركة.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،أشـ ـ ــاد ال ـج ـهــاز
ال ـف ـن ــي ل ـم ـن ـت ـخــب م ـص ــر األول
لـكــرة الـقــدم بـقـيــادة المكسيكي
خــافـيـيــر اغ ـي ــري بـطـلــب ات ـحــاد
الكرة لتنظيم البطولة.
وأك ــد هــانــي رم ــزي ال ـمــدرب

ال ـعــام لـلـفــراعـنــة ،أن استضافة
كأس األمم اإلفريقية تعد فرصة
ع ـظ ـي ـمــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب لـلـتـتــويــج
بــالـلـقــب ،مــوضـحــا أن إقــامـتـهــا
في مصر لن تشكل أي عبء على
الالعبين ،السيما أنــه إذا لعب
كــأي منتخب على أرضــه وبين
جماهيره فإنه يضمن المكسب
بنسبة كبيرة.
يذكر أن المنتخب المصري
كان ضمن الصعود لكأس األمم
متصدرا للمجموعة العاشرة،
بصحبة شقيقه التونسي.

خالص العزاء
يـتـقــدم الـقـســم الــريــاضــي فــي جــريــدة "الـجــريــدة"
ب ـخــالــص الـ ـع ــزاء والـ ـم ــواس ــاة م ــن ال ـف ــارس ــة نــوف
العيسى ،لوفاة والدتها أدخلها الله فسيح جناته،
وألهم أسرتها وذويها والجميع الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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إشبيلية يتابع مشواره وأولمبياكوس يطيح ميالن في «يوروبا ليغ»
ةديرجلا
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شهدت المجموعة العاشرة
من الدوري األوروبي في آخر
جوالتها الليلة الماضية
فوز إشبيلية اإلسباني على
كراسنودار الروسي بثالثية
بيضاء وتأهلهما لدور الـ 32
من البطولة ،في ً
حين حقق ً
أولمبياكوس انتصارا مفاجئا
بنتيجة  1-3على ضيفه
ميالنو ليودع األخير منافسات
البطولة.

سيتابع إشبيلية اإلسباني مشواره
ف ــي م ـســاب ـق ـتــه ال ـم ـف ـض ـلــة ،الـ ـت ــي يـحـمــل
رقمها القياسي بعدد األلقاب " ،"5ببلوغه
الــدور الثاني من الــدوري األوروبــي لكرة
القدم "يوروبا ليغ" ،في حين ودع ميالن
اإلي ـط ــال ــي ب ـخ ـس ــارة م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل في
اليونان.
في المجموعة العاشرة ،تغلب إشبيلية
-3صفر على ضيفه كراسنودار الروسي
ً
الذي حجز أيضا البطاقة الثانية.
ودخل إشبيلية ،بطل المسابقة أعوام
 2006و  2007و  2014و  2015و ،2016
إل ــى الـجــولــة الـســادســة األخ ـيــرة مــن دور
ال ـم ـج ـمــوعــات وه ــو ف ــي ال ـم ــرك ــز الـثــانــي
برصيد  9نقاط وبفارق  3عن كراسنودار
المتصدر والمواجهتين المباشرين عن
ستاندار لياج البلجيكي.
وبـفــوزه على ضيفه الــروســي ،تصدر
ال ـ ـنـ ــادي األن ــدلـ ـس ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ب ـف ــارق
ً
المواجهتين المباشرتين ( 2-1ذهــابــا)،
دون أن يمنعه من الحصول على البطاقة
الثانية على حساب ستاندار لياج الذي
اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه بلدية
آكهيسار التركي الذي نال نقطته األولى.
وي ــدي ــن إشـبـيـلـيــة ب ـف ــوزه ال ـغــالــي إلــى
الفرنسي وسام بن يدر الذي حسم اللقاء
ف ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـع ـشــر األول ـ ــى بتسجيله
هــدف ـيــن ( 5و )10وأض ـ ــاف األرجـنـتـيـنــي
كارلوس باكا الثالث من ركلة جزاء تسبب
بها االكوادوري كريستيان راميريز بعدما
أبـعــد مـحــاولــة بــن يــدر بـيــده مــا أدى إلى
طرده (.)49

هيغواين نجم ميالن يجادل حكم المباراة

كما بلغ ممثل إسبانيا اآلخر فياريال
ال ــدور الـثــانــي عــن الـمـجـمــوعــة السابعة،
الـ ـت ــي تـ ـص ــدره ــا ب ـ ـفـ ــارق ال ـمــواج ـه ـت ـيــن
المباشرتين مع رابيد فيينا النمسوي،
وذل ــك بـفــوز األول على ضيفه سبارتاك
م ــوس ـك ــو الـ ــروسـ ــي ب ـه ــدف ــي ال ـن ـي ـج ـيــري
صامويل شوكويزي ( )11والكاميروني
كــارل توكو ايكامبي ( ،)48والثاني على
ضيفه رينجرز االسكتلندي بهدف ديان
ليوبيشيتش (.)84
في المجموعة الثانية عشرة وبتشكيلة
ردي ـفــة إل ــى حــد كـبـيــر غ ــاب عـنـهــا معظم
النجوم ،جنب الفرنسي البديل اوليفييه
جيرو فريقه تشلسي اإلنكليزي ،الضامن
لتأهله والصدارة ،الهزيمة أمام مضيفه
الـمـتــواضــع م ــول ف ـيــدي الـمـجــري وأدرك
ال ـت ـع ــادل  2-2ف ــي رب ــع ال ـســاعــة األخ ـي ــر،
بعد أن كــان فريقه صاحب هــدف التقدم
عبر البرازيلي ويليان ( )30قبل أن يقلب
صاحب األرض الطاولة بهدفي الويلزي
ايثان امبادو ( 32خطأ في مرمى فريقه)
والفرنسي لويك نيغو (.)56
ورفع النادي اللندني رصيده إلى 16
نـقـطــة ف ــي الـ ـص ــدارة ب ـف ــارق  7ن ـقــاط عن
باتي بوريسوف البيالروسي ،الذي حسم
البطاقة الثانية بفوزه على مضيفه باوك
سالونيكي اليوناني  1-3رغم إكماله اللقاء
بعشرة العبين منذ الدقيقة .62

هزيمة ثقيلة لميالن
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ،أطـ ــاح
أولـمـبـيــاكــوس بــالـعـمــاق مـيــان بالفوز
ً
عليه  ،1-3حاسما البطاقة الثانية على
حـســاب رج ــال ال ـمــدرب جـيـنــارو غــاتــوزو
ب ـف ــارق األه ـ ـ ــداف ،ب ـعــد أن ت ـع ــادال بـعــدد
النقاط ( )10والمواجهتين المباشرتين
(فاز كل منهما على أرضه .)1-3
واع ـت ـقــد ال ـفــريــق اإلي ـطــالــي أن ــه ضمن
ب ـطــاق ـتــه ع ـن ــدم ــا ق ـل ــص ال ـ ـفـ ــارق بـفـضــل
الكولومبي كريستيان زاباتا في الدقيقة
ً
 ،72معوضا الهدف الثاني الــذي تسبب
به في شباك فريقه عندما حول الكرة في
مرمى حارسه بالخطأ ( )70وذلك بعد 10
دقائق على الهدف األول ألولمبياكوس
بواسطة السنغالي بابو أبو سيسيه (.)60
ل ـكــن ال ـح ـكــم م ـنــح ال ـف ــري ــق ال ـيــونــانــي
رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ــزاء غـ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة اح ـت ـس ـب ـهــا
عـلــى الـقــائــد ايـنـيــاسـيــو أب ــات ــي ،ونـفــذهــا
كونستانتينوس فورتونيس (.)81
ول ـحــق أولـمـبـيــاكــوس بــريــال بيتيس
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بانيغا نجم إشبيلية يحتفل بالهدف الثالث لفريقه
اإلسباني المتصدر ،الــذي تعادل بدوره
م ـ ــع م ـض ـي ـف ــه ال ـ ـم ـ ـتـ ــواضـ ــع دودي ـ ــان ـ ــج
اللوكسمبورغي صفر-صفر.
وانتزع رين الفرنسي البطاقة الثانية
في المجموعة الحادية عشرة من ضيفه
اس ـت ــان ــا ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ــي ب ــال ـف ــوز عليه
بهدفين للسنغالي اسماعيال ســار (68
و ،)73ليلحق بدينامو كييف األوكراني
ال ـ ــذي اح ـت ـفــظ ب ــالـ ـص ــدارة ب ـف ـضــل ف ــارق
الـمــواجـهـتـيــن الـمـبــاشــرتـيــن م ــع الـفــريــق
ً
ً
الفرنسي (فاز ذهابا وإيابا) ،رغم خسارته
عـلــى أرض ــه أم ــام يابلونيتش التشيكي
صفر.1-
وح ـ ـسـ ــم غـ ـن ــك ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي وم ــال ـم ــو
السويدي بطاقتي المجموعة التاسعة
ب ـف ــوز األول ع ـلــى ضـيـفــه ســارب ـس ـبــورغ
الـنــروجــي -4صـفــر ،والـثــانــي على ضيفه
ً
بشكتاش التركي -1صفر ،علما أن الفرق
األربعة دخلت إلى الجولة األخيرة وهي
تملك فرصة التأهل.
وفـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة ،ح ــول
ايـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت األلـمــانــي تخلفه
أم ــام مـضـيـفــه التـسـيــو اإلي ـطــالــي بـهــدف

األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي خ ــواكـ ـي ــن ك ـ ــوري ـ ــا (،)56
إل ـ ــى ف ـ ــوز  1-2ب ـف ـضــل ه ــدف ــي ال ـصــربــي
مـيــات غاتشينوفيتش ( )65والفرنسي
سيباستيان هاليه (.)71
وكان الفريقان ضامنين لتأهلهما كما
ً
كانت الصدارة محسومة أيضا لمصلحة
الفريق األلماني.
وفي المجموعة ذاتها ،أنهى مرسيليا
الفرنسي وصيف بطل الموسم الماضي
مشاركته القارية بهزيمة خامسة من أصل
ست مباريات ،وجاءت بنتيجة مذلة على
أرضــه أمــام أبــولــون ليماسول القبرصي
ً
 ،3-1متأثرا بالنقص العددي في صفوفه
بعد طــرد السنغالي بوبكر كــامــارا منذ
الــدقـيـقــة الـثــامـنــة لـتـسـبـبــه بــركـلــة ج ــزاء،
ثــم األرجنتيني لــوكــاس أوكــامـبــوس في
الثواني األخيرة.
وف ـ ــي ال ـث ــان ـي ــة ،ل ــم ي ـس ـت ـغــل الي ـبــزيــغ
األلماني الخدمة التي قدمها له ريد بول
سالزبورغ النمسوي الــذي تملكه نفسه
شركة مشروب الطاقة "ريد بــول" ،بفوزه
على مضيفه سلتيك االسكتلندي ،1-2
لـكــي يـخـطــف بـطــاقــة الـتــأهــل مــن األخـيــر

العنصرية تجبر «البلوز» على معاقبة جمهوره
تعهد تشلسي اإلنكليزي باتخاذ "أقسى إجــراء
ممكن" بحق أي من مشجعيه ،الذين أطلقوا أمس
األول في بودابست هتافات معادية للسامية ،وذلك
بعد أي ــام فقط مــن حــرمــان أربـعــة مشجعين لــه من
دخول الملعب ،بسبب إهانات عنصرية بحق مهاجم
مانشستر سيتي رحيم سترلينغ.
ويــأتــي مــوقــف الـنــادي اللندني بعد ال ــذي صدر
عــن قسم صغير مــن مشجعيه مــن هتافات مهينة
تحمل طابعا معاديا للسامية بحق مشجعي الغريم
المحلي توتنهام ،بعد انطالق مباراة الخميس ضد
مضيفه فيدي الروماني ( )2-2في الجولة السادسة
األخيرة من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ".
وأطلق تشلسي في يناير الماضي حملة للتوعية
والتثقيف حــول مـعــاداة السامية ،إن كــان فــي كرة
القدم بشكل عام ،أو النادي المملوك من الملياردير
الروسي اليهودي رومان إبراموفيتش ،الذي عبر عن
اشمئزازه مما حصل أمس األول.

وق ــال مـتـحــدث بــاســم ال ـن ــادي الـلـنــدنــي "م ـعــاداة
الـســامـيــة وأي ن ــوع آخ ــر مــن الـكــراهـيــة الــديـنـيــة أو
العرقية أمر بغيض بالنسبة لهذا النادي واألغلبية
الساحقة من مشجعينا .ال مكان لذلك في تشلسي
أو في أي من مجتمعاتنا".
وتابع "لقد صرحنا عن ذلك (اإلدانة) بصوت عال
وواضح في العديد من المناسبات ،إن كان من المالك
أو مجلس اإلدارة والمدربين والالعبين .أي شخص
ال يستطيع اسـتـخــدام ال ـقــدرات العقلية لفهم هذه
الرسالة البسيطةُ ،
ووجد أنه تسبب في العار للنادي
باستخدامه كلمات أو أعماال معادية للسامية أو
عنصرية ،فسيواجه أقسى إجراء ممكن من النادي".
وفـتـحــت تشلسي وال ـشــرطــة تـحـقـيـقــات بـعــد أن
وجهت إســاء ات عنصرية بحق مهاجم مانسستر
سيتي سترلينغ مــن قبل قسم مــن أنـصــار الفريق
خ ــال م ـب ــاراة األس ـب ــوع ال ـمــاضــي فــي "سـتــامـفــورد
بريدج".

إذ اكـتـفــى بـ ــدوره بــالـتـعــادل عـلــى أرضــه
مع روزنبرغ النروجي  1-1بعد أن تقدم
بـهــدف الـبــرازيـلــي مــاتـيــوس كــونـيــا ()47
حتى الدقائق األربع األخيرة قبل أن تهتز
شباكه عبر توري ريغينيوسن (.)86
وبــال ـتــالــي ،ل ـحــق سـلـتـيــك بــريــد ب ــول،
صاحب الصدارة والعالمة الكاملة ،بعدما
تفوق على اليبزيغ بفارق نقطتين.

فوز خامس ألرسنال
وفي الخامسة ،أنهى أرسنال اإلنكليزي
دور المجموعات بفوز خامس هامشي
على حساب مضيفه قره باخ األذربيجاني
ً
-1صفر ،ألنه كان ضامنا لتأهله بصحبة
سبورتينغ البرتغالي الفائز بدوره على
فورسكال بولتافا األوكراني -3صفر.
وع ــاد إلــى تشكيلة أرسـنــال الفرنسي
ً
لوران كوسييلني الذي بدأ أساسيا للمرة
األول ــى منذ إي ــاب ال ــدور نصف النهائي
لنسخة العام الماضي ضد أتلتيكو مدريد
اإلسباني في مايو الماضي ،أي منذ 224
ً
يوما ،بعد تعافيه من اإلصابة.

ً
كـمــا لـعــب أســاسـيــا األلـمــانــي مسعود
أوزي ــل وكــان خلف الـهــدف الوحيد الــذي
سجله الـفــرنـســي ألـكـسـنــدر الكــازيــت في
الدقيقة .16
وفـ ـ ــي الـ ـث ــالـ ـث ــة ،لـ ـح ــق س ــافـ ـي ــا بـ ــراغ
التشيكي بضيفه زينيت سان بطرسبورغ
الــروســي إلــى ال ــدور الثاني بالفوز عليه
-2صفر ،مما جعل فــوز بــوردو الفرنسي
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه كــوب ـن ـهــاغــن ال ــدن ـم ــارك ــي
-1صفر دون فائدة.
وفي األولى ،أنهى باير ليفركوزن دور
المجموعات بـفــوز هامشي كــاســح على
مضيفه آيك الرنكا القبرصي  1-5بفضل
ثنائية لكل من دومينيك كوهر ( 28و)68
واألرج ـن ـت ـي ـنــي ل ــوك ــاس أالريـ ـ ــو ( 41من
ركلة جزاء و )86وهدف للبرازيلي باولو
هنريكي (.)78
ً
وكان ليفركوزن ضامنا لتأهله بصحبة
زيوريخ السويسري ،وتمكن من المحافظة
على صدارته بفارق  3نقاط عن منافسه
بعد أن اكتفى األخير بالتعادل مع مضيفه
لودوغورتس البلغاري .1-1

ً
ً
سامباولي مدربا جديدا لسانتوس
أعلن نــادي سانتوس البرازيلي ،أمــس األول ،أنــه وقــع عقدا مع الـمــدرب السابق
للمنتخب األرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي ،لإلشراف على فريقه اعتبارا
من .2019
وقال نادي والية ساو باولو عبر حسابه في تويتر "وقع سانتوس وخورخي
سامباولي اتفاقا مكتوبا .سيتم االنتهاء من التفاصيل األخيرة خالل اجتماعات
نهاية األسبوع".
وال يرتبط الـمــدرب سامباولي ( 58عاما) بــأي عقد منذ رحيله عن
المنتخب األرجـنـيـتـنــي بـعــد الـفـشــل فــي مــونــديــال  2018فــي روسـيــا
والخروج من ثمن النهائي على يد فرنسا ( ،)4-3التي توجت الحقا
باللقب العالمي بفوزها على كرواتيا  2-4في النهائي.
وسيشغل المدرب سامباولي في سانتوس ،النادي الذي تخرج في صفوفه
األسطورة بيليه والنجم نيمار ،منصبا شغر برحيل كوكا الذي استقال بسبب
مشاكل في القلب.
وأنهى سانتوس ،الذي لم يفصح عن مدة وقيمة العقد مع سامباولي ،الدوري
هذا الموسم في المركز العاشر بفارق  30نقطة عن بالميراس البطل ،ويلهث فريق
"األسماك" وراء لقب تاسع في البطولة وأول منذ .2004

جماهير تشلسي

سامباولي

نيمار :المونديال ال يزال في ذهني أرسنال وتشلسي يتأهبان لخطف دينيس سواريز

نيمار

أكد المهاجم البرازيلي نيمار أنه لم ينس حتى
اآلن خروج منتخب بالده من ربع نهائي مونديال
روسيا  2018على يد بلجيكا.
وقال نيمار ،في فيديو دعائي نشره على قناته،
بموقع "يــوتـيــوب" أمــس األول "لــم أنــس األمــر بعد.
كأس العالم اليزال في ذهني .خضت البطولة بعد
إصابة خطيرة تجاوزتها كي أكون حاضرا في تلك
اللحظة التي نفوز بها باللقب ،ولكن هذا لم يحدث
هذه المرة".
وودع منتخب الـبــرازيــل البطولة بعد خسارته
 2-1على يــد بلجيكا فــي ربــع الـنـهــائــي ،وك ــان أداء
نيمار محل انتقادات ،وأجمع العبون سابقون على

أن مهاجم بــاريــس ســان جــرمــان يفتقد "االستقرار
الـنـفـســي" ،ويـبــالــغ فــي ردود فـعـلــه فــي ال ـم ـنــاورات
االحتكاكية مع منافسيه.
وقال نيمار في الفيديو إنه يتمنى تحقيق حلمه،
وأن يتوج ببطولة العالم في مونديال قطر .2022
وقــال "سأكرس األربعة أعــوام القادمة للوصول
إلى المونديال القادم .من يعلم ربما نحضر الكأس
للبرازيل".
وأك ــد نـيـمــار أن حـلـمــه الـمـهـنــي أن ي ـفــوز بـكــأس
العالم ،أما على الصعيد الشخصي فكان أن ينجب
ابنا ،وهو األمر الذي حققه قبل سنوات بالفعل.
(إفي)

كشفت تـقــاريــر صـحــافـيــة ،أم ــس ،أن العــب
برشلونة دينيس سواريز سيرحل عن قلعة
ال ـكــامــب ن ــو ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت الـشـتــوي
المقبل ،وأن أرس ـنــال وتشلسي هما األقــرب
للحصول على خدماته.
وأشــارت صحيفة "ماركا" إلى أن سواريز
قرر الرحيل عن البالوغرانا ،الــذي ال يمنحه
ال ـ ــدور الـ ــذي ك ــان يـتـطـلــع إل ـي ــه ،فـمـنــذ بــدايــة
الـمــوســم لــم يحصل ســوى على دقــائــق لعب
م ـعــدودة ،س ــواء فــي ال ــدوري اإلسـبــانــي لكرة
القدم أو في دوري أبطال أوروبا.

وفي ظل هذا الوضع ،أبدى الالعب بوضوح
رغـ ـبـ ـت ــه فـ ــي ال ــرحـ ـي ــل عـ ــن صـ ـف ــوف الـ ـن ــادي
الـكـتــالــونــي فــي يـنــايــر الـمـقـبــل ،وس ــواء إدارة
البرسا أو مــدرب الفريق إرنستو فالفيردي
ليس لديهما مانع في رحيله.
لكن برشلونة يتطلع للحصول على عرض
مرض من النادي ،الذي قد يرغب في الحصول
على خدمات الالعب صاحب الـ 24عاما.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ي ـع ـت ـب ــر أرسـ ـن ــال
وتشلسي هما األقــرب الستقدام سواريز ،إذ
بــدأت بالفعل مـحــادثــات بين األط ــراف خالل

األيام األخيرة ،بحسب الصحيفة التي أبرزت
أن كال الناديين ينتظران ردا حاسما وسريعا
من الالعب.
وأشارت "ماركا" إلى أن سواريز يراهن على
العودة للبريميير ليغ ،فهي بطولة يعرفها
بالفعل ،ألنه كان العبا بين صفوف مانشستر
سيتي قبل انتقاله إلى برشلونة.
يشار إلى أن سواريز يتبقى له عام ونصف
الـعــام فــي عقده مــع البرسا المستعد لبيعه
مقابل مبلغ يتراوح بين  10و 15مليون يورو.
(إفي)

مواجهة عربية بين العين والترجي في كأس العالم لألندية
يلتقي الـعـيــن بـطــل اإلم ـ ــارات مع
ال ـت ــرج ــي ال ـتــون ـســي ب ـطــل إفــريـقـيــا
ال ـيــوم فــي رب ــع نـهــائــي ك ــأس العالم
لألندية لكرة القدم ،التي تستضيفها
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ح ـت ــى  22دي ـس ـم ـب ــر ،فــي
مواجهة عربية هي الرابعة من نوعها
في البطولة.
وفـ ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ض ـمــن ربــع
النهائي الـيــوم أيـضــا ،يلعب كاشيما
انـ ـتـ ـل ــرز الـ ـي ــاب ــان ــي بـ ـط ــل آس ـ ـيـ ــا ،مــع
ديـبــورتـيـفــو غ ــواداالخ ــار المكسيكي
ب ـطــل ال ـكــون ـكــاكــاف ،ع ـلــى ان يلتقي
الفائز بينهما ريال مدريد اإلسباني
ب ـط ــل أوروب ـ ـ ــا
وح ـ ـ ــام ـ ـ ــل
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــب
ي ـ ـ ـ ــوم 19
الجاري.
وي ـ ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ـ ــل
ا ل ـ ـع ـ ـي ـ ــن ان ت ـب ـت ـس ــم
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة م ـ ـ ـجـ ـ ــددا

شيوتاني نجم العين

لمصلحة فــرق عــرب آسيا على حساب
نظرائهم من إفريقيا ،بعدما عرف ممثل
القارة الصفراء الفوز في ثالث مباريات
جمعتهم سابقا.
وفــاز النصر السعودي على الرجاء
البيضاوي المغربي  3-4فــي النسخة
األولــى عــام  ،2000واالتـحــاد جــدة على
األه ـل ــي ال ـم ـصــري -1ص ـف ــر ف ــي ،2005
وخ ـســر ال ـتــرجــي نـفـســه ف ــي الـمــواجـهــة
العربية الثالثة أمام السد القطري 2-1
في .2011
وستكون الـمـبــاراة العربية الرابعة
منتظرة للعين والترجي لتحقيق إنجاز
أول من نوعه لهما بالتأهل إلى نصف
النهائي ومالقاة ريفرباليت األرجنتيني
بطل أميركا الجنوبية في  18الجاري.
وتخطى العين فــي الـمـبــاراة األولــى
عقبة ويلينغتون النيوزيلندي بصعوبة
بالغة بعد التمديد بــر كــات الترجيح
 ،3-4ع ـنــدمــا حـ ــول ت ــأخ ــره ف ــي الــوقــت
األصلي من صفر 3-إلى تعادل .3-3

ويـ ـع ــرف ال ـع ـي ــن ج ـي ــدا أن مــواج ـهــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرجـ ـ ــي تـ ـخـ ـتـ ـل ــف ك ـ ـل ـ ـيـ ــا ع ـ ـ ــن ت ـي ــم
وي ـل ـي ـن ـغ ـتــون ،وان ع ـل ـيــه ال ـت ـخ ـلــي عن
األخطاء الدفاعية التي وقع فيها العبوه
أمام بطل أوقيانيا في المباراة األولى،
ف ــي حـ ــال اراد تـ ـك ــرار انـ ـج ــاز مــواط ـنــه
الجزيرة الذي تأهل لنصف النهائي في
النسخة الماضية.
وسـيـعــانــي بـطــل اإلمـ ــارات مــن كونه
خــاض م ـبــاراة مجهدة بدنيا األربـعــاء
امتدت الــى شوطين اضافيين ،بعكس
الترجي الــذي يخوض مباراته األولــى
في البطولة.
وبــإم ـك ــان مــامـيـتــش االع ـت ـم ــاد ،منذ
بــدايــة ال ـم ـبــاراة ،عـلــى خــدمــات الــدولــي
السويدي ماركوس بيرغ ،الذي بقي على
مقاعد االحتياطي في لقاء ويلينغتون
بسبب مرضه بالحمى ،قبل ان يشارك
في الدقيقة  78ويسجل هدف التعادل
 3-3بعد سبع دقائق من نزوله.
وسيكون بيرغ مع المصري حسين

الشحات ،والمالي تونغو دومبيا الذي
سـجــل هــدفــا فــي مـشــاركـتــه األولـ ــى مع
بطل اإلمــارات قادما من دينامو زغرب
الكرواتي ،والبرازيلي كايو فرنانديز،
وال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي تـ ـس ــوك ــاس ــا ش ـي ــوت ــان ــي،
وحــارس المرمى الدولي خالد عيسى،
الذي نال جائزة أفضل العب في المباراة
امام الفريق النيوزيلندي بعد تصديه
لركلتي ترجيح ،نقطة الثقل في تشكيلة
العين.

الترجي والمشاركة الثانية
مــن جهته ،يطمح الترجي أن تكون
مشاركته الثانية في البطولة أفضل من
األولى عام  ،2011عندما خسر أمام السد
 2-1في ربع النهائي ،ثم أمام مونتري
ال ـم ـك ـس ـي ـكــي  3-2ف ــي م ـ ـبـ ــاراة تـحــديــد
صاحبي المركزين الخامس والسادس.
واختبر ثالثة العبين من التشكيلة
الحالية للترجي ا لـمـشــار كــة السلبية

األولى في  2011وهم حارس المرمى
م ـعــز ب ــن شــري ـف ـيــة ،وخ ـل ـيــل ش ـمــام،
وسامح الدربالي.
وي ـ ـضـ ــم ال ـ ـتـ ــرجـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن
قـ ـ ــادوه إلحـ ـ ــراز ل ـقــب دوري أب ـطــال
اف ــري ـق ـي ــا ع ـل ــى حـ ـس ــاب األه ـل ــي
المصري ،مثل طه الخنيسي،
وال ـك ــام ـي ــرون ــي ف ــران ــك ك ــوم،
وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي
كوليبالي ،وهيثم الجويني،
وأنـ ـي ــس ال ـ ـبـ ــدري ،وسـعــد
بقير.

محمد يعقوبي نجم الترجي

ةديرجلا
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رياضة

مانشستر سيتي الستعادة نغمة
الفوز على حساب إيفرتون
ً
سيكون مانشستر سيتي مطالبا
باستعادة نغمة االنتصارات،
خالل مباريات المرحلة السابعة
عشرة من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم ،عندما يلتقي
ضيفه إيفرتون.

ي ـس ـع ــى م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي،
ح ــام ــل الـ ـلـ ـق ــب ،إلـ ـ ــى ت ــأكـ ـي ــد أن
خ ـســارتــه األول ـ ــى ه ــذا الـمــوســم
أم ـ ـ ــام ت ـش ـل ـس ــي لـ ــم تـ ـك ــن س ــوى
غيمة عابرة ،عندما يستضيف
ايـ ـف ــرت ــون ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
السابعة عشرة من بطولة إنكلترا
لكرة القدم.
على ملعب االتـحــاد ،يتواجه
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي مـ ــع ضـيـفــه
اي ـ ـفـ ــرتـ ــون ،فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة يـسـعــى
فيها االول الــى اسـتـعــادة نغمة
ال ـف ــوز ،بـعــد ان مـنــي بـخـســارتــه
االول ـ ــى ه ــذا ال ـمــوســم بسقوطه
ام ــام تشلسي صـفــر 2-األسـبــوع
الماضي.
و لـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف مـ ـ ـ ــا اذا ك ـ ــان
األرجنتيني سيرخيو ا غــو يــرو
اف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ
مانشستر سيتي سيكون جاهزا
لخوض المباراة بعد غيابه عن
صـفــوف فــريـقــه فــي االسبوعين
األخيرين.
وي ـ ـع ـ ــان ـ ــي س ـ ـي ـ ـتـ ــي ف ـ ـ ــي خ ــط
ال ـم ـق ــدم ــة فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة االخ ـ ـيـ ــرة،
السـيـمــا ان ال ـبــرازي ـلــي غــابــريــال
جيزوس لم يسجل اي هدف في
الــدوري منذ اغسطس الماضي،
وهـ ـ ـ ــو لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن اس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا ضــد

تشلسي في لقاء القمة األسبوع
ال ـمــاضــي ،لكنه خ ــاض الـمـبــاراة
ضد هوفنهايم االلماني بأكملها
االربعاء الماضي.
وكان جيزوس بدأ مسيرته في
صفوف مانشستر سيتي بشكل
رائ ــع ،حتى انــه كــان ينظر عليه
عـلــى ان ــه تـهــديــد ج ــدي الغــويــرو
قـبــل ان يـتــراجــع مـسـتــواه بشكل
كبير هذا الموسم.

توتنهام يواجه بيرنلي
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،دخ ــل تــوتـنـهــام
ط ــرف ــا ج ــدي ــا ف ــي ال ـ ـصـ ــراع عـلــى
اللقب ،حيث ال يتخلف إال بفارق
 6نقاط عــن ليفربول المتصدر،
وس ـي ـخــوض م ـب ــاراة سـهـلــة ضد
بيرنلي احد فرق الذيل.
كـ ـم ــا نـ ـج ــح ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ـق ـي ــادة
مدربه االرجنتيني ماوريتسيو
بــوكـيـتـيـنــو ف ــي ان ـت ــزاع الـتـعــادل
 1-1في ملعب كامب نو الخاص
بـبــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،ليضمن
الثالثاء بطاقة التأهل للدور ثمن
النهائي من دوري ابطال اوروبا.
وشهدت األيام األخيرة تقارير
ع ـ ــدة فـ ــي ال ـص ـح ــف االن ـك ـل ـيــزيــة
واالسبانية ربطت اسم بوكيتينو

العبو مانشستر سيتي خالل مباراة سابقة
ب ــاالن ـت ـق ــال ل ـت ــدري ــب مــانـشـسـتــر
يونايتد وريال مدريد في نهاية
الموسم الحالي.
وأشاد به ظهير ايسر توتنهام
ومنتخب انكلترا داني روز بقوله
"لـ ـي ــس مـ ـص ــادف ــة الـ ـح ــدي ــث عــن
امكانية تولي بوكيتينو االشراف
على تدريب مانشستر يونايتد

او ريال مدريد .انه يستحق ذلك،
ألن ما قام به في السنوات االربع
او الخمس االخيرة مدهش حقا.
لقد قــام بتغيير طريقة تفكيرنا
في اللعب ونظرة اآلخرين الينا
من الخارج".
ويتطلع ويستهام لمواصلة
انـطــاقـتــه األخ ـي ــرة عـنــدمــا يحل

سكيلوتو لن يجدد عقده مع بوكا

مونديال
تؤيد
االتحادات
إنفانتينو:
ً
قطر  ٢٠٢٢بمشاركة  48فريقا

إنفانتينو

قال جياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) ،أمس ،إن االتحاد مازال يفكر في إمكانية
خوض مونديال قطر  2022بـ 48فريقا بدال من  ،32وأن
معظم االتحادات تدعم هذه الفكرة ،رغم أنه لم يتخذ أي
قرار نهائي بهذا الشأن بعد.
وص ــرح ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي بــالــدوحــة
"معظم االتحادات تدعم هذه الفكرة،
ألن  16فــريـقــا آخ ــر سـتـشــارك في
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وس ـي ـح ـل ــم  50أو
 60منتخبا آ خــر يــن بالتأهل
للمونديال ،وهو ما سيجعل
هناك فرقا كبيرا في التحضير
للبطولة".
وأشار إنفانتينو في ختام

برشلونة أمام ليفانتي في ثمن
نهائي كأس إسبانيا
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة
القدم ،أمس األول ،عن مواجهة برشلونة حامل اللقب في المواسم
األربعة األخيرة ومتصدر الدوري حاليا ،مع ليفانتي ،فيما يلتقي
غريمه ريال مدريد مع جالده في النسخة السابقة ليغانيس.
وقبل لقاء الذهاب في يناير ،يحل برشلونة ضيفا على ليفانتي
س ــادس الـتــرتـيــب األح ــد فــي خـتــام الـمــرحـلــة الـســادســة عـشــرة من
الدوري.
وأوقـعــت قرعة ثمن النهائي أتلتيكو مدريد ثالث ال ــدوري مع
صــاحــب الـمــركــز الـتــاســع جـيــرونــا ،فيما يــواجــه اشبيلية الثاني
ووصـيــف بطل الموسم الـمــاضــي ،اتلتيك بلباو ،صاحب المركز
الثامن عشر في الــدوري والمهدد بالهبوط في حال استمر على
هذا المنوال.
ويملك ريال مدريد ،رابع الدوري ،فرصة الثأر لخروجه من ربع
نهائي المسابقة الموسم الماضي ،إذ وضعته القرعة في مواجهة
جالده ليغانيس.
وتبدو المهمة نظريا سهلة بالنسبة الى الفريق الملكي ورفاق
الكرواتي لوكا مودريتش المتوج هذا العام بكل األلقاب المخصصة
ألفضل العب ،لكن الكلمة الفصل ستكون على أرض الملعب.
وستطبق تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو "فــي أيــه آر" ألول
مرة في هذا الــدور الذي يقام ذهابه بين  8و 10يناير ،وإيابه في
 16و 17منه.
وكــان برشلونة توج بلقب الموسم الماضي بفوزه الكبير في
المباراة النهائية على أشبيلية  5-صفر.

ضيفا على فريق فولهام صاحب
المركز األخير.
وبـ ـع ــدم ــا اس ـت ـه ــل وي ـس ـت ـهــام
الموسم بأربع هزائم متتالية ،قفز
الفريق إلى المركز الحادي عشر.
وقال مانويل بيلغريني مدرب
الـفــريــق ،ال ــذي حـقــق فــريـقــه أربــع
انـتـصــارات مــن آخــر  6مـبــاريــات:

القمة التنفيذية للفيفا -والتي أقيمت في الفترة من  11إلى
 13من الشهر الجاري بقطر -إلى أن القرار النهائي سيعلن
في مارس المقبل.
وأضاف السويسري ،في إشارة إلى إمكانية خوض بعض
المباريات في البالد المجاورة ،والتي يدخل بعضها في
أزمــات دبلوماسية مع قطر "نتشاور مع قطر لنرى إذا ما
كانت قادرة على فعل هذا أم ال ،أنا لست ساذجا فأنا أقرأ
األخبار ،ولكننا في كرة القدم ال السياسة ،وإذا كان هناك
شيء جيد لكرة القدم فيجب علينا دراسته ،وإذا كان األمر
ممكنا فلم ال؟".
وفي الوقت ذاته ،أكد أنه ال يريد إطالة مدة كأس العالم في
حال مشاركة المزيد من الفرق قائال "تغيير موعد المونديال
من الصيف إلى نوفمبر كان قرارا صعبا بالفعل".
(إفي)

كشفت صحيفة "أوليه" الرياضية األرجنتينية أن المدرب جييرمو
باروس سكيلوتو لن يجدد عقده مع نادي بوكا جونيورز ،والذي
ينتهي في  31الجاري.
وذكرت الصحيفة أن سكيلوتو وشقيقه التوأم جوستافو
اجتمعا مع رئيس النادي ،دانييل أنخيليسي ،واتفقا على
أنهما لن يكمال مشوارهما مع الفريق عقب انتهاء مدة العقد
بنهاية العام الحالي.
وجــاء هــذا القرار بعدما خسر الفريق في إيــاب نهائي
بطولة كأس ليبرتادوريس يوم األحد الماضي أمام غريمه
األزلي ريفر بليت ( )1-3على ملعب (سانتياغو برنابيو)
في إسبانيا.
وتولى التوأم مسؤولية تدريب الفريق في عام ،2016
وتمكنا من حصد لقبي لبطولة الدوري األرجنتيني،
ووصال بالفريق لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس
عــام  ،2016ثــم النهائي هــذا الـعــام الــذي خسره الفريق
لمصلحة "المليونيرات".
(إفي)

سكيلوتو

 50نقطة و«تريبل دبل» لهاردن في سلة ليكرز
استعرض جيمس ه ــاردن بـقــوة ،فسجل 50
نقطة ،و 11تمريرة حاسمة ،و 10متابعات ليحقق
"تريبل دبل" ويقود فريقه الى فوز الفت على لوس
أنجلس ليكرز  ،126-111ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين في كرة السلة ،الذي شهد
عودة النجم األلماني المخضرم ديرك نوفيتسكي
إلى المالعب ،بعد غياب استمر ثمانية أشهر ،إثر
خضوعه لعملية جراحية في كاحله.
وهي المرة الثانية التي ينجح فيها هاردن
فــي تسجيل "تريبل دبــل" ( 10نقاط على األقــل
فــي ثالثة عناصر مــن اإلح ـصــاء ات األساسية)
هذا الموسم والـ 37في مسيرته ،والمرة الثانية
أيضا التي يسجل فيها  50نقطة.
وأض ــاف العــب االرت ـكــاز السويسري كلينت
كــابـيــا  16نقطة وكــريــس بــول  14نقطة مــع 9
تمريرات حاسمة.
وحقق سان انتونيو سبيرز فوزا عريضا على
لوس أنجلس كليبرز  125-87بفضل  27نقطة
سجلها الماركوس الدريدج ،وساهم في الفوز
أيضا رودي غاي مع  21نقطة وديمار ديروزان،
واإلي ـطــالــي مــاركــو بيلينيلي ،وس ـجــل كــل من
األخيرين  14نقطة.
وبـ ـ ــات ال ـن ـج ــم األلـ ـم ــان ــي ال ـم ـخ ـض ــرم ديـ ــرك
نوفيتسكي أول العــب فــي تــاريــخ ال ــدوري يدافع
ع ــن أل ـ ــوان فــريــق واحـ ــد عـلــى م ــدى  21مــوسـمــا،
عندما شــارك مــع داالس مافريكس فــي المباراة
التي خسرها امام فينيكس صنز  .89-99وخاض

"إذا بدأ الموسم بعد الخسارة في
أول أربع مباريات كان بإمكاننا
أن ن ـكــون ف ــي ال ـمــركــز ال ـس ــادس،
بفارق نقطة واحدة خلف تشلسي
(صاحب المركز الرابع)".
وأض ـ ـ ــاف" :ولـ ـك ــن ال ـم ـبــاريــات
األرب ـ ــع م ــوج ــودة ،لــذلــك نـحـتــاج
إلى استغالل هذا في المباريات

الـمـقـبـلــة لـلـتـعــافــي م ــن بــدايـتـنــا
السيئة".
وف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات االخ ـ ـ ـ ــرى،
يلتقي هادرسفيلد مع نيوكاسل،
ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ـ ـ ــاالس مـ ــع لـيـسـتــر
س ـي ـتــي ،وات ـ ـفـ ــورد م ــع ك ــاردي ــف
س ـ ـي ـ ـتـ ــي ،ول ـ ـفـ ــرهـ ــام ـ ـب ـ ـتـ ــون مــع
بورنموث.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

كأس العالم لألندية
4:00

كاشيما  -غواداالخارا

beINSPORTS HD1

7:30

الترجي  -العين

beINSPORTS HD1

الدوري اإلنكليزي
3:00

مانشستر سيتي  -ايفرتون

beINSPORTS HD2

6:00

توتنهام  -بيرنلي

beINSPORTS HD2

6:00

كريستال باالس  -ليستر

beINSPORTS HD7

الدوري اإلسباني
هاردن نجم روكتس
نوفيتسكي ست دقائق وسجل نقطتين ،علما بأنه
كان يشارك للمرة األولى هذا الموسم منذ ان خضع
لعملية جراحية في كاحله في أبريل الماضي.
وكـ ــان ت ــي ج ــاي وارن أف ـض ــل مـسـجــل في
صفوف فينيكس مع  30نقطة ،وأضاف جمال
كروفورد  17نقطة.

ووضــع أورالن ــدو ماجيك حــدا لثالث هزائم
تواليا بفوزه على شيكاغو بولز  ،97-91وكان
المونتينيغري نـيـكــوال فوسيفيتش األ فـضــل
تسجيال في صفوف الفائز مع  26نقطة بينها
 10في الربع األخير ،ونجح في  10متابعات.

6:15

بلد الوليد – اتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD3

8:30

ريال مدريد  -فايكانو

beINSPORTS HD3

10:45

ايبار  -فالنسيا

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
8:00

انتر ميالن  -أودينيزي

beINSPORTS HD4

10:30

تورينو  -يوفنتوس

beINSPORTS HD4

يوفنتوس للتحليق أكثر في الصدارة واإلنتر لتضميد جراحه األوروبية
يسعى يوفنتوس إلى مواصلة
عروضه القوية ،وتحقيق
الفوز على جاره تورينو ،عندما
يتواجهان اليوم ضمن المرحلة
السادسة عشرة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.

ديباال نجم يوفنتوس

اكتشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،بعد
انتقاله من ريال مدريد اإلسباني إلى يوفنتوس ،أن
فريقه الجديد "يرفض خسارة مباراتين ،ضد إنتر
وتورينو".
لــذا ستكون مواجهة حامل اللقب فــي آخــر سبع
س ـنــوات مــع مضيفه وج ــاره تــوريـنــو ال ـيــوم ،األب ــرز
فــي المرحلة السادسة عشرة مــن ال ــدوري اإليطالي
لكرة القدم ،والتي ستقام بعد جرح خــروج فريقين
إيـطــالـيـيــن مــن دور الـمـجـمــوعــات فــي دوري أبـطــال
أوروبا.
وتـشـكــل زي ــارة يــوفـنـتــوس لملعب ج ــاره الـلــدود
فرصة للحفاظ على فارق النقاط الثماني التي تفصله
عــن أق ــرب منافسيه نــابــولــي ،ال ــذي ودع المسابقة
ال ـقــاريــة مـنـتـصــف األس ـب ــوع ،عـلــى غ ــرار ان ـتــر ثــالــث
الترتيب ،الذي يبتعد بفارق كبير يبلغ  14نقطة عن
"السيدة العجوز".
ويخوض يوفنتوس المواجهة بعد انتهاء سلسلة
دامــت سنة لم يخسر فيها خــارج أرضــه ،وذلــك بعد
سقوطه أمام يونغ بويز السويسري  1-2في دوري
األبـ ـط ــال ،ل ـكــن ال ـخ ـس ــارة ك ــان ــت مـعـنــويــة ف ـق ــط ،ألن
يوفنتوس تأهل متصدرا لمجموعته ،في ظل سقوط
مانشستر يونايتد اإلنكليزي أمام فالنسيا اإلسباني.

وكان منتصف األسبوع كارثيا لألندية اإليطالية
فــي الـمـســابـقــات األوروبـ ـي ــة ،فـحـتــى روم ــا الـمـتــأهــل
إلــى دور ال ــ 16سقط أمــام فيكتوريا بلزن التشيكي،
فــي حين ودع ميالن دور المجموعات فــي الــدوري
األوروبــي "يوروبا ليغ" ،وخسر التسيو على أرضه
أمام أينتراخت فرانكفورت األلماني بعد ضمان تأهله.
وأشار رونالدو ( 33عاما) إلى أهمية المباراة ضد
تورينو بقوله "الديربي دائما جميل وعلينا الفوز"،
وذلــك بعد تذوقه أول فــوز في "دربــي إيطاليا" ضد
انتر األسبوع الماضي بهدف زميله الكرواتي ماريو
ماندزوكيتش.
وي ـخــوض فــريــق ال ـم ــدرب ماسيميليانو أليغري
مواجهة "ديربي ديال مولي" ،ولم يخسرها منذ أبريل
 ،2015لكن تورينو خامس الترتيب حقق بداية مقبولة
ولم يخسر سوى  3مرات هذا الموسم.
وقــال قائد دفــاع يوفنتوس جورجيو كييليني،
ال ـ ــذي أراحـ ـ ــه م ــدرب ــه مـنـتـصــف األسـ ـب ــوع "تــوري ـنــو
تحسن كثيرا .يمكنهم البحث عن التأهل إلى أوروبا،
ويمكنهم بالطبع خلق مشكالت لنا".

اإلنتر يعيش أزمة
فــي الـمـقــابــل ،يـجــد إن ـتــر نـفـســه فــي أزمـ ــة ،بعدما

استهل شهر نوفمبر بسبعة انتصارات متتالية ،لكن
فريق المدرب لوتشانو سباليتي فاز مرة يتيمة في
آخر أربع مباريات في "سيري أ" ،ليبتعد كثيرا عن
الصدارة ،وودع المسابقة القارية األولى بعد تعادله
مع أيندهوفن الهولندي .1-1
وح ـ ــذر ح ــارس ــه ال ـم ـخ ـضــرم الـسـلــوفـيـنــي سمير
هندانوفيتش أن الـفــوز على أرضــه الـيــوم ،حتى لو
كان ضد أودينيزي المهدد بالهبوط سيشكل دافعا
معنويا لفريقه "ال ـفــوز هــو أفـضــل دواء فــي حــاالت
مماثلة .يجب أن نجد الشرارة مجددا".
وت ــأث ــر ال ـفــريــق لـغـيــاب الع ــب وس ـطــه البلجيكي
المشاكس رادي ــا نــايـنـغــوالن إلصــابـتــه بكاحله ،في
حين غاب زميله األوروغوياني ماتياس فيسينو في
المباريات األخيرة.
ويبدو مستقبل سباليتي محل شك أيضا ،وذلك
بعد تعيين الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس
جــوزيـبــي مــاروتــا مــديــرا عــامــا لـلـنــادي أم ــس األول،
وعمل ماروتا سابقا مع أنتونيو كونتي ،الذي قاد
يوفنتوس إلى ثالثة ألقاب في الدوري.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

عيد األم وعيد
الحب ...من يقف
وراءهما؟!

المليون
صار خردة!

د .نجم عبدالكريم

عـنــدمــا تــأتـيــك األخ ـبــار ف ــرادى ومـجــامـيــع ومــن
كــل تجاه ووسيلة عــن حجم ومستوى السرقات
واالخ ـتــاســات والـتـنـفـيــع بــالـبـلــد ،تتشكك فــي أن
الــدي ـنــار الـكــويـتــي ق ــد فـقــد قـيـمـتــه ،ال سـمــح الـلــه،
وصار يلعب بمالعب التومان اإليراني أو الدينار
الـعــراقــي ،وغيرهما مــن العمالت كثيرة األصـفــار
قليلة المنفعة ،فالمليون دينار الــذي كــان مجرد
ذكــره فيما مضى يهز المجالس ويرعب الرجال
ويمأل األحــام ،صار مجرد رقم عــادي ال هيبة له
وال احترام وكل من يمون عليه.
التهوين والتقليل من قيمة المليون دينار ّأديا
إل ــى اسـتـسـهــال عملية نهبه و"اس ـتــدخــالــه" ،ففي
السابق كنا ّ
ندعي أنها مسألة مبدأ ،ومن يسرق
ً
ً
دي ـنــارا كمن يـســرق مليونا ،فالمليون كــان غاية
المنى ،والحد األقصى للمستحيل ،كما كنا نظن،
اليوم الحرامي يجادلك بأنه لم يسرق سوى مليون
دينار فقط! ...فقط؟ نعم فقط ،أي أنه سرق مربط
المبدأ ،وال يشعر بأنه قد قام بالواجب كما يجب،
ّ
أو أخذ حقه كما يستحق ،وفوق هذا يركبنا العيب
ألننا وقفنا في طريق تحقيق طموحاته العظيمة.
انـعـكــس ان ـك ـمــاش قـيـمــة الـمـلـيــون االجـتـمــاعـيــة
كــذلــك حـتــى عـلــى س ـلــوك ال ـل ـصــوص والـمــرتـشـيــن
ً
وال ـم ـن ـت ـف ـع ـيــن أيـ ـض ــا ،وأدت س ـهــولــة االس ـت ـيــاء
عليه إ ل ــى ز ي ــادة ثقتهم بأنفسهم وتخليهم عن
االحتياطات األمنية الالزمة في مثل هذه الحاالت،
فقد كانت أحــام الفاسد ،في السابق ،االختالس
ً
والهرب خوفا من العقاب ولالستمتاع بغنيمته
ً
في الـخــارج بعيدا عن األنـظــار ،وهــو سلوك حذر
ً
ً
وعقالني نوعا مــا ،ويحمل في طياته خجال من
مــواج ـهــة الـمـجـتـمــع الـ ــذي س ــرق أم ــوال ــه ال ـعــامــة،
أمــا ســارق ماليين اليوم فيظل بالكويت "يترزز"
أمــامـنــا ،ويـصــرف أمــوالـنــا بكل بجاحة فــي شــراء
أفخم الكماليات التافهة ،ليتباهى بها علينا ،بل
إن بعضهم  -من ثقته الزائدة "بالسيستم"  -يطالب
فــوق الماليين التي "أممها" باالحترام والمكانة
االجتماعية ومناداته بالعم أو طويل العمر ،إلى
أن تقع الفاس بالراس في يوم ما ،ألسباب خارجة
عــن إراد ت ــه ونتيجة لتصفية حسابات سياسية
قد يكون ال عالقة له بها ،ولكن بسبب حساباته
الخاطئة وتخليه عن حــذره وخجله وتقليله من
قيمة المليون منذ ا لـبــدا يــة ،تضاء لت طموحاته
ً
للحبس بالمستشفى الحكومي بــدال عن السجن
المركزي.
حتى الحرامية اختربوا!

عندما كنت أكتب في جريدة الشرق األوسط في لندن ،كان يكتب
ُ
فيها أحد الكتاب الذين ال أميل إليهم ،رغم شهرته المدوية في عالم
الصحافة ،فهناك حاجز نفسي يحول دون اقترابي منه ...لكن الرجل
ً
كان نجما يجذب األنظار إليه ،ألنه يروي من القصص واألحداث التي
تثير الغرابة والعجب ،عن كثير من األمور السياسية واألدبية والفنية،
فهو ينتقل بالحديث من جمال عبدالناصر إلى أم كلثوم إلى السادات
إلى طه حسين إلى عبدالوهاب إلى العقاد ،وغيرهم وغيرهم.
فكنت أتساءل عن مدى مصداقية ما يرويه هذا الرجل ،ألنه -والحق
يـقــال -كــان على درجــة مــن دمــاثــة الخلق ،ووج ــدت نفسي فــي إحــدى
األمسيات اللندنية أشاركه مائدة طعام عشاء رسمي ،فكان البد لي
من التحدث إليه.

***

أعياد انتشرت في العالم العربي،
• فجعلت من حــواري معه عن
ٍ
وكان هو الذي يقف وراء انتشارها ،فسألته عن "عيد األم" ومن أين
ُ
جاءته الفكرة؟! فقال :أخبرتني سكرتيرتي أن سيدة مسنة كانت تلح
في أن تلتقيني ،فرحبت بها ،فروت لي أنها أرملة ،وكان عندها طفل
عمره ست سنواتّ ،
حياتها من أجل تربيته تربية رفيعة
فكرست كل
ُ
المستوى ،إلــى أن أنهى الثانوية ،فقبل في كلية الطب ،وبعد سبع
سنوات تخرج منها بامتياز ،وبعد تخرجه بفترة وجيزة باعت ما
لديها من ممتلكات لتفتح له عيادة ،فأصبح ُيشار إليه كواحد من
األطباء المرموقين ،ولم يكن باإلمكان وصوله إلى هذه المرحلة لوال
وقوفها خلفه.
• ثم جاءت مرحلة الزواج ،التي أكملت على كل ما تبقى معها من
مال ،حيث انتقل الدكتور إلى بيته الجديد مع زوجته ،ومع مرور الزمن
بدأت تقل زياراته لوالدته ،إال في مناسبات األعياد!
ً
ً
حكاية هذه السيدة المسنة مؤثرة جدا ،ثم قال :كنت قد ألفت كتابا
احتفال األميركيين بعيد
عنوانه "أمريكا الضاحكة" ،أشرت فيه إلى ُ
األمهات ،فجاء ت قصة هذه السيدة لتجعلني أسخر كل اإلمكانيات
ً
اإلعالمية إلقامة عيد األم في العالم العربي ،والحمد لله أصبح عيدا
ُ
تكرم فيه األمهات.

***

• وسألته :ماذا عن عيد الحب؟
ً
ً
ً
قال :لهذا الموضوع أيضا حكاية حزينة جدا ...رأيت يوما جنازة
في حي السيدة زينب ،ولم َأر من يسير وراء ذلك النعش ،سوى ثالثة
أشـخــاص! فأصابتني الدهشة ،فكيف ونحن في حي شعبي يكتظ
بالناس ،ال يخرج خلف هذه الجنازة إال ثالثة أفراد؟!
سيارتي ،وأخذت أسأل :جنازة من
هذا المنظر دفعني للنزول من َ
هذه؟ قالوا :هذا كان وكيل معاشات ...أ َولم يكن له أصدقاء ،أو معارف؟!
• طيب يا ناس :ألم يكن يتعامل مع زمالء من الموظفين؟ أوليست
له عالقات مع المراجعين؟ هل ُيعقل أن يحدث هذا في بلد مثل مصر؟

***

• عدت لمكتبي وأنا حزين لمنظر تلك الجنازة ،فجمعت القصاصين
ُ
والرسامين والكتاب لجعل عيد الحب "حقيقة واقعة" ...وأحمد الله أن
ً
أصبح عيد الحب منتشرا في العالم العربي.
• كان الرجل الذي حاورته هو مصطفى أمين ،رحمه الله.

ً
«ساوث ويست» تنسى قلبا على متنها
ع ـ ــادت ط ــائ ــرة ت ــاب ـع ــة ل ـش ــرك ــة "سـ ــاوث
ويست" تقوم برحلة بين سياتل وداالس
أدراج ـه ــا ،بعد نسيان قلب بـشــري موجه
لعملية زرع فيها ،على مــا ذكــرت وسائل
إعالم أميركية.
وك ــان ــت ال ـط ــائ ــرة ق ـط ـعــت م ـســافــة 950
ً
كيلومترا مــن أصــل  ،2500األح ــد ،عندما
اكـتـشــف طــاقـمـهــا أن الـقـلــب ال ــذي نـقــل من
كاليفورنيا وا لـمــو جــه إ لــى مستشفى في
سياتل اليزال فيها.
وقال دان الندسون ،الناطق باسم شركة
الـط ـيــران الليلة الـمــاضـيــة" ،م ــا إن أدركـنــا
الخطأ حتى بادرنا بالعودة إلى سياتل".
وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أن قائد
الطائرة قال للركاب المذهولين إن الحمولة
ً
ً
تحوي قلبا بشريا ،ولــم تعط الشركة أي
تفاصيل إضافية.
وأدى هــذا الخطأ إلــى إه ــدار  4ساعات
ثمينة من بينها ثالث ساعات في الجو.
ويعتبر الخبراء أن القلب البشري يمكن
أن يـحـفــظ عـ ــادة ب ـيــن  4و 6س ــاع ــات قبل
عملية الزرع.
(رويترز)

أفلت من العقاب بتطبيق «شاطئكم»
ص ـ ـ ـمـ ـ ــم ش ـ ـ ـ ـ ــاب ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،ج ـن ــى
ثروته من قطاع التكنولوجيات
ً
ً
الجديدة ،تطبيقا مجانيا كشفته
س ـل ـطــات كــال ـي ـفــورن ـيــا (الـ ـغ ــرب)
الليلة قبل الماضية ،في مسعى
إلــى التكفير عــن انتهاكه قانون
المناطق الساحلية خالل مراسم
زفافه الباذخ سنة .2013
وي ـت ـيــح ه ــذا الـتـطـبـيــق ،ال ــذي
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل اسـ ـ ـ ـ ــم "يـ ـ ـ ـ ـ ــور ك ـ ــوس ـ ــت"

(شاطئكم) العثور على الشواطئ
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،وم ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـت ـخ ـي ـي ــم،
وم ـس ــارات ال ـنــزهــات ،والـمــواقــف
على امـتــداد ألفي كيلومتر على
الساحل.
وقــالــت لـيــزا هــايــغ المسؤولة
عن لجنة الشاطئ في كاليفورنيا
ً
"يـ ّ
ّ
الشر بالخير .أبرمنا عقدا
ـرد
ً
ابـتـكــاريــا مــع شــريــك ذي كـفــاءات
عالية".

اإلعدام في أميركا
يتراجع
تتراجع فــي الــواليــات المتحدة بوتيرة
ً
كبيرة عقوبات اإلعدام وصوال إلى بلوغها
ً
ً
حــدا أدنــى تاريخيا فــي  ،2018رغــم تأييد
الرئيس دونالد ترامب لها.
وقــال المركز األميركي للمعلومات عن
العقوبة القصوى في تقريره السنوي ،أمس،
إن "عدد أحكام اإلعدام التي نفذت في 2018
بلغ  25فقط".
ً
وم ــن ال ـم ــؤش ــرات أي ـض ــا ع ـلــى انـحـســار
اإلعدام أن والية واشنطن أصبحت الوالية
العشرين التي تلغيه.
ّ فأما الواليات الثالثون الباقية فـ 8منها
ن ــف ــذت ع ـقــوبــات إعـ ـ ــدام ،ت ـصـ ّـدرت ـهــا والي ــة
تكساس ( 13عقوبة) ،وأما الواليات الباقية
ّ
فسجلت أدنى عدد من العقوبات منذ .1991
ً
وف ـ ــي الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ص ـ ــدر  42حـكـمــا
ب ــاإلع ــدام ف ــي ع ـمــوم الـمـحــاكــم األمـيــركـيــة،
مقابل  315في عام .1996
ً
لـ ّكــن الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب كـثـيــرا ما
يحض على هــذه العقوبة ،حيث قــال بعد
ً
هجوم على كنيس أودى بحياة  11شخصا
في أكتوبر " 2017الناس الذين يعتدون على
أبرياء ،في الكنائس أو المعابد ،ينبغي أن
يدفعوا أغلى األثمان".
ودع ــا ف ــي مـنــاسـبــات أخ ــرى إل ــى إع ــدام
المتشددين ،ومن يقتلون عناصر الشرطة
ّ
ومهربي المخدرات.
ّ
وعــيــن تــرامــب قــاضـيـيــن محافظين في
ّ
التقد ميون من
المحكمة العليا ،ليصبح
أنصار إلغاء اإلعدام في موقع األقلية.
(رويترز)

عاش مع جثة والدته لقبض «تقاعدها»

وي ـنــدرج هــذا التطبيق ضمن
االتفاق الذي أبرمه شون باركر،
مؤسس شبكة تبادل الموسيقى
"نابستر" والمسؤول السابق في
"ف ـي ـس ـب ــوك" ،ل ـت ـف ــادي مــاح ـقــات
قضائية على خلفية زفافه الباذخ
على شاطئ بيغ سور في شمال
الوالية سنة .2013

أوقــف رجــل فــي مــدريــد بعدما
ع ــاش مــع جـثــة وال ــدت ــه م ــدة عــام
ً
تقريبا لقبض معاشها التقاعدي.
وأشـ ــار نــاطــق بــاســم الـشــرطــة
أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى جـثــة
ً
الوالدة البالغة  92عاما في شقة
بالعاصمة اإلسبانية "فــي حالة
تحلل كبيرة" بعدما أبلغ جيران
"بوجود رائحة قوية".
وأوقـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة بـ ـع ــد

يومية سياسية مستقلة

وفيات
حفنة مسير دريب

أرملة جلوي فرج دريب
 81عاما ،شيعت ،الرجال :الدوحة ،ق ،4شارع المرقش ،الخيمة
بجانب صالة الشهيد فهد األحمد ،النساء :الدوحة ،ق ،4ش ،6م،7
ت56666031 ،90088019 :

عبدالله مهدي مسفر الغليسي

 24عاما ،شيع ،عبدالله المبارك ،ق ،2ش ،201م ،37ت،55829365 :
66868949

سارة عبدالله راجح العويهان

 63عاما ،شيعت ،الرجال :المنقف ،ق ،3ش ،1النساء :المنقف ،ق،3
ش ،11م ،37ت50852622 :

طرود وهمية لكشف «الحرامية»

علي أحمد علي قاسم

 78عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :مسجد اإلم ــام الـحـســن ،بـيــان ،النساء:
حسينية أم صادق المالية ،الرميثية ،ق ،4ش ،44م ،5ت،66160667 :
99892209

عبدالعزيز محمد أحمد الكندري

 73عاما ،شيع ،الرجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،النساء :سلوى،
ق ،11ش ،8م ،29ت99719154 ،99601603 :

عايشة غانم مزعل الحريص

أرملة ابنيان رجاء المويزري
 93عــامــا ،شيعت ،الرميثية ،ق ،11ش ،115م ،1ت،99412828 :
99435196

دالل أنيس جاسم المطر

 31عاما ،شيعت ،العزاء بالمقبرة ،ت66789921 :

محمد أحمد محمد إسماعيل العوضي

 81عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ديوان العوضي،
الدعية ،النساء :السرة ،ق ،4ش ،16م ،4ت25332973 ،97922885 :

مواعيد الصالة

ت ـت ـعــاون شــركــة "أم ـ ـ ــازون" لـلـتـجــارة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة م ــع ال ـش ــرط ــة األمـيــركـيــة
ل ـض ـب ــط الـ ـلـ ـص ــوص الـ ــذيـ ــن ي ـس ــرق ــون
الطرود لدى تركها أمام أبواب المنازل.
وق ــررت الـشــرطــة فــي "نيوجيرسي"
وض ــع ط ــرود وهـمـيــة مـ ــزودة بأنظمة
تتبع "جي.بي.إس" أمام عدد من المنازل
فــي المدينة مــع تثبيت كاميرات على
ً
أبوابها ،واختيرت هذه المنازل استنادا

إلــى إح ـصــاء ات الجريمة فــي المدينة،
وبيانات حــول مواقع السرقة قدمتها
شركة "أمازون".
وف ــي حـيــن ُس ــرق أح ــد ال ـط ــرود بعد
 3دقــائــق فـقــط مــن تــركــه أم ــام الـمـنــزل،
توقعت هيئة البريد األميركية تسليم
ن ـح ــو  900م ـل ـي ــون ط ـ ــرد خ ـ ــال ف ـتــرة
االحتفال بعيد الميالد.
وقـ ــالـ ــت ش ــرك ــة "أم ـ ـ ـ ـ ـ ــازون" ل ــوك ــال ــة

"أسوشيتد برس"" :نثمن جهود وكاالت
تنفيذ الـقــانــون المحلية ،فــي مكافحة
سرقة الطرود ،ونلتزم بمساعدتها بكل
ما بوسعنا".
وال ـعــام الـمــاضــي ،أطـلـقــت "أمـ ــازون"
خــدمــة "م ـف ـتــاح أم ـ ـ ــازون" ،ال ـتــي مكنت
أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـنـ ــازل ذات ال ـم ـف ــات ـي ــح
الــذكـيــة مــن الـسـمــاح لـمــوزعــي الـطــرود
بفتح أبــواب تلك المنازل عبر تطبيق

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

ً
ذلـ ـ ــك ن ـج ـل ـه ــا الـ ـب ــال ــغ  62ع ــام ــا
ل ـع ــدم اإلبـ ـ ــاغ ع ــن وف ـ ــاة وال ــدت ــه
واالسـتـمــرار فــي قبض معاشها
التقاعدي ،على ما أضاف الناطق.
وتابع يقول "االبن لم يقم بما
يجب" بإغفاله إخطار السلطات
بــوفــاة والــدتــه وع ــاش فــي الشقة
إلى جانب جثة "على مدى أشهر
عدة ،قرابة السنة على األرجح".
(أ ف ب)

فهد البسام

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

إلكتروني ،وترك الطرود داخلها.
وبينما تبدو هــذه الوسيلة بعيدة
المنال بالنسبة للكثيرين ،فــإن هناك
ً
ط ــرق ــا أخ ـ ــرى ل ـح ـمــايــة الـ ـط ــرود منها
تسلمها فــي م ـكــان ا لـعـمــل ،أو تكليف
ص ــدي ــق ب ـت ـس ـل ـم ـهــا ،أو ال ـتــأك ـي ــد عـلــى
ضرورة التوقيع بتسلم الطرد.
(بي بي سي)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:10

العظمى

20

الشروق

06:34

الصغرى

09

الظهر

11:43

أعلى مد

ً
 03:31صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:33

 06:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:51

ً
أدنى جزر  10:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:14

 11:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

