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آنا دي أرماس :مشاركتي النجوم
تمنحني قدرة على التنويع في األداء ص 13

ةديرجلا .تكشف مضمون الرسالة
األميركية لقاسم سليماني
« »CIAطالبته بإطالق سراح عمالء لها اخترقوا «داعش» واعتقلوا في البوكمال
طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد أحــد مستشاري قائد «فيلق الـقــدس» في
«الحرس الثوري» اإليراني اللواء قاسم سليماني
ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن الــرســالــة األمـيــركـيــة الـتــي رفــض
سليماني تسلمها ،كانت تطالب بإطالق سراح
أشـخــاص اعتقلتهم ال ـقــوات الموالية إلي ــران في
مــديـنــة الـبــوكـمــال ال ـســوريــة عـلــى أن ـهــم مقاتلون
ف ــي «داع ـ ـ ــش» ،ل ـكــن واش ـن ـطــن تــؤكــد أن ـهــم عـمــاء
اس ـت ـخ ـب ــاري ــون ت ـم ـك ـنــوا م ــن اخ ـ ـتـ ــراق الـتـنـظـيــم
اإلرهابي.

وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر ،إن ال ــرس ــال ــة ك ــان ــت ت ـطــالــب
ً
أيـضــا اإليــرانـيـيــن وحلفاء هم بـعــدم إط ــاق النار
تجاه المروحيات التابعة لجهاز االستخبارات
األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي ت ــري ــد ال ــدخ ــول إل ــى الـبــوكـمــال
إلجالء عمالء لمصلحة األميركيين كانوا اخترقوا
ً
ً
«داع ـ ـ ـ ــش» ،م ــوض ـح ــا أن «م ـ ــن ب ـي ــن هـ ـ ــؤالء ع ــرب ــا
َ
وأجانب» ،دون أن يؤكد إذا كان بينهم من يحمل
الجنسية األميركية.
وحـســب الـمـصــدر ،فــإن سليماني قــال للوسيط،

تعديالت البلدي مهددة بالبطالن

«قضايا المال العام» ...في مهب الريح؟!

األمة
وأرسلته إلى
مجلس ً
● مرسومها أصدرته حكومة مستقيلة ً
ً
● الفيلي :صدوره من المبارك بصفته مكلفا سيثير خلال قانونيا
●

حسين العبدالله

وسـ ـ ــط جـ ـ ــدل ب ـ ـشـ ــأن س ــام ــة
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات والـ ـ ـم ـ ــراسـ ـ ـي ـ ــم الـ ـت ــي
تـ ـص ــدره ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة
َّ
المشكلة من رئيس وزراء مكلف،
هو سمو الشيخ جابر المبارك،
ووزراء م ـس ـت ـق ـي ـل ـي ــن ،أ ثـ ـي ــرت
ق ـض ـيــة بـ ـط ــان مـ ــا ص ـ ــدر عـنـهــا
ً
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي م ـت ـضـ ِّـم ـنــا
مـشــروع مــرســوم بتعديل قانون
ال ـب ـلــديــة ال ـجــديــد رق ــم  33لسنة

 2016لمعالجة قضية انتخابات
المجلس البلدي ،ورفعه إلى سمو
ً
أمير البالد ،تمهيدا إلحالته إلى
مجلس األمة.
وقال الخبير الدستوري أستاذ
القانون العام في كلية الحقوق
د .محمد الفيلي ،إن إثارة قضية
بطالن المراسيم التي تصدرها
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة جـ ــاءت «ألن
ً
ً
لدينا شخصا واحدا ،هو الشيخ
ً
ج ــاب ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ي ـم ـل ــك ح ــال ـي ــا
صفتين؛ أوالهما أنه رئيس مكلف

تسليم الرجعان
قبل نهاية العام
بعد تصديق بريطانيا
●

بـتـصــريــف ال ـعــاجــل م ــن األمـ ــور،
واألخـ ـ ـ ــرى أن ـ ــه م ـك ـلــف بـتـشـكـيــل
حكومة».
وأض ــاف الفيلي ل ـ «الـجــريــدة»
أن «الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ك ــرئـ ـي ــس م ـك ـلــف
بالتشكيل ال يوجد لديه وزراء،
ً
ألنـ ـ ــه لـ ــم ي ــرف ــع مـ ــرسـ ــومـ ــا ب ـهــذا
الـ ـش ــأن ب ـع ــد إلـ ــى س ـم ــو األم ـي ــر،
وعند اجتماعه بمجلس الوزراء
ً
ً
حاليا فهو يجتمع بصفته رئيسا
َ
لهذا المجلس ،وعلى مــن يدعي
العكس ،أي أنــه يجتمع 02

قبيلة «حاشد» تحذر الحوثيين وتخذل صالح

َ
المواجهات بين شريكي «التمرد» تنتقل إلى مسقط رأس الرئيس السابق
ً
أصــدرت قبيلة حاشد ،أكثر القبائل نفوذا
ً
سياسيا فــي اليمن منذ سـقــوط الملكية عام
ً
 ،1962بيانا حذرت فيه من المساس باستقرار
صـنـعــاء وال ـم ـنــاطــق الـمـحـيـطــة ب ـهــا ،وحـ ّـمـلــت
جماعة «أنصار الله» الحوثية المسؤولية عن
أي اع ـت ــداء يـقــع بـمـنــاطــق ال ــوج ــود الـجـغــرافــي
للقبيلة.
وشددت القبيلة ،التي تعد أكبر قبائل البالد
مــن حيث ال ـعــدد ،على رفضها ل ـ ـ «أي توظيف
س ـيــاســي أو مــذه ـبــي لـلـمـســاجــد والـ ـم ــدارس،
ً
بغرض حرف دورها بعيدا عن التعليم ،وتعزيز
قيم اإلخاء والمحبة بين أبناء الوطن الواحد».
وطالبت زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي
بمعالجة االعتداءات التي ارتكبتها ميليشياته
ضد أبناء القبيلة إلزالة االحتقان.
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،دعـ ــت ال ـق ـب ـي ـلــة ح ــزب
«ال ـم ــؤت ـم ــر» ،الـ ــذي يـتــزعـمــه عـلــي ص ــال ــح ،إلــى
االل ـت ــزام بــالـشــراكــة فــي «الـمـجـلــس السياسي»
لــان ـقــاب ـي ـيــن .وم ـث ــل م ــوق ــف الـقـبـيـلــة ضــربــة
ل ـص ــال ــح ،ح ـيــث أك ـ ــدت مـ ـص ــادر أن ـه ــا رفـضــت
ً
ض ـغــوطــا مــارس ـهــا الــرئ ـيــس ال ـســابــق وحــزبــه
ً
لــدفـعـهــا لـلـتــدخــل ع ـس ـكــريــا إل ــى جــانـبـهــم في
مواجهة الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات من «حاشد»
أكدت لصالح ،أنها ستنتهج سياسة 02

مسلح من أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح
بمحيط مسجد الصالح وسط صنعاء أمس (رويترز)

روسيا تواجه السعودية في افتتاح كأس العالم
تفتتح روسيا صاحبة الضيافة مباريات
ك ــأس ال ـعــالــم ل ـك ــرة ال ـق ــدم  2018بـمــواجـهــة
السعودية في موسكو ،بينما تبدأ ألمانيا
حملة الدفاع عن اللقب أمام المكسيك ،بعد
سـحــب قــرعــة دور الـمـجـمــوعــات أم ــس ،التي

أسفرت عن بعض المواجهات المثيرة.
وستلعب ال ـبــرازيــل ،بطلة الـعــالــم خمس
مـ ــرات ،مــع ســوي ـســرا فــي مستهل مـبــاريــات
ً
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـخ ــام ـس ــة ،ال ـت ــي ت ـضــم أي ـضــا
كوستاريكا وصربيا.

وتلتقي البرتغال بطلة أوروبا مع جارتها
إسبانيا في أول مباراة بالمجموعة الثانية،
فــي حين ج ــاء ت األرجنتين فــي المجموعة
الــراب ـعــة بــرفـقــة ال ــواف ــدة ال ـجــديــدة أيـسـلـنــدا،
وكرواتيا ،ونيجيريا.
02
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هادي لـ ةديرجلا :.خاطبنا
«الخدمة المدنية» لفصل
«كيمز» عن «الصحة»

اقتصاد
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تقرير لجنة «العدل» الثاني يكشف النقاب عن مستجدات القضايا القديمة والواقعة بـ 2017
حفظ جميع دعاوى سرقة محطات الكهرباء لعدم معرفة الفاعل
ملك األردن رفض تسليم مطلوب صدر بحقه حكم نافذ بالحبس  15سنة
إدانة المدير السابق لـ«الصندوق الكويتي للتنمية» بالبحرين باالستيالء على المال العام
«الداخلية» تالحق متهمين في  71قضية عبر اإلنتربول الدولي
 136قضية مال عام تسلمتها «نيابة األموال» من فبراير إلى يوليو الماضيين
«ذوي اإلعاقة» أحالت  1709حاالت اعتداء على المال العام إلى النيابة

حسين العبدالله

كشفت مصادر مطلعة ،أن إجراءات استرداد
مدير مؤسسة التأمينات االجتماعية السابق
فهد الــرجـعــان ،الــذي وافــق القضاء البريطاني
على تسليمه للكويت مــازالــت تنتظر تصديق
وزيــر الدولة للشؤون الخارجية في بريطانيا
على القرار ،الفتة إلى أن الملف سيحال بعد ذلك
إلى النيابة الملكية التي بدورها سترتب عملية
التسليم مع النيابة الكويتية.
وقــالــت الـمـصــادر ل ــ«الـجــريــدة» ،إن الرجعان
ً
حاليا قيد اإلقامة الجبرية في لندن ،وممنوع
ً
من السفر حتى يتخذ الــوزيــر ق ــرارا بالموافقة
على الحكم« ،وعندئذ سيلقي األمن البريطاني
القبض عليه ،لتتسلمه ا لـكــو يــت عبر و فــد من
النيابة العامة» ،متوقعة أن يكون ذلك قبل نهاية
هذا العام «في حال إنجاز كل هذه اإلجراءات».
وأش ــارت إلــى أن النيابة ستباشر التحقيق
مع الرجعان حال وصوله إلى البالد في قضية
اخ ـت ــاس «ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،إضــافــة
إلــى عرضه أمــام محكمة الجنايات ،للنظر في
معارضته على الحكم الصادر بحقه بالسجن
 10سنوات في قضية خيارات األسهم٠٣ .

ال ــذي حـمــل الــرســالــة ،إن «األمـيــركـيـيــن يعتبروننا
إرهــابـيـيــن ،فكيف يكتبون رســائــل إلـيـنــا؟ ،إذا كان
لديهم أي طلبات يجب أن يقدموها عبر القنوات
الدبلوماسية المعتادة».
وكان رئيس مكتب مرشد الثورة اإليرانية محمد
م ـح ـمــدي كـلـبــايـغــانــي أكـ ــد ،أم ــس األول ،ف ــي كلمة
لــه بمدينة مشهد ،أن رئـيــس جـهــاز االستخبارات
المركزية األميركية ( )CIAبعث برسالة إلى سليماني
خالل معركة البوكمال ،لكن سليماني رفض تسلمها،

ً
ً
مضيفا أن «هذا التصرف يجب أن يصبح نموذجا
لباقي مسؤولي البالد في تعامالتهم مع األعــداء»،
لكنه لم يكشف فحوى الرسالة أو سبب إرسالها.
وأضــاف كلبايغاني أن «أعــداء إيــران يصرفون
ماليين الدوالرات في الساعة ،عبر وسائل اإلعالم
والتواصل االجتماعي ،ليضعفوا إرادة شعبها،
ول ــأس ــف ،فـ ــإن ب ـعــض ال ـم ـســؤول ـيــن اإليــران ـي ـيــن
ي ـت ــأث ــرون ب ـهــذه ال ـح ـمــات اإلع ــام ـي ــة ،وتـضـعــف
إراداتهم في مواجهة األعداء».

محليات

«داو جونز» يتخطى حاجز
 24ألف نقطة للمرة األولى

اقتصاد
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الثانية

األمير يهنئ رومانيا وإفريقيا الوسطى
بعث صاحب السمو أمير البالد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،بـبــرقـيــة
تهنئة إلى رئيس رومانيا كالوس
فرنز يوهانسّ ،
عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية ،وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة
إلـ ــى رئـ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة إفــري ـق ـيــا
الوسطى فاوستين اركانغ تواديرا،
عـ ـ ّـبـ ــر ف ـي ـه ــا س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خ ــال ــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
لبالده ،متمنيا له موفور الصحة
والـعــافـيــة ،وللبلد الـصــديــق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،ورئـ ـي ــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيات تهنئة مماثلة.

ً
«الخارجية» :حل النزاعات سلميا عقيدة سياساتنا الدولية
ريم الخالد :خطة التنمية تهدف إلى تمكين النساء

الكويت تستكمل تسليم دعوات القمة الخليجية
أعـلــن مـصــدر م ـســؤول فــي وزارة الـخــارجـيــة،
أم ــس ،أن الـكــويــت اسـتـكـمـلــت تسليم الــرســائــل
الموجهة مــن سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد إل ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ــادة دول مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
والمتضمنة دعوتهم لحضور الدورة الـ 38لمقام

التزام الكويت
بالحفاظ على
السالم أدى
لقيامها بأدوار
الوساطة الدولية

المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية الـمـقــرر عقدها فــي الـكــويــت يــومــي الــ5
والـ 6الجاري.
وأوضح المصدر أن سفراء الكويت المعتمدين
لدى دول المجلس الشقيقة سلموا الرسائل.

انتصار الصباح تنال جائزة المرأة العربية
ً
تقديرا لدورها في تعزيز دور المرأة من خالل مبادرة «النوير»

نــالــت الـشـيـخــة ان ـت ـصــار ســالــم
ال ـع ـل ــي ج ــائ ــزة ال ـ ـمـ ــرأة ال ـعــرب ـيــة،
ً
تقديرا لــدورهــا الـبــارز في تعزيز
دور المرأة في المجتمع من خالل
اط ــاق ـه ــا مـ ـب ــادرة «الـ ـن ــوي ــر» غير
الــرب ـح ـيــة ،ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى نشر
الفكر اإليجابي.
ج ــاء ذل ــك خ ــال حـفــل الـتـكــريــم
الـ ـ ـ ــذي اق ــامـ ـت ــه م ــؤسـ ـس ــة الـ ـم ــرأة
العربية لمجموعة من المبدعات
ال ـعــرب ـيــات ف ــي م ـج ــاالت مختلفة
الليلة قبل الماضية في احد فنادق
الـعــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة ،بحضور
عميد السلك الدبلوماسي سفير
ال ـكــويــت ل ــدى الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
خالد الدويسان ،وممثل عن عمدة
لندن.
وأعــربــت الشيخة انـتـصــار في
تـصــريــح لـ ـ «كــونــا» عــن سعادتها
بالوجود في هذا الملتقى «المميز»
الــذي خصص لتكريم المبدعات
ال ـعــرب ـيــات ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت،
م ـش ـيــرة الـ ــى أن الـ ـم ــرأة الـعــربـيــة
أضحت عنصرا مهما ومكمال ال
يمكن االستغناء عنه.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن «الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة
العربية تمثل ا لــر قــم الصعب في
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المجتمعات ا لـعــر بـيــة ،فمثال في
الكويت تشكل المرأة  80في المئة
من مخرجات التعليم العالي».
وذكــرت أن «هــذا التغير الكبير
من االكتساح النسائي لمخرجات
التعليم العالي ايضا يحدث في
مختلف دول العالم» ،متوجهة الى
الـمــرأة العربية بالقول انــه «حــان
األوان لتعرف انها العنصر المؤثر
في اي عملية تنمية ،بل العنصر
األول في نجاح أي عمل».
وأش ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـش ـي ـخ ــة ان ـت ـص ــار
بــالــدعــم الـ ــذي تـحـظــى ب ــه ال ـم ــرأة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ــدن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة م ـم ـث ـلــة ب ـس ـمــو أم ـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد ،الذي
يوجه باستمرار بتوفير كل السبل
الــازمــة لتمكين الـمــرأة الكويتية
من أداء دورها في المجتمع على
اكمل وجه.

فوز نوال
ً
وفازت أيضا في جوائز المرأة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـ ـعـ ــام  2017ع ـ ــن ف ـئــة
الموسيقى الفنانة الكويتية نوال،
تقديرا لتميزها طــوال مسيرتها

تكريم انتصار الصباح خالل الحفل
الفنية التي بــدأت منذ مــا يقارب
ال ـ ـ ـ ــ 30ع ــام ــا وم ـ ــازال ـ ــت مـسـتـمــرة
بنجاح.
وأعـ ـ ــربـ ـ ــت ن ـ ـ ـ ــوال ع ـ ــن ف ـخ ــره ــا
واع ـت ــزازه ــا ب ـهــذا ال ـت ـكــريــم ،ال ــذي
يحملها مسؤولية كبيرة للحفاظ
ع ـل ــى ت ــاري ـخ ـه ــا ال ـف ـن ــي ال ـط ــوي ــل،
وت ـ ـقـ ــديـ ــم األف ـ ـ ـضـ ـ ــل ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر
العربية ،مشيرة الــى ان تكريمها

في بريطانيا يعني لها الكثير.
ودعـ ــت نـ ــوال الـ ـم ــرأة الـعــربـيــة،
سـ ـ ــواء ال ـط ــام ـح ــة لـ ـخ ــوض غ ـمــار
الـفــن أو غـيــره مــن الـمـجــاالت ،الى
العمل بكل جد ،وعدم االستسالم
ألي عوائق قد تعترض مسيرتها،
مبينة أن «طريق النجاح يحتاج
الى التصميم واإلرادة القوية».

قالت مساعدة وزير الخارجية
لـشــؤون األميركتين ريــم الخالد،
إن «الكويت تقوم منذ نشأتها على
مبادئ المساواة ،وحماية الحريات
والحقوق االجتماعية والمدنية».
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة أل ـق ـت ـه ــا
الـ ـخ ــال ــد م ـ ـسـ ــاء امـ ـ ــس األول فــي
مـ ــداخ ـ ـلـ ــة أم ـ ـ ـ ــام مـ ـنـ ـت ــدى ع ــال ـم ــي
للقائدات السياسيات استضافته
العاصمة االيسلندية ريكيافيك،
بمشاركة ما يزيد على  300امرأة
م ــن ال ـبــرل ـمــان ـيــات وال ـم ـس ــؤوالت
السياسيات رفيعات المستوى من
نحو  100دولة.
وأش ـ ــارت الـخــالــد ال ــى انـتـخــاب
الكويت لشغل عضوية غير دائمة
بـمـجـلــس األمـ ــن خ ــال ال ـف ـتــرة من
 2018الــى  ،2019مــؤكــدة فــي هــذا
اإلط ـ ـ ــار س ـع ــي ال ـك ــوي ــت الـحـثـيــث
لتعزيز الـسـلــم واألم ــن فــي جميع
أنحاء العالم.
وأوض ـ ـحـ ــت أن «مـ ــن أول ــوي ــات
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـض ــويـ ـتـ ـن ــا
(بالمجلس الدولي) حل النزاعات
س ـل ـم ـي ــا ،وه ـ ــو ع ـق ـي ــدة مــؤس ـســة
لـسـيــاســات ال ـكــويــت ال ـخــارج ـيــة»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة ان «ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام الـ ـك ــوي ــت

بالحفاظ على الـســام أدى أيضا
ال ــى اضـطــاعـهــا ب ـعــدد م ــن أدوار
الــوســاطــة عـلــى الـســاحــة الــدولـيــة،
بناء على طلب األطراف المعنية».
وأش ــارت إلــى أن الكويت تدعم
بالروح نفسها انخراط المرأة في
جهود الوساطة وفي منع النزاعات
وادارتها وحلها.

تمكين النساء
وذكرت الخالد أن «أحد األهداف
الرئيسية لخطة التنمية الوطنية
ف ــي ال ـك ــوي ــت تـمـكـيــن ال ـن ـس ــاء في
م ــواق ــع صـنــع ال ـق ــرار فــي مـجــاالت
االق ـت ـصــاد والـسـيــاســة والـقـضــايــا
االجتماعيا».
وأشارت الدبلوماسية الكويتية
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه الـ ـ ــى وج ـ ــود
منحى إيجابي في وصول المرأة
لـلـمـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة ف ــي الـقـطــاع
ال ـ ـعـ ــام ،م ــوض ـح ــة ان ال ـن ـس ــاء كــن
يشغلن نسبة  7.6فــي المئة فقط
مــن اج ـمــالــي الـمـنــاصــب الـقـيــاديــة
دون مـسـتــوى الــوزيــر فــي القطاع
العام سنة  ،2010إال أن هذه النسبة
شهدت زيادة مطردة لتصل الى 23

أعلنت جمعية الهالل األحمر
أمـ ــس ،إطـ ــاق م ـش ــروع «ال ـش ـتــاء
الدافئ» لمساعدة ألف أســرة من
النازحين السوريين في لبنان.
وقال رئيس بعثة الجمعية في
لبنان د .مساعد العنزي لـ»كونا»،
إن الـجـمـعـيــة أط ـل ـقــت ال ـم ـشــروع
بتبرع مقدم من «شركة صناعات
الغانم» وبالتنسيق مع الصليب
األح ـمــر الـلـبـنــانــي ،إذ تــم تــوزيــع
 2000بـطــانـيــة عـلــى  1000ـسرة
سورية نازحة.
ول ـ ـفـ ــت د .ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،إل ـ ـ ــى أن
التوزيع شمل األسر المقيمة في
ً
منطقتي «البقاع» شرقا وشمالي
لبنان لمساعدتها على مواجهة
الظروف المناخية القاسية التي
تشهدها المنطقتان عـلــى و جــه
الخصوص في فصل الشتاء.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال إن الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر
بالتعاون مع نظيره القطري وقعا
اتفاقية تعاون إلطــاق «مشروع
ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة» ال ـ ـ ــذي يـسـعــى
إلشراك النساء في إنتاج المالبس
الشتوية للمدرسين السوريين
وعائالتهم ،إضافة إلــى األطفال

جانب من توزيع البطانيات على النازحين السوريين
ذوي االحتياجات الخاصة ،في
سـبـيــل مـســاعــدتـهــم خ ــال أشهر
الصقيع التي تعاني منها منطقة
(عرسال) شمال شرقي البالد».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـ ـه ـ ــدف مــن
المشروع رفع جزء من العبء عن
المدرسين الناجم عن كلفة شراء

«اإلعالم» تشارك اإلمارات أعيادها الوطنية
ازدان ـ ــت شـ ــوارع ال ـكــويــت بــأعــام
الدول الخليجية الست ،بعدما أكملت
اس ـت ـعــدادات ـهــا لـعـقــد الـ ـ ــدورة ال ـ ـ 38
للمجلس األعـلــى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
ومع تلك األعالم ،رفع علم مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ع ـل ــى ال ـط ــرق
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة وال ـ ـج ـ ـسـ ــور وال ـ ـش ـ ــوارع
المؤدية إلى مقر انعقاد القمة ،مما
أضفى منظرا جماليا لمدينة الكويت
يجسد ما يربط أبناء دول المجلس
من مصير مشترك.
من جهة أخــرى ،شاركت الكويت
ممثلة ب ــوزارة اإلع ــام ،أمــس األول،
في احتفاالت دولة اإلمارات العربية
ال ـم ـت ـح ــدة بــال ـع ـيــد ال ــوط ـن ــي وي ــوم
ال ـش ـه ـيــد ،م ــن خ ــال ج ـنــاح ل ـهــا في
االحتفالية المقامة بمشروع «سيتي
ووك» السياحي.
وقام قطاع اإلعالم الخارجي لدى
ال ــوزارة بتدشين الجناح الكويتي

تعديالت البلدي مهددة بالبطالن

ً
ً
بصفته رئيسا مكلفا بالتشكيل ال بتصريف العاجل من األمــور ،أن
يثبت ذلك أمام القضاء».
ّ
ً
وأوضح أن الوضع في عام  2012كان مختلفا عندما وقع المبارك
ً
الــدعــوة إلــى االنـتـخــابــات ،ألنــه أص ــدر ذلــك الـمــرســوم بصفته رئيسا
ً
الخلل؛ ألنه لم يكن آنذاك رئيسا
لمجلس الوزراء ،وهنا من السهل إثبات ُ َ
ً
للمجلس قبل تكليفه ،بينما أي مراسيم ترفع اآلن تكون بصفته رئيسا
لحكومة تصريف العاجل مــن األم ــور ،ويـكــون بطالن تلك المراسيم
ً
مرتبطا بإثبات أنها تخرج عن نطاق ذلك العاجل ،وإن كانت سليمة
من الناحية الشكلية».
ً
وتابع« :أمــا إذا ثبت أن المراسيم ُر ِفعت من المبارك بصفته مكلفا
ً
بتشكيل الحكومة ،ال بصفته رئيسا لتصريف العاجل من األمور ،فهنا
ً
سيكون البطالن موجها من الناحية الشكلية ألي مرسوم صــادر عن
ُ
الحكومة ،ومنها مرسوم مشروع قانون المجلس البلدي الذي ر ِفع منها،
ألنه صدر عن رئيس حكومة مكلف وليس لديه وزراء بهذه الحكومة».
ً
وأشار الفيلي إلى أن «هذا األمر يتطلب توقيع الرئيس والوزراء معا،
وهي فرضية إن لم تكن مرجحة فهي غير مستحيلة ،غير أنها تتكفل
ً
بإثبات أن رفــع تلك المراسيم من رئيس ال ــوزراء جــاء بصفته مكلفا
ً
بتشكيل الحكومة ال رئيسا لتصريف العاجل من األمور».

شوارع الكويت تتزين بأعالم الدول الخليجية
بذلته من جهد لتأمين مكان مميز
لجناح ال ــوزارة فــي فعالية «سيتي
ووك»« ،حيث أشرفت مشكورة على
ت ـج ـه ـيــز الـ ـجـ ـن ــاح ومـ ـس ــاع ــدة وف ــد
وزارة االع ــام بـكــل مــا يـحـتــاج إليه
من تسهيالت».
من ناحيتها ،أشادت رئيسة قسم
البحوث والدراسات في قطاع اإلعالم
الخارجي بــوزارة اإلعالم فاطمة بن
حـسـيــن بالتنظيم ا لـمـمـيــز مــن قبل

الجهات الرسمية اإلماراتية ،السيما
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في
ترتيب هذه الفعالية الثقافية.
وأكدت أن احتفالية «سيتي ووك»
تعد فرصة ثمينة لتوطيد العالقات
األخـ ــويـ ــة وإظ ـ ـهـ ــار م ـش ــاع ــر ال ـف ــرح
بــأعـيــاد اإلمـ ــارات «وال ـتــي نعتبرها
كأعياد وطننا الكويت».
مــن جهتها ،عـبــرت رئـيـســة قسم
ال ـمــؤس ـســات الـخـلـيـجـيــة ف ــي قـطــاع

قبيلة «حاشد» تحذر الحوثيين...
ما أطلق عليه «الخط األسود» ،الذي انتهجته في  2014مع الطرفين،
وهو اتفاق قضى بالسماح للميليشيات الحوثية بالمرور عبر الطرق
السريعة التي تشق مناطق القبيلة التي التزمت الحياد.
جاء ذلك بينما تصاعدت حدة التوتر وانعدام الثقة بين الحوثيين
والـقــوات الموالية لصالح أمــس ،إذ دارت بينهما اشتباكات عنيفة
بمحيط أهــم المعسكرات الموالية لألخير بمسقط رأســه بمديرية
سنحان التابعة للعاصمة صنعاء.
واس ـت ـخــدم ال ـطــرفــان األس ـل ـحــة الـخـفـيـفــة والـمـتــوسـطــة وال ـمــدافــع
الرشاشة في االشتباك بمنطقة ريمة حميد التي ينحدر منها صالح،
ً
وتعد معقال ألنصار «المؤتمر» وقبيلة الرئيس السابق ،رغم نجاح
وساطة قبلية وعسكرية ،صباح أمــس ،في تهدئة اشتباكات دامية
اندلعت األربعاء الماضي بين طرفي االنقالب في الحي السياسي
بصنعاء.
ودارت االشتباكات بسنحان بعد ســاعــات مــن اتـهــام «المؤتمر»
للحوثيين باالنقالب على اتفاق للتهدئة ،ومهاجمة منزل قيادي
بالحزب ووزير محسوب عليه بحكومة صنعاء ،وقتل  3من حراسه،
وإصابة  3آخرين في اليوم الثاني من االشتباكات التي تسببت في
نزوح عدد كبير من سكان الحي السياسي بالعاصمة.
٢٢

في المئة في عام .2014
وأضــافــت ان «انـتـخــاب الكويت
ل ـع ـضــويــة ل ـج ـنــة األم ـ ــم الـمـتـحــدة
المعنية بوضع المرأة للفترة من
 2016الى  2020يعد مثاال آخر على
تفانينا في تمكين المرأة».
وذك ــرت أن «الـنـســاء مـشــاركــات
بـفـعــالـيــة ك ــذل ــك ف ــي س ــوق الـعـمــل

بالكويت ،حيث يشغلن نسبة 46.5
فــي الـمـئــة مــن اج ـمــالــي الــوظــائــف
ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ،إض ــاف ــة ال ــى
نسبة  58.6في المئة من اجمالي
الوظائف بالقطاع الخاص ،فيما
بلغ معدل البطالة بين النساء 3.5
في المئة في عام .»2015

«الهالل األحمر» تطلق مشروع «الشتاء الدافئ»
لمساعدة الالجئين السوريين في لبنان

ً
الكويت تزدان بأعالم «التعاون» استعدادا للقمة الخليجية
ال ـم ـش ــارك ف ــي االح ـت ـفــال ـيــة وع ــرض
جملة من المطبوعات والكتب التي
تـح ـكــي ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت وعــاقـتـهــا
مع شقيقتها دول الخليج العربي،
السيما دولة اإلمارات.
وقال رئيس قسم الرقابة والتقييم
ب ـق ـطــاع االعـ ـ ــام ال ـخ ــارج ــي ال ـتــابــع
للوزارة ،جاسم الحمر ،في تصريح
لـ «كونا» إن هذه المشاركة تأتي في
إطــار ما تقوم به الــوزارة من جهود
لترجمة مشاعر اإلخاء والمودة التي
تربط الكويت واإلمــارات والعالقات
األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين.
وأضــاف أن تدشين جناح وزارة
اإلع ـ ــام ف ــي مـنـطـقــة «س ـي ـتــي ووك»
السياحية هــدفــه تـعــريــف الــزائــريــن
مــن مواطنين إمــاراتـيـيــن ومقيمين
بمدى رســوخ العالقة بين اإلمــارات
والكويت وتطورها عبر الزمن.
وت ـ ــوج ـ ــه الـ ـحـ ـم ــر ب ــالـ ـشـ ـك ــر ال ــى
القنصلية الكويتية في دبي على ما

ريم الخالد متحدثة خالل المنتدى

اإلعــام الخارجي جايزة النومسي
عن امتنانها للدعوة الرسمية التي
ت ـل ـق ـت ـهــا وزارة اإلع ـ ـ ــام ال ـكــوي ـت ـيــة
مــن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
اإلماراتية للمشاركة في االحتفالية
الثقافية المقامة في «سيتي ووك»،
قــائـلــة« :ون ـحــن نثمن ال ــدور الكبير
الــذي تــؤديــه ال ــوزارة اإلمــاراتـيــة في
توطيد العالقات اإلعالمية والثقافية
الخليجية».

الثياب الشتوية من جهة وتأمين
فرص عمل في المشاغل للنساء
من جهة أخرى مما يسهم بزيادة
الـقــدرة الشرائية لــدى النازحين
وي ـ ـعـ ــزز إم ـك ــان ــات ـه ــم فـ ــي تـلـبـيــة
متطلباتهم الحياتية.
وأك ــد اس ـت ـمــرار الـجـمـعـيــة في

دعمها للنازحين السوريين عبر
مشاريعه المنتشرة في عدد من
الـمـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة والمتمثلة
بـمـحـطــة تـحـلـيــة ال ـم ـي ــاه ومــركــز
عـ ـ ــاج سـ ــرطـ ــان ال ـ ـثـ ــدي وم ــرك ــز
غسل الكلى إضافة إلــى مشروع
الرغيف.

مكتب الشهيد يصدر العدد
الجديد من «الهوية»
أصـ ــدر مـكـتــب الـشـهـيــد الـتــابــع
لـلــديــوان األم ـيــري الـعــدد الـحــادي
والـتـسـعـيــن م ــن مـجـلــة «ال ـهــويــة»
ً
م ـف ـت ـت ـح ــا ب ـك ـل ـم ــة سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
الـ ـخ ــال ــدة ع ــن ال ـ ـ ــوالء واالن ـت ـم ــاء
ال ــواح ــد ل ـل ـكــويــت وعـ ــن ال ــوح ــدة
الوطنية عماد الجبهة الداخلية
ودرعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ــواق ـ ـي ـ ــة وس ـ ــوره ـ ــا
الحامي.
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاول الـ ـ ـع ـ ــدد أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
«الـ ـمـ ـب ــدعـ ـي ــن» ،أح ـ ـ ــدث أن ـش ـطــة
مكتب الشهيد و عـبــرت الوكيل
المساعد فــي الــديــوان األمـيــري
المديرة العامة لمكتب الشهيد
فــاط ـمــة األم ـي ــر عـنـهــا ب ـم ـقــال ت ـحــت ع ـنــوان
«تخصيب منابع اإلبــداع» كما شرح العدد
رسالة األكاديمية وبرامجها وطلبتها من
ذوي الـشـهــداء والـنـتــائــج المتحققة منها،
وعن الشهيدة أسرار القبندي كتبت الروائية
ً
الكويتية فوزية شويش السالم نصا بعنوان
«أس ـ ــرار ..حـفـيــدة ال ـص ـحــراء» وع ــن الشهيد
محمد م ــرزوق الـعــازمــي فــي الـســور الــرابــع
و«الصعود عبر بوابة خاصة».
كما حفل العدد بتغطية لمؤتمر جامعة

روسيا تواجه السعودية في افتتاح...
وتبدأ إنكلترا مشوارها بمواجهة بنما ،التي تشارك في الحدث
للمرة األولى ،في المجموعة السابعة التي تأتي بلجيكا على رأسها.
ً
وع ـلــى ع ـكــس م ــراس ــم ال ـقــرعــة ال ـســاب ـقــة ك ــان ال ـح ـفــل أم ــس ســريـعــا
ً
ومختصرا في قصر الكرملين.
وبعد خطاب الرئيس الــروســي فالديمير بوتين ورئيس االتحاد
الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو شارك ثمانية من أساطير اللعبة في
سحب القرعة ،وعلى رأسهم دييغو مارادونا ،ولوران بالن الفائزان مع
األرجنتين وفرنسا بكأس العالم في  1986و.1998
وقال بوتين قبل بدء سحب القرعة« :الكأس األكثر جاذبية سيفوز
بـهــا الـفــريــق األك ـثــر عــزيـمــة .أتـمـنــى الـتــوفـيــق لـكــل ال ـف ــرق ،وأدعـ ــو كل
الجماهير الــوفـيــة للحضور إلــى روس ـيــا ،واالسـتـمـتــاع بالنهائيات
العام المقبل».
ً
وتنطلق منافسات البطولة ،التي تستمر شهرا ،وتتضمن  64مباراة،
وتحتضنها  11مدينة ،في  14يونيو المقبل ،في حين ستقام المباراة
النهائية في استاد لوجنيكي بموسكو  15يوليو.
(رويترز)

الكويت العلمي عــن الشيخ صباح السالم
الـصـبــاح و«الـقـيــادة ب ــروح الـجـمــاعــة» ،وفي
مـ ـج ــال الـ ـه ــوي ــة ك ـم ـف ـه ــوم ق ــدم ــت ال ـم ـج ـلــة
ثــاث قضايا مختلفة األول ــى عــن «الهوية
واالغتراب» والثانية عن «مستقبل هويتنا»
واالخ ـي ــرة عــن «سـ ــؤال ال ـهــويــة ،نـحــو نسق
قيمي إنساني».

كوريا الشمالية تشترط االعتراف
بها كدولة نووية في أي تسوية
في حين عقدت السلطات الدفاعية الكورية الجنوبية واألميركية
واليابانية اجتماعا عبر الفيديو بشأن مواجهة تجربة كوريا
الشمالية لصاروخ يمكنه بلوغ الواليات المتحدة ،فتحت بيونغ
يانغ المجال أمام تسوية سلمية مع األسرة الدولية بشأن برنامج
تسلحها النووي والصاروخي شريطة «االعتراف بها دولة نووية».
ً
وقال النائب في مجلس الدوما فيتالي باشين ،الذي زار أخيرا
ضمن وفد برلماني ،بيونغ يانغ ،إن «كوريا الشمالية مستعدة
إلج ــراء مـفــاوضــات حــول سبل تسوية ال ـنــزاع فــي شبه الجزيرة
الكورية في حال االعتراف بها كدولة نووية».
وأضــاف أن «كبار المسؤولين في كوريا الشمالية أكــدوا هذا
الـمــوقــف خــال لـقــاء اتـهــم مــع البرلمانيين ال ــروس ،خــاصــة أنهم
يعتقدون أنهم حققوا هدفهم في أن تصبح بالدهم دولة نووية».
(سيول  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)
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محليات
النيابة تنتظر تصديق بريطانيا على تسليم الرجعان
نهاية العام
قبل
البالد
إلى
بعودته
توقعات
•
َّ
• سيخضع للتحقيق فور وصوله وسيمكن من معارضة حكم سجنه  10سنوات
حسين العبدالله

ك ـ ـش ـ ـف ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
لـ"الجريدة" ،أن إج ــراء ات استرداد
الـمــديــر ال ـعــام الـســابــق للمؤسسة
ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة
فهد الرجعان ،الــذي وافــق القضاء
البريطاني على تسليمه للكويت،
م ـ ــازال ـ ــت ت ـن ـت ـظــر ت ـص ــدي ــق وزيـ ــر
ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة فــي
بريطانيا على قــرار التسليم ،قبل
أن يحال ملف التسليم إلى النيابة
الملكية في بريطانيا ،التي ترتب
عملية تسليم الرجعان مع النيابة
الكويتية.
ولفتت المصادر إلى أن الرجعان
ً
حــال ـيــا ق ـيــد اإلق ــام ــة ال ـج ـبــريــة في
لـنــدن ومـمـنــوع مــن الـسـفــر إل ــى أن
يتخذ بشأنه قــرار بالموافقة على
الحكم القضائي البريطاني ،وفي
حــال التسليم سيتم القبض عليه
من األمن البريطاني وتسليمه إلى
ّ
الكويت ،التي ستتولى تسلمه من
خــال وفــد من النيابة العامة قبل
نهاية هــذا ال ـعــام؛ فــي حــال إنجاز
كل اإلجراءات.

تسليم كل
ً
المطلوبين قضائيا
َ
برلماني قضية اختالس
ينتظر إقرار
البلدين لالتفاقية
وذكــرت المصادر أن النيابة

ستباشر التحقيق مع الرجعان
ح ــال وصــولــه إل ــى الـكــويــت في
قضية اختالس أموال مؤسسة
ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
البالغ ،الذي تحقق فيه ،وسبق
أن قــدمــه ع ـضــو مـجـلــس إدارة
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق د .ف ـهــد
ً
الراشد فضال ،عن عرضه أمام
مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات لـلـنـظــر في
معارضته على الحكم الصادر
ب ـح ـق ــه ب ــال ـس ـج ــن  10س ـن ــوات
بقضية "خيارات األسهم".

عملية سياسية
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـن ـ ـيـ ــا بـ ــة
ً
الكويتية بذلت جـهــودا كبيرة
في عملية قبول طلب استرداد
الــرج ـعــان وق ــدم ــت ال ــدف ــاع إلــى
الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة ل ـت ـق ــدي ـم ــه
ً
للمحكمة ردا على الدفاع ،الذي
كان يقدمه الرجعان للمحكمة،
من أن عملية تسليمه سياسية،
وألن الـ ـصـ ـح ــف كـ ــانـ ــت تـنـشــر
تقارير لتسليمهن و هــي أ مــور
ردت عليها النيابة بعدم الدقة
ألن ـهــا قــدمــت ت ـقــاريــر قــانــونـيــة
ومـ ـسـ ـتـ ـن ــدات مـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات

الجنائية الكويتية المطلوب
على ذمتها الرجعان للكويت.
وعن مصير الحجوزات على
أمـ ـ ـ ــوال وح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ــرجـ ـع ــان
ً
ت ـن ـف ـي ــذا ألم ـ ــر الـ ـنـ ـي ــاب ــة ،أكـ ــدت
الـمـصــادر ،أن الـحـجــوزات على
أمــوالــه وع ــدد مــن أف ــراد أسرته
في الكويت وفي عدد من الدول
األوروب ـ ـيـ ــة وال ـعــرب ـيــة م ــازال ــت
مـسـتـمــرة ،الف ـتــة إل ــى أن هـنــاك
ط ـ ـل ـ ـبـ ــات ح ـ ـجـ ــز ع ـ ـلـ ــى أم ـ ــوال ـ ــه
وعقاراته في الواليات المتحدة
قدمتها النيابة الكويتية إلى
ا لـجـهــات القضائية األميركية
ومازالت تنتظر الموافقة.

اتفاقية التسليم
وعن تسليم باقي المتهمين
الـ ـم ــوج ــودي ــن فـ ــي بــري ـطــان ـيــا،
أف ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــادر بـ ــأن عـمـلـيــة
ال ـت ـس ـل ـي ــم ت ـن ـت ـظ ــر ال ـت ـص ــدي ــق
ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة تـسـلـيــم وت ـب ــادل
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوبـ ـي ــن ب ـ ـيـ ــن الـ ـك ــوي ــت
وبريطانيا من كل من البرلمان
الـكــويـتــي ونـظـيــره البريطاني
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ث ـ ــم سـ ـتـ ـب ــدأ ال ـن ـي ــاب ــة
الـكــويـتـيــة مـخــاطـبــة نظيرتها

بوريس جونسون

فهد الرجعان

ال ـم ـل ـك ـيــة لـتـسـلـيــم الـكــويـتـيـيــن
الـ ـص ــادر بـحـقـهــم أحـ ـك ــام وفــق
ما تقرره اتفاقية بعد إقرارها
ً
نـ ـه ــائـ ـي ــا ومـ ـنـ ـه ــم ال ـم ـت ـه ـم ـيــن
ف ــي قـضـيــة "ق ـ ــروب الـفـنـطــاس"
وآخرون مطلوبون.

بقضية "قــروب الفنطاس" وأن
تلك الطلبات ستمنع تسليمهم
إلى الكويت ،أكدت المصادر أن
األمــر سيبحث ،وفــق مــا تقرره
االت ـفــاق ـيــة بـيــن الـبـلــديــن وبـعــد
عــرض كافة الطلبات المدعمة
باألحكام.

طلب لجوء
وعن تقدم عدد من المواطنين
الكويتيين بطلب الحصول على
ال ـل ـج ــوء اإلن ـس ــان ــي لـلـسـلـطــات
البريطانية ومنهم محكومون

العدساني :حضور الحكومة من غير
المبارك جلسة الرياضة دستوري
أكد النائب رياض العدساني ،أن
السعي إلى إقــرار قانون الرياضة
الجديد استحقاق وطني ،والهدف
رفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية،
ً
ً
ً
خصوصا أن هناك موعدا محددا
م ــن ق ـبــل االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي لـكــرة
القدم "الفيفا" والمنظمات الدولية
بشأن رفع ذلك اإليقاف ،والسماح
بمشاركتها في المحافل الدولية
وبالعلم الكويتي.
وق ــال الـعــدســانــي فــي تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي" :ح ـ ـسـ ــب م ـ ــا أرى أن
حضور حكومة تصريف العاجل
الـجـلـســة ال ـخــاصــة ب ـش ــأن النظر
ومناقشة قانون بصفة االستعجال
(ق ــان ــون ال ــري ــاض ــة ال ـج ــدي ــد) هو
إجــراء دستوري وال يتعارض مع
نصوصه ألن الحكومة المستقيلة
تـسـتـمــر بــال ـق ـيــام بــأعـمــالـهــا إلــى
إعالن التشكيل الحكومي الجديد،
ً
وذلك استنادا إلى المادة  ١٠٣من
ال ــدس ـت ــور ،ال ـتــي تـنــص عـلــى أنــه
"إذا تخلى رئيس مجلس الــوزراء
أو الــوزيــر عــن منصبه ألي سبب
من األسباب يستمر في تصريف
العاجل من شؤون منصبه لحين
تعيين خلفه".
وأضاف العدساني" :أما حضور
رئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الجلسة
أعـتـقــد أن فـيــه شـبـهــة دسـتــوريــة
ألنـ ــه ت ــم إص ـ ـ ــدار أمـ ــر أمـ ـي ــري من
قبل سمو األمير بتعيين الشيخ
ً
جــابــر ال ـم ـبــارك رئ ـي ـســا لمجلس

رياض العدساني

ً
الــوزراء ،فهو مكلف فعليا لكنه لم
يقسم حتى ي ـمــارس صالحياته
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــة كــالـتـصــويــت
ع ـلــى ق ــان ــون ال ــري ــاض ــة ال ـجــديــد،
والــذي سوف ينظر فيه بالجلسة
الخاصة".
وتابع العدساني :إضافة على
ما تم ذكــره ،فإن حكومة تصريف
ال ـع ــاج ــل م ــن األمـ ـ ـ ــور ق ــد أب ــرم ــت
ات ـف ــاق ـي ــات ومـ ـع ــاه ــدات وسـيـتــم
ً
عرضها على مجلس األمة الحقا
للتصويت عليها ،فكيف من يملك
ح ــق ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى إت ـفــاق ـيــات ال
يملك الحق بحضور جلسة بصفة
االسـتـعـجــال للنظر فــي موضوع
محدد والتصويت على قانون ال
يحتمل التأخير.

ديون «الصحة» تتجاوز  600مليون دينار

تسليم آالف أذونات البناء يهدد بغالء األسعار

آسيوي يتبرع بفصيلة دمه النادرة لمريضة مقيمة في البالد

توزيعها في المطالع نهاية العام المقبل يدق ناقوس الخطر

•

•

عادل سامي

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة مدينة بمبالغ
تتجاوز  600مليون دينار لمصلحة شركات أدوية
وتجهيزات طبية ،إضــافــة إلــى فواتير متراكمة
لمستشفيات أوروبـ ـي ــة وأم ـيــرك ـيــة نـظـيــر عــاج
مواطنين في الخارج.
وقالت مصادر صحية مطلعة ،إن "هذه المبالغ
تعود إلى  4سنوات سابقة" ،مشيرة إلى أن "هذه
ً
ً
المطالبات الضخمة التي تمثل عبئا كبيرا على
ً
الوزارة وإرهاقا على ميزانيتها ،أصبح التأخر في
سدادها يحرج دولــة الكويت أمــام المستشفيات
األميركية واألوروبية التي يعالج فيها المرضى
الكويتيون".
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن الـ ــوزارة ليس لديها
القدرة على دفع هذه المطالبات المتأخرة ،مشيرة
ً
إلى أن كثيرا من بنود الميزانيات السابقة خالل
الـسـنــوات األربـ ــع الـمــاضـيــة اسـتـخــدمــت فــي غير
مــوضـعـهــا ال ـص ـح ـيــح ،ح ـيــث ل ــم ت ـس ــدد الـ ـ ــوزارة
ميزانيات األدوية والتجهيزات الطبية والنقليات
وال ـت ـمــريــض ،إض ــاف ــة إل ــى خ ــدم ــات أخ ـ ــرى ،وتــم
استخدام الميزانيات المرصودة لتلك البنود على
العالج في الخارج خالل العامين الماضيين.
وقالت إن "وزيــر الصحة الجديد سيكون أمام
تحد كبير بسبب هــذه التعديات على الميزانية
والمديونيات والمطالبات المرهقة للوزارة" ،مشيرة
إلى أن "هذا الملف قد يكون أحد أسباب اعتذار وزير
الصحة وزير د .جمال الحربي عن الوزارة في حال
تم تأكيد الخبر بشكل رسمي".
وتخوفت المصادر من أي ينعكس ذلــك على
المواطن والخدمات الصحية ،عندما تقل األدوية
الـمـهـمــة ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات ،وت ـتــراجــع طلبيات
المستشفيات من المستهلكات اليومية.
ً
وفي موضوع منفصل ،استقبلت الوزارة آسيويا
يقيم في دولــة قطر من أجل التبرع بفصيلة دمه

«بنك الدم» يكرم المتبرع اآلسيوي بفصيلة الدم النادرة
الـنــادرة لمريضة آسيوية مقيمة في البالد ،وتم
إن ـهــاء إجـ ـ ــراءات الـتـبــرع بـعــد الـتــأكــد مــن سالمة
المتبرع.
وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في الوزارة
د .ري ــم ال ــرض ــوان أمـ ــس ،إن "اس ـت ـق ـبــال المتبرع
وفصيلة دمه النادرة من نوع "بومباي غروب" يأتي
في إطــار تفعيل العمل المشترك للهيئة العربية
لنقل الدم واللجان الخليجية المشتركة".
وأضــافــت أن "فصيلة الــدم المذكورة ال توجد
ً
إال بنسبة قليلة جدا تتراوح بين  1و 3لكل مليون
نسمة على مستوى العالم" ،موضحة أن "وزارة
الصحة ممثلة في بنك الــدم المركزي نسقت مع
نظيرتها القطرية ممثلة في مؤسسة حمد الطبية
الستقبال هذا المتبرع".
وذك ــرت أن الـمــريــض ال ــذي يحمل فصيلة دم
"بومباي غروب" ال يقبل جسمه نقل الدم إليه مطلقا
إال من الفصيلة ذاتها ،خالفا لبعض األشخاص
الذين يحملون الفصائل الدموية النادرة األخرى.

«الزراعة» 247 :ألف طن إنتاج
نباتي محلي حتى أكتوبر
منع صيد الميد حتى نهاية يونيو المقبل
• محمد الجاسم
كشفت الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية ،أن كمية
االنتاج النباتي المحلي المدعوم خالل السنة الحالية بلغ 247.126.754
ً
كيلوغراما ،أي ما يعادل  247ألف طن ،وذلك حتى أكتوبر الماضي لـ21
ً
ً
صنفا متنوعا من المنتجات الزراعية.
وبينت االحصائية ،التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها ،ان اعلى
انتاج سجله منتج البطاطس الذي بلغ انتاجه حتى أكتوبر  131ألف طن،
يأتي بعده منتج الخيار بـ 44ألف طن ،ثم الطماطم بـ 32ألفا ،والباذنجان
 11ألفا ،والفلفل  6آالف ،وكل من القرع والخس  3آالف ،وبلغ إنتاج كل من
الملفوف والكوسة ألفي طن ،والبامية والفاصوليا والبطيخ والبصل لكل
منها  1.5ألف طن ،وبعد ذلك الزهرة بـ 872طنا ،والذرة بـ 589طنا ،والبروكلي
 189طنا ،وأقل من  100طن يأتي انتاج الفراولة بـ 48طنا ،والرقي بـ،45
ً
والثوم بـ ،33والجزر  ،16وأخيرا الفول بـ 15طنا.
وقارنت اإلحصائية االنتاج النباتي المدعوم خالل السنتين الماضيتين،
حيث تصاعد بنسبة عالية خالل السنة الحالية وقبل شهرين من انتهاء
السنة ،حيث بلغ االنتاج المحلي  231.194.341كيلوغراما في سنة ،2016
أي ما يعادل  231ألف طن ،بينما في عام  2015كان االنتاج المحلي اقل ،إذ
بلغ  224.846.551كيلوغراما ،أي ما يعادل  224ألف طن.
ً
من جهة أخرى ،أصدرت هيئة الزراعة والثروة السمكية قرارا بمنع
ً
صيد الميد اعتبارا من أول ديسمبر (أمس).
وأعلنت الهيئة أن قرار السماح بصيد الميد سبق أن أصدر بداية
شهر يوليو في المياه اإلقليمية الكويتية حتى نهايه نوفمبر ،و"بهذا
يمنع صيد الميد بعد هذا التاريخ ،وسيكون المنع حتى نهاية يونيو
المقبل".

الحربي يتفقد حريق قسم
الصيدلية بـ«مكي جمعة»
تفقد وزي ــر الـصـحــة د .جـمــال الـحــربــي،
أمس ،مركز مكي جمعة لتفقد إثر الحريق،
ال ــذي نشب فــي المبني اإلشـعــاعــي  -قسم
صيدلية األجنحة ،للتأكد من سالمة إجراء
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـحــريــق ،ك ـمــا زار الـمــرضــى
لالطمئنان عليهم وعلى سالمتهم.
وقـ ــالـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي بـ ـي ــان أمـ ـ ــس ،إن
ً
الحريق مـحــدود ج ــدا ،واستمر  15دقيقة
بسبب تماس كهربائي ،ولم يمس المخزن،
ولــم تسجل أض ــرار إال حالة اختناق تمت
ً
معالجتها فورا ،مؤكدة أنها تنتظر التقرير
النهائي عن أسباب حدوث الحريق.

يوسف العبداهلل

بمصير مجهول ،تشهد األشهر المعدودة المقبلة بدء العد التنازلي
ّ
لتسلم آالف المواطنين الكويتيين كتب أذو ن ــات ا لـبـنــاء لقسائمهم
اإلسـكــانـيــة مــن الـمــؤسـســة الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية ،فــي مشروعها
الضخم بمدينة جنوب المطالع ،الذي يضم  28288قسيمة بمساحة
 400متر مربع لكل منها ،وسط استعدادات حكومية غير واضحة تدق
ناقوس الخطر.
وتزامنا مع التوزيعات الضخمة المقررة نهاية العام المقبل ومطلع
 ،2019سيواجه المواطنون تحديات صعبة مع تسليمهم الكم الهائل من
كتب مباشرة البناء على القسائم اإلسكانية في المشروع ،مما سيسبب
ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض من مواد البناء وعمالة ،سينتج
عنهما ارتفاع متوقع في األسعار ،وسط تجاهل حكومي واضح في
اتخاذ اإلجراءات لحماية المستهلك.
وتشهد الساحة اإلسكانية اآلن ،وبعد بدء تسلم المواطنين كتب
مـبــاشــرة الـبـنــاء فــي م ـشــروع غ ــرب عـبــدالـلــه الـمـبــارك بــإجـمــالــي 5201
قسيمة خير برهان على الغالء الطفيف الحالي ،بعد مرور نحو شهر
من التسلم ،إال أنه من المتوقع ارتفاعها خالل الفترة القريبة المقبلة
بشكل أكبر ،تزامنا مع البدء الفعلي للبناء.
بدوره ،دعا ممثل حملة وطن باإليجار ،م .عباس الشواف ،الجهات
الحكومية إلى وضع خططها الالزمة الستقبال آالف من حاالت البناء

«البيئة» تحرر مخالفات لمتجاوزي «التخييم»
•

عادل سامي

رص ـ ــدت فـ ــرق ال ــرق ــاب ــة وال ـت ـف ـت ـيــش ف ــي الـهـيـئــة
العامة للبيئة ،بالتنسيق مع شرطة البيئة وبلدية
الـكــويــت ،مخيمات مخالفة ل ـمــواد قــانــون حماية
البيئة ،الستخدامها مواد إنشائية واألسمنت في

ً
«المحامين» تستبعد  ٤٩محاميا من جدول المتدربين

مشطوبون يعلنون الطعن على القرارات للسماح لهم بالتصويت في االنتخابات
•

حسين العبداهلل

أصدرت لجنة القبول في جمعية المحامين
ً
ً
ق ـ ــرارات بـشـطــب  49مـحــامـيــا مـقـيــدا بـجــدول
المحامين المتدربين في جمعية المحامين،
واس ـت ـب ـع ــاده ــم م ــن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـعـمـلـيــة
االنتخابية ،التي تجرى يوم االثنين المقبل
الختيار مجلس إدارة جديد للجمعية.
وعـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة الـ ـشـ ـط ــب ،أعـ ـل ــن ع ـ ــدد مــن
المحامين سعيهم إلى الطعن على القرارات
الصادرة ألنها مخالفة لقانون مهنة المحاماة،
وت ـه ــدف إل ــى اإلض ـ ــرار ب ـعــدد م ــن المحامين
التابعين إلحدى القوائم المنافسة للجمعية،
وأعلنت جمعية المحامين في بيان لها،
أن قرار االستبعاد كان نتيجة تطبيق قواعد
القانون ،وقالت في بيان لها ،إن لجنة القبول
أصدرت قرارات باعتبار بعض القيود كأن لم
ً
تكن ،وتــم تقديم  49طلبا إلــى اللجنة وبعد
ً
ف ـحــص ال ـت ـظ ـل ـمــات ث ـبــت أن  12مـتـظـلـمــا لم
يقدموا الشهادة الخاصة بالتحاقهم بمكتب
أحد المحامين المشتغلين خالل  6أشهر من
تــاريــخ قـيــدهــم فــي ج ــدول "أ" تـحــت التمرين
ً
وفقا للمادة  6مكرر من قانون تنظيم مهنة
الـمـحــامــاة كـمــا تبين أن مــن ضـمــن الطلبات
ً
ً
 37تظلما هم من العاملين حاليا في القطاع
الحكومي ،وال يجوز لهم ممارسة المهنة أو
االستمرار ضمن جداول المشتغلين.

من المواطنين العام المقبل ،مع توفير وزيادة المعروض أمامهم على
المطلوب ،بعيدا عن أي زيادات مالية ستواجه المواطنين من عمالة
ماهرة ومواد الزمة للبناء.
وقال الشواف لـ "الجريدة" إن الحكومة بحاجة إلى دراسة التعاقد
مــع مصانع خــارجـيــة ،ودع ــم الشباب مــن خــال المشاريع الصغيرة
والمتوسطة لفتح مشاريعهم الخاصة لتوفير مواد البناء ،مفيدا بأن
البالد بحاجة إلى عمالة ماهرة ،قد ترتفع أسعارها تزامنا مع ارتفاع
الطلب عليها.
ولفت الى أن البالد وضعت األجانب والمقيمين خالل اآلونة األخيرة
بسلسلة تحديات مالية ،األمر الذي سيعود بالسلب على مشاريع البالد
التنموية خالل الفترة المقبلة ،داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في توفير
البيئة المناسبة للعمالة الماهرة فقط ال الهامشية.
فعلى الرغم من السبات العميق الذي تعيشه الجهات الحكومية ،فإن
ً
بنك االئتمان الكويتي أبرز تلك الجهات نشاطا بقيادة مديرها العام
صالح المضف ،بعد أن ارتــأى لتلك التوزيعات الضخمة مواجهتها
من خالل دراسة إعادة هيكلة التمويل العقاري ليتوافق مع السياسة
الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيعاتها.
ولعل أبرز تلك الجهات الحكومية المهمة ،وزارة التجارة التي تسيطر
على مــواد البناء والدعم المقدم للمواطنين ،لتضعها أمــام تحديات
جديدة ومقبلة مع المواطنين للحفاظ على أسعار السوق المناسبة
والمتناولة أمامهم بال غالء جائر.

وذكرت أن لجنة القبول تعمل على تطبيق
ً
القانون على الجميع دون استثناء علما أن
المقبولين بلجنة القبول بــذات درجــة القيد
محام ومحامية ،ومازالت
تجاوز عددهم 700
ٍ
ق ـيــودهــم س ــاري ــة الل ـتــزام ـهــم بـتـقــديــم جميع
المستندات فــي الـمــدد القانونية الـمـحــددة،
مضيفة أن لجنة القبول تقوم بتنقيح الجداول
بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة بـشـكــل دوري قـبــل ك ــل جمعية
عمومية عادية.
ً
وأكــدت الجمعية أنها تعمل بعيدا عن أي

ً
انحياز وتـنــأى بــأن تكون طــرفــا فــي الصراع
ً
االنتخابي مؤديا بذلك التسبب بالضرر ألي
زم ـيــل ،فالجمعية تعمل وف ــق االل ـت ــزام الـتــام
بتطبيق القانون ،كذلك روح القانون بمسطرة
ال ـم ـس ــاواة بـيــن جـمـيــع الـمـنـتـسـبـيــن وس ــوف
يكون لمن أغفل تقديم األوراق المطلوبة أن
يقوم بالتسجيل مرة أخرى وتحتسب فترته
السابقة ضمن أعماله ،مؤكدة حرصها على
مستقبل زمالئنا ولما فيه مصلحة المهنة
ومنتسبيها.

أعمال التخييم ،وعدم استخراج التراخيص الالزمة
لمواقعه .وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس ،إنه
تــم تحرير مخالفات لبعض الـمـتـجــاوزيــن ،خالل
الجولة التفتيشية التي قامت بها فرق الهيئة مع
شرطة البيئة وبلدية الكويت على بعض مواقع
المخيمات في المناطق البرية.

ً
ً
البلدية ً :غلق  13محال تجاريا
ومطعما في الجهراء
العرادة :ال تهاون في المساس بصحة المستهلك
كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عــن قيام إدارة
الـ ـت ــدقـ ـي ــق ومـ ـت ــابـ ـع ــة خ ــدم ــات
البلدية وقسم إزالة المخالفات،
التابع لمكتب مدير فرع بلدية
م ـحــاف ـظــة الـ ـجـ ـه ــراء ،بـتـحـقـيــق
عدد من اإلنـجــازات خالل شهر
نوفمبر ،حيث أسفرت الحمالت
الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ـ ــام ب ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـفـ ـتـ ـش ــون
ً
والمفتشات عن غلق  13محال.
وأوض ـ ـ ــح م ــدي ــر فـ ــرع بـلــديــة
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـجـ ـه ــراء م .مـحـمــد
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي ،أن "ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــات
ال ـي ــوم ـي ــة ل ـل ـم ـف ـت ـش ـيــن ب ـ ـ ــإدارة
الـ ـت ــدقـ ـي ــق ومـ ـت ــابـ ـع ــة خ ــدم ــات
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة أسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ع ـ ـ ــن غ ـل ــق
م ـحــل ت ـج ــاري وك ـشــك ف ــي أحــد
المجمعات التجارية ،في حين
ق ـ ــام ال ـم ـف ـت ـش ــون ب ـق ـس ــم إزال ـ ــة
ال ـم ـخ ــال ـف ــات خ ـ ــال ح ـمــات ـهــم
بــإغــاق سوقين مــركــزيـيــن ،و3
م ـط ــاع ــم ،و 4أك ـ ـشـ ــاك ،ومـقـهــى
وبقالة بالسكن الخاص".
وشدد العرادي على القائمين
على مراكز بيع المواد الغذائية

بالتقيد باالشتراطات الصحية
التي تضمنتها الئحة األغذية،
وإصدار التراخيص الالزمة من
ً
الـبـلــديــة أو تـجــديــدهــا ،مـشـيــرا
إلــى أن المفتشين والمفتشات
التابعين لـ ــإدارة سيتصدون
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات والـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات
باتخاذهم اإلجراءات القانونية
بحق المخالفين ،سواء بتحرير
المخالفات أو بالغلق اإلداري،
وذل ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ح ـم ــات ـه ــم
الميدانية المتواصلة ،لضمان
صحة وسالمة المواد الغذائية
التي تقدم للجمهور.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـحـ ـم ــات
التفتيشية ستتواصل وستشمل
كــل منافذ بيع وت ــداول الـمــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة ،ل ـل ـتــأكــد م ــن ال ـت ــزام
أص ـحــاب ـهــا ب ـقــوان ـيــن وأن ـظ ـمــة
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ــدى اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء
مؤسساتهم الغذائية والعاملين
فـيـهــا لــاش ـتــراطــات الـصـحـيــة،
ً
مؤكدا عدم التهاون في المساس
بصحة وسالمة المواد الغذائية،
ً
التي تؤثر سلبا على المستهلك.

٤
محليات
هادي لـ ةديرجلا• :خاطبنا «الخدمة المدنية»
لفصل «كيمز» عن «الصحة»
ةديرجلا

•
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أكد أن المعهد حصل على االعتراف األكاديمي كأول مؤسسة غير جامعية
كشف األمين العام لمعهد الكويت لالختصاصات الطبية
«كيمز» د .إبراهيم هادي عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية،
إلبداء الرأي القانوني واإلفادة حول فصل معهد الكويت
لالختصاصات الطبية عن وزارة الصحة.
وقال هادي ،في حوار لـ«الجريدة» ،إن فصل «كيمز» عن
الوزارة قد يأخذ وقتا طويال ،مشددا على أن هذا الفصل
يصب في مصلحة المعهد واألطباء ،ومضيفا أن المعهد
يحتاج إلى مزيد من الدعم المادي والبشري لتطوير أعماله.
عادل سامي

فريق عمل
متميز
بالمعهد ينجز
االعتراف
المؤسسي
العالمي

المعهد يدرب
األطباء وفق
معايير عالمية
عالية الكفاءة
والمستوى

االنتقال إلى
مبنانا الجديد
خالل الصيف
المقبل وتكلفته
 24مليون
دينار

الطبية
وأشار إلى أن حصول معهد الكويت
لالختصاصات ً
ً
على االعتراف األكاديمي المؤسسي يعني اعترافا دوليا
بالمعهد كمؤسسة تدريب طبي تخصصي ،وأن المعهد
يقوم بتدريب األطباء وفق معايير عالمية عالية الكفاءة
والمستوى بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة.
وأعلن االنتقال إلى مبنى معهد الكويت لالختصاصات الطبية
الجديد خالل الصيف المقبل ،الفتا إلى أن المبنى الجديد يقع
داخل الديوان العام لوزارة الصحة بمنطقة الصليبيخات ،على

• احـتـفـلـتــم قـبــل أيـ ــام بحصول
م ـع ـه ــد الـ ـك ــوي ــت لــاخ ـت ـصــاصــات
الطبية على االعتراف المؤسسي من
الكلية الملكية لألطباء والجراحين
الكندية ،حدثنا عن رحلة االعتراف.
 هناك خطوات أساسية اتخذهاالمعهد بعد الدراسة الشاملة ،ضمن
رؤية واضحة رسمت لتنفيذ الخطة
االستراتيجية تحت عنوان "منظومة
تدريبية متكاملة" خــال السنوات
األرب ـ ــع ال ـســاب ـقــة ،تـمـثـلــت ف ــي ست
ً
خ ـطــوات أســاس ـيــة ،كــالـتــالــي :أوال:
اتفاقية التعاون مع الكلية الملكية
الكندية لألطباء والجراحين ،حيث
كان البد للمعهد من العمل بشراكة
مع مؤسسة أكاديمية عالمية تسير
وفق معايير تدريب عالية الكفاءة.
وبعد دراس ــة مستفيضة ،تم إبــرام
االتفاقية مع الكلية الملكية الكندية
فــي نوفمبر  ،2016وشملت ثالثة
م ـجــاالت أســاسـيــة وه ــي االع ـتــراف
المؤسسي والبرامجي والتطوير
المهني للمدربين واالمـتـحــانــات.
وتعد تلك االتفاقية األكبر واألشمل
لـكــل مــن الـمـعـهــد والـكـلـيــة الملكية
الكندية.
ً
ثانيا :تطوير العمل التنظيمي
لـلـمـعـهــد ،وذلـ ــك بتقسيم وتــوزيــع
ال ـع ـم ــل ب ـي ــن إدارات ال ـم ـع ـهــد بما
يكفل اإلتقان واإلنجاز وفق معايير
ال ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة الـطـبـيــة
المتطورة.
ً
ثــالـثــا :تأسيس الـلـجــان الفنية،
ال ـتــي تـمـثـلــت ف ــي ل ـجــان االع ـت ــراف
والـ ـسـ ـي ــاس ــات وت ـق ـي ـي ــم ال ـت ــدري ــب
والتظلمات وغيرها ،والتي عملت
ك ــل ف ــي م ـج ــال اخـتـصــاصـهــا على
بناء قاعدة شاملة لمراجعة البرامج
التدريبية ومعرفة سبل تطويرها.
ً
رابعا :توحيد وتطوير منظومة
التدريب ،حيث تم اعتماد منظومة
متطورة ومقننة تعتمد على دورات
ت ــدري ـب ـي ــة أك ــاديـ ـمـ ـي ــة إكـلـيـنـيـكـيــة
وم ـح ــاض ــرات عـلـمـيــة تـعـتـمــد على
نظام الكفاءات لألطباء.
ً
خـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــا :ت ـ ـطـ ــويـ ــر م ـن ـظ ــوم ــة
ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـث ــل بـعـقــد
اج ـت ـمــاعــات شـهــريــة م ــع المجلس
العلمي للمعهد ،إضافة إلــى إقامة
م ــؤت ـم ــر سـ ـن ــوي لـلـتـعـلـيــم الـطـبــي
لألطباء المدربين والمتدربين.
ً
ســادســا :الــدعــم الفني واإلداري

ل ـل ـبــرامــج ال ـتــدري ـب ـيــة ،ح ـيــث كــانــت
هناك العديد من القرارات الوزارية
التي أصدرها وزير الصحة د .جمال
بشكل كبير
الحربي والتي ساهمت
ٍ
في تطوير منظومة التدريب الطبي
التخصصي في المعهد.

مراحل التقييم
• مـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ــراح ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــدرج
فيها الـمـعـهــد لتقييمه مــن جانب
الكلية الملكية الكندية لالعتراف
المؤسسي؟
 تــدرجــت مــراحــل التقييم علىمرحلتين ،فكانت األولــى في يناير
 ،2017وذلـ ــك بـعــد مـضــي شهرين
مــن ب ــدء االت ـفــاق ـيــة ،حـيــث ق ــام وفــد
مــن خـبــراء الكلية الملكية الكندية
ب ــزي ــارة المعهد لتقييم جاهزيته
لتطبيق معايير االعتماد المؤسسي
ك ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب الـ ـطـ ـب ــي
التخصصي ،واسـتـغــرقــت الــزيــارة
أسبوعا كــامــا مــن مراجعة دقيقة
لسياسات التدريب ومقابلة قيادات
المعهد ومديري البرامج والمدربين
واألطباء المتدربين وزيــارة مراكز
ال ـتــدريــب وغ ـيــرهــا .وأكـ ــد الـخـبــراء
الكنديون جاهزية المعهد للتقييم
مــن قبل المدققين المعتمدين من
الكلية الملكية ،تمهيدا لالعتراف
المؤسسي الكامل فــي حــال تقويم
ب ـع ــض الـ ـم ــاحـ ـظ ــات .وع ـل ـي ــه فـقــد
قمت بإبالغ وزير الصحة د .جمال
الحربي بتلك المالحظات ،وقد شدد
على ضرورة العمل من أجل التقدم
لالعتراف ،فقام المعهد ،من خالل
األمــانــة العامة ومكاتبه ،بتجهيز
كــل المستندات الــازمــة لتقديمها
للكلية الملكية ،وشملت الالئحة
الــداخـلـيــة للمعهد واخـتـصــاصــات
إداراتـ ـ ــه وآل ـيــة الـعـمــل فــي المعهد،
وكذلك الرؤية االستراتيجية للمعهد
واللجان العاملة به واختصاصاتها
ومـ ـح ــاض ــر اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا ،وآل ـي ــة
العمل بالمجلس العلمي بالمعهد
ومحاضر اجتماعاته وآلية العمل
بــالـتـظـلـمــات وم ـحــاضــر االجـتـمــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـتـ ـظـ ـلـ ـم ــات
والمحاضرات التوجيهية لألطباء
ال ـم ـت ــدرب ـي ــن وال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـســامــة
المرضى وغيرها من ورش العمل
ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــم ،وك ــذل ــك م ــؤش ــرات
ضبط الجودة التي يرصدها المعهد

مساحة  15ألف متر مربع ،وبتكلفة  24مليون دينار.
وذكر أنه تم ،أخيرا ،التواصل المباشر مع جامعة
دالهاوسي الكندية لتوفير مقاعد التدريب لألطباء
الكويتيين في التخصصات المختلفة مثل جراحة
التجميل وجراحة الصدر وغيرها من التخصصات
الدقيقة بجراحة العظام ،إضافة الى التخصص الدقيق
في الروماتيزم وطب الوالدة واألجنة...
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

بما فيها المراجعة الــدوريــة التي
يـقــوم بـهــا لـبــرامـجــه التخصصية،
وكذلك تفصيل بكل ال ــدورات التي
يقيمها لألطباء المدربين ومصادر
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـت ــواف ــرة لــأط ـبــاء
المتدربين وكافة السياسات والنظم
المتعلقة بالتدريب.

 300مستند
وشملت المستندات أكثر من 300
مستند ووثيقة متعلقة بالتدريب،
ثــم ب ــدأت بـعــدهــا الـمــرحـلــة الثانية
ب ــإع ــداد ج ـ ــدول ل ــزي ــارة الـمــدقـقـيــن
م ــن ال ـك ـل ـيــة ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـك ـنــديــة في
أبـ ــريـ ــل  ،2017وشـ ـمـ ـل ــت لـ ـق ــاء ات
واجتماعات مكثفة باألمين العام
ومــديــري المكاتب المختلفة .كما
شملت اجتماعات برؤساء الكليات
المختلفة ومديري البرامج التدريبية
واألط ـبــاء المتدربين ،وال ــذي شمل
لـقــاء أكـثــر مــن  300طبيب وطبيبة
متدربين في البرامج التخصصية
بالمعهد.
وتـ ــم االجـ ـتـ ـم ــاع أي ـض ــا ببعض
رؤسـ ـ ــاء م ـجــالــس األقـ ـس ــام الـفـنـيــة
وم ــدي ــري المستشفيات والـمــراكــز
التخصصية الـمـعـنـيــة بــالـتــدريــب
ال ـت ـخ ـص ـص ــي ،وزي ـ ـ ـ ـ ــارة ع ـ ــدد مــن
مستشفيات وزارة الصحة التي يتم
فيها تدريب األطباء ،وذلك لالطالع
على إمكانيات التدريب ومعاييره
المتعلقة باالعتراف ،وعليه تم تقييم
أداء المعهد ومدى التزامه بما يزيد
على  40معيارا لالعتماد المؤسسي.
ثــم ع ــرض الـمــدقـقــون الكنديون
تقريرا مفصال عن أداء المعهد على
لجنة االعـتــراف في الكلية الملكية
لألطباء والجراحين الكندية ،وهي
أعـلــى سلطة لــاعـتــراف فــي الكلية
الملكية في اجتماعها بتاريخ 19
يونيو  ،2017وفــي هــذا االجتماع
تـ ـم ــت الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى االع ـ ـتـ ــراف
غ ـي ــر الـ ـمـ ـش ــروط ب ـم ـع ـهــد ال ـكــويــت
لالختصاصات الطبية في المداولة
األولـ ــى (وه ــو مــا تــم للمعهد دون
غيره من المؤسسات األخرى) ،علما
بأن االعتراف المؤسسي للمعهد هو
من قبل أحد أعرق الكليات الملكية
في العالم ،وهــذا يؤكد مــدى التزام
الـمـعـهــد بــالـعـمــل ض ـمــن مـنـظــومــة
تدريب تضاهي تلك التي تقوم بها
المستشفيات الـتــي تـشــرف عليها

ال ـجــام ـعــات ال ـك ـنــديــة ،وال ـم ـع ــروف
عنها بالكفاءة العالية في التدريب
ال ـط ـب ــي ال ـت ـخ ـص ـصــي .وهـ ـ ــذا يعد
شهادة للمعهد بالتزامه بالمعايير
العالمية ،ويؤكد رغبة المعهد في
العمل بكل شفافية ومهنية.

فصل المعهد
• ماذا عن فصل المعهد عن وزارة
الصحة؟
 يـ ـحـ ـت ــاج فـ ـص ــل ال ـم ـع ـه ــد عــن"ال ـص ـحــة" وق ـتــا طــويــا ومـجـهــودا
كبيرا ،كما يحتاج هذا اإلجــراء إلى
م ــرس ــوم بـتـغـيـيــر وف ـص ــل المعهد
عن الــوزارة ،وتمت مخاطبة ديوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة إلب ـ ـ ـ ــداء الـ ـ ــرأي
القانوني واإلفادة حول هذا الفصل.
ولـلـعـلــم فـ ــإن ف ـصــل "ك ـي ـم ــز" عن
الوزارة قد يأخذ وقتا طويال ،وأرى
أن الفصل يصب في مصلحة المعهد
واألطـ ـب ــاء ،وه ــو م ــا أكـ ــده الــرئـيــس
التنفيذي للكلية الملكية الكندية،
ونحن في انتظار ما ستؤول إليه
األمـ ـ ـ ــور ف ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار .وت ـج ــدر
اإلش ــارة إلــى أن إنشاء المعهد كان
بمرسوم ،ومن ثم فالبد من صدور
مرسوم لفصله عن الوزارة.

المبنى الجديد
• ماذا عن المبنى الجديد لمعهد
الكويت لالختصاصات الطبية؟
 آمــال ـنــا كــانــت وم ــا زالـ ــت أكـبــربكثير مـمــا تــم إن ـج ــازه حـتــى اآلن،
ولكن عدم اتساع المقر الحالي كان
حائال بيننا وبين تحقيق جميع
األهداف واآلمال التي نصبو إليها
لتنفيذ جميع االنشطة العلمية التي
تحتاج إليها برامجنا التخصصية،
وللوصول بالمعهد إلى مراكز علمية
مــرمــوقــة ،أس ــوة بــالـمــراكــز العلمية
األخرى في الدول المتقدمة ،لذا فإننا
نتطلع في منتصف العام المقبل إلى
المبنى الجديد للمعهد الــذي يتم
إنجازه تحت إشراف وزارة االشغال،
وهذا المبنى صمم على مساحة 15
ألف متر مربع ،وبتكلفة  24مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وه ـ ــو بـ ـيـ ـض ــاوي ال ـش ـكــل،
ويتكون من ثمانية أدوار وسرداب
لمواقف السيارات تتسع لنحو 750
سيارة ،وقمنا منذ تاريخ بدء العمل
به بتوزيع إداراتنا على أدوار المبنى
الـجــديــد كخطة مستقبلية .آملين

أن تكون مرافقه ومساحاته ملبية
الحتياجاتنا المكانية ،ومستوعبة
لطموحاتنا التطويرية.
• ما عدد موظفي المعهد؟
 يعمل فــي المعهد  71موظفا،ونـ ـحـ ـت ــاج ف ـع ـل ـيــا إلـ ـ ــى  ،150كـمــا
نحتاج إلى مزيد من الدعم المادي
وال ـب ـش ــري لـتـطــويــر أع ـم ــال معهد
الكويت لالختصاصات الطبية في
المستقبل القريب.

االعتراف األكاديمي
• ماذا يعني االعتراف األكاديمي
المؤسسي لكم ولألطباء العاملين
بوزارة الصحة؟
 االعتراف األكاديمي المؤسسيً
ً
يعني اعترافا دوليا بمعهد الكويت
لالختصاصات الطبية كمؤسسة
تدريب طبي تخصصي ،مما يؤهل
ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة التخصصية
لالعتراف الدولي أيضا ،وهذا يمثل
نقلة نــوعـيــة فــي تطلعات المعهد
ل ـي ـك ــون اسـ ـ ــم ال ـم ـع ـه ــد مـ ــن ضـمــن
مــؤس ـســات ال ـتــدريــب التخصصي
ً
ً
المنافسة إقليميا وعالميا.
ومن الناحية العملية وبحكم أننا
مؤسسة وطنية تابعة لـ"الصحة"
فهناك مسؤولية ملقاة علينا تجاه
المجتمع الـكــويـتــي ،وه ــذه رســالــة
واضحة وصريحة بأن المعهد فتح
أبوابه بكل شفافية ومصداقية امام
المقيمين العالميين ،وحصل على
هــذا االعـتــراف ،وبالتالي فليطمئن
الشعب الكويتي بجميع قطاعاته
بــأن المعهد يقوم بتدريب األطباء
وفق معايير عالمية عالية الكفاءة
والمستوى بـمــراكــز ومستشفيات
وزارة الصحة.
• ك ــم سـنــة م ــدة ال ـش ـه ــادة الـتــي
منحت لالعتراف بالمعهد؟
 تمنح الكلية الملكية لألطباءوالـ ـج ــراحـ ـي ــن ش ـ ـهـ ــادة االع ـ ـتـ ــراف
المؤسسي للمؤسسات خارج كندا
مـ ــدة أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،وع ـل ـيــه فـمــدة
الشهادة التي منحت للمعهد تبدأ
من يوليو  2017حتى يونيو ،2021
وستتم خاللها متابعة عمل المعهد،
ومدى التزامه بالمعايير.
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذلـ ــك أود أن أؤك ــد
ض ــرورة أن يــراعــي المعهد ووزارة
الصحة بعد هــذا الـيــوم اإلج ــراءات
وال ـخ ـطــوات الـتــي يـقــومــان بـهــا في

مجال التدريب الطبي ،كي ال تؤثر
ع ـل ــى ه ـ ــذا االع ـ ـت ـ ــراف ال ـمــؤس ـســي
مستقبال ،بــل وي ـجــب الـسـعــى إلــى
ت ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ل ـك ــي يـسـهــل
التجديد باالعتراف المؤسسي.

الخطوات المستقبلية
• م ــا ال ـخ ـط ــوات ال ـق ــادم ــة الـتــي
تنوون القيام بها لتأمين االستمرار
باالعتراف الكندي؟
 الـحـصــول عـلــى ه ــذا االع ـتــرافال ـم ــؤس ـس ــي كـ ـ ــان ح ـل ـم ــا لـلـمـعـهــد
ولفريق العمل على هذا االعتراف،
إال ان علمنا بــالـتـطــور الكبير في
م ـجــال الـتـعـلـيــم وال ـت ــدري ــب الطبي
يحتم علينا العمل بجدية وبالسرعة
الممكنة إلنجاز المكتبة االلكترونية
ونظام المحاكاة للتدريب ،فالمكتبة
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة تـ ـضـ ـم ــن ل ــأطـ ـب ــاء
المتدربين والمدربين الوصول الى
مصادر المعلومات الطبية بصورة
مستمرة ،كما تتيح للمعهد إظهار
مدى محاكاته للتطورات في مجال
الـت ـع ـلـيــم ال ـط ـبــي لـلـكـلـيــة الـمـلـكـيــة
الكندية.
ويـتـيــح تــوفـيــر ن ـظــام الـمـحــاكــاة
لـلـتــدريــب تحقيق مـتـطـلـبــات جــزء
رئـيـســي لـلـتــدريــب الـطـبــي المهني
في الوقت الحالي ،والــذي سيكون
معيارا أساسيا للتقييم لالعتراف
في المستقبل القريب.
كما تطمح كــل مؤسسة تدريب
أك ــادي ـم ــي لـتــوسـيــع ن ـط ــاق عملها
إلى المحيط اإلقليمي ،لكن المعهد
ك ـم ــؤس ـس ــة وطـ ـنـ ـي ــة ،يـ ـج ــب عـلـيــه
تأمين مقاعد للتدريب وفق السعة
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ل ـبــرام ـجــه لــأط ـبــاء
الكويتيين والفئات األخ ــرى ،التي
شملها القرار الوزاري رقم  292لسنة
 2015ال ــذي يعطي أولــويــة القبول
فــي البرامج التخصصية لألطباء
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ث ــم ف ــي ح ـ ــال وج ــود
ش ــواغ ــر لــأط ـبــاء أب ـن ــاء الـكــويـتـيــة
واألطباء من فئة المقيمين بصورة
غير قانونية.
كما أن التزايد في حاجة سوق
العمل بدولة الكويت يتطلب توفير
الكوادر من األطباء من خالل برامج
التدريب المحلية وخطة االبتعاث
التي يشرف عليها المعهد.
• ذكرتكم أن للمعهد سياسات
ً
ول ـ ـجـ ــانـ ــا ت ـخ ـص ـص ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة،

ح ــدث ـن ــا ع ــن آل ـي ــة ع ـم ـل ـهــا وب ـعــض
اختصاصاتها؟
 أص ـب ــح الـمـعـهــد ال ـي ــوم يعملكـمــؤسـســة أكــادي ـم ـيــة ت ـشــرف على
العديد من الكليات التخصصية ،بما
فيها برامج التدريب التخصصي،
وتـتــولــى مــراقـبــة ال ــدراس ــات العليا
بالمعهد ،الذي يتبع األمانة العامة
مباشرة ،اإلشراف على هذه البرامج
ل ـن ــاح ـي ــة الـ ـت ــزامـ ـه ــا بــال ـس ـيــاســات
المعتمدة مــن قبل مجلس األمناء
والمجلس العلمي ومخرجات كل
بــرنــامــج وال ـم ـش ــاك ــل ،ال ـت ــي تـعــوق
عـمـلـيــة ال ـت ــدري ــب سـ ــواء الـفـنـيــة أو
اإلدارية.
وتقوم مراقبة الــدراســات العليا
ب ــرف ــع ال ـت ــوص ـيــات ال ــازم ــة بـشــأن
عملية القبول وأعداد المقبولين في
كل برنامج ،من أجل توفير المناخ
ال ـت ــدري ـب ــي واإلم ـك ــان ـي ــات ال ــازم ــة
للتدريب التخصصي.
وي ــوج ــد لـ ــدى ال ـم ـع ـهــد ال ـعــديــد
من اللجان والمراقبات ،التي تقوم
ب ــال ـت ــدق ـي ــق والـ ـم ــراجـ ـع ــة وق ـي ــاس
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــودة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـتــم
متابعتها ط ــوال الـعــام مثل تقييم
المدربين والـخـبــرة التدريبية في
كل دورة إكلينيكية وعملية القبول
واالمـتـحــانــات وغـيــرهــا .كما أن كل
مراقبة تعمل باستقاللية تضمن لها
العمل بصورة فنية محكمة .كما أن
السياسات المختلفة ،التي يعتمدها
المعهد تعكس شفافية اإلجــراءات،
الـتــي يـقــوم بها المعهد اب ـتــداء من
عملية القبول وانتهاء بامتحانات
البورد الكويتي.
• ه ــل لـ ــدى ال ـم ـع ـهــد ن ـيــة لفتح
بــرامــج تــدريــب جــديــدة إضــافــة إلى
البرامج التي يقدمها ويشرف عليها
ً
حاليا؟
 حــدد المعهد آلية فتح برامجت ــدري ــب ج ــدي ــدة بـمـعــايـيــر تضمن
ال ـتــزام الـبــرامــج الـجــديــدة بمعايير
التدريب العالمية واالحتياجات من
التخصصات المختلفة ،فقد تولى
المعهد تقييم برنامجين للتدريب
اإلكـلـيـنـيـكــي األس ــاس ــي وبــرنــامــج
أساسيات الجراحة ،واللذين تمت
الـمــوافـقــة عليهما مــن قبل مجلس
أمناء المعهد ،إضافة إلــى برنامج
التخصص الدقيق ألمراض سرطان
الدم واألورام لألطفال.

توفير مقاعد لألطباء في جراحة
التجميل والعظام والروماتيزم

مراقبة االمتحانات في االتفاقية الكندية
قال األمين العام لـ "كيمز" ،إن مراقبة االمتحانات تعتمد على السياسات
المتعلقة باالمتحانات وتدريب الممتحنين ورؤساء لجان االمتحانات من حيث
تنظيم ورش العمل لهم لتأهيلهم للقيام بأعمالهم المختلفة.
وأضــاف :تستعين مراقبة االمتحانات بخبرة الكلية الملكية الكندية في
هذا المجال ،إذ يشرف على امتحان كل تخصص من التخصصات المختلفة
رئيس للجنة االمتحانات ،الذي يتم اختياره من قبل الكلية ويلتزم بعقد مع
المعهد لمدة محددة ،على أن يشرف على لجنة االمتحانات من حيث كتابة
وتحرير االمتحان النهائي للبورد الكويتي .وتابع" :كما يقوم بالتواصل مع
ً
نظيره من الجانب الكندي لضمان جودة االمتحان" ،مشيرا إلى استمرار رئيس
لجنة االمتحانات بأعماله في تلك الفترة حتى مع التغيير ،الذي قد يطرأ على
رئيس الكلية أو مدير البرنامج ،إذ إن المعهد يستثمر في تدريبه وتأهيله.
وتابع أن وظيفة رئيس لجنة االمتحانات يشغلها أحد األطباء من الكوادر
الوطنية المتخصصة ،التي استوفت الشروط األساسية لشغل هذه الوظيفة
الحيوية ،إذ إن المعهد ملتزم باتفاقية التعاون مع الكلية الملكية الكندية ،فإن
هناك تواصل مستمر وتقييم لعمل رؤســاء لجان االمتحانات من قبل لجنة
االمتحانات في اتفاقية التعاون مع الكلية الملكية الكندية.

إبراهيم هادي

ً
متحدثا إلى الزميل عادل سامي (تصوير عبد الله خلف)
هادي

ذكــر ه ــادي أن خطة االبـتـعــاث تسعى إلكـمــال دور خطط التدريب
المحلي لتوفير الكوادر الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة ،إذ تم
ً
أخيرا التواصل المباشر مع جامعة دالهاوسي الكندية لتوفير مقاعد
التدريب لألطباء الكويتيين في التخصصات المختلفة مثل جراحة
التجميل وجراحة الصدر وغيرها من التخصصات الدقيقة بجراحة
العظام ،باإلضافة إلى التخصص الدقيق في الروماتيزم وطب الوالدة
واألجنة.
وزاد" :وعـلـيــه فـقــد ق ــام مـنــذ أي ــام وف ــد مــن الـجــامـعــة بمقابلة األط ـبــاء
ً
ً
المتقدمين للبرامج المختلفة" ،مــؤكــدا أن هــذا بحد ذاتــه يعتبر إنجازا
للمعهد ،إذ إن آلية التقديم في السابق كانت تتم عبر مراسلة الجامعات
عن طريق المكتب الثقافي بواشنطن ويضطر الطبيب إلى السفر لكندا
وحضور المقابالت الشخصية هناك ،كما أنه ينافس المتقدمين اآلخرين
من دول مختلفة على العكس من المقاعد المخصصة لألطباء الكويتيين
والتي ضمن المعهد التنافس فيها بين الكويتيين فقط.

ةديرجلا

•
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برلمانيات

الفساد بـ  404قضايا «مال عام»
تالحق
الحكومة
ً

في تقرير أحالته «العدل» إلى مجلس األمة متضمنا موقف القضايا القديمة والجديدة وةديرجلا تنشر أبرز ما رصد
•

فيما يشبه "الهجمة الحكومية" لمحاربة الفساد ،وبحسب
تقرير وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة فالح
العزب ،فإن عدد قضايا المال العام المرفوعة من الجهات
الحكومية بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام بلغ حتى
أكتوبر نحو  404قضايا ،لـ  37جهة ،في حين أن هناك
 22جهة لم تحل أي قضايا خاصة بالمال العام ،وسط
توضيح من أغلب الجهات على ما تم بشأن تلك القضايا.
تقرير العزب وصل إلى مجلس األمة االسبوع الفائت،
وتمت احالته الى لجنة حماية األموال العامة ،وحصلت
"الجريدة" على نسخة منه ،وجاء بموجب قرار مجلس
الوزراء الذي يلزم الوزير بصفته رئيسا للجنة تم تشكيلها
في  2013وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة
لتتولى متابعة قضايا المال العام ،وإعداد التقارير الواردة
من الجهات المختلفة واالجراءات المتخذة وفقا للقانون
رقم  1لسنة  1993في شأن حماية المال العام ،على ان
محيي عامر

َ
وزيري
 4بالغات ضد
المالية والصحة
مازالت رهن
التحقيق

أكثر من نصف
مليون دينار أموال
مملوكة للتأمينات
ُسحبت بعد وفاة
المستحق

مليون دينار
مديونيات
لـ «الخدمة المدنية»

يقدم التقرير كل ستة اشهر "ابريل واكتوبر".
وأوضحت النيابة العامة ،في التقرير ،أن عدد القضايا
الواردة إلى نيابة األموال العامة خالل الفترة من  1فبراير
الماضي حتى  31يوليو  136قضية ،بينها  62قضية
مازالت رهن التحقيق ،وتم التصرف بالحفظ أو االحالة الى
جهات اخرى لعدم االختصاص لنحو  54قضية ،في حين
ان هناك  20قضية خالل الفترة ذاتها تم التصرف فيها
باالحالة الى المحكمة المختصة ،وصدرت احكام لـ 33
قضية مال عام ،وتظلمت النيابة  11مرة من قرارات الحفظ
وتم رفض  3منها ،ومازالت التظلمات االخرى منظورة
امام المحكمة.
وبموجب التقرير ،أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي
االعاقة  1709حاالت اعتداء على المال العام الى النيابة
العامة ،في وقت تالحق وزارة الداخلية مدانين في 71
قضية مال عام عبر االنتربول الدولي.

أح ــال ــت ال ـح ـكــومــة إل ــى مجلس
األمــة تقرير لجنة متابعة قضايا
الـمــال الـعــام الثاني للعام الحالي
(اكـ ـت ــوب ــر)  ،2017مـتـضـمـنــا 404
قضايا لـ  37جهة حكومية.
وك ـ ــان الفـ ـت ــا ب ــال ـت ـق ــري ــر ،الـ ــذي
حصلت "الجريدة" على نسخة منه
ما يخص شركة الخطوط الجوية
الكويتية ،حيث تضمن كشفا به 4
قضايا ،بياناتها كالتالي:
 قضية برقم  2013/1080حصرام ـ ـ ــوال ع ــام ــة ،ح ـي ــث ت ـم ــت اح ــال ــة
الموضوع الى نيابة االموال العامة،
ال ـتــي ب ــدوره ــا اح ــال ــت الـمــوضــوع
ال ــى الـمـحـكـمــة ،وم ــازال ــت القضية
مـنـظــورة ام ــام ادارة الـخـبــراء (ولــم
يتم تحصيل اي مبالغ) ،وال يوجد
باالوراق اي افادة عن قيمة المبالغ
المالية المطلوب تحصيلها.
 قضية رقــم  2015/367حصرأمـ ـ ـ ـ ــوال عـ ــامـ ــة بـ ــرقـ ــم 2016/538
ج ـ ـنـ ــايـ ــات ال ـ ـم ـ ـبـ ــاحـ ــث ضـ ـ ــد احـ ــد
الموظفين ،حيث حكمت محكمة
الجنايات بمعاقبة المتهم غيابيا
بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ
وبغرامة قدرها  108487.200د.ك
عن التهم المنسوبة اليه لالرتباط،
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـم ـ ـصـ ــادرة
المحررات المزورة المستعملة في
الجريمة وعزل المتهم من وظيفته
ورد المبلغ المختلس بعد تنفيذ
ع ـقــوب ـتــه (ولـ ـ ــم ي ـت ــم ت ـح ـص ـيــل اي
مبالغ).
 قضية رقــم  2017/114حصرام ـ ـ ـ ـ ــوال ع ـ ــام ـ ــة ،وقـ ـيـ ـم ــة االم ـ ـ ـ ــوال
المعتدى عليها  392.138.000د.ك
ومازالت رهن التحقيق امام النيابة
العامة (ولم يتم تحصيل اي مبالغ).
 قضية رقم  2009/1270حصرامــوال عامة ،وقيمة االمــوال عليها
 645.737.134د.ك ،حـيــث حكمت
محكمة النقض المصرية بقبول
ال ـط ـع ــن شـ ـك ــا ،وف ـ ــي ال ـم ــوض ــوع
بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة
ال ـق ـض ـي ــة الـ ـ ــى م ـح ـك ـمــة ج ـن ــاي ــات
االسكندرية للفصل فيها مجددا من
هيئة اخــرى .وداخــل دولــة الكويت
ت ــم اح ــال ـت ـه ــا الـ ــى ادارة ال ـخ ـب ــراء
بـ ــوزارة ال ـعــدل (ول ــم يـتــم تحصيل
اي مبالغ).
وأحالت الهيئة العامة لشؤون
ذوي االعاقة  28قضية الى النيابة
العامة جميعها في  2017باستثناء
ق ـض ـي ـت ـي ــن احـ ــداه ـ ـمـ ــا ف ـ ــي 2014
واالخـ ـ ـ ــرى ف ــي  ،2016وجـمـيـعـهــا
حصر امــوال عامة ،ومــازالــت رهن
التحقيق.
ك ـمــا ت ـب ـيــن وج ـ ــود  10بــاغــات
اموال عامة جديدة ضد اشخاص،
ومازالت رهن التحقيق ورهن القيد.
كما أفاد البند الثاني من كتاب
"ذوي االعـ ــاقـ ــة" بـ ــأن عـ ــدد ح ــاالت
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء عـ ـل ــى األمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة
 1709حـ ــاالت وإج ـم ــال ــي الـمـبــالــغ
المنصرفة دون وجه حق مقدارها

الجهات التي ليس لديها
قضايا متعلقة بالمال العام
 -1اإلدارة المركزية لإلحصاء.
 -2المجلس األعلى للتخصيص.
 -3األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
 -4جهاز متابعة األداء الحكومي.
 -5اإلدارة العامة لإلطفاء.
 -6الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
 -7الحرس الوطني.
 -8الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
 -9الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم.
 -10الهيئة العامة للقوى العاملة.
 -11ديوان المحاسبة.
 -12األمانة العامة لألوقاف.
 -13وزارة المالية.
 -14هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 - 15إدارة الفتوى والتشريع.
 -16الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات.
 -17معهد الكويت لألبحاث العلمية.
 -18هيئة تشجيع االستثمار المباشر.
 -19الـصـنــدوق الــوطـنــي لــرعــايــة وتنمية الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة.
 -20جهاز حماية المنافسة.
 -21األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
 -22مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.

 1163139.873د.ك ،ومن ثم قامت
ا لـهـيـئــة بتشكيل فــر يــق لتحصيل
هذه المبالغ ،وإخطار المطلوبين
م ــن ت ـلــك الـ ـح ــاالت ،وت ــم تحصيل
مــا يـقــرب مــن  200000د.ك ،وجــار
ت ـح ـص ـي ــل الـ ـب ــاق ــي مـ ــن ال ـم ـب ــال ــغ،
حـ ـس ــب الـ ـنـ ـظ ــم الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة ،وذل ـ ــك
بالنسبة للحاالت التي استجابت
للتحصيل ،أمــا بشأن الباقي فقد
قامت الهيئة بإعداد كتب مخاطبة
إلدارة ال ـف ـتــوى وال ـت ـشــريــع ،وذلــك
إلقامة دعاوى مطالبة ضدهم.

اختالس في «الخارجية»
وأر س ـ ـ ـلـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
تـقــريــرهــا ،وتـبـيـنــت وج ــود قضية
وا حـ ـ ــدة ب ــر ق ــم  2012/284حـصــر
أموال عامة ،وتم تحويلها للنيابة
ا لـ ـع ــا م ــة فـ ــي  ،2012/2/20حـيــث
أص ـ ـ ــدرت ال ـن ـي ــاب ــة ق ـ ـ ــرارا ب ـتــاريــخ
 2012/9/23بإحالة المتهمين الى
محكمة الجنايات بتهمة اختالس
 299.422.561د.ك وا ل ـم ـم ـلــو كــة
ل ـلــدولــة ،وارت ـب ـطــت ه ــذه الـجـنــايــة
بــا لـنـسـبــة لـلـمـتـهــم األول بجريمة
غسل األم ــوال بمبلغ 440/94.044
دي ـ ـن ـ ــارا ،وال ـق ـض ـي ــة نـ ـظ ــرت امـ ــام
مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات ،وصـ ــدر حكم
اول درجـ ــة ب ـتــاريــخ 2015/11/29
بحبس المتهم االول سبع سنوات
مع الشغل والنفاذ ،وحبس المتهم
الثاني خمس سـنــوات مــع الشغل
والنفاذ ،وعزلهما من وظيفتيهما،
وإلزامهما بــرد  296056.629د.ك،
وتـغــريــم كــل منهم 5920910.258
د.ك.
واستأنفت النيابة العامة الحكم
للتشديد ،كما استأنفه المتهمان،
و ف ـ ــي ج ـل ـســة  2016/12/5قـضــت
المحكمة في الدعوى 2015/4138
باالستئناف بقبول االستئنافين
شكال وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وببراءة المتهمين.
وط ـع ـنــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة على
الحكم بالتمييز ،وقيد الطعن برقم
 11لسنة  2017طعنا جنائيا ،ولم
تحدد جلسة لنظره حتى تاريخه.
أما الصندوق الكويتي للتنمية
االقـتـصــاديــة الـعــربـيــة فــأوضــح أن
هناك قضية رقم  2007/1851حصر
أموال عامة ومقيدة برقم 2008/361
جـ ـن ــاي ــات الـ ـمـ ـب ــاح ــث ال ـج ـن ــائ ـي ــة،
وان ـت ـه ــت تـحـقـيـقــات ال ـن ـيــابــة الــى
تــوجـيــه ع ــدة ات ـهــامــات ضــد مــديــر
مكتب الصندوق السابق بمملكة
البحرين ،وهي:
( )1االستيالء على أمــوال عامة
بغير حق.
( )2تسهيل استيالء المتهمين
الثاني والـثــالــث على أم ــوال عامة
بغير وجه حق.
( )3التزوير في محررات رسمية.
ك ـم ــا وج ـه ــت ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
االت ـهــام إل ــى مـقــاولـيــن بحرينيين

ب ــأنـ ـهـ ـم ــا اشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــا مـ ـ ــع ال ـم ـت ـه ــم
األول ب ــاالت ـف ــاق وال ـم ـس ــاع ــدة في
ال ـج ــري ـم ـت ـي ــن ال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــال ـث ــة
الـ ـمـ ـنـ ـس ــوبـ ـتـ ـي ــن ل ـ ـمـ ــديـ ــر م ـك ـت ــب
الصندوق ،وأخلت المحكمة سبيل
م ــدي ــر م ـك ـتــب الـ ـصـ ـن ــدوق بـكـفــالــة
 300د.ك ،بعد أن قام بإيداع مبلغ
 300.930.333د.ك إلى حين الفصل
في الدعوى.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ق ـض ــت ال ـم ـح ـك ـمــة فــي
ج ـل ـس ـت ـه ــا الـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــدة بـ ـت ــاري ــخ
 2012/2/29بالسجن للمتهم األول
 5سنوات مع الشغل ،وكفالة 500
دينار كويتي لوقف تنفيذ الحكم،
ك ـمــا ق ـضــت ب ـت ـغــري ـمــه (249.459
أل ــف دي ـن ــار ب ـحــري ـنــي) ورد مبلغ
( 124.729د يـ ـ ـن ـ ــارا ب ـح ــر ي ـن ـي ــا)
وعزله من وظيفته ،وقضت بعدم
االخـ ـتـ ـص ــاص الـ ــوالئـ ــي بــالـنـسـبــة
للمتهمين البحرينيين.

وقف التنفيذ
واس ـتــأن ـفــت ال ـنـيــابــة والـمـتـهــم
األول ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــم ،و ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ح ـك ــم
االسـتـئـنــاف بـتــاريــخ 2015/11/29
بتعديل الحكم المستأنف بحبس
ال ـم ـت ـهــم س ـن ـت ـيــن ،وأم ـ ـ ــرت بــوقــف
تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة
ً
ث ـ ــاث سـ ـن ــوات اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ي ــوم
ً
النطق بالحكم ،على أن يقدم تعهدا
ً
مـصـحــوبــا بـكـفــالــة قــدرهــا  3آالف
ديـ ـن ــار ،ي ـل ـتــزم بـمــوجـبــه ب ـمــراعــاة
حـســن ا لـسـلــوك مستقبال ،وثانيا
بـقـبــول اسـتـئـنــاف فـيـمــا قـضــى به
بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث،
وإع ــادة الــدعــوى إلــى محكمة أول
درجـ ــة لـنـظــر ال ــدع ــوى بـشــأنـهـمــا،
ثم أصدر المستشار النائب العام
ً
ب ـتــاريــخ  2015/12/27أم ـ ــرا نحو
تسليم الصندوق ما يعادل مبلغ
 124.729.080د يـ ـن ــارا بـحــر يـنـيــا
تنفيذا للحكم ،وتم تسلمه بالفعل
وتوريده لحساب الصندوق بتاريخ
 ،2016/5/1وتم الطعن على الحكم
بالتمييز من قبل المتهم بموجب
ا ل ـط ـعــن ر قـ ــم  2015/1087تـمـيـيــز
جزائي.
وبخصوص محكمة االستئناف:
(لجنة التحقيق الدائمة الخاصة
بمحكمة الــوزراء) قالت إن اللجنة
أص ـ ـ ـ ــدرت قـ ـ ـ ـ ــرارات فـ ــي ال ـب ــاغ ــات
ال ـم ـب ـن ـيــة أدن ـ ـ ــاه وعـ ــددهـ ــا ث ــاث ــة،
وال ـمــرفــق نـسـخــة مـنـهــا وأص ــدرت
فـيـهــا ق ـ ــرارات بـحـفــظ التحقيقات
ً
نهائيا فيها:
 الـ ـب ــاغ  2016/10ض ــد وزي ــرالمواصالت بصفته رئيس مجلس
إدارة مؤسسة الـمــوانــئ الكويتية
(عدم تنفيذ الحكم الصادر لشركة
"ك ـ ــي ج ــي ال" ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـمــوانــئ
والتخزين والنقل الصادر بتاريخ
 ،2016/8/15وقد صدر قرار اللجنة
ً
بـحـفــظ التحقيق نـهــائـيــا بـتــاريــخ
.2017/7/2

اجتماع سابق لمجلس الوزراء

 ال ـبــاغ  2016/16ضــد وزيــرال ـ ـ ـمـ ـ ــواصـ ـ ــات بـ ـصـ ـفـ ـت ــه رئـ ـي ــس
مجلس ادارة مــؤسـســة الـمــوانــئ
ال ـكــوي ـت ـيــة (عـ ـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ الـحـكــم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ل ـ ـشـ ــركـ ــة كـ ـ ــي جـ ـ ــي ال
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاول ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 ،2016/5/23وصــدر قــرار اللجنة
بحفظ التحقيق نهائيا بتاريخ
.2017/7/2
 الـ ـب ــاغ  2017/1ض ــد وزي ــرال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـمــل
ب ـص ـف ـت ــه (ع ـ ـ ـ ــدم ت ـن ـف ـي ــذ ال ـح ـك ــم
الصادر لصالح جمعية الصديق
التعاونية) ،وقد صدر قرار اللجنة
ً
بحفظ التحقيق نهائيا بتاريخ
.2017/5/11
وأضافت" :بالنسبة للبالغات
ال ـم ـق ـي ــدة بـ ــأرقـ ــام  2016/2ضــد
وزير المالية ،و 2016/8ضد وزير
ال ـمــال ـيــة ،و 2016/18ض ــد وزي ــر
ا لـ ـصـ ـح ــة ،و 2017/9ضـ ــد وز يـ ــر
الـصـحــة م ــازال ــت ره ــن التحقيق
وال يوجد أي تفصيالت بشأنها".
وبخصوص المؤسسة العامة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ف ـقــد ارس ـلــت
كـتــابـهــا رق ــم  20470 1-بـتــاريــخ
 2017/10/9الذي افاد بالتالي:
 1الـقـضـيــة رق ــم 2013/1253حصر أموال عامة بشأن ما شاب
ا لـمـنــا قـصــة (،)2013/2012-900
والـخــاصــة بتنفيذ اعـمــال مدينة
ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ،مـ ــن م ـخ ــال ـف ــات،
وذل ـ ـ ــك ب ـتــرس ـي ـت ـهــا ع ـل ــى شــركــة
االحـمــديــة لـلـمـقــاوالت والـتـجــارة
بسعر يزيد على  12مليون دينار
عن القيمة التقديرية للمناقصة،
واصـ ــدرت نـيــابــة األمـ ــوال العامة
قرارها بتاريخ  2016/4/13بحفظ
الـبــاغ ،واستبعاد شبهة جرائم
الـ ـع ــدوان ع ـلــى ال ـم ــال الـ ـع ــام ،وال
يوجد ب ــاألوراق مــا يفيد التظلم
من القرار.
 2ا ل ـق ـض ـيــة ر ق ـ ــم 2014/445حصر أموال عامة بشأن استيالء
بـعــض مــوظـفــي الـمــؤسـســة على
بعض األمــوال المخصصة لبدل
االيـ ـج ــار ،وم ــازال ــت الـتـحـقـيـقــات
جارية بالنيابة العامة ،وال يوجد
باألوراق اي إفادة عما انتهت اليه
التحقيقات.
 3الـ ـب ــاغ ال ـم ـق ــدم م ــن وزي ــرالـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان ضــد
ب ـ ـع ـ ــض م ـ ــوظ ـ ـف ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
والمتضمن شبهة اإلضرار بالمال
ال ـعــام واخ ـت ــاس بـعــض األم ــوال
ال ـع ــام ــة (ب ـ ــدل اإلي ـ ـجـ ــار) وقـ ــد تم
ضمها للقضية رقــم 2014/ 445
ً
ومازال التحقيق جاريا بالنيابة
ال ـعــامــة ،وال يــوجــد ب ـ ــاألوراق اي
افادة عما انتهت إليه التحقيقات.

قضايا الرياضة
ومـ ــن ق ـضــايــا ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للرياضة البالغة  9قضايا

 القضية رقم  2017/38وتاريخالشكوى  2017/1/3شكوى بشأن
المخالفات المالية التي اكتشفتها
ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـمـ ـن ــوط بـهــا
التحقيق فــي مـخــا لـفــات مجلس
ادارة اللجنة االولمبية ضد ثالثة
متهمين ،والشكوى مازالت رهن
التحقيق.

«الخدمة المدنية»
وج ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ــن دي ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة
المدنية اآلتي:
 الكشف االول مثبت بــه عدد 20دعــوى اداريــة اقامها الديوان
خاصة بقضايا المال العام تتعلق
بالبعثات الـخــارجـيــة ،والـتــي تم
رفعها على الموظفين واالطباء
ال ــذي ــن ت ـق ــرر تـطـبـيــق الـ ـج ــزاءات
المالية بحقهم السباب مختلفة،
واالج ـ ـ ــراءات الـمـتـخــذة بـشــأنـهــا،
وص ـ ــدرت اح ـك ــام اداريـ ـ ــة ضــدهــم
تلزمهم بدفع ورد كامل المديونية
المستحقة عليهم ،وا ل ـتــي تقدر
ً
بمبلغ  397.684.593دينارا.
 ال ـك ـش ــف ال ـث ــان ــي وبـ ــه حــالــةواحـ ـ ـ ــدة خ ــاص ــة ب ــأح ــد االطـ ـب ــاء
ترتب في ذمته مبلغ مالي نتيجة
تطبيق اح ـكــام الئ ـحــة الـبـعـثــات،
وت ـمــت مـخــاطـبــة الـهـيـئــة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية لبيان ما
اذا كان المذكور يتقاضى معاشا
ت ـقــاعــديــا م ــن قـبـلـهــا م ــن عــدمــه،
واجـمــالــي المديونية 4137.505
دنانير.
 ال ـك ـش ــف الـ ـث ــال ــث م ـث ـب ــت بــهع ــدد  28حــالــة خــاصــة بــاالطـبــاء
والـمــوظـفـيــن الــذيــن أفـ ــادت ادارة
الشؤون المالية بأنه تم تحصيل
مديونياتهم عــن طريق برنامج
اعـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـعــام ـلــة
وال ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ــدول ــة او
ج ـه ــات ع ـم ـل ـهــم ،وجـ ـ ــار مـتــابـعــة
ان ـت ـظــام ـهــم ف ــي ال ـ ـسـ ــداد ،وت ـمــت
مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع
بشأنهم لوقف المطالبة القضائية
لمن سبق رفــع دع ــاوى قضائية
ضدهم في الوقت الحالي ،وذلك
النتظامهم في سداد المديونية،
وإج ـمــالــي الـمــديــونـيــة بالكشف
 821.979.6830دينارا ،وإجمالي
م ــا ت ــم تـحـصـيـلــه 366.424.772
ديـ ـ ـن ـ ــارا ،وإجـ ـم ــال ــي ال ـمــديــون ـيــة
المتبقية  455.554.911دينارا.
 الـ ـكـ ـش ــف ال ـ ــراب ـ ــع م ـث ـب ــت بــهعـ ــدد  16ح ــال ــة كـ ــان ي ـت ــم خـصــم
مديونياتهم على أقساط شهرية
عن طريق جهة العمل ،أو برنامج
اع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة،
وأفــادت الشؤون المالية بأنه تم
وقف الخصم من بعضهم ألسباب
مختلفة منها االستقالة او انتهاء
الترخيص ،والبعض اآلخــر عدم
تحصيل أي مبالغ وجار متابعة
الـ ـح ــاالت ل ـلــوقــوف ع ـلــى اس ـبــاب

األردن يرفض تسليم مطلوب للكويت
قالت وزارة الداخلية إن لديها ( )4قضايا بياناتها كالتالي:
 الجناية رقم  98/181 - 98/5690المباحث ضد سبعة متهمين وصدرضدهم أحـكــام بالحبس وال ـبــراءة كالتالي( :أ) بالنسبة للمتهم األول:
غيابيا بحبسه  10سنوات مع الشغل والنفاذ ،وبعزله من وظيفته وبرد
مبلغ ( 85502.500د.ك) وبتغريمه مبلغ  171005د.ك ،وأمــرت بابعاده
عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها( .ب) بالنسبة للمتهم الثاني
بحبسه  7سنوات مع الشغل والنفاذ ،وبرد مبلغ  6275د.ك وبتغريمه
مبلغ  125500د.ك ،وأمرت بإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي
بها( .ج) بالنسبة للمتهم السابع بحبسه  7سنوات مع الشغل والنفاذ،
وبــرد مبلغ  45330د.ك وتغريمه مبلغ  90660د.ك ،وأمــرت بإبعاده عن
البالد بعد تنفيذ العقوبة ،وبراءة الثالث والرابع والخامس والسادس،
وبجلسة ( 2001/5/22استنئاف) رفض استئناف المتهم الثاني ،ورفض
استئناف النيابة بالنسبة للثالث والرابع والخامس .وجار تنفيذ الحكم
عقب القبض عليهم وتم التعميم بإلقاء القبض عليهم محليا وعربيا
ودوليا عن طريق االنتربول.
 القضية رقم  89/45 89-/299المباحث ضد ثالثة متهمين ،وقد تمالحكم عليهم بالحبس ابتدائي بجلسة .1990/6/17
 )1( 1995 /3 /21بحبس المتهم األول  7سنوات مع الشغل والنفاذ
وعزله من وظيفته.
( )2حبس المتهم الثاني عشر سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من
وظيفته ،وإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة )3( .إلزام المتهمين الثاني
والثالث برد مبلغ  144605د.ك ،يشاركهم المتهم األول بالتضامن برد
مبلغ  .28930د.ك.
( )4تغريم المتهم األول مبلغ  28930د.ك ،وتم تحصيل كامل المبلغ
المختلس من المتهم األول ،أما بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث

فـهــاربــان خ ــارج ال ـبــاد ،وتــم التعميم عليهما عربيا ودول ـيــا بواسطة
اإلنتربول.
 الجناية رقــم  94 /-328 94 /4638المباحث ضد متهم هــارب ،وقدصدر الحكم الغيابي بحسبه  15عاما ،ورد المبلغ المستولى عليه وقدره
 258890.400د.ك ،وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المستولى عليه ،وقد
أصبح الحكم نهائيا ،وتم القبض على المتهم المذكور باألردن ،وتم اتخاذ
اإلجــراءات وإرســال ملف االسترداد ،إال أن السلطات بالمملكة األردنية
أفادت بأنه قد صدرت اإلرادة الملكية السامية بعدم تسليمه للسلطات
ً
الكويتية تأسيسا على محاكمته بــاألردن ،وقد صدر حكم االستئناف
من المحكمة األردنية ،والقاضي ببراءة المتهم المذكور ،مما أسند اليه،
ومازالت مالحقة المتهم المذكور مستمرة عربيا ودوليا ،وتم تذليل الحكم
الصادر من دولة الكويت بالصيغة التنفيذية ،ومخاطبة إدارة الفتوى
والتشريع التخاذ إجراءات تنفيذ الحكم خارج دولة الكويت.
 القضية رقم  2017 /482حصر أموال عامة ضد  3متهمين ،والقضيةمازالت رهــن التحقيق لــدى نيابة األم ــوال العامة ،وهــي قضية متعلقة
بسالح ناري مسروق ،وقد قامت وزارة الداخلية بمخاطبة نيابة شؤون
التنفيذ الجنائي والتعاون الــدولــي لــإفــادة بما آلــت إليه القضية ،وال
يوجد رد حتى تاريخه.
وأوردت وزارة العدل ملحوظة بأنه ورد بكتاب وزارة الداخلية الخاص
بتقرير أبريل  2017قضية برقم  2010 /22حصر أموال عامة ضد مجهول،
ولم يرد بكتابها الخاص بتقرير أكتوبر  2017أي إشارة عنها ،كما يجدر
االشارة الى انه قد ورد بذات الكتاب الخاص بتقرير ابريل  2017أن هناك
 71قضية ،موضحا بها أسماء المتهمين فيها وانه معمم عنهم عن طريق
االنتربول الدولي ،وأيضا لم ترد أي بيانات عما تم بتلك القضايا بكتاب
وزارة الداخلية الخاص بتقرير أكتوبر .2017

بيانات بقضايا المال العام المرفوعة من الجهات الحكومية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
اإلجمالي

الجهات
وزارة المواصالت
مؤسسة الموانئ
الطيران المدني
الكويتية
هيئة ذوي اإلعاقة
وزارة الدفاع
وزارة الخارجية
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
وزارة الصحة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
جامعة الكويت
وزارة الداخلية
وزارة العدل
وزارة الكهرباء
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
بنك الكويت المركزي
اإلدارة العامة للجمارك
الهيئة العامة لالستثمار
الهيئة العامة للتعويضات
المجلس الوطني للثقافة والفنون
وزارة التجارة والصناعة
الهيئة العامة للصناعة
هيئة أسواق المال
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
بنك االئتمان الكويتي
وزارة األشغال
بلدية الكويت
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
مؤسسة البترول الكويتية
شركة صناعة الكيماويات البترولية
شركة نفط الكويت
شركة البترول الوطنية
الشركة الكويتية لنفط الخليج
شركة البترول الكويتية العالمية
شركة ناقالت النفط
الهيئة العامة للرياضة
ديوان الخدمة المدنية

ً
وق ــف ال ـخ ـصــم ،ت ـم ـه ـيــدا الت ـخــاذ
االج ـ ــراء الـ ــازم بـشــأنـهــم ،وتبلغ
قـيـمــة الـمــديــونـيــة 310.487.488
ديـنــارا ،وقيمة المبلغ المحصل
 135.868.392د يـ ـ ـن ـ ــارا ،و قـيـمــة
المديونية المتبقية 174.610.096
دينارا.
 الكشف الخامس مثبت به: إجمالي المديونيات الواردةبالتقرير وجملة ما تم تحصيله
وإج ـمــالــي الـمــديــونـيــة المتبقية
وب ـيــانــات ـهــا ك ــال ـت ــال ــي -:إجـمــالــي
ا لـ ـم ــد ي ــو نـ ـي ــة 1.534.280.269
ديـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــارا ،وإج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا ت ــم
تحصيله  502.293.164ديـنــارا،
وإج ـمــالــي الـمــديــونـيــة المتبقية
 1.031.987.105دنانير.
 -ع ـ ـ ـ ــدد  2حـ ـ ــا لـ ـ ــة ت ـ ـ ــم س ـ ـ ــداد

عدد القضايا
6
11
1
4
38
11
1
1
23
3
5
75
8
36
13
1
1
16
1
3
5
2
6
3
4
4
4
2
4
2
1
13
2
1
19
9
65
404

مديونيتها بــا لـكــا مــل ،وبالتالي
ت ــم رف ـع ـه ــا م ــن ال ـت ـق ــري ــر (جـمـلــة
المديونيات المحصلة بالكامل
 31.341.260دينارا)

الجهات التي لم
ترسل تقاريرها
 -1وزارة اإلعالم
 -2الهيئة العامة للبيئة
 -3الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـشــؤون
الزراعة والثروة السمكية
 -4وكالة األنباء الكويتية
 -5الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـشــؤون
القصر
 -6بيت الزكاة

سرقات محطات الكهرباء ...حفظت
في وزارة الكهرباء والماء كان الفتا ما تضمنه التقرير بأن هناك 33
قضية تم حفظها لعدم ضبط الجناة وعدم معرفة الفاعل ،وجميعها
تتعلق بسرقات من محطات الكهرباء التابعة للوزارة ومجموع قيمتها
 1.108875.960د.ك.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فقد بينت
ان لديها  13قضية اغلبها يتعلق باالستيالء على المال العام ،حيث
يتم سحب المبالغ المحولة لجهة الصرف بعد وفاة المستحق ،وهي
أموال مملوكة للمؤسسة ولم تدخل في ذمة المستحق ،نظرا لوفاته
قبل استحقاقها وقدرت بأكثر من نصف مليون دينار.

مليار دينار ...في «الصحة»
كشفت وزارة الصحة أن قيمة األموال المعتدى عليها يبلغ مقدارها
 1.615.051.774د.ك وما تم تحصيله منها  1.015752.456د.ك وقيمة
المتبقي من إجمالي األموال المعتدى عليها  599299.318د.ك ،مفيدة
بــأنــه ال تــوجــد ايــة قضايا محفوظة ،وبالتالي ال تــوجــد تظلمات من
قرارات الحفظ ،وال توجد أسباب لعدم التظلم ،كما أنه ال توجد قضايا
منظورة خارج البالد.
وقالت «الصحة» إنه تمت إحالة العديد من الموضوعات للنيابة العامة
لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها بعدما تبين من خالل التحقيقات
اإلدارية بالوزارة شبهة إضرار بالمال العام بها ،وبعضها تمت احالته
ً
ً
للمحكمة المختصة .وأرفقت الوزارة كشفا بأسماء  27موظفا بتضمن
المديونيات المترتبة عليهم من جراء البعثات الدراسية وقيمتها بالنسبة
لوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وكذلك حالة المديونية من السداد.
(وتبين من الكشف أنه يتم سداد المديونية على اقساط شهرية).

أكاديميا
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الروابط الطالبية لـ ةديرجلا• :طلبتنا بال مكافآت تفوق

academia@aljarida●com

مجلس « :»AOUالحكومة ال تدعم الكويتيين في البعثات الداخلية لجامعتنا
فيصل متعب

أكد رؤساء الروابط أنه من
الضروري االهتمام بشريحة
المتفوقين في معظم الجامعات
والكليات الخاصة ،ألنهم
متميزة ويجب دعمها
شريحة ً
ً
ماديا ومعنويا.

ً
نخصص جزءا
من ميزانيتنا
لتكريم الطلبة
المتفوقين
وإقامة حفل
لهم

رابطة «»GUST

أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ـ ــط
والمجالس الطالبية في الكليات
وال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــدور
ال ـع ـل ـم ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم ــه ال ـط ـل ـبــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـفـ ــوقـ ــون ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ن ـشــر
أسـ ـم ــائـ ـه ــم ف ـ ــي ق ـ ــوائ ـ ــم الـ ـش ــرف
بالجامعات ،مما يوجب صرف
مكافآت تفوق لهم ،أسوة بطلبة
جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب،
حيث إنـهــم ال ال تـصــرف لهم أي
مكافآت لدعم تفوقهم ،مشيرين
الـ ـ ــى أن الـ ـ ــروابـ ـ ــط وال ـم ـج ــال ــس
ال ـط ــاب ـي ــة ه ــي ال ـت ــي ت ـك ــرم ذل ــك
الفئة ،بإقامة حفل تكريم أو تقديم
مبادرة معنوية لهم بتسليمهم
دروعا تذكارية ،لدعم معنوياتهم
ا لـتــي حطمتها جامعاتهم ،عدم
التفاتها لهم أو تكريمهم.
"ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ن ــاقـ ـش ــت م ـع ـظــم
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات الـ ـ ـط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
يـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا دارسـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـكـ ـلـ ـي ــات
والجامعات الخاصة مع ممثليهم
مـ ــن رؤسـ ـ ـ ــاء روابـ ـ ـ ــط وم ـج ــال ــس
طالبية ،وفيما يلي التفاصيل.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
راب ـط ــة جــامـعــة الـخـلـيــج للعلوم
والتكنولوجيا ،علي العمر ،إننا

بـصــدد تـقــديــم مـقـتــرح ال ــى إدارة
الـجــامـعــة لتسليط ال ـضــوء على
الطلبة المتفوقين ،الذين أصبحت
جـ ـه ــوده ــم ت ــذه ــب سـ ـ ــدى خ ــال
دراستهم الجامعية ،حيث ال نرى
أي م ـبــادرة تشجيع لهم وتدعم
جهودهم ،ســواء من الجامعة أو
مجلس الجامعات الخاصة ،ولذا
فــإن الرابطة في جامعة الخليج
تــدعـمـهــم مـعـنــويــا ،بــإقــامــة حفل
للمتفوقين فقط مــن ميزانيتها
الخاصة ،بينما نجد أن الجامعة
تهتم فقط بحفل خريجيها.

عراقيل
وتـ ــابـ ــع ال ـع ـم ــر لـ ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"
أن ــه مــن خ ــال ممارستنا العمل
ال ـن ـق ــاب ــي ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج،
لـمـسـنــا ب ـعــض ال ـم ـش ـكــات الـتــي
ت ـ ــواج ـ ــه الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،وع ـ ـلـ ــى وج ــه
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص طـ ـلـ ـب ــة الـ ـبـ ـعـ ـث ــات،
واتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــح ل ـ ـنـ ــا أن ال ـ ـط ـ ــال ـ ــب ال
ي ـس ـت ـط ـي ــع ت ـغ ـي ـي ــر ال ـت ـخ ـصــص
العلمي إال بحصوله على معدل
يـكــون  2.76ومــا ف ــوق ،وه ــذا من
األم ـ ـ ــور الـ ـت ــي ل ـي ــس م ــن الـسـهــل
عـلــى ال ـطــالــب ال ـح ـصــول عليها،

مصلحة الطلبة عملت على توفير
العديد من المقاعد للطلبة خارج
الـجــامـعــة وداخ ـل ـهــا ،بـعــد اتضح
لنا أن عــدد المقاعد (الـكــراســي)
الخارجية ال تكفي حاجة الطلبة،
وعلى أســاس احتياجاتهم التي
تم توفيرها لهم.

تشكيك

علي العمر

عبدالرحمن الزبني

وتـحـتــاج إلــى كثير مــن الجهود
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ح ـت ــى ي ـس ـت ـط ـيــع أن
تغيير تخصصه ،و فــق اللوائح
الموجودة والـشــروط المتعارف
عليها لتغيير التخصص العلمي،
مشيرا الى أن هذه ليست المشكلة
الوحيدة التي قد يعانيها طلبة
ال ـب ـع ـث ــات ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ،ب ــل إن
ه ـن ــاك ع ــراق ـي ــل أخ ـ ــرى أصـبـحــت
تــوضـ ُّـع فــي طــريــق الطلبة ،وهي
ّ
قلة الشعب الدراسية المطروحة،
وقد تم تقديم مقترح الى اإلدارة
الجامعية للنظر في حلها.

ولفت إلى أنه من خالل حرص
الـ ــراب ـ ـطـ ــة عـ ـل ــى سـ ـي ــر ال ـع ـم ـل ـيــة
وف ــق أس ــس علمية جــديــدة ،فقد
ت ـ ــم تـ ـق ــدي ــم مـ ـقـ ـت ــرح ال ـ ـ ــى إدارة
ال ـج ــام ـع ــة ب ـش ــأن "م ـ ـقـ ــررات أون
الي ـ ـ ــن" ،وهـ ــي أن ي ــأخ ــذ ال ـطــالــب
مــواده الدراسية على "أون الين"
بنظام ال ـ "هايبرد" ،حيث سيتم
ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة ل ـم ـن ــاق ـش ــة ه ــذا
ال ـم ـق ـت ــرح ،ومـ ــن ث ــم ي ـت ــم إق ـ ــراره
وإرســالــه الــى مجلس الجامعات
الخاصة للموافقة عليه ،كما أن
الرابطة من خاللها حرصها على

من جانبه ،قال رئيس المجلس
ال ـطــابــي ف ــي الـجــامـعــة الـعــربـيــة
المفتوحة ،عبدالرحمن الزبني ،إن
هناك العديد من الطلبة الوافدين
فــي الـجــامـعــة يـتـفــوقــون دراسـيــا
عـلــى الطلبة الكويتيين ،بينما
ن ــرى أن ال ـح ـكــومــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال
تدعم الطلبة الكويتيين ،وذلك عن
طريق توفير البعثة الداخلية لهم
في الجامعة العربية المفتوحة،
وذلك ألن "التعليم العالي" أصبح
يـشـكــك ف ــي نـسـبــة ال ـجــام ـعــة من
ناحية الحضور الــذي يصل الى
 25فــي الـمـئــة ،كـمــا أن الـشــركــات
ومؤسسات التعليم ال تتفق معنا
في الجامعة ،وذلك ألن الحضور
يعتمد على الطالب بنفسه ،الفتا
الــى أن هناك العديد مــن الطلبة

يـعـتـمــدون عـلــى التعليم الــذاتــي
لهم ،وهــم متفوقون وحاصلون
على معدالت علمية عالية.
وتابع الزبني لـ "الجريدة" أن
الملجس الـطــابــي فــي الجامعة
الـعــربـيــة الـمـفـتــوحــة ،وم ــن خــال
حـ ـ ــرصـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ــدعـ ــم
المعنوي للطلبة المتفوقين ،يقدم
العديد من الدروع التذكارية لهم،
ألنهم جــاهــدوا وكافحوا ليبقوا
متفوقين ،وذلك ألن الجامعة تكرم
فقط الطلبة الذي يحصلون على
مـعــدل  ،3.76وهــو مــن المعدالت
العالية جدا ،بينما يكرم المجلس
الطالبي الحاصلين على  2.50الى
 3نقاط في المعدل العلمي ،وتلك
مبادرة من المجلس تجاه الطلبة.
وأضاف :نحن اآلن في مرحلة
مفاوضات مع اإلدارة الجامعية،
وذلـ ـ ـ ــك ل ـف ــرض ـه ــا رسـ ــومـ ــا عـلــى
ال ـط ـل ـبــة ال ـخــري ـج ـيــن ب ـن ـحــو 15
دي ـ ـنـ ــارا ،وذل ـ ــك ب ــإع ــادة اخ ـت ـبــار
"الــريـســب" ،وهــو من االختبارات
التي كانت تقدم بالمجان لرفع
مـ ـع ــدالت ال ـط ـل ـب ــة ،وب ـع ــد زيـ ــادة
عـ ــدد ال ـخــري ـج ـيــن ق ـ ــررت اإلدارة
الجامعية وضع رسوم لمحاربة
تلك األعداد.

«التكنولوجية» بحثت
احتياجات سوق العمل
ت ـ ـ ــو ل ـ ـ ــت إدارة مـ ـت ــا بـ ـع ــة
ال ـخ ــري ـج ـي ــن وس ـ ـ ــوق ال ـع ـمــل
ب ــال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي وا ل ـتــدر يــب يومي
 13و 14نــوفـمـبــر الـمـنـصــرم،
تنسيق اللقاء األول لمناقشة
احـتـيــاجــات س ــوق الـعـمــل مع
األق ـ ـسـ ــام ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي كـلـيــة
الــدراســات التكنولوجية في
الـشــويــخ ،بمشاركة  19جهة
م ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــي
واألهلي.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح عـ ـمـ ـي ــد ال ـك ـل ـي ــة
د .عبدالله الـمــزروعــي اللقاء
بشكر الجهات المشاركة على
حضورهم ومساهمتهم في
تطوير مخرجات الهيئة عن
طريق مناقشة احتياجاتهم
مع األقسام العلمية.
وأك ــد مــديــر إدارة متابعة
ال ـخ ــري ـج ـي ــن وس ـ ـ ــوق ال ـع ـمــل
د .طـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـسـ ـع ــد أه ـم ـي ــة
ه ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات فـ ــي تــوث ـيــق
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات وال ـ ـ ــرواب ـ ـ ــط ب ـيــن
مـ ـخ ــرج ــات ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
واح ـت ـي ــاج ــات سـ ــوق ال ـع ـمــل،
ودور اإلدارة الحالي إذ تعكف
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء ع ـل ــى دراسـ ــة
شملت أكثر من  6000خريج
م ـنــذ ع ــام  2000ح ـتــى 2015
في القطاعين العام والخاص.

ةديرجلا

•
العدد  / 3612السبت  2ديسمبر 2017م  14 /ربيع األول 1439هـ

edhafat@aljarida●com

ً
زبدة الهرج :رفقا بالوطن
حمد الهزاع
مع كل نائبة تزداد حركة خفافيش الظالم من الشامتين الحاقدين
ً
المطبلين ليقتاتوا على فتات األزمات فترتفع أصواتهم النشاز نواحا
ً
وصراخا لتضيع ترانيم الرجاء ،ويذرفوا دموع التماسيح التي اعتدنا
أن نشاهدها منهم مع كل أزمة ،ليوهموا الناس بأنهم يريدون اإلصالح،
وأن أخالقهم ومشاعرهم تحتم عليهم الدخول على خطوط التماس
للفصل بين الذئب والشاة .
فبعد أن صدر حكم االستئناف في قضية دخول مجلس األمة ،ومجيء
العقوبة مغلظة ،ظهر "الخفافيش" على السطح يتشفون ويشمتون
في المحكوم عليهم ،وكأنهم أغلظ أعدائهم ال أبناء وطنهم من الرجال
المشهود لهم بحسن الخلق ونظافة الـيــد ،ومــع ذلــك يبقى لمحكمة
التمييز القول الفصل في هذه القضية التي شغلت الشارع ،وفاجأت
أحكامها الجميع .
ً
وبالعودة إلى الوراء قليال ،فما حدث من حراك واعتصام وتراشق
واحـتـكــاك ودخ ــول المجلس وإن كانت لــه مسببات ومـبــررات إال أننا
أوضحنا وجهة نظرنا وشرحناها في السابق حول الخطأ الذي ارتكبته
المعارضة ،وطريقة تعاطيها مع األحــداث ،وال يختلف اثنان على أن
هدف المعارضة كان محاربة الفساد والقضاء على المفسدين ،غير أننا
ً
ً
كم تمنينا أن يكون أداؤها أكثر ذكاء وحكمة واتزانا ،بعيدا عن الخطب
الرنانة التي تهيج المشاعر وال تصل إلى نتيجة ،وال أريد أن أقسو على
المعارضة لكنها الحقيقة التي طالبنا بها ،ألننا ننظر إلى األحــداث
ً
على حسب المتغيرات السياسية ،وبعيدا عن العواطف والشعارات
التي أضرت بكثير من القضايا المهمة ،ولكن لألسف أصواتنا لم تكن
ً
ً
مسموعة ،وآراؤنا لم تكن مقبولة ،وأيضا نعود إلى الوراء قليال ،بعد
أن حكمت المحكمة الدستورية بتحصين "الصوت الواحد" ،كان على
المعارضة أن تقبل ذلك كما قبلت وأشادت بحكم "الدستورية" بتحصين
الدوائر الخمس وأن تخوض االنتخابات ال تقاطعها.

ثم أما بعد...

بفضل من الله ورحمته ،ثم بفضل جهود سيد التواضع واإلنسانية
حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعــاه ،ستقام قمة ّ
لم
الشمل لدول مجلس التعاون العربي في موعدها ببلد الخير ،وال عزاء
لألقزام وقنواتهم الفضائية ،ودامت أفراحك يا وطن النهار.

اإلرهاب في كل الرحاب
بشاير يعقوب الحمادي
يستمر اإلره ــاب وتستمر أعماله اإلجــرامـيــة تجاه األبــريــاء بقتلهم
وتفجيرهم وإطــاق النار عليهم في كل مكان ،ليعيد الشريط الحزين
بمناظره الكئيبة الدموية نفسه بين يوم وآخر ،فما زال "داعش" يتنفس
على رحاب هذا الكون ليصبح تهديدا ورعبا للجميع ،بل ليس "داعش"
وحده ،فثمة جماعات إرهابية أخرى غيره تفعل أفعالها وتسلك مسارها،
لكن "داعش" هو التنظيم الوحيد الذي يتبنى أي فعل سواء كان له أو
لغيره أحيانا ،بغرض الترهيب والوعيد وتخويف البشر.
ويــا لألسف فــإن جميع هــذه الجماعات تنتسب إلــى اإلســام ،أعظم
وأشرف األديان ،فهي مجموعات ضالة من الخوارج المرتزقة البعيدين
كل البعد عن هذا الدين السمح الرافض لجميع أعمالهم وأفعالهم الشائنة
له ،وألخالقه وقيمه ورحمته المكتسبة من الله الرحيم بعباده.
أهم خصال ديننا اإلسالمي التسامح مع األديــان األخــرى ،وتقبلها
واحترام قناعات الخلق واعتقاداتهم ،لكن ما حصل أن مسلما يقتل أخاه
المسلم ،وأين؟ داخل بيت من بيوت الله ،ومتى؟ أثناء أداء الصالة ،وأي
صالة؟ صالة الجمعة .فما حدث األسبوع الماضي في مصر في مسجد
الروضة شمال سيناء فعل تقشعر له األبدان وال يستوعبه العقل ،وقد
أودى بحياة المئات وإصابة الكثير من الناس ،حيث أصبح الهجوم هو
األكثر دموية في تاريخ مصر ،وأيضا إطالق النار على المصلين الذين
حاولوا الهروب أثناء االنفجار .فأي عقيدة أو ملة أو أي دين ذلك الذي
يأمر هؤالء السفاكين بقتل األبرياء في وضح النهار وأثناء أداء العبادات
ودون أي ذنب؟ وهل هذه األفعال لتهديد الحكومات وسيادتها أم لحب
السلطة وحب الدماء؟ إنهم شرذمة متطرفون وإرهابيون تكفيريون.
فالعاقل ،ســواء كــان مسلما أو غير مسلم ،أصبح مــدركــا ومتفهما
لعقيدة هذه الجماعات التي ال عالقة لديننا اإلسالمي بها ال من قريب
وال من بعيد ،فتعاليمنا واضحة وراسخة في أذهاننا ،وأهمها الرحمة
بجميع خلق الله بغض النظر عن جنس أو لون أو دين أو اعتقاد.
ً
ونـقــدر جهود جميع ال ــدول المكافحة لــإرهــاب ،مـجــاورة وشقيقة،
وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية ومصر واإلمارات العربية
المتحدة في مكافحة تلك اآلفة الدخيلة علينا بشتى طوائفها للحفاظ
على أمن المنطقة والوطن العربي أجمع.
فيا رب احفظ بــادنــا الكويت مــن كــل شــر ،وأدم األمــن واألم ــان على
أوطاننا العربية ،واحفظ قائدنا وأميرنا أمير اإلنسانية والدنا الشيخ
ً
صباح األحمد الصباح فخرا لنا وللخليج واألمة العربية.

لماذا نعمل على تدمير
المجتمع؟!
عبدالرحيم ثابت المازني
مديرة إحدى المدارس بمصر تقتل تالميذها داخل فناء المدرسة...
هذا هو عنوان المانشيت الذي راق لي أن أكتبه بعدما سمحت المديرة
بتمثيل مشهد عن ضحايا مذبحة مسجد الروضة بسيناء.
وهنا أرى أنه البد من عقد دورات تنمية بشرية لكل مديري المدارس
قبل تعيينهم وب ـعــده ،وأيـضــا لمن يعينون فــي الــوظــائــف اإلشــرافـيــة
ً
ً
واإلداريــة التي تجعل شخصا يربي ويخرج أجياال إما نعمة أو نقمة
على مجتمعاتها .إدارة مستقبل األطفال ومتابعة تربيتهم وتعليمهم
ً
ً
ليستا سلطة ومنصبا سياديا ...بل أمر مصيري لتالميذ بعد سنوات
ً
سيصبحون رجاال في المجتمع ،فإما أن يتربوا على العنف والتطرف،
أو على التسامح والوعي ،وبعد ذلك فإن فاقد الشيء ال يعطيه ،فمن
تربى على الكبت والعنف والصوت العالي ،فحتما سيعطي للمجتمع
ما تم شحنه به في طفولته .الكلمة لها وزن وهــدف ،ومن المفترض
أن يكون ذلك راسخا لدى المسؤول التربوي ،السلوك يترجم بطريقة
سريعة من الطفل السيما إذا جاء من القدوة ،وكم من معلم كالمه محبب
لدى تالميذه ،ولكنه يقتلهم بما يغرس في نفوسهم ،أو بما يلقنهم من
أفكار ،كم من مدير مدرسة يحتاج إلى إدارة وتوجيه في قراراته وسلوكه!
مــا الـمــانــع مــن أن يـتــولــى إدارة ال ـم ــدارس بـعــض أســاتــذة المناهج
وطرق التدريس وأساتذة التربية المتقاعدين؟ اإلجــرام ال يكون وليد
اللحظة والموقف ،بل نتيجة لفعل ورد فعل ،ورد الفعل يكون على ما
تربى عليه الشخص وخلفيته الثقافية ،اإلرهاب يبدأ من األسرة وقاعة
ال ــدرس! الطفل الــذي يتربى على الخوف واإلره ــاب النفسي ،سيكون
ً
عدوانيا في مستقبله؟
إدارة المدرسة التي تولي اهتمامها للطالب المتفوق وتمنحه كل
الحقوق ،بينما تهمل الضعيف ،فإنها تقتله ذلك األخير مرتين ،مرة
باإلهمال ،واألخرى بتكوين شخصية هامشية عدوانية حاقدة وناقمة
على اآلخرين ،وبالتالي سيحاول في مستقبله جذب االنتباه بكل ما
هو غريب في المجتمع.
ً
كثيرا ما تطلب الدولة من المعلم أال يتحدث في السياسة داخل قاعة
درســه ،وتحوله إلــى عمل إداري إذا ثبت حديثه في السياسة ...ولكن
كيف يطلب مدير أو مديرة مدرسة من التالميذ أن يتحولوا إلى فصيل
سياسي مع أو ضد؟
ً
إلى كل صاحب قرار تربوي أو من كان معنيا بمخاطبة الرأي العام،
الوعي بأهمية وخـطــورة ما تم تكليفكم بــه ،فرسالتكم أقــوى وأخطر
من الرصاص.

٧

بالعربي المشرمح :لنتصالح
من أجل الكويت!

ّ
مشاري ملفي المطرقة

قلب العرب يتألم
ُص ِدمت ،كما الكثيرين ،من هول وبشاعة
المجزرة التي ارتكبها اإلرهابيون في بيت
مــن بيوت الله فــي قرية الــروضــة التابعة
لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء
بجمهورية مصر العربية الشقيقة ،ورغم
أن اإلرهــابـيـيــن مـعــروف عنهم أنــه ال دين
لهم وال ضمير وال يمتون إلى اإلنسانية
بـصـلــة ،ورغـ ــم قـتــل هـ ــؤالء ال ــذي ــن يــدعــون
أنهم مسلمون األبرياء في عدد من الدول
الخليجية والعربية فإن هذا الحادث هو
األول من نوعه في مصر ،التي لم تعرف من
ً
ً
قبل تفجيرا للمساجد ،كما أنه أوقع عددا
ً
كبيرا من الضحايا وصل إلى  310شهداء.
وقــد بــرر اإلهــارب ـيــون عملهم الهمجي
بأنهم استهدفوا المسجد ألن من يصلي
فيه يدعون أنهم صوفيون وهم بنظرهم
"م ـشــركــون" كـمــا يــزعـمــون ،وذل ــك إلشـعــال
ال ـف ـت ـنــة ،فــالــذيــن ق ـت ـلــوا ف ــي الـمـسـجــد هم
ً
ً
مـسـلـمــون ي ـع ـبــدون إل ـه ــا واحـ ـ ــدا وك ــان ــوا
س ــاج ــدي ــن ي ـك ـب ــرون وي ــدع ــون بــالـمـغـفــرة
والرحمة ،ولكنها أيــدي اإلهــارب الغادرة
والجبانة التي تستبيح قتل األبرياء وإراقة
دماء الصغار والكبار ،حيث تسببت هذه

محمد الرويحل

الـجــريـمــة ال ـتــي نــديـنـهــا ونـسـتـنـكــرهــا في
ً
قتل  27طفال وفقدت قرية الروضة  25في
المئة من رجالها وترملت النساء ودمرت
عائالت بأكملها.
لقد تخصص اإلرهابيون في مهاجمة
ال ــدول الـعــربـيــة واإلســام ـيــة وقـتــل الـعــزل
واألبــريــاء دون ذنــب أو جريرة في الوقت
ً
ال ـ ــذي ل ــم ن ــر ه ـ ــؤالء ي ـت ـحــدثــون أبـ ـ ــدا عن
ت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـط ـيــن ال ـق ـض ـي ــة ال ـم ـح ــوري ــة
الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة ،رغ ــم أن ـهــم عــاشــوا
س ـ ـنـ ــوات فـ ــي سـ ــوريـ ــة ب ـ ـجـ ــوار ال ـ ـجـ ــوالن
المحتل ،ولم يطلقوا رصاصة واحدة على
الكيان الصهيوني ،فهم في منتهى اللين
م ــع م ــن يـحـتــل مـقــدســاتـنــا ف ــي فلسطين،
وم ـن ـت ـهــى ال ـق ـس ــوة والـ ـجـ ـب ــروت م ــع بني
جلدتهم ووطنهم ودينهم ،كما أن هؤالء لم
ً
ينتصروا أبدا في معاركهم ضد الجيوش
الوطنية ،بل تتم هزيمتهم ألنهم جبناء
وال يستطيعون المواجهة ،فكل معاركهم
ً
دائما ضد المدنيين أو يقومون بتفجير
دور العبادة أو األسواق أو عن طريق الغدر
باآلخرين ،أما حينما تواجههم الجيوش
على الجبهة فسرعان ما ينهزمون.

والحقيقة الساطعة التي تظهر وسط
ه ـ ـ ــذه األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـمـ ــأسـ ــاويـ ــة أن ه ـ ــؤالء
اإلرهــاب ـي ـيــن ل ـيــس ل ـهــم عــاقــة ب ــاإلس ــام،
وأنـهــم يـشــوهــون صــورتــه السمحة فقط،
وي ـ ـحـ ــاولـ ــون ال ــوق ـي ـع ــة ب ـي ــن ال ـم ـس ـلـم ـيــن
وإش ـ ـ ـعـ ـ ــال الـ ـفـ ـتـ ـن ــة ،وي ـ ـن ـ ـفـ ــذون أج ـ ـنـ ــدات
خارجية تسعى إ لــى تدمير مــا تبقى في
الوطن العربي ،لكن جيش مصر المناضل
ً
ً
سيبقى درعا واقيا ليس لمصر فقط ،إنما
لـجـمـيــع ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،وس ـت ـظــل مصر
متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات
وتجاوز هذه األحداث اإلرهابية المؤسفة،
فماضيها وحاضرها يؤكدان أنها قادرة
ً
عـلــى دح ــر األع ـ ــداء أي ــا ك ــان ــوا ،وت ـحــت أي
مسميات ،وحفظ الله مصر وجميع الدول
العربية واإلسالمية من كيد األعداء.

يعني بالعربي المشرمح:

مناكفات ثقافية
خافية في حياة اآلخرين الذين كان يتابع
إبداعهم باألمس.
المتابع الجيد رغم سهولة توصله إلى
كل جديد من اإلصدارات عن طريق الوسائط
التقنية الحديثة فإنه يــرى فــي الكتاب أو
الـلــوحــة األصـلـيــة أو االسـتـمــاع إل ــى قطعة
موسيقية أو مشاهدة عمل مسرحي على
خشبة المسرح مباشرة متعة حقيقية لم
تمسها التكنولوجيا إال في أدواتـهــا التي
يستعين بها الكاتب أو الفنان إلتمام علمه
وإخــراجــه بشكل أسهل وأس ــرع ،وبالتالي
يكون أجمل ،وهذه متعة ال يستشعرها إال
أصحاب العقول المتعطشة للجديد الذي
يثري ثقافتهم ومعرفتهم.
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة هـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض الـ ـ ـت ـ ــي ت ـه ـتــم
ب ـ ــاإلص ـ ــدارات ال ـج ــدي ــدة أو ب ـعــث ال ـح ـيــاة،
ُ
فيما سبق أن نشر أو ترجم ،وهذه ظاهرة
ح ـم ـيــدة ت ـح ــرص ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ــدول على
إحيائها سنويا ،وفي أماكن متعددة تجعل
المثابرين من المهتمين يقطعون المسافات
للوصول إليها بفرح وسعادة تكتمل حين
تـقــع أيــديـهــم عـلــى جــديــد مثير ومـفـيــد في
فكرته وموضوعه ،وبما يحقق إضافة فعلية
لرصيدهم المعرفي.
غير الحميد في هذه المعارض هو أنها
تتيح للكثير مــن ُ
الم َنـتج «ا لـغ َـ ــث» مساحة
ودعــايــة تفوق محتوياته بكثير ،وتصدم

الـ ـق ــارئ الـمـتـعـطــش ل ـل ـجــديــد ال ـم ـف ـيــد ،في
وجود ظاهرة غريبة باتت تشكل منعطفا
ينذر بالضرر حين نجد بعض اإلصدارات
للشباب ،وقد تصدرت أغلفة الكتب صورهم
الشخصية بشكل «رخيص» مثير للفضول،
لـكـنــه ال يـمـكــن ب ــأي ح ــال أن ي ـكــون إضــافــة
جـمــالـيــة تــؤثــر ف ــي نـفــس ال ـق ــارئ وتـجــذبــه
لـلـمـحـتــوى ،أو دع ــاي ــة مــدفــوعــة ال ـث ـمــن إن
ل ــم ي ـكــن هـ ــذا ال ـكــاتــب ق ــد دفـ ــع ث ـمــن تكلفة
الطبعة لدار نشر رخيصة ،ولنا أن نتصور
م ــا يـتــرتــب عـلــى ه ــذا ل ــو أصـبـحــت ظــاهــرة
واستفحلت ،فكيف للقارئ الجيد أن يتخير
من «الغث» المتوافر ما هو «سمين» مفيد؟!
ل ــن يـتــوقــف الـبـحــث ع ــن ال ـك ـتــاب المفيد
والـكــاتــب المتجدد م ــادام هـنــاك مــن يجيد
القراءة ،ويبحث عن المعرفة وسط مغريات
الــوســائــل األس ـهــل وال ـم ـتــوافــرة دائ ـمــا عبر
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة،
فالكثيرون يجدون أن في الكتاب وتصفحه
متعة ال يجدونها في األجهزة الصماء ،وأن
رائـحــة ال ــورق بالنسبة إليهم هــي النسيم
العليل الذي يمس الروح ويوقظ الوجدان.
* كاتب فلسطيني  -كندا

جري سالم الجري

إلغاء اللغة الفرنسية من «الثانوية»
أعشق اللغة اليونانية الفخمة ،والصينية اآللية ،والهندية الملتهبة،
واإلسبانية ُ
المشاكسة ،والتركية الطاحنة ،أما "لغة البالبل" الفرنسية،
الــرائـقــة ال ـصــوت ،الــرائـعــة الـ ــدالل ،فليس وقـتـهــا فــي آخ ــر سنتين في
الثانوية ،فما الحكمة من مزاحمة عقل الطلبة في أحرج سنتين بلغة
تحتاج أربع سنين إلتقانها؟ هل تجيبني يا أستاذي ُ
"عرابي" يا من
علمتني الفرنسية في الثانوية؟
بــارك لي معلمي الـســوري الموقر بــأدب جم تخرجي من الجامعة
بتخصص آداب اللغة اإلنكليزية قبل أن يجيبني ،ثم أوضح لي أن ثمة
طلبة اكتشفوا ضعفهم في اإلنكليزية وقوتهم في الفرنسية ،بل أرسلت
الوزارة المتفوقين ذوي الجدية النادرة في تعلم الفرنسية في بعثات
علمية ،فأسعدني رد األستاذ المحترم ،وأضاف حجة أقوى وهي أهمية
تعلم الطالب لغة ثالثة ،وكرر عبارته التي سمعتها منذ كنت طالبا
عنده "إذا ما تنفعك ما تضرك".
ما زلت مؤمنا بأهمية تعلم اللغات ،فأنا أضفت لمحصلتي أثناء
الجامعة اللغة التركية ،وتعمدت أال تكون سببا لوشوشة عقلي بأخطر
سنتين تعليميتين ليَ ،
فلم تؤزم الوزارة الثانوية العامة الفرع األدبي
ومعاهد اللغات مفتوحة لكل األجـيــال؟ فمن أراد التعليم األكاديمي
الـعـمـيــق فــالـمـجــال مـفـتــوح للمتخصصين بــاإليـطــالـيــة والــرومــانـيــة
وغيرهما ،رغم أنهم أقل القليل من حيث عددهم كطالب ،ولست بصدد
التقليل من أهميتهم األكاديمية المرموقة ،فمجال الترجمة والعالقات
ً
الدبلوماسية مهم جدا لوطني وألمتي لما يوظف للدعوة اإلسالمية.
ول ـكــن إل ـ ــزام طـلـبــة ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة بــالـفــرنـسـيــة أش ـبــه م ــا يـكــون
باالضطهاد الثقافي الــذي انقشع زمانه ،أما اإلنكليزية فتكفينا في

ً
الصين والهند واألميركتين وأستراليا وأوروبــا كاملة ،كما أنني لم
أفاجأ من تذمر التجار المغاربة من تعلم الفرنسية بدال من اإلنكليزية
في دراستهم الحكومية ،رغم أن  29دولة تستخدمها 21 ،منها إفريقية.
ولكني كخليجي أقترح إلغاءها من الثانوية في تخصص األدبي،
نظرا للضعف المفجع لدى الطالب باللغة العربية فضال عن اإلنكليزية
ال ـتــي سـتـكــون لـغــة ال ـمــريــخ والـمـسـتـخــدمــة حــالـيــا فــي  59دولـ ــة ،فـلـ َـم
التشتيت؟ وهذا ليس يأسا من استيعاب أبنائنا للثقافة بشكل عام ،بل
لتسديد أذهانهم بشكل خاص ،فطالب االبتدائية في اليابان يدرسون
ً
لغتهم األم حصرا ،والحكمة في جودة الفهم ال الكم.
وإن تعلم أي لغة يعتبر إعادة خياطة للعقل ،حيث إن الخيوط هي
كلمات اللغات والمغزل هو قواعدها ،والطالب ُ
المكره على الفرنسية
في الثانوية (وهم األغلبية والشاهد الدرجات) ُ
سيلقن أن الورقة اسمها
"ورقة" ثالث مرات في حياته ،تارة بالعربية وتارة باإلنكليزية ()Paper
وأخرى بالفرنسية ( .)Papierفمتى سنهتم بفائدة المعلومات أكثر من
كميتها؟ أم نشتهي أجياال ببغاوية؟
وأضم صوتي لمن يشجع تعلم الفرنسية في غير مرحلة الثانوية،
فما حكمة عقد اتفاقية ثقافية لهذه اللغة بالتحديد رغم أن ثاني أوسع
لغة انتشارا عالميا هي اإلسبانية؟ السبب هو عيش الخليج بدور
المتلقي للتعليم بنسبة كبيرة ،سواء من تأثير الكوادر السورية بقوة
أو من غيرها .وآن وقت استبدلها بمادة "الثقافة اللغوية" ،ليستعرض
فيها الطالب سائر اللغات ليكتشف ما سيبرع فيه ،بدال من حصره
"پاغيس" من النادلة "أليتا"
بلغة ال يحتاجها لشراء "كرواسون" في ِ
التي سيحاسبها باليورو ،بعد أن يصبح الفرنك "آنتيك".

عرفان أمين

ُدورالعبادة
تحظى دور العبادة ،التي تزدان بالهيبة والوقار بمكانة خاصة
فــي الـقـلــوب ،وتـجــذب السياح بثقافاتهم وجنسياتهم وأديانهم
وأعراقهم المتنوعة لجمال طابعها المعماري ،مبانيها البديعة
بــأ هــدا فـهــا المعنوية النبيلة تمنح ا لـمــرء السكينة والطمأنينة،
وتبهر زائريها بجمال تصاميمها الهندسية الخالبة ،بقاع تتميز
بالروحانية والتقديس ،صروح خصصت لتواصل الفرد مع الخالق
والتقرب إليه ومناجاته بمكنونات القلب .هي أنسب مكان للتخلص
من ّ
الهم والغم وما يكدر النفس والوجدان ،فالدعاء يمنحنا شعورا
بالتحليق في أجواء روحانية نقية ،أماكن تشجعك على مخاطبة
الخالق ،والتحدث إليه من أعماق القلب بكل صدق وإخالص ،دون
االلتفات إلــى كثرة األدي ــان وتـنــوع المذاهب المتعددة فــي العالم
ومن غير الدخول في خصوصية أي منها .أبنية تقف بشموخ أمام
زائريها الذين يشاهدون آثار الجهود المبذولة لتشييدها واالعتناء
بجمالها ،ويستمتعون بــرو عــة أهدافها الملكوتية التي تتحقق
بالتخلي عن التعصب ألي من األديان والمعتقدات.
نشرت شبكة " "BBCعــام  2016تقريرا عن أجمل تصميم لدور
الـعـبــادة بالعالم ،بطرح استفتاء على أحــد الـمــواقــع اإللكترونية
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،ت ـنــوعــت اإلجـ ــابـ ــات وش ـم ـلــت مـخـتـلــف دور ال ـع ـبــادة
كالمساجد والكنائس والمعابد اليهودية ومشارق األذكار البهائية
وغيرها الكثير من تلك األبنية ،وبغض النظر عن بناة هذه الصروح
المذهلة ،وتكريس أتباع هذا الدين أو ذاك الوقت والجهد والمال
كال منها يتجاوز
لبنائها ،فالجمال الهندسي والمعنوي الذي يميز ً
المعتقد والــديــن ،ويبهر الــزوار والسياح من مختلف الجنسيات

سبق أن طالبت بعقد مؤتمر وطني للمصالحة وتجاوز الخصومات
السياسية والعبث الــذي نعيشه ،ولكن كثيرين أخذتهم العزة باإلثم
وفجروا في خصومتهم على حساب الوطن واستقراره ،وسبق أن ذكرت
أن مشاكلنا مفتعلة لتصفية الحسابات السياسية بين أطراف الخصومة
ً
وعلى حساب الوطن ،وذكرت أيضا أن أطراف النزاع يستخدمون أقذر
أنــواع أسلحتهم بل يستخدمون نفوذهم السياسي وسطوة أموالهم
لتصفية حساباتهم والضحية الوطن والمواطن.
ً
وبدال من تفرغهم لتنمية وطنهم وازدهاره تفرغوا لكيفية التخلص
ً
من بعضهم ،وبدال من تكريس طاقاتهم وإمكاناتهم لرفاهية مواطنيهم
كرسوا كل ما يملكون من قوة لتصفية خصومهم السياسيين ،ومنذ
ذلك الوقت ونحن في دوامة صراع لكسر العظم دون نتيجة تذكر سوى
تخلف الوطن في كل المجاالت وتشويه سمعته.
ً
وكلما استبشرنا خيرا واعتقدنا أن العبث قد شارف على النهاية
اكتشفنا أننا واهمون ،وأن اللعبة ما زالت مستمرة وأن أطراف النزاع لم
يستنفدوا كل أسلحتهم لينهوا بها صراعهم ،فما إن ينتهي هذا حتى
يبدأ ذاك ،وهكذا أصبح واقعنا بين طرفين ال يفهمان معنى الوطن وال
يعيان معنى المواطنة ،بل ال يتمتعان بــروح المصالحة والتسامح،
حيث الحقد قد مأل قلوبهما وأعمى بصائرهما.
ما حدث ويحدث ال عاقل يتقبله وال منطق يقر به ،فإن كانت الظروف
اإلقليمية كارثية وتهدد سالمة وطننا فهل يستقيم أن تستمر حالة
العبث المستمرة دون توقف ومراجعة؟ وهل لعاقل أن يستوعب الخطر
الخارجي دون أن يرى بصيص أمل بتوقف أطراف النزاع عن حربهم
المدمرة؟ وهل بحكيم ورشيد يعلن قيام مؤتمر لجميع القوى الفاعلة
إلعادة األمور إلى نصابها؟ وكيف للمواطنين أن يتوحدوا وينصتوا
لدعوة الوحدة والتكاتف وهم َيـ َـر ْون أطــراف النزاع وأصحاب الدعوة
متفرقين ومتخاصمين ،بــل بفجور ودون ه ــوادة أو تــوقــف أو حتى
ً
الشعور بالمسؤولية الوطنية ،فكفى عبثا أيها السادة ،فالكويت تستحق
ً
ً
أن تقدروها كما جعلت لكم قدرا ومكانة ونفوذا ولنتصالح ألجلها.

عبد الهادي شال*

تـطـفــح ال ـســاحــة الـثـقــافـيــة بـمـنــاكـفــات ال
تسمن وال تغني من جوع ،بعض المثقفين
ّ
ويعرف بعضهم
يتبارون في كشف ما خفي،
العامة بأن ذلك مجرد اختالف في الرأي أو
ً
قد يكون حسدا على نجاح ،األمر الذي يقلب
الصورة الجميلة عند المتابع إلبداعاتهم
ً
رأسا على عقب ،بل قد ينحاز إلى ما سمع
ً
أو ق ــرأ ،فـيـكــون ذل ــك سـبـبــا فــي عــزوفــه عن
مـتــابـعــة ك ــل ج ــدي ــد ،فـيـبـقــى ف ــي مـكــانــه من
ه ــول الـصــدمــة ال ي ــدري أي ـصــدق مــا ق ــرأ أم
ُ
ينفيه لثقته بــالـكــاتــب ال ــذي أح ــب وكـ ِـشــف
عنه المستور ،األمر الذي لن يكون أبدا في
مصلحة الحالة الثقافية بأي شكل.
يـتـبــاهــى بـعــض المثقفين الــذيــن أث ــروا
الحركة الثقافية ،وبعد أن أسسوا منهجا
فكريا ،حين يستعرضون أسماء مبدعين
عــالـمـيـيــن أو مثقفين آخ ــري ــن مـمــن تــركــوا
ب ـص ـم ــة وحـ ـقـ ـق ــوا نـ ـج ــاح ــا م ـ ــؤث ـ ــرا ،األمـ ــر
ال ــذي يجعل ال ـقــارئ يـســأل عــن مـغــزى هذا
االستعراض وال يفهم منه إال أن هذا الذي
أصبح يتباهى بأعمال غـيــره ،ويستشهد
«إفالس»
بها جيئة وذهابا إنما هو إعالن َ
ثقافي ،وأن ملكة اإلب ــداع عنده قــد ض ُعف
نشاطها ،واختلطت عليه الصور ،فلم يعد
يقوى على المشاركة الفاعلة فــي الحركة
الثقافية إال من خالل استعراض ما قرأ أو
التقى من المشاهير ،أو نبش صور كانت

إضافات

والثقافات والمذاهب لتصبح نقطة ارتكاز وبداية جيدة لوحدة
معنوية وتـقــارب روحــانــي عالمي ،جــاء ت نتائج االستفتاء على
النحو التالي:
معبد برياديشوارا "المعبد الكبير" الهندوسي المشيد عام 1010
بوالية تاميل نــادو بواسطة أعظم إمبراطور بتاريخ الهند "رجا
شوال األول" ،تزين قبته صخرة من الجرانيت تزن  70طنا وتسمى
"كم بيام" ،ثم قبة الصخرة بالقدس التي بناها الخليفة عبد الملك بن
مروان سنة  ،691وهي من أشهر بقاع التعبد في العالم بقدسيتها
للمسلمين واليهود ،كما شهد تقديم القرابين من آدم وإبراهيم
ونوح عليهم السالم ،ثم جاء معبد شويداغون (بورما) المعروف
بالمعبد البوذي الذهبي ،وشيده شقيقان قابال غواتاما بوذا قبل
 2500سنة ،ويحتوي على أربعة تماثيل ترمز للمفاهيم البوذية
األساسية ،وتتزين بأرضية من صفائح الذهب النقي
وبـعــد ذلــك ج ــاء ،وفـقـ ًـا لالستفتاء ،كــاتــدرائـيــة الـقــديــس بطرس
(الـفــاتـيـكــان) أهــم مــركــز للمسيحية الكاثوليكية وأكـبــر الكنائس
بالعالم التي تمتلئ دومــا بالسياح ثم معبد اللوتس ،الــذي بناه
البهائيون عام  1986وسموه "مشرق األذكــار" بنيودلهي (الهند)،
وهو صرح ديني يتسم بالبهاء والحسن ،من أكثر دور العبادة روعة
وإثارة لالهتمام ،وفاز بالعديد من الجوائز الهندسية والمعمارية
والفنون الجميلة وتفوق على تاج محل باجتذابه للزوار ،ثم جاء
مسجد نصير الملك "المسجد الوردي" بشيراز (إيران) ،و من بعده
دير تاكتشانغ بارو (بوتان).

«:»High Light
« #مرفوعين_الراس»
د .حمود حطاب العنزي
صدر حكم االستئناف في قضية دخول المجلس؛ وأجمع كل المنصفين
ً ً
على أن الحكم كان قاسيا جدا ،مقارنة بحكم أول درجة (البراءة) فالقضية
حسب ال ــرأي القانوني تـنــدرج تحت بند دخــول مبنى حكومي بحرز،
والحرز لدى النواب ،لذلك يحق لهم دخول المجلس في أي وقت ومع من
يشاؤون ،أضف إلى ذلك شهادة اثنين من حرس المجلس أمام المحكمة
بأن األوامر أتت إليهم من آمر حرس المجلس بفتح البوابة أمام الناس.
ونحن هنا لسنا بصدد التشكيك في نزاهة القضاء ،وإنما نضع بعض
المقارنات بشكل مبسط أمــام الـقــارئ الكريم؛ فقضاؤنا نزيه وشامخ،
وهو بعد الله سبحانه وتعالى مالذنا األخير؛ لذلك ندعو الله سبحانه
وتعالى أن يلهم قاضي محكمة التمييز إنصاف شباب الحراك الوطني
الحر الذين يحملون أعلى المؤهالت العلمية ،ولم يكن لهم إال هدف واحد
وهو مكافحة الفساد وأهله.
القضية سياسية بامتياز ،وحدثت في عهد سمو الشيخ ناصر المحمد
في ظرف سياسي محتقن ،بعدما تكشفت أمام الرأي العام مجموعة من
َ
أخطرها على اإلطــاق
القضايا التي تــدور حولها شبهات فساد ،كــان
قضيتا اإلي ــداع ــات وال ـت ـحــويــات الـمـلـيــونـيــة ،األولـ ــى كشفتها جــريــدة
"القبس" ،والثانية أطاحت بوزير الخارجية الشيخ محمد الصباح الذي
ً
قدم استقالته أمام لجنة التحقيق البرلمانية المختصة محافظا على
اسمه واسم والده ،على حد قوله؛ وفي ظل هذا الجو السياسي العاصف
حدثت قضية دخول المجلس؛ والهدف منها كان إيصال رسالة سياسية
ً
تعبر عن حالة الغضب الشعبي لما آلت إليه األمور في ذلك الوقت ،فبدال
من محاسبة أعضاء منظومة الفساد تم تصوير وفبركة أن من دخلوا
عار عن الصحة،
المجلس قاموا ً باالنقالب على النظام الدستوري ،وهذا ٍ
ً
جملة وتفصيال.

ً
ختاما:

ً
نسجل كل عبارات اإلعجاب والفخر واالعتزاز لكل من سلم نفسه امتثاال
لحكم صادر باسم صاحب السمو أمير البالد المفدى ،ونخص بالذكر
النائبين الحربش والطبطبائي لسرعة االمتثال حتى إن ذلك أتي قبل
وصول األسماء إلى إدارة التنفيذ ،وتحمل قائمة الشرف اثنين وثالثين
ً
محكوما سلموا أنفسهم وهم مرفوعو الرأس.
ودمتم بخير.

عوائل مغضوب عليها
تهاني الرفاعي
أكثر األشياء المحفزة لتكوين أسرة صغيرة ،هو الرباط المقدس الذي
يجعلك ترتبط بشخص ما ،فيصبح شريكا لك في كل شيء ،بل يصبح
أغلى من أهلك دون تنسيق منك أو تخطيط.
كنا نسافر كثيرا إلى كندا ،وكان لعائلتنا عالقة صداقة بعائلة كندية،
ً
كنت معجبة جدا بالقيم التي غرستها تلك العائلة الكندية في بيتها،
والتي أصبحت تلقائية تصدر من أفرادها بعفوية دون تظاهر أو تمثيل،
كان األب يساعد زوجته بحب في إعداد الطعام لنا ،وكان األبناء يرتبون
طاولة الغداء باهتمام دون توجيه من والديهم.
ً
كان الحب بينهم يعطيك شعورا بالدفء واالطمئنان ،لذا تشعر بأنك
ال تريد مغادرة منزلهم الخشبي المتواضع ،كانت أشياء بسيطة ،لكنها
ً
كفيلة بأن تبقيك سعيدا ُعمرا .
في مقارنة أخرىُ ،ع ِزمت األسبوع الماضي على الغداء في بيت أحد
األقــربــاء ،وكــان األب يــدخــن سجائره بشراهة فــي ملحق الـمـنــزل ،واألم
منهمكة بين إعداد الطعام وضيافتنا ،وبين تأديب أبنائها الذين لم يكن
لديهم أي اكتراث بمساعدتها.
ً
كــان الجو الـعــام ب ــاردا ،ال يوحي لــك باالنتماء ،بــل يجعلك فــي رغبة
جامحة ما بين تكملة تلبية الدعوة كفرض واجب ،وما بين اختالق عذر
مزيف للمغادرة بأسرع وقت ممكن كضرورة حتمية ...المؤسف أنني ما
رأيت يوما عائلة سعيدة هنا ،وإن وجد فذلك نادر جدا يكاد يكون غريبا
ً
ً
على مجتمع اعتاد أن يكون الفرد ملتزما بأسرته ال محبا لها ،وكأن
عائلته عبء عليه ال أكثر.
ّ
يتزوج المرء هنا ألنه مل "العزوبية" ،أو ألن أمه تريد رؤيــة أطفاله،
ً
ً
وتتزوج هي خوفا من العنوسة الزائفة أو تنافسا مع صديقاتها ،أما ما
بعد ذلك ،ففوضى عارمة ال تليق بمكانة الــزواج ،وال بالميثاق الغليظ
كما وصفه الله تعالى في كتابه الكريم.
وإذا أردت التنزه في الخارج فسترى نماذج غريبة عجيبة لمتزوجين
يـكــاد أحــدهـمــا يقتل اآلخ ــر ،وكــأنـهـمــا مـجـبــوران عـلــى ال ـخــروج مـعــا أو
مضطران ،كالهما مشغول بهاتفه ،أو سارح في المارة ،بالكاد يتبادالن
أط ــراف الـحــديــث ،تــود لــو كــان باستطاعتك ســؤالـهـمــا :بالله عليكم ِلـ َـم
تزوجتما؟ وحتى مسؤولياتهما موكلة إلى أفراد ال ينتمون إليهم ،األهم
ً
أنهم اجتازوا شريط سباق الزواج ،وأنجبوا أطفاال.
األمر ال يقف عند هذا الحد ،فجدران بيوت أولئك الناس من ثلج وفراغ،
ً
فهم متزوجون اسما ،فال هي تشعر بأنها زوجة ،وال هو يشعر أنه زوج،
مشاعرهما باردة ،ال يمكنها إال أن تدل على أنهما من العوائل المغضوب
عليها! سيلد زواج كهذا أبناء يشبهون جمود أبويهما ،وسط بيوت ال
تقي من البرد والمطر.
وبديهي بعد أن تشاهد كل تلك الصور من حولك ،أن ترد على كل من
يسألك عن الزواج" :أعوذ بالله"!

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

٦.١٩٦

٣٩٨

٩٠٨

2.٤٥٥ 2.٧٨٥ 3.٣١٥

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين جديد للمؤشرات ...و«تاسي» السعودي يقفز %1.8

أكبر خسارة في «دبي» بنسبة  %1.2و«السعري» الكويتي يتراجع %0.7
علي العنزي

تباين أداء المؤشرات
الرئيسية الثالثة لبورصة
الكويت ،خالل األسبوع
األخير من نوفمبر المنصرم،
الذي شهد  4جلسات فقط،
وخسر المؤشر السعري
نسبة  0.7في المئة ،كثاني
أكبر خسارة خليجية تعادل
 42.87نقطة ليقفل على
مستوى  6196.5نقطة،
بينما في المقابل ربح مؤشرا
السوق الوزنيان (الوزني و
كويت .)15

«تاسي» السعودي
تجاوز مستوى 7
آالف نقطة خالل
الجلسة األخيرة
من نوفمبر

تـ ـب ــايـ ـن ــت ح ـص ـي ـل ــة األس ـ ـبـ ــوع
األخـ ـي ــر م ــن ش ـه ــر نــوف ـم ـبــر عـلــى
مستوى مؤشرات األسواق المالية
في دول مجلس التعاون الخليجي،
وح ـقــق مــؤشــر «ت ــاس ــي» الـمــؤشــر
ً
الـ ـع ــام ل ـل ـس ــوق الـ ـسـ ـع ــودي ن ـم ــوا
ً
ً
مفاجئا وكبيرا استعاد من خالله
مستوى  7آالف نقطة ،وكان األكثر
ً
ارتفاعا تاله مؤشرا سوقي مسقط
ُ
وال ـم ـنــامــة ،ورب ـح ــا ع ـش ــري نقطة
مئوية ،بينما على الـطــرف اآلخــر
خ ـســرت ثــاثــة م ــؤش ــرات ،وكــانــت
على التوالي «دبــي» ثم «السعري»
الكويتي ،ومؤشر قطر ،وبخسائر
ً
متفاوتة بدءا من  1.2في المئة على
مستوى مــؤشــر دب ــي ،ثــم الكويت
بنسبة  0.7في المئة ،وقطر بنسبة
 0.4في المئة.

تاسي فوق  7آالف نقطة
اخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرق مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر «تـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي»
السعودي ،وهو مؤشر أكبر سوق
مالي في الشرق األوسط ،مستوى
 7آالف نقطة خ ــال فـتــرة حــرجــة،
وهي إقفاالت شهر نوفمبر وقبيل
الدخول في تعامالت الشهر األخير
من هذا العام ،وجاء ذلك بعد نمو
تدريجي لفترة  7جلسات متتالية
وهي أطول فترة ارتفاع منذ يناير
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ل ـي ـس ـت ـع ـي ــد م ـس ـت ــوى
خسره قبل شهرين بسيولة جيدة
تجاوزت  3مليارات ريال سعودي،
وبدعم من قطاعات رئيسية وقبيل
اتفاق أسعار النفط ،الذي كان يقدر
أن يتم وهو ما حصل بالفعل ،إذ
اتفق أعضاء أوبك وأطراف مصدرة
أخرى على تمديد تخفيض اإلنتاج
مدة  9أشهر أخرى ،مما عزز أسعار
ً
ً
برنت مجددا ليتجاوز  63دوالرا
ويربح نايمكس  1في المئة ليبلغ
ً
 57.5دوالرا لـلـبــرمـيــل ،واسـتـقــرا
قــريـبـيــن مــن أعـلــى مستوياتهما،

ومحافظين على أسعار إيجابية
ومهمة القتصادات الدول المصدرة
للنفط ،ســواء من داخــل «أوبــك» أو
خارجها.
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
السعودي الرئيسي «تاسي» عند
ً
م ـس ـتــوى  7003.97ن ـق ــاط نــام ـيــا
بـنـسـبــة  1.8ف ــي ال ـم ـئــة ،وبــال ـلــون
األخـ ـض ــر طـ ــال م ـج ـمــل األسـ ـب ــوع،
وب ـ ـ ـتـ ـ ــدرج ك ـ ـ ــان أفـ ـضـ ـل ــه ج ـل ـس ـتــه
األخيرة ،التي تجاوزت سيولتها
ً
مستوى  3.3مليارات ريال مرتفعا
 125.76نقطة خالل خمس جلسات.

مسقط والمنامة وأبوظبي
سجلت مؤشرات ثالثة أسواق
مــالـيــة خليجية أخ ــرى ارتـفــاعــات
خالل األسبوع األخير ،منها مؤشر
مسقط خــال خمس جلسات ،أما
مؤشرا المنامة وأبوظبي فبأربع
جـلـســات ف ـقــط ،وك ـح ــال مــؤشــرس
دبــي والكويت واللذسن اقتطعت
مـنـهـمــا ال ـج ـل ـســة األخ ـ ـيـ ــرة ،وهــي
إج ــازة بمناسبة الـمــولــد النبوي
ال ـ ـشـ ــريـ ــف ،وارت ـ ـ ـ ــد م ــؤش ــر س ــوق
مسقط فوق  5100نقطة مرة أخرى،
ولـلـمــرة الـثــالـثــة مـنــذ كـســر حاجز
مستوى  5آالف نقطة قبل ثالثة
أشـهــر ،وارت ــد منه وبـقــي مستوى
ً
ً
ً
 5250نقطة حــا جــزا نفسيا مهما
لتجاوز سلبية المؤشر المسقطي،
الذي انتهى على مستوى 5109.62
ً
نـقــاط راب ـحــا نسبة  0.6فــي المئة
تعادل  31.59نقطة.
واستمر األداء اإليجابي لمؤشر
ً
سـ ـ ــوق الـ ـمـ ـن ــام ــة ،وبـ ـق ــي م ــرافـ ـق ــا
لـمــؤشــرات بــورصــة الـكــويــت ،التي
مازالت تتمتع بإيجابية أداء هذا
العام وبحصيلة إيجابية ،وحقق
م ــؤش ــر ال ـم ـن ــام ــة م ـك ــاس ــب ج ـيــدة
بنهاية األسبوع حققت له مستوى
 1283.71نقطة والتي تعادل 7.13

نقاط وبدعم من أداء قطاعه المالي،
وب ـع ــد ت ـح ــرك ــات أس ـه ــم رئـيـسـيــة
ً
خـصــوصــا األهـلــي المتحد ،الــذي
ً
س ـج ــل ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي ن ـش ــاط ــه فــي
سوق الكويت خالل جلسة األربعاء
الماضي.
وكـ ـ ــان م ــؤش ــر س ـ ــوق أبــوظ ـبــي
المالي األقل بين الرابحين ،وحقق
بالكاد ُعشري نقطة مئوية تساوي
 9.54ن ـقــاط لـيـقـفــل عـلــى مستوى
 4283.07نقطة وعـلــى خ ــاف مع
مؤشر دبي الذي خسر بشدة.

خسائر في دبي
سـ ـج ــل مـ ــؤشـ ــر دب ـ ـ ــي خـ ـس ــارة
كبيرة بلغت  1.2فــي المئة ،وهي
أكـ ـب ــر خ ـ ـسـ ــارة ل ـم ــؤش ــر خـلـيـجــي
خالل أربع جلسات ،ولم يصل إلى
الجلسة الخامسة بسبب العطلة،
وكانت إيجابية العوامل سواء من
ارتـفــاع ألسعار النفط أو مكاسب
ً
ألسواق المال األميركية ،خصوصا
داو جــونــز ،ال ــذي واص ــل تسجيل
مـسـتــويــات قـيــاسـيــة ت ـجــاوزت 24
ألـ ــف ن ـق ـطــة ،وب ــدع ــم م ــن مـكــاســب
أس ـع ــار الـنـفــط وم ـكــاســب ال ــدوالر
األخ ـيــرة ،وعـلــى النقيض مــن أداء
مؤشرات األسواق المالية الناشئة،
تراجع مؤشر سوق دبي وبعمليات
مالت إلى جني أربــاح سريع على
مكاسب األسبوع السابق لينتهي
به المطاف على مستوى 3420.17
ً
نقطة فاقدا  40.76نقطة.

وتراجعات مستمرة
في سوق الدوحة
السلبية مستمرة على مستوى
أداء سوق قطر ،إذ خسر مستويات
ً
م ـه ـم ــة وبـ ـق ــى ب ــالـ ـك ــاد م ـح ـت ـف ـظــا
بمستوى  7700نقطة ،وهو أدنى
مستوياته خالل  6سنوات وأقفل

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2017/11/30
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2017/11/23

6.239.37

6.878.21

7.742.46

5.078.03

1.276.58

4.273.53

3.460.93

2017/11/30

6.196.50

7.003.97

7.714.26

5.109.62

1.283.71

4.283.07

3.420.17

الفرق

42.87-

125.76

28.20-

31.59

7.13

9.54

40.76-

التغير ()%

%0.7-

%1.8

%0.4-

%0.6

%0.6

%0.2

%1.2-

«بتكوين» تهبط أكثر من %4
عقب تعليقات من مسؤولين
«برايس وتر هاووس» تبدأ قبولها كأداة دفع
ً
انخفضت «بتكوين» تزامنا
مــع مكاسب األسـهــم العالمية،
وع ـقــب جـلـسـتـيــن مـتــذبــذبـتـيــن
شهدت خاللهما العملة الرقمية
تسجيل مستوى قياسي أعلى
 11400دوالر قـ ـب ــل ا ل ـه ـب ــوط
بنحو  20في المئة في غضون
سـ ــاعـ ــات ،وم ـ ــن ث ــم تـ ـق ــدم أداء
ً
متباينا.
وخـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات أمـ ـ ــس،
ان ـخ ـف ـضــت «ب ـت ـكــويــن» بنسبة
 4.20في المئة إلى  9501دوالر،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزت م ـس ـت ــوى
العشرة آالف دوالر فترة وجيزة.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـض ــو
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي «ران ــدال
ك ــوارل ــز» ،إن الـبـنــوك المركزية
ب ـع ـيــدة ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن اعـتـمــاد
ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة كـ ــأداة دف ــع،
ً
نظرا إلى ما قد تشكله من خطر
على النظام المالي مع نموها
الكبير.
فيما أعلنت المتحدثة باسم
البيت األبـيــض ســارا ســانــدرز،
أن إدارة الرئيس دونالد ترامب،
ت ــراق ــب ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة عن
كثب ،لكن دون توضيح ألسباب
وكيفية هذه المراقبة.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي أقـ ـ ـ ــل مــن
 24س ــاع ــة مـ ــن كـ ـش ــف رئ ـي ــس
ال ـف ــدرال ــي بـمــديـنــة ن ـيــوريــورك
ويليام دادلي عن دراسة البنك
ال ـمــركــزي األم ـيــركــي إلمـكــانـيــة
إصدار عملته الرقمية الخاصة،
ً
مشيرا إلى «بتكوين» باعتبارها
أحد أنشطة المضاربة وليست
ً
ً
مخزنا مستقرا للقيمة.

فـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــال ــت
«برايس وتــر هــاووس كوبرز»،
وه ــي واحـ ـ ــدة م ــن أك ـب ــر أرب ـعــة
شركات محاسبة حول العالم،
إنها بدأت في قبول المدفوعات
بــ»الـبـتـكــويــن» نظير مــا يقدمه
مـكـتـبـهــا ف ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ من
خدمات استشارية.
وب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء «ال ـب ـت ـك ــوي ــن»
أضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي ب ـي ــان
الخميس ،أنها ستقبل وسائل
دفـ ــع وعـ ـم ــات رق ـم ـي ــة أخـ ــرى،
ً
خـصــوصــا مــن الـعـمــاء ،الــذيــن
ت ـ ـقـ ــدم لـ ـه ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــورة ب ـش ــأن
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وم ـن ـه ــا
ال ـع ـمــات االف ـت ــراض ـي ــة وجـمــع
التمويل عبر الطروحات األولية
ل ـهــذه الـعـمــات بــاإلضــافــة إلــى
بورصات تداولها.
وأوضح مدير أعمال «برايس
وتر هاووس» في منطقة آسيا
والـهــادئ «رايـمــونــد تـشــاو» ،إن
ً
هذا القرار يعد مؤشرا على أن
«بتكوين» وغيرها من العمالت
ذات ال ـمــوثــوق ـيــة ،ق ــد ت ـطــورت
ً
ً
لتقدم أنماطا أكثر قبوال.
فيما نقلت «تشاينا ســاوث
مــورنـيـنــغ بــوســت» عــن مصدر
م ـط ـل ــع عـ ـل ــى ش ـ ـ ــؤون ال ـش ــرك ــة
قوله :مع توسع دائرة استخدام
ال ـع ـم ــات االف ـت ــراض ـي ــة بشكل
ك ـب ـي ــر ،ت ـس ـت ـعــد «بـ ــرايـ ــس وت ــر
هـ ـ ـ ــاوس» ل ـل ـن ـظــر فـ ــي ق ـبــول ـهــا
كــأداة دفع من العمالء الذين ال
يطلبون منها خدمات متعلقة
باألعمال الرقمية.
(أرقام)

ب ـن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ع ـلــى مـسـتــوى
ً
 7714.26نقطة ،فــاقــدا  28.2نقطة
أي ن ـس ـب ــة  0.4ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،و ل ــم
يـسـتـطــع االس ـت ـف ــادة م ــن مـكــاســب
ً
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،وبـ ـق ــي مــرت ـب ـطــا
باألداء السياسي في المنطقة ،التي
اس ـت ـمــرت ضـبــابـيـتـهــا السياسية
دون وجــود ضــوء فــي آخــر النفق،
الذي يضر باالقتصاد القطري ،إذ
توقف التبادل التجاري بينه وبين
 4دول عربية مهمة ،وفي مقدمتها
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمارات العربية المتحدة وهما
الـجــارتــان الشقيقتان وبانتظار،
عسى أن تنجلي الغمامة وتعود
األمور إلى طبيعتها السابقة.

«الكويتي» وخسائر السعري
تباين أداء المؤشرات الرئيسية

ال ـثــاثــة ل ـبــورصــة ال ـكــويــت خــال
األسبوع األخير من نوفمبر ،الذي
ش ـه ــد  4ج ـل ـس ــات فـ ـق ــط ،وخ ـســر
ال ـمــؤشــر ال ـس ـعــري نـسـبــة  0.7في
المئة كثاني أكبر خسارة خليجية
ت ـع ــادل  42.87نـقـطــة لـيـقـفــل على
م ـس ـت ــوى  6196.5ن ـق ـط ــة ،بـيـنـمــا
فــي الـمـقــابــل رب ــح مــؤشــرا الـســوق
ال ــوزن ـي ــان (الـ ــوزنـ ــي وك ــوي ــت )15
وب ـل ـغ ــت م ـك ــاس ــب الـ ــوزنـ ــي نـسـبــة
 0.7فــي الـمـئــة ت ـعــادل  2.79نقطة
ً
ليقترب مـجــددا مــن مستوى 400
ً
نقطة ويقفل تحديدا على مستوى
 398.78نقطة ،ونما مؤشر «كويت
 »15نسبة ثلث نقطة مئوية تعادل
 2.78نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مستوى
 908.54نقاط.
وعلى مستوى معدل تــداوالت
البورصة مقارنة بين األسبوعين،
الماضي وما قبله ،فقد نما معدل

السيولة بنسبة  7.4في المئة كما
ارتـفـعــت مـعــدالت الـنـشــاط بنسبة
 14فــي المئة مقابل حيادية عدد
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات دون تـ ـغـ ـي ــر واض ـ ــح
ســوى نسبة ُعـشــري نقطة مئوية
حـمــراء ،وكانت تعامالت الجلسة
األخيرة ،هي األكثر إثارة ،إذ عادت
تـعــامــات مـصــرفــي الـبـنــك األهـلــي
المتحد وبيتك إلى الصدارة ،مما
يعيد الحديث الطويل عن اندماج
مصرفين كبيرين ،وانتهى شهر
ن ــوف ـم ـب ــر ع ـل ــى م ـح ـص ـلــة سـلـبـيــة
للسوق الكويتي بتراجع «السعري»
و»الــوزنــي» ما يقارب نسبة  5في
الـمـئــة و»ك ــوي ــت  »15نـسـبــة  6في
المئة وتراجعت القيمة الرأسمالية
بنسبة  5في المئة إلى مستويات
 27.3مـلـيــار دي ـنــار مــع انـخـفــاض
واضح بالسيولة والنشاط بنسب
 23و 30في المئة مقارنة مع شهر

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 2017/ ١١ / ٢٩
عـدد الصـفـقـات
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األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)
(سهـم)

«داو جونز» يتخطى حاجز  24ألف نقطة للمرة األولى
«نيكي» يسجل مكاسب أسبوعية ...واألسهم الصينية تغلق على استقرار
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت األسـ ـ ـه ـ ــم األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة خ ــال
تـ ــداوالت ،أم ــس األول ،وع ــززت مكاسبها
مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال تمرير
اإلصالحات الضريبية في مجلس الشيوخ،
وأغ ـلــق «داو جــونــز» عـلــى  24أل ــف نقطة،
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،ك ـمــا سجل
أطول سلسلة مكاسب شهرية في عشرين
ً
عاما ،وحقق «داو جونز» و» »S&Pإغالقين
قياسيين.
وقفز «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.4
في المئة أو  331نقطة إلى  24272نقطة،
كما ارتفع «ناسداك» إلى  6874نقطة ،في
حين ارتفع « »S&P 500إلى  2647نقطة.
وع ـل ــى الـصـعـيــد ال ـش ـه ــري ،ح ـقــق «داو
جونز» مكاسب بحوالي  0.4في المئة ،كما
سجل «نــاســداك» مكاسب بنسبة  2.2في
المئة في نوفمبر ،في حين سجل «»S&P
مكاسب شهرية بنسبة  0.3في المئة.
وفي أوروبــا ،تراجع «ستوكس يوروب
 »600الـقـيــاســي بنسبة  0.1فــي الـمـئــة أو
ن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة إل ـ ــى  386ن ـق ـط ــة ،وس ـجــل
الـمــؤشــر خسائر فــي نوفمبر بنسبة 2.2
في المئة.
وهبط مؤشر «فوتسي  »100البريطاني
( 67 -نقطة) إلى  7326نقطة ،كما انخفض
«داكس» األلماني ( 38 -نقطة) إلى 13024
نقطة ،في حين تراجع «كاك» الفرنسي (25 -
نقطة) إلى  5372نقطة.
وافتتحت تلك األسهم تعامالت ،أمس،
على ارتـفــاع ،قبيل صــدور بيانات مؤشر
مديري المشتريات لمنطقة اليورو .وسجل
ً
مــؤشــر «سـتــوكــس ي ــوروب  »600ارتـفــاعــا
بنسبة  0.01في المئة إلى  386نقطة ،كما
ارتـفــع مــؤشــر «فــوتـســي  »100البريطاني
بنسبة  0.16في المئة إلى  7338نقطة.
وارتـفــع «داك ــس» األلماني بنسبة 0.22
فــي المئة إلــى  ،13053فــي حين انخفض
«كاك» الفرنسي  0.02في المئة عند 5371
صباح أمس.

أك ـت ــوب ــر ،ل ـكــن ب ــزي ــادة بنسبة
 27فــي المئة مـقــارنــة مــع شهر
نــوفـمـبــر م ــن ع ــام  2016وبـقــي
المؤشر السعري على ارتفاعه
م ـقــارنــة مــع اف ـت ـتــاح ه ــذا الـعــام
ً
وب ـن ـس ـبــة  6ف ــي ال ـم ـئــة تـقــريـبــا
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــت مـ ـك ــاس ــب
الــوزنـيـيــن إل ــى حــوالــى  2.5في
المئة ،وتصدر قطاع المصارف
ال ـق ـي ـمــة ال ـس ــوق ـي ــة ب ـن ـس ـبــة 45
فــي الـمـئــة وح ــاز  50فــي المئة
م ــن أرب ـ ــاح  9أش ـه ــر ال ـســاب ـقــة،
التي نمت بنسبة  18في المئة
مقارنة مع ذات الفترة من العام
الماضي.

وف ــي آس ـيــا ،قـلـصــت األس ـهــم اليابانية
مكاسبها أمــس ،لكن اختتمت الـتــداوالت
عـ ـل ــى ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ل ـل ـج ـل ـس ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـلــى
التوالي ،عقب صــدور حزمة من البيانات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـت ـف ــاوت ــة ،وت ـم ـك ـنــت مــن
تسجيل مكاسب أسبوعية.
وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر «نيكي»
الياباني بنسبة  0.40في المئة إلى 22.819
ً
نقطة ،مسجال مكاسب أسبوعية بنسبة
 1.2في المئة فيما ارتفع مؤشر «توبكس»
بنسبة  0.25في المئة إلى  1.796نقطة.
وأظـهــرت البيانات الرسمية الـصــادرة
أمس ،ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر
العاشر على التوالي ،إذ زاد مؤشر أسعار
المستهلكين األساسي بنسبة  0.8في المئة
خالل أكتوبر عما كان عليه قبل عام.
واستقر معدل البطالة عند  2.8في المئة

خالل أكتوبر ،فيما تراجع مؤشر مديري
المشتريات الصناعي إلى  53.6نقطة في
نوفمبر من  53.8نقطة.
وع ـل ــى مـ ــدار ال ـثــاثــة أش ـه ــر المنتهية
بـ ــان ـ ـق ـ ـضـ ــاء سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ،ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع اإلنـ ـ ـف ـ ــاق
الــرأس ـمــالــي ف ــي ال ـي ــاب ــان بـنـسـبــة  4.2في
المئة ،مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو ال
يتخطى  3.3في المئة ،وبعدما سجل 1.5
في المئة خالل الربع الثاني.
من جانبها ،استقرت األسهم الصينية
في ختام الـتــداوالت بعدما سجلت أسوأ
أداء ش ـهــري لـهــا ه ــذا ال ـعــام خ ــال الشهر
ال ـم ــاض ــي ،وع ـق ــب ص ـ ــدور ب ـي ــان ــات -غـيــر
رس ـم ـيــة -أظ ـه ــرت ت ـبــاطــؤ ن ـشــاط الـقـطــاع
الصناعي في البالد خــال نوفمبر ،وهو
ً
مــا جــاء مخالفا لما كشفت عنه التقارير
الحكومية.

وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـج ـل ـس ــة ،ارت ـ ـفـ ــع مــؤشــر
«شنغهاي» المركب بأقل من نقطة واحدة
ً
إلى  3.317نقطة ،مسجال خسائر أسبوعية
بنسبة  1.1في المئة.
وت ــراج ــع مــؤشــر «كــايـكـسـيــن» لـمــديــري
المشتريات فــي الشركات الصناعية إلى
 50.8نقطة خــال الشهر الماضي –أدنــى
مستوى له في خمسة أشهر -من  51نقطة
ً
في أكتوبر ،ما يعد تباطؤا في نمو القطاع.
وعـ ـل ــى ال ـن ـق ـي ــض ،أظ ـ ـهـ ــرت ال ـب ـي ــان ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة الـ ـص ــادرة ال ـخ ـم ـيــس ،ارت ـف ــاع
م ــؤش ــر م ــدي ــري ال ـم ـش ـت ــري ــات ال ـص ـنــاعــي
الرسمي إلى  51.8نقطة ،من  51.6نقطة ،ما
ً
يعكس تسارعا في نشاط القطاع.
(أرقام)

العشوائية تقلص
قدرة البورصات
العربية على التعافي
س ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل ا أل د ا ء ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا م
للبورصات العربية تــداوالت
دون التوقعات على مستوى
ً
قيم وأحجام التداوالت ،وأيضا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى اإلغ ـ ــاق ـ ــات
الـسـعــريــة لــأسـهــم الـمـتــداولــة
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
والتي جاءت نتيجة استمرار
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت ال ـع ـش ــوائ ـي ــة مــن
األف ـ ـ ـ ــراد والـ ـم ــؤسـ ـس ــات عـلــى
أغلبية األسهم المتداولة.
وف ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ــواء،
أصـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــدرة عـ ـل ــى
ات ـخــاذ ق ــرار ال ـش ــراء أو البيع
ع ـل ــى األسـ ـه ــم الـ ـمـ ـت ــداول ــة أو
ال ـم ـح ـم ــول ــة أك ـ ـثـ ــر ص ـع ــوب ــة،
ك ـم ــا أص ـب ـح ــت الـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
تحديد الـفــرص االستثمارية
ً
الـجـيــدة أيـضــا أكـثــر ضبابية
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــارات الـ ـت ــي
تـسـجـلـهــا أس ـ ــواق ال ـم ــال بين
ج ـل ـســة وأخـ ـ ــرى ،األم ـ ــر ال ــذي
أخضع البورصات لحالة من
عـ ــدم ال ــوض ــوح أف ـقــدت ـهــا فــي
المحصلة الكثير مــن النقاط
والكثير من القيم الرأسمالية
اإلجمالية.
وأوضـ ــح رئ ـيــس مجموعة
«صحارى» للخدمات المالية،
د .أح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــرائ ـ ــي ،أن
تـ ـ ــداوالت األسـ ـب ــوع الـمــاضــي
جاءت قطاعية بامتياز ،تصدر
خاللها القطاع المصرفي في
المقدمة على مستوى التأثير
اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي وع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
اإلغ ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ون ـ ـتـ ــائـ ــج األداء
اإلجمالية من نسب االحتفاظ
ومستوى العوائد المحققة.
(العربية .نت)
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اقتصاد

«غولدمان ساكس» :تمديد االتفاق يحد من خطر االرتفاع غير المتوقع للمعروض
اتفقت "أوبك" ومنتجو النفط
غير األعضاء بالمنظمة ،وفي
مقدمتهم روسيا ،أمس األول،
على تمديد تخفيضات انتاج
النفط حتى نهاية  2018مع
سعيها لالنتهاء من إزالة وفرة
في المعروض العالمي من الخام
بينما أشاروا إلى خروج محتمل
من االتفاق قبل ذلك الموعد
إذا حدث صعود حاد لألسعار.

البرميل الكويتي
ينخفض  6سنتات
ً
ليبلغ  59.65دوالرا

ارتفعت العقود اآلجلة للنفط،
أمس ،بعدما اتفقت "أوبك" وكبار
المنتجين خارجها على تمديد
تـخـفـيـضــات اإلن ـت ــاج ف ــي خـطــوة
كانت متوقعة على نطاق واسع
وتـ ـه ــدف إلـ ــى ت ـصــريــف الـتـخـمــة
المستمرة في المعروض العالمي.
واتـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
المصدرة للبترول "أوبك" وبعض
الـمـنـتـجـيــن الـمـسـتـقـلـيــن بـقـيــادة
روس ـيــا ،أم ــس األول ،عـلــى إبـقــاء
تخفيضات اإلنـتــاج حتى نهاية
 ،2018بينما أشاروا إلى احتمال
ً
ال ـخ ــروج م ــن االت ـف ــاق م ـب ـكــرا إذا
شهدت السوق ارتفاعات محمومة
في األسعار.
وزاد الـ ـ ـخ ـ ــام األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
ً
العقود اآلجلة  17سنتا أو  0.3في
ً
المئة إلى  57.57دوالرا للبرميل،
وارتـ ـف ــع خ ــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي
مــزيــج بــرنــت فــي الـعـقــود اآلجـلــة
ً
تسليم فبراير  24سنتا إلى 62.87
ً
دوالرا للبرميل.
وكــان محللون قالوا في وقت
سابق ،إن التمديد تسعة أشهر
ُ
ق ــد أخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار بــالـفـعــل.
وعلى مدى نوفمبر ارتفع برنت
نحو  3.6في المئة في حين صعد
خـ ـ ــام غـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
األميركي حــوالــي  5.6فــي المئة،
إذ دفع التجار األسعار لالرتفاع
ً
توقعا لتمديد التخفيضات بعد
مارس .2018
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،انـ ـخـ ـف ــض سـعــر
برميل النفط الكويتي  6سنتات
فـ ــي ت ـ ـ ـ ــداوالت ال ـخ ـم ـي ــس لـيـبـلــغ
ً
ً
 59.65دوالرا مقابل  59.71دوالرا
لـلـبــرمـيــل ف ــي ت ـ ــداوالت األرب ـع ــاء
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
واتفقت "أوبك" ومنتجو النفط
غـيــر األع ـض ــاء بــالـمـنـظـمــة ،وفــي
مـقــدمـتـهــم روس ـي ــا ،أم ــس األول،
عـلــى تـمــديــد تـخـفـيـضــات إنـتــاج
ال ـن ـف ــط ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة  2018مــع
سعيها لالنتهاء من إزالــة وفرة

في المعروض العالمي من الخام،
بينما أشاروا إلى خروج محتمل
من االتـفــاق قبل ذلــك الموعد إذا
حدث صعود حاد لألسعار.
وت ـح ــث روسـ ـي ــا ،وه ــي منتج
رئ ـي ـس ــي خـ ـ ــارج "أوب ـ ـ ـ ــك" خـفــض
للمرة األولى إنتاجه بشكل كبير
مع المنظمة ،على أن تكون هناك
رسـ ــالـ ــة واض ـ ـحـ ــة بـ ـش ــأن كـيـفـيــة
ال ـخ ــروج م ــن الـتـخـفـيـضــات لئال
ت ـت ـح ــول الـ ـس ــوق إل ـ ــى ع ـج ــز فــي
ال ـم ـع ــروض ب ـش ـكــل م ـت ـع ـجــل ،أو
يحدث صعود حــاد لألسعار أو
تواصل شركات النفط الصخري
األميركية زيادة اإلنتاج.
ولـمــوازنــة ميزانيتها تحتاج
روس ـي ــا إل ــى أس ـع ــار لـلـنـفــط أقــل
ً
كـ ـثـ ـي ــرا م ــن ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،ال ـتــي
تريدها السعودية أكبر المنتجين
فــي "أوب ــك" الـتــي تستعد إلدراج
شركتها الوطنية للطاقة "أرامكو"
في ســوق لألسهم العام المقبل،
بــال ـتــالــي ،فــإن ـهــا سـتـسـتـفـيــد من
ارتفاع أسعار الخام.
وينتهي أجــل االتفاق الحالي
ل ـل ـم ـن ـت ـج ـي ــن ،الـ ـ ـ ـ ــذي ب ـم ــوج ـب ــه
يخفضون اإلمــدادات حوالي 1.8
ً
مليون برميل يوميا في مسعى
لدعم األسعار ،في مارس.
وأب ـل ــغ وزيـ ــر الـن ـفــط اإلي ــران ــي
بـ ـيـ ـج ــن زن ـ ـغ ـ ـنـ ــه ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن
ب ــأن "أوب ـ ــك" واف ـقــت عـلــى تمديد
التخفيضات م ــدة تسعة أشهر
حتى نهاية  2018وهو ما توقعته
األسواق إلى حد كبير.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـم ـن ـظ ـمــة ق ــررت
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا وض ـ ـ ــع سـ ـق ــف ل ــإنـ ـت ــاج
لـكــل مــن نيجيريا ولبييبا عند
م ـس ـتــو يــات  2017دون تـحــد يــد
أرقام .والبلدان كالهما مستثنيان
من التخفيضات اإلنتاجية بسبب
اضطرابات وانخفاض اإلنتاج عن
المستويات المعتادة.
وعقب انتهاء اجتماعها بدأت
"أوب ــك" محادثات مع المنتجين
غ ـ ـيـ ــر األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ت ـل ــك

ً
المحادثات مستمرة ،لكن مندوبا
أبلغ "رويترز" بأن المنتجين غير
األعضاء في "أوبــك" وافقوا على
تـمــد يــد التخفيضات اإلنتاجية
ب ــالـ ـت ــرادف م ــع ال ـم ـن ـظ ـمــة حـتــى
نهاية .2018
وقبل االجتماعين ،قــال وزيــر
الـطــاقــة الـسـعــودي خــالــد الفالح،
إن من السابق آلوانه الحديث عن
الـخــروج من اتفاق التخفيضات
اإلنـتــاجـيــة عـلــى األق ــل م ــدة ستة
أشهر .وأضاف أن "أوبك" ستجري
ً
تقييما للتقدم أ ثـنــاء اجتماعها
الدوري القادم في يونيو.
وقال زنغنه ،إن اجتماع "أوبك"
لم يناقش مسألة مراجعة االتفاق.
لكن مسودة بيان "أوبك" ذكرت أن
فترة التمديد ستجري مراجعتها
ً
في يونيو استنادا إلى أساسيات
السوق.
وذكر مندوب" :سنراجع وضع
الـســوق وحــاجــاتــه ،وهــل ينبغي
اإلبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـفـ ــس م ـس ـت ــوى
ً
ا لـخـفــض أو تقليصه تــدر يـجـيــا
أو زيادته".
في المقابل ،حققت مستويات
التنقيب عن النفط الصخري في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة مـسـتــويــات
أس ـبــوع ـيــة ق ـيــاس ـيــة ،وي ـم ـكــن أن
تزداد بعد تحسن األسعار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـ ـ ــدى
بتروماتريكس أوليفييه جاكوب،
إن "المشكلة تكمن في التفاصيل".
ولم يستبعد أن تطلب "أوبك"
مــن ليبيا ونيجيريا اال نـضـمــام
إلى الدول األخرى.
ح ـتــى اآلن ،ت ــم إع ـف ــاء هــاتـيــن
الدولتين اإلفريقيتين من فرض
حدود على انتاجهما من النفط
ً
الـمـتـضــرر أصـ ــا م ــن ال ـنــزاعــات،
ال ـت ــي ت ـش ـه ــداه ــا .ل ـك ــن عـمـلـيــات
ال ـت ـن ـق ـي ــب اسـ ـتـ ـع ــادت ن ـشــاط ـهــا
وعادت لتؤثر على توازن السوق.
في المقابل ،تسهل صعوبات
اإلنـ ـت ــاج ،ال ـتــي تــواجـهـهــا بعض
ال ـ ــدول ف ــي إع ـ ــادة الـ ـت ــوازن على

غرار ما يحصل في فنزويال ،التي
تعاني أزمة اقتصادية وسياسية
خطيرة ،وحيث "يتراجع اإلنتاج
ً
شهرا بعد شهر" بحسب ألكسندر
اندالور المحلل لدى الفافاليو.
وه ــددت كــراكــاس ،الـتــي تتهم
واش ـن ـط ــن ب ـش ــن "ح ـم ـل ــة مــال ـيــة"
ً
ض ــده ــا ،الـخـمـيــس مـ ـج ــددا عبر
وزيرها الجديد للطاقة مانويل
كويفيدو بالكف عــن بيع النفط
إلى واشنطن.
وقال كويفيدو" :لقد اوقفنا 20
ً
شخصا في األيام األخيرة كانوا
م ـت ــورط ـي ــن ف ــي خ ـط ــة لـتـخــريــب
اإلنتاج ...وهذا يساهم في تراجع"
عمليات استخراج النفط.

ورغ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ــدم ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق "أوب ـ ـ ـ ــك"
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ح ـ ـ ــول ال ـت ـف ــاص ـي ــل
ا لـمـتـعـلـقــة بكيفية إ ن ـه ــاء العمل
بــات ـفــاق خ ـفــض اإلن ـت ــاج الـمـقــرر
انتهاؤه مع انقضاء العام القادم،
لكنهم قدموا تعهداتهم للسوق
ب ـ ــأن يـ ـك ــون ــوا أك ـ ـثـ ــر اس ـت ـج ــاب ــة
وم ــرون ــة ،ع ـلــى أن يـسـتـعــرضــوا
تـقــدمـهــم خ ــال اجـتـمــاع يــونـيــو،
ً
وفقا لمذكرة لمصرف "غولدمان
ساكس".
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـحـ ـلـ ـل ــو الـ ـمـ ـص ــرف
ف ــي م ــذك ــرت ـه ــم ال ـ ـصـ ــادرة م ـســاء
الخميس ،إن هذا التوجه يعكس
ان ـخ ـف ــاض ال ـم ـخــاطــر الـمـتـعـلـقــة
بحدوث زيادات غير متوقعة في

المعروض ،كذلك الهبوط الحاد
في المخزونات ،ومع ذلك ال تزال
تــوق ـعــات الـتـقـلـبــات عـلــى الـمــدى
ً
الطويل مرتفعة جدا.
ويـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري،
أن فترة التمديد اإلضــافـيــة مدة
تـسـعــة أش ـه ــر ،ت ـســاعــد ف ــي كبح
خطر االرتفاع الحاد في اإلمدادات
أو االحـتـيــاطـيــات ،ورغ ــم موافقة
نـيـجـيــريــا ول ـي ـب ـيــا ع ـلــى تثبيت
ً
إنتاجهما مـعــا عند  2.8مليون
بــرمـيــل ،لـكــن محللي "غــولــدمــان
ســاكــس" ي ــرون أن الـبـلــديــن غير
قادرين على تجاوز هذا المستوى
خالل .2018
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ش ـ ــرك ـ ــة "لـ ـ ــوك

أوي ـ ــل" ثــانــي أك ـبــر مـنـتــج للنفط
فـ ــي روس ـ ـيـ ــا أمـ ـ ـ ــس ،إن "أوبـ ـ ـ ــك"
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـجـ ـي ــن غ ـ ـيـ ــر األع ـ ـض ـ ــاء
بالمنظمة سيزيدون اإلنتاج إذا
ارتفعت أسعار النفط.
وقال وحيد ألكبيروف الرئيس
التنفيذي لشركة "لوك أويــل" ،إن
أسعار النفط ينبغي أن تكون بين
ً
 60و 65دوالرا للبرميل لتجنب
أخطاء حدوث ارتفاعات محمومة
في السوق مثلما حدث عام .2000

 %16.4تراجع صادرات الخام الكويتي لليابان الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر لكن تحت ضغط
أظ ـ ـهـ ــرت بـ ـي ــان ــات ح ـك ــوم ـي ــة أمـ ـ ـ ــس ،أن
ص ـ ــادرات الـنـفــط ال ـخ ــام الـكــويـتــي لـلـيــابــان
تــراجـعــت بنسبة  16.4فــي المئة فــي شهر
أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي ،م ـقــارنــة بــالـفـتــرة ذاتـهــا
من العام الماضي ،لتصل إلى  5.54مليون
ً
برميل أي  179ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة
اليابانية في تقرير أولــي ،إن دولة الكويت
رابع أكبر مزود نفط لليابان صدرت نسبة
 6.1فــي المئة مــن إجمالي واردات اليابان
من النفط الخام في شهر أكتوبر الماضي.
وأض ــاف ــت أن "إج ـمــالــي واردات الـيــابــان

مــن الـنـفــط ال ـخــام تــراجــع فــي شـهــر أكتوبر
الماضي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة
 4.2في المئة على أساس سنوي ليصل إلى
ً
 2.93مليون برميل يوميا".
وأوضحت الوكالة أن الشحنات من الشرق
األوسط شكلت في الفترة ذاتها نسبة 87.7
فــي المئة مــن إجمالي واردات الـيــابــان من
النفط الخام ،مرتفعة بنسبة  0.7في المئة
عن العام الماضي.
وال تزال المملكة العربية السعودية أكبر
مــزود نفط لليابان رغــم تراجع صادراتها
لها بنسبة  7.9في المئة عن العام الماضي،

ً
ل ـت ـصــل إلـ ــى  1.16م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا،
تليها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي
ارتفعت صادراتها لليابان بنسبة  13.5في
ً
المئة لتبلغ  781ألف برميل يوميا.
واحتلت قطر المرتبة الرابعة بصادراتها
ً
لليابان التي بلغت  229ألف برميل يوميا
تليها إيران ،التي بلغت صادراتها  166ألف
ً
برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك نفط
في العالم بعد الواليات المتحدة والصين
إلى جانب استيرادها جميع أنواع الوقود
ً
األحفوري تقريبا.

ارتـفــع الــذهــب أمــس مــع تــراجــع ال ــدوالر ،لكنه
يـظــل ق ــرب أدن ــى مستوياته فــي ثــاثــة أسابيع
ون ـص ــف األس ـ ـبـ ــوع ال ـ ــذي س ـج ـلــه ف ــي الـجـلـســة
السابقة ،مــع إقـبــال المستثمرين على األصــول
ال ـع ــال ـي ــة الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،وس ـ ــط صـ ـع ــود لــأس ـهــم
األميركية.
وزاد الــذهــب فــي المعامالت الفورية  0.1في
المئة إلــى  1275.81دوالرا لألوقية (األونـصــة)
بحلول الساعة  0830بتوقيت غرينتش .وكان
الـمـعــدن ن ــزل  0.7فــي الـمـئــة الخميس ليالمس
أدنى مستوياته منذ السادس من نوفمبر عند
 1270.11دوالرا لألوقية.
وخـســر الـمـعــدن األص ـفــر  0.9فــي الـمـئــة منذ
بداية األسبوع.

«المركزي» يشارك اإلمارات
احتفاالتها بعيدها الوطني

أسعار صرف العمالت العالمية

في مشهد يجسد أسمى معاني االخوة
بين البلدين ،تشارك دولة الكويت أشقاءها
فـ ــي دول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة
احتفاالتهم باليوم الوطني ال ــ ،٤٦ويــزدان
مـبـنــى ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،ويـتــوشــح
صــرحــه الـشــامــخ ،وتـتــأأل أض ــواؤه بــألــوان
عـلــم دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة في
سماء خليج المحبة ،لتشارك األشقاء قيادة
وشعبا االحتفال باليوم الوطني ،والدعاء
بدوام العز والرفعة.
ً
وتأتي هذه المشاركة تعبيرا عن الترابط
في إطار العالقة االخوية التي ترسخت عبر
عقود من الزمن في ظل القيادة الحكيمة.

أسعار صرف العمالت العربية

«زين» %50 :خصم على المكالمات
إلى دول مجلس التعاون
أعلنت "زيــن" الشركة الــرائــدة في تقديم خدمات
االتصاالت المتنقلة في الكويت آخر عروضها ،الذي
ً
ً
تـقــدم مــن خــالــه خصما خــاصــا لجميع عمالئها
بقيمة  50في المئة على المكالمات الصوتية الدولية
الصادرة إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي
اليوم (السبت) ،بمناسبة احتفاالت دولــة اإلمــارات
العربية الشقيقة بيومها الوطني.
وعـبــرت الشركة فــي بـيــان صحافي عــن صــادق
تهانيها لكل الشعب اإلم ــارات ــي الشقيق وقيادته
الحكيمة وألرك ــان السفارة اإلمــاراتـيــة فــي الكويت
األشقاء اإلماراتيين المقيمين على أرض
وجميع
ً
ال ـكــويــت ،مبينة أن ـهــا انـتـهــزت الـفــرصــة لمشاركة
عمالئها هذه المناسبة ،لتكون أول شركة اتصاالت
ُ
تبادر بتقديم تخفيضات بهذا الحجم.
وأوضحت "زين" أنها بادرت بتقديم هذا العرض
في إطــار حرصها على مشاركة كافة عمالئها في
مناسباتهم على مــدار العام ،مشيرة إلى أن جميع
عمالئها من ذوي الدفع اآلجل والمسبق سيحصلون
عـلــى خـصــم بقيمة  50فــي الـمـئــة عـلــى المكالمات

وزاد الذهب في العقود األميركية اآلجلة 0.2
في المئة إلى  1275.30دوالرا لألوقية.
وفي بورصة وول ستريت ،حققت المؤشرات
الرئيسية مكاسب الليلة الماضية ،وبلغ ستاندرد
آنــد بــورز  500مستوى إغــاق قياسيا مرتفعا،
وتجاوز داو جونز الصناعي مستوى  24ألف
نقطة للمرة األولى.
وقالت إم.كيه.إس بي.إيه.إم.بي في مذكرة ،إن
استمرار قــوة األسهم وارتـفــاع عوائد السندات
يفرضان ضغوطا على الذهب.
وتراجع مؤشر الدوالر ،الذي يقيس أداء العملة
األميركية أمام سلة من  6عمالت رئيسية ،بنسبة
 0.2في المئة ،مع استمرار ترقب السوق تصويتا
على مشروع قانون أميركي لإلصالح الضريبي.

وأبقى غياب المحفزات الذهب بين  1265دوالرا
و 1300دوالر لألوقية خالل شهر نوفمبر ،وهو
أضيق نطاق شهري له في  12عاما.
ومن بين المعادن النفيسة األخــرى ،ارتفعت
الـفـضــة فــي الـمـعــامــات ال ـفــوريــة  0.1فــي المئة
إلى  16.43دوالرا لألوقية ،بعدما سجلت أدنى
مستوياتها منذ السادس من أكتوبر عند 16.30
دوالرا لــأوقـيــة فــي الـجـلـســة الـســابـقــة .وخسر
المعدن  3.2بالمئة منذ بداية األسبوع.
وارتفع البالديوم  0.5في المئة إلى 1011.72
دوالرا لألوقية ،وصعد  1.5في المئة منذ بداية
األسبوع ،وزاد البالتين  0.1في المئة إلى 941.80
دوالرا لألوقية ،ليكسب  0.2في المئة على مدى
األسبوع.

الصوتية الــدولـيــة ال ـص ــادرة إل ــى كــل مــن اإلم ــارات
العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية ،سلطنة
عمان ،مملكة البحرين ،ودولة قطر.
ً
ً
وأكدت "زين" أنها دائما ما تعتبر نفسها شريكا
ً
رئيسيا لعمالئها فــي كــل األوق ــات والمناسبات،
إذ ت ـح ــرص ب ــاس ـت ـم ــرار ع ـلــى ال ـم ـش ــارك ــة الـفــاعـلــة
بالمناسبات الوطنية ومختلف المناسبات السعيدة،
ومنها األعياد الوطنية الذي تعيشها كل الشعوب،
الفتة إلى أن هذا العرض يسري على جميع المكالمات
الصوتية الصادرة إلى جميع دول الخليج اليوم ،
ً
وشامال جميع عمالء الدفع اآلجل والدفع المسبق.

شراكة بين «نون» و«إكسترا»
وقعت "نون" ،السوق الرقمي الذي تم تطويره في المنطقة وألجل المنطقة،
بدعم من أبرز شركات التجزئة اإلقليمية ،اتفاقية شراكة مع "الشركة المتحدة
لإللكترونيات (اكسترا)" تكون األخيرة بموجبها الشريك الحصري لمجموعة
واسعة من منتجات األجهزة اإللكترونية والمنزلية مثل "سامسونغ" ،و"إل
جي" ،و"سوني" ،و"براون" ،و"كينوود" ،و"مولينكس" وغيرها.
وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز دور "اكسترا" ،و"نون" كشريكين رئيسيين
ً
ً
فــي قطاع الـتـجــارة اإللكترونية ،ال ــذي يشهد نـمــوا متسارعا فــي المنطقة.
وسيتعاون الطرفان في مجاالت متنوعة تشمل العمليات التجارية والتسويق
وسلسلة التوريد ،لتقديم تجربة تسوق إلكتروني عالمية المستوى للعمالء
في المنطقة.
وتقدم "نون" خدماتها بطابع عربي واضح يحاكي قيم الترحاب واالهتمام
بالتفاصيل والخدمة الشخصية ،التي لطالما اشتهرت بها متاجر المنطقة.
وت ـحــرص الـشــركــة عـلــى ال ـت ـعــاون مــع رواد ال ـســوق وال ـم ـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة ،لمساعدتها في تعزيز حصتها السوقية في قطاع التجارية
اإللكترونية بالمنطقة.
وبهذه المناسبة ،قال محمد العبار ،مؤسس "نــون"" :تمثل شراكتنا مع
ً
اكسترا امتدادا لرؤيتنا الرامية إلى جعل "نــون" منصة للتعاون بين تجار
التجزئة في المنطقة ضمن قطاع التجارة الرقمية .نحن على ثقة أن هذه
الشراكة ستعزز القيمة التي توفرها "نــون" لعمالئها في المملكة العربية
السعودية ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة على حد سواء".
ً
ً
ً
وأضاف "الشك أن مثل هذه الشراكات االستراتيجية تمثل أيضا مرتكزا مهما
لدعم نمو "نون" ،حيث تتيح لنا صالتنا الوثيقة مع مجتمع التجزئة المحلي
ً
إثراء محفظة المنتجات التي نقدمها وتوفير خيارات أكثر تنوعا للعمالء".

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٠

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 3612السبت  2ديسمبر 2017م  14 /ربيع األول 1439هـ

economy@aljarida●com

استثمر في «بتكوين» ...وإن كانت فقاعة

هل فاتك قطار البتكوين؟

•

«تسال» خسرت لكن ريادتها حفزت إنتاج السيارة الكهربائية
ليونيد بيرشيدسكي

قد تكون «بتكوين» فقاعة
بكل تأكيد .لكن من خالل
التسبب بهذه الزيادات
المثيرة في هذه السنة في
قيمة السلع اإللكترونية ،التي
ال يمكن أن تستخدم
ألكثر من المضاربة يرفع
مستثمرو «بتكوين» رؤية
التقنية الكامنة وراءها
وتدفع المزيد من الناس
إلى العمل على تحسينها
وجعلها أكثر جاذبية بالنسبة
إلى المؤسسات المالية
والحكومات.

مع وصول "بتكوين" إلى عتبة
العشرة آالف دوالر ،تفاخر شركة
كــويــن  -بـيــس "لـتـبــادل بتكوين"
ب ـف ـتــح ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ـس ــاب ــات،
وبقدر ينافس حسابات تشارلز
ستشواب ،مما يقدم بعض العزاء
واإلرشـ ــاد بالنسبة األشـخــاص،
الــذيــن خـســروا الكثير مــن المال
في فترة االنهيار.
ولـ ـنـ ـب ــدأ بـ ــال ـ ـعـ ــزاء :حـ ـت ــى إذا
تـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــرت تـ ـ ـل ـ ــك األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ف ـ ــإن
االستثمار قــد ســاعــد على جعل
ً
العالم مكانا أفضل .ثم االرشاد:
تــو جــد طريقة لتحقيق ر بــح من
ً
ذلـ ــك أيـ ـض ــا م ــن خـ ــال ره ــون ــات
جــانـبـيــة ع ـلــى تـطـبـيـقــات أخ ــرى
للتقنية التي تشغل "بتكوين".
ً
وتلك أيضا الحالة مع مشاريع
أخـ ــرى غـيــر مــربـحــة أف ـضــت إلــى
خسارة المستثمرين للكثير من
المال ،وربما تــؤدي إلــى تحقيق
مزيد من األمــوال في المستقبل:
تسال وسناب وأوبر .واالستثمار
ف ــي تـلــك ال ـم ـشــاريــع ق ــد اليـجــدي
ً
مطلقا – ور ب ـمــا يثمر بالنسبة
إل ـ ــى أول ـ ـئـ ــك ،الـ ــذيـ ــن اسـ ـتـ ـع ــادوا
أمــوالـهــم فــي اللحظة المناسبة،
مثل المستثمرين المحظوظين
فــي خطة بــونــزي .ولكنها توفر
ً
ً
تقدما مهما لإلنسانية وللتقدم
في أسواق كاملة.
وكتب المعلق في هــذا الحقل
جون إيفانز يقول :ما لم تكن أحد
المستثمرين في شركة للسيارات
الكهربائية – مثل تسال – ليس
ً
م ــن ال ـ ـضـ ــروري أن تـجـنــي مـ ــاال،
فالهدف ،الــذي يهمك مــن وجــود
تسال هو
"ريـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ألسـ ـ ــاط ـ ـ ـيـ ـ ــل م ــن
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة الــذك ـيــة
والبنية التحتية لدعمها وتطوير
تقنية البطاريات ،التي لن تكون
فائدتها مقتصرة على السيارات".
و هــو يشبه ذ لــك بالقناة بين
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وف ــرنـ ـس ــا،
(ال ـ ـمـ ــانـ ــش) الـ ـت ــي ك ــان ــت ك ــارث ــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
ً
الخاصين ،لكنها تشكل نجاحا
م ــن خ ــال ال ـفــائــدة الـمـحـقـقــة من
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـك ـب ـي ــر ل ـم ـش ــروع

البنية التحتية هذه .والمليارات،
الـتــي صــرفــت مــن قبل الـمــدن في
الـتـحـضـيــر ل ــأل ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة
ً
ي ـم ـكــن أن تـ ـك ــون م ـف ـي ــدة أي ـض ــا
ألنها وفرت المساكن والمنشآت
الرياضية لسكان مدينة ما كانت
ستحصل عليها بغير ذلك.
وتـ ـ ـب ـ ــدو ه ـ ـ ــذه مـ ـث ــل م ـج ــادل ــة
اش ـت ــراك ـي ــة :م ــن ي ـك ـتــرث بحفنة
من المستثمرين األغنياء ،الذين
خ ـ ـسـ ــروا ال ـق ـل ـي ــل مـ ــن ث ــرواتـ ـه ــم
الضخمة إذا كانت المشاريع التي
مولوها مفيدة للمجتمع؟ وعلى
أي حال تعمل الحوافز المدفوعة
بـ ــآل ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
الـمـعـتـمــدة عـلــى الـمـنــافـســة على
حـ ـ ـ ــدوث الـ ــدف ـ ـعـ ــة ال ـ ـقـ ــويـ ــة ال ـت ــي
ع ـبــرت عـنـهــا مـجـمــوعــة غــارتـنــر،
وه ــي شــركــة تقنية وب ـحــوث في
ستامفورد بــوال يــة كونيكتيكت
لــوصــف الـتـقـنـيــة ال ــواع ــدة ،التي
ً
تبدأ بالمبالغة أوال ثم االقتراب
من "ذروة التوقعات المضخمة"
ثم إزالة الوهم وبعد ذلك الوصول
إلى "سهل اإلنتاجية".
ولننظر إلى أوبر ،على سبيل
المثال ،والشركة نفسها كارثة ال
تنتظر الحدوث .وهي تلتهم النقد
فيما تــولــد فضيحة تلو أخــرى.

لكن لوال المليارات من الدوالرات،
ال ـتــي دفـعـهــا الـمـسـتـثـمــرون لها
لـمــا اض ـطــرت أســاطـيــل س ـيــارات
األجرة في شتى أنحاء العالم إلى
المنافسة.
والمستثمر البارع الباحث عن
فــرص في المواصالت يستطيع
االسـتـفــادة مــن ذل ــك ،على سبيل
ال ـم ـث ــال ،ع ــن ط ــري ــق االس ـت ـث ـمــار
فــي يــانــدكــس وه ــي شــركــة عامة
ابتلعت عملية أوبر الروسية عبر
تفوقها في منافستها أو في أي
عدد من منافسات أوبر المربحات
أو ال ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ــدات .وقـ ـ ـ ــد سـ ــاعـ ــدت
ً
حــالــة أوب ــر أي ـضــا عـلــى تحسين
تقنية الـسـيــارات ذاتـيــة القيادة،
والشركات في ذلك الحقل يمكن
أن تكون رهانات جانبية مجزية.
وفي حالة شركة "تسال" لم يعد
مــن المهم ســواء استطاع ايلون
ماسك الوفاء بالكثير من وعوده.
وح ـتــى إذا ل ــم تـتـمـكــن تـســا من
طرح موديلها  3على شكل منتج
ســوقــي فـقــد فـعـلــت ف ــي األس ــاس
ما يكفي لدفع شركات السيارات
الراسخة الى االهتمام بالسيارات
ا ل ـ ـك ـ ـهـ ــر بـ ــا ئ ـ ـيـ ــة .وإذا لـ ـ ــم يـ ـ ــزود
المستثمرون عمل ماسك بالمال،
فإن جنرال موتورز وبي ام دبليو

ونيسان وغيرها من الشركات ما
ً
كانت لتبذل جهدا من أجل إنتاج
ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة بـصــورة
مربحة .وحتى إذا أخفقت تسال
ف ـ ــإن ب ــرام ــج ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات فــي
السيارات الكهربائية قد ال تفشل،
ً
وذلك يجعلها أهدافا استثمارية
أفضل مما لو لم تقدم تسال على
استثماراتها.
أو لـنـنـظــر إلـ ــى هـ ــذه الـجـمـلــة
ال ـ ــوقـ ـ ـح ـ ــة م ـ ــن م ـ ـن ـ ـشـ ــور عـ ــرض
االك ـت ـت ــاب ال ـع ــام األول ـ ــي لـشــركــة
سناب:
"ت ـ ـك ـ ـبـ ــدنـ ــا خ ـ ـسـ ــائـ ــر ت ـش ـغ ـيــل
فــي الـمــاضــي ونـتــوقــع التعرض
لخسائر تشغيل فــي المستقبل
ً
ورب ـ ـمـ ــا لـ ــن ن ـت ـم ـكــن م ـط ـل ـق ــا مــن
تحقيق أرباح أو الحفاظ عليها".
وتفي الشركة بهذا ويتم تــداول
سهمها عند أقل من سعر عرض
االك ـت ـت ــاب األولـ ـ ــي – ول ـك ــن لــوال
مـبــالـغــة س ـنــاب م ــا كــانــت شــركــة
ف ـي ـس ـبــوك قـ ـل ــدت م ـن ـت ـج ـهــا عـبــر
إنـسـتـغــرام سـتــوريــز ووات ــس أب
ستيتس اللتين تجاوزتا بسرعة
عرض سناب شات في الشعبية.
وق ـ ـ ــد جـ ـعـ ـل ــت س ـ ـنـ ــاب ش ــرك ــة
فيسبوك شركة أفضل وأسهمت
فـ ــي نـ ـم ــو رس ـم ـل ـت ـه ــا ال ـس ــوق ـي ــة

الـ ـس ــري ــع .وك ـ ــل دوالر اسـت ـثـمــر
ً
ف ــي ذروت ـه ــا عـنــد  27.09دوالرا
ً
للسهم ،هبط اآلن إلى  48سنتا،
لـكــن ال ـ ــدوالر ،ال ــذي اسـتـثـمــر في
فيسبوك في اليوم ذاته ارتفع إلى
ً
 1.33دوالر ،وذلك لن يغطي تماما
ال ـخ ـســارة ،لكنه س ــوف يجعلها
ً
قـ ـطـ ـع ــا م ـس ـت ـس ــاغ ــة بـ ـق ــدر أك ـب ــر
ً
لتكون ابتكارا لتحسين الصناعة
بالنسبة إلى تمويل المستثمرين.
وفي وسع المرء المراهنة على
فيسبوك – لكن هل كانت الشركة
ستنمو بهذه السرعة لو لم يدعم
ً
أحدهم شركة سناب أيضا؟
قـ ــد تـ ـك ــون "بـ ـتـ ـك ــوي ــن" ف ـقــاعــة
بـ ـك ــل تـ ــأك ـ ـيـ ــد .ول ـ ـكـ ــن م ـ ــن خ ــال
التسبب بهذه الــزيــادات المثيرة
فــي هــذه السنة فــي قيمة السلع
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ال ـتــي ال يـمـكــن أن
تـسـتـخــدم ألك ـثــر م ــن الـمـضــاربــة
يرفع مستثمرو "بتكوين" رؤية
التقنية الكامنة وراء ه ــا وتدفع
المزيد من الناس إلى العمل على
تحسينها وجعلها أكثر جاذبية
بالنسبة إلى المؤسسات المالية
والحكومات.
بزنس ويك

غريس دونيلي

مع استمرار تصاعد الضجة حــول العمالت االفتراضية ،تتحدث
شركات عديدة بشكل متزايد عن تقنيات هذه العمالت ،بل ذهبت بعض
من المؤسسات الى حد تبنيها.
وتمثل شركة "سكوير" واحدة من تلك المؤسسات .وتسمح شركة
معالجة الدفعات هذه اآلن للعمالء بشراء وبيع عملة البتكوين عن طريق
"سكوير كاش" .وحتى مع بدء الشركات في تبني تقنية سلسلة الكتلة
هذه التي تجعل البتكوين ممكنة فإن محلل بي تي آي جي  BTIGمارك
ً
بالمر اليزال يخفض من مكانة أسهم شركة البتكوين ،واصفا تحسن
أسهم الشركة بـ"المبالغة".
ً
ولكن بدال من االستخدام المتزايد في شتى أنحاء القطاع المالي يبدو
أن وعي العامة المتنامي بالبتكوين هو الذي يدفع الى صعود السعر.
وبحسب جوش براون من ريثولتز لالدارة الثروات فإن "بتكوين تمثل
بشكل رسمي هوسا استثماريا".
كما أن عوامل مثل توقع ادراج العملة االفتراضية اآلجلة في سي ام
اي  CMEخالل األسبوع الثاني من شهر ديسمبر ،وخوف المستثمرين
من التخلف عن الركب دفع الى "نوبة اخرى من الشراء" ،بحسب كريس
وستون ،وهو كبير استراتيجيي التسويق في مجموعة آي جي.
هل فات وقت شراء البتكوين؟
مــن الــواضــح أن هــذا هــو الـســؤال الــذي كــان يطرحه الكثيرون على
أصدقائهم وعائالتهم حول موائد عيد الشكر خالل عطلة نهاية األسبوع
تلك ،ويبدو أن العديد من الناس قد قرروا أن الوقت لم يتأخر للقيام بذلك.
وقام أكثر من  100ألف شخص بفتح حسابات جديدة لدى "كوين-
بيس"  Coinbaseبين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من نوفمبر،
وهــو مــا يعني وج ــود الـمــزيــد مــن مستخدمي كــويــن -بيس أكـثــر من
حسابات تشارلز ستشواب  .Charles Schwabويبلغ العدد اإلجمالي
للحسابات على المنصة اآلن حوالي  13.1مليونا ،ولكن ثمة مالحظة
يتعين اإلشارة اليها عند المقارنة بين كوين -بيس وتشارلز ستشواب،
فقيمة حسابات الـتــداول فــي العملة االفتراضية هــي أقــل بكثير جدا
من ال ــ 3.3تريليونات دوالر التي تشكل قيمة اجمالي أصــول العمالء
في الحسابات المفتوحة لدى تشارلز ستشواب ،والتي تزيد على 10
ماليين حساب.
وارتفع عــدد مستخدمي كوين -بيس بأكثر من الضعف من الــ4.9
ماليين حساب تم فتحها في شهر نوفمبر الماضي ،بحسب معلومات
من سي ان بي سي .وربما يبدو أن كل شخص يقوم باالستثمار في
بتكوين ولكن توجد أشياء قليلة يجب أن تنظر فيها قبل االقدام على
الشراء :العملة االفتراضية متقلبة جدا ،كما أن صناديق التحوط فيها
ً
تفرض رسوما كبيرة على استثمار أموالك وقيمة البتكوين تعتمد
فقط على االفتراض بأنها ستستمر في النمو وأن تتحول الى عملة
افتراضية مهيمنة.
ما حدود ارتفاع قيمة بتكوين؟
بحسب وستون فإن كل هؤالء المستثمرين الجدد "والزخم الجنوني"
أفضى الى رفع األسعار .وليس من الواضح ما اذا كان هناك من سقف
لذلك أو – بالنسبة الى الكثير من المحللين – الى ماذا تشير األسعار
ً
األعلى حقا الى جانب وجود اتجاه للمشاركة بين المستثمرين .واليزال
ً
سعر العملة متقلبا للغاية وقد انهارت البتكوين وفقدت  80في المئة من
قيمتها في خمس مناسبات مختلفة خالل السنوات القليلة الماضية.
ً
ً
ولكن هذا الهبوط الحاد كان يولد في أغلب األحيان اهتماما اضافيا
لدى العامة بالعملة االفتراضية.
وقال بول غامبلز ،وهو العضو المنتدب لدى ام بي جي ام ،MBMG
ً
إن العمالت االفتراضية هي بشكل أساسي عملية خــداع مضيفا أن
أسعار العمالت المفضلة مثل البتكوين وااليثيريوم ترتفع نتيجة ضخ
وتخلي المستخدمين.
(مجلة فورتشن)

الصين تواجه  246مليار دوالر من الديون المتعثرة
مزادات «أون  -الين» لبيع الطائرات واألصول األخرى ...والدفع «بيبال»
•

يوي وانغ -بلومبيرغ

كــان "ت ــاوب ــاو" وهــو ســوق "أون اليــن"
تديره شركة التجارة اإللكترونية الصينية
العمالقة "علي بابا" الموقع ،الذي يقصده
حــوالــي نـصــف مـلـيــار مـتـســوق مــن أجــل
الحصول على خصومات على األطعمة
والمالبس واألجهزة ،لكن إلى جانب تلك
ً
الصفقات ،توجد نوعية مختلفة تماما
من البضائع.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،تــوجـهــت
ال ـم ـحــاكــم وال ـب ـن ــوك ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـلــدولــة
وشــركــات إدارة األص ــول في الصين إلى
ً
ً
"تاوباو" أيضا سعيا وراء مشترين عبر
قناة مزاد الموقع التي تدعى "بيمي" ،بغية
نيل ضمانة إضافية من قروض متعثرة
لسلع مثل السيارات والفيالت الفاخرة،
إضافة إلى الديون المعدومة ،التي تساوي
مئات الماليين مــن الـيــوان الصيني مع
اختبار ذلك البلد لطرق تسويق يمكنها
التعامل بـقــدر أكـبــر مــع مشكلة الــديــون
المتفاقمة.
وعلى سبيل المثال ،يسعى أحد أكبر
م ــدي ــري ال ــدي ــون ال ـم ـعــدومــة ف ــي الصين
وهو صندوق سيندا China Cinda Asset
 Managmentإلدارة األصـ ــول ال ـمــدرج
في "هونغ كونغ" إلى التخارج عبر مزاد
علني من ديون معدومة من شركتي فوالذ
ً
تتخذان مــن "جيانغسو" مـقــرا لهما في
مقابل  530مليون يوان ( 81مليون دوالر).

مــن جــانــب آخ ــر ،يـقــوم ف ــرع شنغهاي
لبنك "هوا زيا" ببيع شقة في غوانغدونغ
بقيمة  645ألف يوان ( 98ألف دوالر) وفي
العشرين مــن كــل شهر يتم تنظيم مــزاد
علني ل ــ"تــاوبــاو" مخصص للحكومات
المحلية الـتــي تــدعــى إل ــى نـيــل سـيــارات
ومجوهرات وساعات فاخرة مصادرة.

صفقة بوينغ
ويحتشد مشترون راغبون لشراء كل
أنواع األشياء من الموقع .وفي األسبوع
الماضي اشترت شركة التوصيل الصينية
أس.اف.إك ـس ـب ــرس طــائــرتــي بــويـنــغ 747
مقابل  42مليون دوالر في مزاد لـ"تاوباو"
رعته شركة إدارة أصول تتخذ من شنجن
ً
م ـقــرا ل ـهــا .وك ــان ــت ال ـشــركــة ت ـحــاول بيع
الطائرتين اللتين كانت تملكهما شركة
جـيــد كــارغــو إنـتــرنــاشـيــونــال عــن طريق
ستة مزادات أوف الين ،لكن من دون الكثير
من النجاح.
وهــذه الـمــزادات ليست مقتصرة على
مشترين من الشركات ،وبحسب صفحة
المعلومات العامة من "بيمي" يستطيع
أي شـخــص فــي الـصـيــن الـتـقــدم بعرض
بعد تسجيل حساب "تاوباو" عبر بطاقته
الشخصية ،ودفع مبلغ معين على شكل
دف ـع ــة أول ـي ــة ك ـمــا ه ــو م ـط ـلــوب م ــن قبل
البائعين .وسوف تتم إعادة المبلغ المودع
ً
خالل ثالثة أيام إذا لم يكن العرض ناجحا.

وق ــال زي ـنــون ك ــاب ــرون ،وه ــو مؤسس
شركة كــابــرون آسيا االسـتـشــاريــة ،التي
ً
تتخذ من شنغهاي مقرا لها " عندما تنظر
إلى التجارة اإللكترونية في الصين ،تجد
أن من الواضح أن أسواق "علي بابا" تمثل
البعض مــن أفـضــل األس ــواق المشهورة
ألنها تملك البنية التحتية من حيث الدفع
والتقنية لمعالجة أي حجم من العمليات.
ومن ذلك المنظور توجد البنية التحتية
إلدارة هذه الموديالت".

ازدياد الديون
ً
ال ـمــزيــد م ــن ه ــذا ف ــي ال ـطــريــق أي ـضــا.
وبحسب "تاوباو" انضم إلى قناة مزاده
ما يصل إلى ثالثة آالف محكمة والعشرات
مــن ف ــروع الـبـنــوك المحلية فــي الصين.
ويكمن وراء هذه الحملة "أون الين" نسبة
تقارب  300في المئة من الدين إلى الناتج
الـمـحـلــي االج ـمــالــي ف ــي الـصـيــن و 1.64
تريليون يوان
( 246مليار دوالر) مــن الـقــروض غير
المخدومة وهو رقم ارتفع بصورة ثابتة
خــال الـسـنــوات األخ ـيــرة بعد أن تسبب
تباطؤ النمو االقتصادي في عــدم قدرة
العديد من الشركات على تسديد المبالغ
المقترضة .وق ــد أفـضــى ذل ــك إل ــى زي ــادة
دراماتيكية فــي عــدد األص ــول المجمدة
والـمـصــادرة مــن قبل البنوك والمحاكم
المحلية.

وخالل األشهر السبعة األولى من هذه
السنة ،عالجت المحاكم الصينية أكثرمن
 4700دعوى إفالس وهو رقم في تصاعد
منذ عام .2013
وقال جيو ننغ وهو بروفسور العلوم
المالية في جامعة تسنغهوا الصينية إن
ً
" المحاكم الصينية تعاني نقصا في عدد
العاملين ،وليس لديها الجهاز الكافي
لتنفيذ دع ــاوى اإلف ــاس .وبالنسبة إلى
البنوك ،فإن األصول المحجوزة تملك في
ً
الـعــادة سيولة متدنية ج ــدا .وفــي وسع
تلك ال ــوك ــاالت والـمــؤسـســات بـلــوغ عدد
ً
أكبر كثيرا من المشترين عن طريق عرض
األصول المصادرة "أون الين".
وتـبـيــن للمحاكم الصينية بـصــورة
ً
خــاصــة أن "ت ــاوب ــاو" "بـيـمــي" ك ــان فـعــاال.
ومنذ سنة  2012طرح أكثر من  610آالف
م ــزاد على "ت ــاوب ــاو" إذ تــم بيع ماقيمته
أكثر من  460مليار يوان ( 70مليار دوالر)
من األصول ،بحسب وكالة أنباء شينخوا
ً
الرسمية نقال عن محكمة الشعب العليا
في الصين.
وخــال الفترة مــا بين يناير ويوليو
عرضت محكمة واحدة في ناتونغ في مزاد
 876من األصول بقيمة إجمالية بلغت 2.4
مليار يوان ( 364مليار دوالر) ،وهي زيادة
بنسبة  319في المئة عن الفترة ذاتها من
العام الماضي ،بحسب صحيفة جيانغسو
ليغال اليومية الرسمية.
لكن البعض يـحــذر مــن وج ــود خطر

تستعد طائرات بوينغ  747للعودة إلى الخدمة بعد أن تم
تخزينها في مركز ايفرغرين الجوي في مارانا بوالية أريزونا
في الطريقة الجديدة التي تعالج الصين
عبرها مشكلة ديونها .وبخالف األسهم
والـ ـسـ ـن ــدات ،فـ ــإن ال ـ ـتـ ــداول ف ــي األصـ ــول
المحجوزة يتطلب المزيد من الجهد ،مما
يعني أنها ليست مالئمة بالنسبة إلى
مستثمري التجزئة ،بحسب أوليفر روي
وهــو بروفسور العلوم المالية في كلية
الــدراســات التجارية األوروب ـيــة الدولية
في شنغهاي.

صناديق التحوط
وع ـلــى سبيل ال ـم ـثــال ،ف ــإن صناديق
التحوط التي تشتري مثل تلك األصول
تعمل في بعض األحيان بصورة مباشرة

مــع الـشــركــات المتعثرة مــن أج ــل توفير
استراتيجيات التفاف على أمل أن تتمكن
م ــن ب ـيــع ت ـلــك األص ـ ـ ــول ،ال ـت ــي اشـتــرتـهــا
ً
بــأسـعــار أعـلــى الح ـقــا .كما أش ــار مديرو
ً
الــديــون المعدومة المهنيون أيـضــا إلى
أن أنـظـمــة الـصـيــن الـمــالـيــة والقضائية
الـغــامـضــة تمثل تـحــديــات كـبـيــرة .وقــال
روي ،إن "األصول المحجوزة تنطوي على
ً
العديد من المشاكل ،وهــي قطعا ليست
منتجات تداول للعامة".
وق ــال مـتـحــدث بــاســم "عـلــي ب ــاب ــا" ،إن
المشترين المهتمين قد تشجعوا "لفحص
األصــول بأنفسهم قبل التقدم بعروض"
ً
مضيفا أن الشركة كمنصة طــرف ثالث
لديها إجراءات مزاد واضحة ومتطلبات

إيداع محددة لضمان شفافية البيع".
في غضون ذلــك ،يــرى آخ ــرون أن مثل
ً
هــذه ال ـم ــزادات "أون الي ــن" تشكل تحوال
طويل األمــد ،في ضوء توسع الكثير من
الشركات الصينية ،التي ســوف تحتاج
لالستحواذ على مزيد من األصول .وقال
كــابــرون مــن كــابــرون آسـيــا" إنـهــا طريقة
فريدة للبيع ،إذ ال أستطيع أن أتخيل شراء
طائرات بوينغ  747عن طريق الدفع عبر
ً
بيبال ،لكن في الصين هذا بات متاحا في
ً
ظل تحول الصناعة بعيدا عن ممارسة
األعمال بأساليب تقليدية معتادة".

مؤشرات تدل ًعلى إمكانية تعافي الزيت الصخري
 60-50دوالرا للبرميل سعر تحوط تعاقدات 2018

•

أليكس نيوسبوم

اسـتـغــل مستكشفو ح ـقــول الـنـفــط الـجــديــدة
فــرصــة تـحـســن األس ـع ــار فــي بـيــع نـحــو مليون
برميل يومي من النفط المزمع إنتاجه مستقبال
باألسعار الراهنة ،ما يدل على امكانية تعافي
صناعة الــزيــت الـصـخــري فــي وقــت ت ــدرس فيه
منظمة "أوبك" تمديد اتفاق خفض اإلمدادات.
وشملت عـقــود التحوط الـجــديــدة فــي الربع
ً
الثالث من العام الحالي  897آالف برميل يوميا
من اإلنتاج السنوي ،أي بزيادة قدرها  147في
المئة عــن الــربــع الـثــانــي ،بحسب تحليل شمل
 33شــركــة صــدر عــن شــركــة وود ماكينزي يوم
الـثــاثــاء .وكــانــت تلك القفزة األكـبــر فــي أحجام
تحوط الخام منذ أن بدأت ماكينزي رصد مثل
ذلك النشاط قبل عامين.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـع ـقــد "أوب ـ ـ ــك" وح ـل ـفــاؤهــا
ً
اجتماعا في فيينا لمناقشة مسألة تمديد اتفاق

خفض انتاج النفط يهدف بشكل أساسي الى
مواجهة االرتـفــاع التاريخي فــي حجم االنتاج
األميركي .ويمكن لعقود التحوط التي تسمح
ل ـشــركــات ال ـح ـفــر بـتـحــديــد ال ـس ـعــر ف ــي الـعـقــود
ً
المستقبلية عند  50دوالرا للبرميل على األقل ،أن
تجعل من األسهل بالنسبة الى منافسي "أوبك"
في الواليات المتحدة االستمرار في ضخ المزيد
من النفط بغض النظر عن اتجاه األسعار.
ويقول أندي ماك كون وهو محلل لدى وود
مــاكـيـنــزي إن " ش ــرك ــات اإلن ـت ــاج الـ ـق ــادرة على
تحديد األسعار فوق التوقعات السابقة قد تظهر
استعدادا أكبر لتوسعة أنشطتها ،وربما تترك
شركات اخرى ميزانياتها من دون تغيير ،وتعمل
على تحسين التوجه نحو تحقيق تدفقات نقدية
أعلى في بيئة تواقة لتحقيق األرباح".
وتضمن معظم عقود التحوط للعام المقبل
ً
تحقيق دفعات تتراوح ما بين  50الى  60دوالرا
لـلـبــرمـيــل بـحـســب حـصـيـلــة ال ـت ـح ـل ـيــل .وكــانــت

ً
هيس كورب ،التي تتخذ من نيويورك مقرا لها
وسينيفواس انرغي  ،Cenovus Energyوهي
واحدة من أكبر شركات اإلنتاج الكندية من بين
ً
الشركات األكثر نشاطا في ابــرام هــذه العقود،
وه ـم ــا ت ـش ـكــان ن ـحــو  35ف ــي ال ـم ـئــة م ــن حجم
اإلنـتــاج الــذي أضيف فــي الــربــع الـمــذكــور ،فيما
أضافت كل واحدة من  14شركة ما ال يقل عن 25
ً
ألف برميل يوميا ،بحسب ماكينزي.
وقد تباطأ تحوط الغاز الطبيعي مع اضافة
شركات حفر لعدد من العقود يقل بنحو الثلث
عن الربع السابق من السنة .وقال ماك كون إن
ً
ذلك قد يرجع الى أن أسعار الغاز كانت أقل تقلبا
في هذه السنة .وتمت اضافة معظم العقود عند
أسعار تراوحت ما بين  3دوالرات و 3.40دوالرات
لكل مليون قــدم مكعبة ،وشكلت فــورت وورث
ورينغ ريسورسز كورب ،التي تتخذ من تكساس
ً
مقرا لها 27 ،في المئة من األحجام المضافة.
(بلومبيرغ ماركت)

ثقافة اقتصادية

االقتصاد الموازي
ي ـ ـق ـ ـصـ ــد بـ ـ ـ ــه األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
االقتصادية غير المسجلة
ً
رسـ ـمـ ـي ــا أو غ ـي ــر ال ــواق ـع ــة
ت ـح ــت م ـظ ـل ــة ال ـ ــدول ـ ــة مـثــل
األعمال الحرفية البسيطة،
كعمل السباكين لحسابهم
وهـ ـ ــم ال ي ـف ـص ـح ــون عـ ــادة
ع ــن دخــول ـهــم وال يــدفـعــون
ضــرائــب عـنـهــا ،وق ــد تكون
لهم وظــائــف أخــرى معلنة.
وضـمــن األنـشـطــة الـمــوازيــة
أعمال المقاوالت والصيانة
غـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ،وب ـع ــض
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورش
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق
ال ـن ــائ ـي ــة ،الـ ـت ــي ال تـخـضــع
لــرقــابــة ال ــدول ــة أو معايير
ضبط الجودة.
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مهما قالت رئيسة الوزراء البريطانية وحكومتها في العلن ً
فهي تعلم أن أي اتفاق مع االتحاد األوروبي مهما كان سيئا
يظل أفضل من عدم التوصل إلى أي اتفاق

تشارليز غرانت ـ الغارديان

opinion@aljarida●com

بريطانيا سوف تغادر االتحاد األوروبي ...ولكن بثمن
••• Charles Grant – the Guardian
من المتوقع أن تتركز أولوية
االتحاد األوروبي على منع
بريطانيا من خفض مستوياتها
التنظيمية ،إذ يخشى أن تتمكن
من اجتذاب االستثمارات عن
طريق تقليص المستويات
االجتماعية والبيئية وخفض
الضرائب على الشركات أو
االبتعاد عن قوانين االتحاد
المتعلقة بالمساعدات الحكومية
والمنافسة.

تيريزا ماي تأمل
تحديد مستقبل
العالقات مع
االتحاد قبل
مغادرة بريطانيا
له

تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـث ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات
المتعلقة بالمبالغ التي يتعين
على بريطانيا دفعها من أجل
الخروج من االتحاد األوروبي،
وال ي ـت ــو ق ــع أي م ــن ا ل ـطــر ف ـيــن
تحقيق تقدم قبل شهر ديسمبر
الـ ـج ــاري ع ـلــى األق ـ ــل .ويـعـتـقــد
مفاوضو االتحاد األوروبي أن
الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة تـهــدف
الى المخادعة ازاء نوع العالقة
التي تسعى الى اقامتها معه.
وب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـ ــى
شخصيات بارزة من الطرفين
تــوص ـلــت ال ــى ع ـشــرة تــوقـعــات
ح ـ ــول مـ ـح ــادث ــات ال ـبــري ـك ـســت
وسوف أوجزها في ما يلي:
 -1س ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـتـ ــم ا ل ـ ـتـ ــو صـ ــل
الــى اتـفــاق فــي شـهــر ديسمبر،
وسوف تقبل المملكة المتحدة
تسوية مالية تتضمن دفعات
تصل الى ما يقارب الخمسين
م ـل ـيــار ي ـ ــورو وهـ ــو رقـ ــم أع ـلــى
مما سبق أن أشارت حتى اآلن
الى استعدادها لدفعه ،وسوف
يـعـمــد االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي الــى
تـحـقـيــق ت ـســويــة ح ــول حـقــوق
مواطنيه عبر خفض مطالبه
بشأن الحصول على دور قوي
وفعال للمحكمة األوروبية.
 – 2إقامة حدود مشددة بين
أي ــرل ـن ــدا وأي ــرل ـن ــدا الـشـمــالـيــة،
ح ـيــث ي ـقــر ال ـطــرفــان ب ـضــرورة
قـيــام نــوع مــن نـقــاط التفتيش
ع ـلــى الـ ـح ــدود أو ف ــي مـنــاطــق
ق ــري ـب ــة م ـن ـه ــا ،وه ـ ـ ــذه نـتـيـجــة
ح ـت ـم ـيــة لـ ـمـ ـغ ــادرة بــري ـطــان ـيــا
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـ ــواحـ ـ ــدة واالت ـ ـحـ ــاد
الجمركي.
 – 3س ــوف ت ــواف ــق الـمـمـلـكــة
المتحدة على خطوات انتقال
ً
وفقا لشروط االتحاد األوروبي،
وس ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـكـ ـ ــون عـ ـ ـل ـ ــى ش ـك ــل
عـ ـض ــوي ــة ل ـل ـب ــري ـط ــان ـي ـي ــن مــع
ً
حرية الحركة للمواطنين وفقا
لـ ـق ــرارات الـمـحـكـمــة األوروب ـي ــة
وي ـس ـت ـمــر هـ ــذا ال ــوض ــع ق ــراب ــة
السنتين.
 – 4تأمل تيريزا ماي تحديد
مستقبل العالقات قبل مغادرة
بــريـطــانـيــا لــات ـحــاد ،وت ـجــادل
رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة
ف ــي ذ ل ــك ألن قــوا ن ـيــن المملكة

الـمـتـحــدة واالت ـح ــاد األوروب ــي
مــرتـبـطــة ف ــي األسـ ــاس ويـمـكــن
تـ ـس ــوي ــة تـ ـف ــاصـ ـي ــل م ـس ـت ـق ـبــل
ال ـع ــاق ــات خـ ــال س ـنــة واحـ ــدة
فـ ـ ـق ـ ــط .ولـ ـ ـك ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم خ ـ ـبـ ــراء
الـتـجــارة يـظـنــون أن الـعــاقــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
س ـ ـ ــوف تـ ـتـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
السنوات للتفاوض حولها.
 – 5س ــوف ت ـحــاول المملكة
المتحدة تفادي طرح مقترحات
مـ ـ ـفـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراك ـ ـ ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي الـمـسـتـقـبــل،
فـ ــال ـ ـخ ـ ـطـ ــة الـ ـمـ ـفـ ـصـ ـل ــة سـ ــوف
يصعب تنفيذها عبر حكومة
مقسمة ومختلفة التوجهات،
ك ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـه ـ ــا سـ ـ ـ ــوف ت ـ ــزي ـ ــد مــن
فرص رفضها من قبل االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وع ـ ـلـ ــى أي ح ـ ــال،
سوف تطالب المملكة المتحدة

ب ــات ـف ــاق ي ــوف ــر ف ــرص ــة وص ــول
ال ــى س ــوق أف ـضــل م ــن االت ـفــاق
الـمـطـبــق ف ــي ك ـنــدا ولـكـنــه يقل
ً
كثيرا عن الموديل النرويجي.
 – 6االتحاد األوروبي سوف
يــرفــض طـلــب بــريـطــانـيــا حــول
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،وس ـ ــوف
يـصــر االت ـحــاد األوروبـ ــي على
أن تختار بريطانيا مستقبلها
من خــال قائمة سبق طرحها
على النرويج وكندا أو قوانين
منظمة التجارة العالمية ،ولكن
بــري ـطــان ـيــا ت ـع ــول ع ـلــى وح ــدة
م ــواق ــف  27دول ــة ف ــي االت ـحــاد
تــرى أن مــن مصلحتها اعطاء
الـبــريـطــانـيـيــن اتـفــاقـيــة أفـضــل
من التي أعطيت الى الكنديين.
 – 7االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي قــد
يـتــراجــع ويــوافــق على مطالب
بريطانيا في مناطق محددة،

إذ ر ب ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـخ ـ ـفـ ــف اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروب ــي مــن مواقفه ويــوافــق
ف ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــاف ع ـل ــى
المطالب البريطانية حول قدرة
الــوصــول الــى الـســوق الــواحــدة
ولكنه سوف يطالب بالحصول
ع ـلــى م ـبــالــغ ن ـقــديــة وي ـش ـتــرط
ب ـ ـ ـقـ ـ ــاء بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا خ ــاضـ ـع ــة
لـسـلـطــة ال ـم ـحــاكــم األوروبـ ـي ــة،
وتحرير نظام المملكة المتحدة
المتعلق بالهجرة.
– 8أولـ ــويـ ــة االتـ ـح ــاد ســوف
تــر كــز عـلــى مـنــع بريطانيا من
خفض مستوياتها التنظيمية،
إذ يـخـشــى االت ـح ــاد األوروبـ ــي
من أن تتمكن المملكة المتحدة
مــن اج ـتــذاب االسـتـثـمــارات عن
ط ــري ــق ت ـق ـل ـيــص ال ـم ـس ـتــويــات
االجتماعية والبيئية وخفض
ال ـ ـ ـضـ ـ ــرائـ ـ ــب ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات

األخطار الكبيرة لإلصالح الضريبي
في الواليات المتحدة
قبل وقت قصير تعرض
الكونغرس الحالي لحملة
مكشوفة لفشله في تنفيذ
وعد ترامب بشأن إلغاء
قانون الرعاية الصحية ،كما
ساور الشك الكثيرين في أن
اإلصالح الضريبي أمر بعيد
المنال.
اإلصالح الضريبي
تفادى طوال
أكثر من ثالثة
عقود مواجهة
الكونغرس كما
أن إقرار قانونه
كان ينطوي
على صعوبة
تضاهي إلغاء
الرعاية الصحية
وربما أكبر

تحسن األسواق
خالل األسابيع
الستة التي
أعقبت فوز
ترامب بالرئاسة
كان األكبر في
فترة ما بعد
االنتخابات منذ
سنة 1900

اللعبة المستمرة
وتستمر اللعبة على أي حــال ولكن
الـمــردود كبير – واذا أقــر الجمهوريون
قانون االصالح الضريبي وقرروا الغاء
التفويض الفردي في الوقت نفسه فإن
ذلك سوف يشكل أكثر التشريعات أهمية
مـنــذ تــوقـيــع بـ ــاراك اوب ــام ــا عـلــى قــانــون
الرعاية الصحية .وعندما ينظر الى ذلك

االتحاد األوروبي
يعتقد أن
الحكومة
البريطانية
تهدف إلى
المخادعة إزاء
عالقتها معه

االتحاد سيرفض
طلب لندن بشأن
اتفاقية محدودة
وسيصر على أن
تختار مستقبلها
عبر قائمة سبق
طرحها على
النرويج وكندا

الرأسمالية ...هل تدمر األرض؟

••• Greg Jones – American Spectator
قبل أكثر من سبع سنوات ،وعلى وجه
التحديد في الثالث والعشرين من شهر
مارس عام  2010وقع الرئيس األميركي
الـســابــق ب ــاراك اوبــامــا مــا يـعــرف باسم
قانون الرعاية الصحية.
وعلى الرغم من فشل ذلك القانون على
شـكــل سـيــاســة فـقــد ك ــان فــي ذل ــك الــوقــت
ً
ً
ً
انجازا تشريعيا الفتا تماما أسهم بشكل
رادي ـك ــال ــي ف ــي ت ـحــويــل سـ ــوق الـتــأمـيــن
الصحي في الواليات المتحدة .وكان في
صلب ذلك القانون الطلب من المواطنين
األميركيين القيام بشراء ضمان صحي
أو دفع غرامات في حال عدم القيام بذلك.
واليوم وفي خريف أول سنة من عهد
الرئيس دونــالــد تــرامــب يـحــاول أعضاء
مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري
ق ـتــل ع ـص ـفــوريــن دي ـم ـقــراط ـي ـيــن بحجر
محافظ واح ــد مــن خــال مـحــاولــة الغاء
ذلك القانون واستبداله بحزمة اصالح
ضريبي خاص بهم.
ويبدو أن ربط قانون الرعاية الصحية
باالصالح الضريبي يشتمل على شقين:
األول هــو كــونــه سـبـيــا سـهــا مــن أجــل
اتالف ذلك القانون ويحرر ما يصل الى
 338مليار دوالر للمساعدة على تعويض
تخفيضات الجمهوريين للضرائب التي
يمكن أن تضيف الــى العجز المالي في
األجل القصير.
وقبل وقت قصير تعرض الكونغرس
الحالي الى حملة مكشوفة بسبب فشله
فــي تنفيذ وعــد الرئيس دونــالــد ترامب
حول الغاء قانون الرعاية الصحية كما
ســاور الشك العديد من األط ــراف في أن
ً
االصالح الضريبي كان حقا بعيد المنال.
وعلى أي حال ،يبدو البعض في الوقت
الراهن ضمن حزب ترامب نفسه والذين
أح ـب ـط ــوا ف ــي ال ـم ــاض ــي ج ـه ــود االل ـغ ــاء
ال ـم ـشــار الـيـهــا وق ــد ان ـض ـمــوا ال ــى خطة
مجلس الشيوخ في هذا المسار.

أو اال ب ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاد ع ـ ـ ــن قـ ــوا ن ـ ـيـ ــن
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي الـمـتـعـلـقــة
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة .وسـ ـ ـ ــوف ي ـصــر
االتحاد األوروبي على الشروط
الـ ـت ــي ت ـس ـم ــح بـ ـف ــرض ع ـقــوبــة
على المملكة المتحدة في حال
اتـخــاذهــا ألي واح ــدة مــن هــذه
الخطوات.
 – 9ال ـعــاص ـمــة الـبــريـطــانـيــة
س ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض لـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر،
ف ــالـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة لــم
تطرح حتى اآلن أولوية تتعلق
بالدفاع عن الوسط المالي في
ل ـن ــدن ،ول ـكــن حـتــى اذا أقــدمــت
على هذا االجراء فإن الشركات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـخـ ــذ م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
ً
المتحدة مقرا لها سوف تخسر
حـ ـق ــوق مـ ــرورهـ ــا ال ـ ــى ال ـس ــوق
الـ ــواحـ ــدة .وبــاع ـت ـبــارهــا ثــانــي

أفـ ـض ــل م ــرك ــز ل ـل ـع ـمــل ال ـم ــال ــي
تأمل لندن في أن تحصل على
اتفاق جيد في المساواة حول
التنظيم ولكن حتى ذلك سوف
يـ ـك ــون مـ ــن ال ـص ـع ــب تـحـقـيـقــه
و مـ ـ ــن ا ل ـم ـح ـت ـم ــل أن ي ـن ـط ــوي
على تحول المملكة المتحدة
م ــن صــانــع قــوان ـيــن ال ــى منفذ
قوانين فقط.
– 10سوف يتم التوصل الى
ات ـف ــاق ح ــول ن ــوع م ــن االت ـفــاق
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،ويـ ــرجـ ــع ذل ـ ــك ال ــى
سببين ،األول هــو أن المملكة
ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــدة اذا بـ ـ ــدت و ك ــأ ن ـه ــا
س ــوف ت ـخ ــرج م ــن أوروبـ ـ ــا من
دون ا تـ ـف ــا قـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــار يـ ــة ف ــإن
االتحاد األوروبي سوف يواجه
م ـش ـك ـل ــة رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة .وت ـخ ـط ــط
مـ ـسـ ـتـ ـش ــارة ألـ ـم ــانـ ـي ــا أن ـج ـيــا
م ـي ــرك ــل وال ــرئـ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
ايـمــانــويــل مــاكــرون للعمل في
السنة المقبلة على اعداد خطط
جديدة تتعلق بمنطقة اليورو،
وسـ ــوف يـشـمــل ذل ــك الـفــوضــى
في عملية خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي (البريكست)
ولذلك فإنهما سوف يحاوالن
مـ ـن ــع حـ ـ ـ ــدوث ذلـ ـ ـ ــك .وال ـس ـب ــب
الثاني هو أن األسواق المالية
اذا اعتقدت أن المملكة المتحدة
سوف تغادر االتحاد األوروبي
مـ ـ ــن دون ا ت ـ ـفـ ــا ق ـ ـيـ ــة تـ ـج ــار ي ــة
فـ ـس ــوف ي ـت ـم ـلــك ال ـ ـخـ ــوف تـلــك
األ س ــواق .وعلى سبيل المثال
ســوف تنخفض قيمة الجنيه
االسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي وتـ ـتـ ـبـ ـخ ــر ث ـقــة
الشركات في بريطانيا وسوف
يعقب ذلك جفاف االستثمارات.
كـمــا أن ا لـحـكــو مــة البريطانية
س ـ ـ ــوف تـ ـتـ ـع ــرض ال ـ ـ ــى ض ـغــط
ك ـب ـي ــر م ـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ال ــى
ً
بــرو ك ـســل سـعـيــا وراء تسوية
م ــن نـ ــوع مـ ــا .وس ـ ــوف يـخـشــى
ا لـمـحــا فـظــون ف ـقــدان سمعتهم
ازاء الكفاء ة االقتصادية لجيل
كـ ــامـ ــل .وم ـه ـم ــا ق ــال ــت رئ ـي ـســة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي
وحكومتها في العلن فهي تعلم
ً
أن أي اتفاق – مهما كان سيئا
– يظل أفضل من عدم التوصل
الى أي اتفاق.

المملكة المتحدة
ستحاول تفادي
طرح مقترحات
مفصلة حول
الشراكة
االقتصادية
ً
مستقبال
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ضـمــن انـ ـج ــازات ت ــرام ــب حـتــى اآلن فــإن
هذا سوف يجعل من أول سنة للرئيس
األميركي في البيت األبيض الفترة األكثر
ً
نجاحا بالنسبة الى أي رئيس في الفترة
األخيرة.
ث ــم ع ـل ـي ـنــا أن ن ـن ـظــر الـ ــى ح ـق ـي ـقــة أن
االصالح الضريبي قد تفادى طوال أكثر
من ثالثة عقود مواجهة الكونغرس كما
أن اقــرار قانون االصــاح الضريبي كان
ينطوي على صعوبة مماثلة تضاهي
الغاء الرعاية الصحية وربما بقدر أكبر.
ومـ ــع عـ ــدم وجـ ـ ــود ع ـق ــوب ــة بــالـنـسـبــة
الى اولئك الذين فشلوا في شراء خطط
الصحة فإن عدد المستهلكين في السوق
سوف يتقلص ،كما أن شركات التأمين
سوف تكون مضطرة الى التعويض عن
ه ــذا الـنـقــص ف ــي ال ــدخ ــل م ــن خ ــال رفــع
األسعار ورفــض مزيد من الفوضى في
أجواء الرعاية الصحية المتعثرة.
وي ـ ـ ـكـ ـ ــاد يـ ـ ـك ـ ــون فـ ـ ــي ح ـ ـكـ ــم الـ ـم ــؤك ــد
أن تـ ـتـ ـع ــرض األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ــى ن ـ ـ ــوع مــن
االض ـطــرابــات الـمـبـكــرة ول ـكــن مــن خــال
تبديد قانون الرعاية الــذي أقــره اوباما
فقط والـبــدء من جديد يمكننا أن نأمل
في أن نجعل الرعاية الصحية وأول سنة
ً
ً
مــن عهد الــرئـيــس تــرامــب ان ـجــازا كبيرا
من جديد.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـبــاغــة ال ـم ـضــادة
ل ـتــرامــب ال ـتــي ت ــردده ــا وس ــائ ــل االع ــام
واالستطالعات التي تظهر زوال الوهم
لدى العامة ازاء االدارة األميركية الحالية
فإن السنة األولى من عهد ترامب تظهر
البعض من االنجازات الحقيقية.
وكـبــدايــة نشير الــى أن االقـتـصــاد في
ً
ً
الواليات المتحدة اكتسب زخما حقيقيا
على كل الجبهات بشكل تقريبي.
وف ـي ـم ــا ي ـ ـمـ ــارس ال ـ ــرؤس ـ ــاء ب ـص ــورة
عامة سيطرة محدودة على ديناميكية
االق ـت ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي ال ـ ــذي ي ـتــأثــر ليس
فقط بالسياسة الداخلية بل باألحداث
العالمية فإن سجل ترامب في التراجع
ً
ً
عن التنظيم يلعب دورا كبيرا في الموجة
الحالية االزدهار النسبي.

حصيلة ترامب
وفي حقيقة األمر فإن تحسن األسواق
خالل األسابيع الستة التي أعقبت فوز
ترامب بالرئاسة كان األكبر في فترة ما

بعد االنـتـخــابــات منذ سنة  1900وهو
صعود يرجع في جزء منه الى أن رجال
األعـمــال ســوف يقلصون الروتين الذي
يعطل التجارة واالبتكار وريادة األعمال.
ثــم إن نمو الوظائف الـقــوي وارتـفــاع
ث ـقــة الـمـسـتـهـلــك والـ ــزيـ ــادة ال ـثــاب ـتــة في
أس ـ ــواق األس ـه ــم تـضـفــي ع ـلــى الــرئـيــس
مصداقية كبيرة في الشارع االقتصادي
واالنجازات ال تقتصر عليه فقط ولكنه
ســاعــد عـلــى خـلــق بيئة صــديـقــة للعمل
التجاري يمكنها المساهمة في تطوير
ذلك كله.
واذا أض ـف ـنــا ال ــى االق ـت ـص ــاد تثبيت
الـ ـق ــاض ــي فـ ــي ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا نـيــل
غورستش وقلب الطاولة السريع على
تنظيم داعش االرهابي سوف يجعل أول
ً
سنة من عهد ترامب تبدو الفتة تماما
وخاصة بالمقارنة مع القلة من الرؤساء
السابقين.
ويتمثل الـشــق الـثــانــي فــي أن اوبــامــا
ً
لــم يتمكن مــن المضي قــدمــا فــي قانون
الرعاية الصحية على الرغم من وجود
أكثرية له في الكونغرس وكانت حملته
األول ــى فــي الـسـيــاســة الــدولـيــة تضاهي
االعتذار المثير للشفقة.
ول ــم تشهد أول سـنــة مــن عـهــد سلف
اوباما وهو جورج دبليو بوش أي حدث
بارز في السنة األولى باستثناء أحداث
 11سـبـتـمـبــر ال ـت ــي ك ــان ــت أك ـب ــر عملية
ارهــاب ـيــة فــي ال ـتــاريــخ األم ـيــركــي والـتــي
ً
ً
كــانــت حــدثــا مــأســاويــا حــدد بقية فترة
رئاسته على الصعيدين الجيد والسيئ.
واتسمت األيام األولى من رئاسة بيل
كـلـيـنـتــون ب ـفــوضــى دف ـع ــت مـجـلــة تــايــم
ال ــى ال ـقــول إن ــه رئـيــس ضعيف بـصــورة
ال تـصــدق وك ــان اقـتــراحــه حــول الرعاية
الصحية قــد رفــض مــن قبل حزبه الــذي
ً
كان يسيطر أيضا على الكونغرس.

إذا أقر الجمهوريون قانون
اإلصالح الضريبي وقرروا
إلغاء التفويض الفردي
فسيشكل ذلك أكثر
التشريعات أهمية منذ
توقيع أوباما قانون الرعاية
الصحية

ه ــذا س ــؤال يـطــرحــه أن ـصــار حـمــايــة البيئة في
العالم بين الحين واآلخر ،وهم يرون أن الهدف من
وراء محاربة تغير المناخ ال يمكن أن يتحقق ما لم
ً
يتم إلحاق الهزيمة بالرأسمالية أوال ،ثم إن حقيقة
عدم وجود دليل على دعم هذا الزعم ال تبدو ذات
أهمية على اإلطالق.
وكانت الجهة األخـيــرة التي أطلقت بقوة هذه
ال ـق ـض ـيــة ه ــي جــام ـعــة والي ـ ــة أريـ ــزونـ ــا ال ـت ــي قــال
البروفسور بنجامين فونغ فيها في مقالة نشرت
فــي صحيفة نيويورك تايمز فــي اآلون ــة األخيرة
ت ـحــت عـ ـن ــوان "أزمـ ـ ــة ال ـم ـن ــاخ؟ إن ـه ــا الــرأس ـمــال ـيــة
بالتأكيد".
وكتب البروفسور فونغ يقول" :يجب أن نوضح
بـ ـص ــورة ت ــام ــة أن ال ـم ـســؤول ـيــة ت ـقــع ع ـلــى عــاتــق
الــرأسـمــالـيــة" كما قــال فــي وقــت الحــق إن "الغباء
المتزايد من جانب الرأسمالية هو الجواب على
هــذا الـســؤال" .وهــو يــرى أن الحل يتمثل في قيام
"مجتمع اشتراكي ديمقراطي" بشكل محدد.
وتجدر االشــارة الى أن البروفسور فونغ ليس
الشخص الوحيد الــذي يطرح وجهة النظر هذه،
فـقــد تـضـمــن ال ـك ـتــاب ال ــذي ن ـشــره نـعــومــي كــايــن
في سنة  2014تحت عنوان "هــذا يغير كل شيء:
الرأسمالية في مواجهة المناخ" ،وهو يجادل في أن
كوكب األرض يسير الى الهالك ما لم يتخل العالم
عن "عقيدة األسواق الحرة" حسب رأيه.

نظرة أممية
وتـ ـق ــر كــري ـس ـت ـي ـنــا ف ـي ـغ ـي ــرس وهـ ـ ــي ال ـم ــدي ــرة
التنفيذية ال ط ــار ا لـعـمــل لـمـعــا هــدة تغير المناخ
التابعة لألمم المتحدة بأن الهدف من وراء سياسة
تغير المناخ لم يكن يقتصر على تحقيق خفض
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط بل "تغيير
ً
نموذج التنمية االقتصادية الذي كان سائدا لمدة
 150سنة على األقل ومنذ فترة الثورة الصناعية"
على وجه التحديد.
دعونا نفترض من قبيل المجادلة فقط أن شيئا
يقوله دعاة حماية البيئة عن االحتباس الحراري
ً
ً
كان صحيحا تماما – وأن نماذج الحواسيب كانت
دقـيـقــة وصحيحة ب ـصــورة كــامـلــة فــي مــا يتعلق
بتوقعات مستقبل االحتباس الحراري وأن النتيجة
سوف تكون سلبية بصورة تامة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو
هل يقع اللوم على عاتق الرأسمالية؟ ثم دعونا
نستعرض الدليل.
أصبحت دول األسواق الحرة تصدر كمية من
ً
الكربون أقل كثيرا بمرور الوقت على أي حال،
وتـظـهــر مـعـلــومــات األم ــم الـمـتـحــدة أن الــواليــات
المتحدة أطلقت نسبة  62فــي المئة مقابل كل

دوالر مــن ناتجها المحلي اال جـمــا لــي فــي سنة
 2014أقل من انبعاثات سنة  ،1990وفي هونغ
ك ــون ــغ ال ـت ــي تـصـنــف كــأك ـثــر اق ـت ـصــاد ح ــر هـبــط
انبعاث الكربون فيها بنسبة  58في المئة خالل
تلك الفترة.
ماذا عن الدول االشتراكية؟ كان معدل انبعاث
الكربون في الصين الشيوعية  86في المئة أكثر
مقابل كل دوالر من ناتجها المحلي االجمالي
مـقــارنــة مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة كـمــا ك ــان مـعــدل
انبعاث ا لـكــر بــون فــي رو سـيــا أ عـلــى بحوالي 50
في المئة.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد عــال ـمــي ان ـخ ـف ـضــت ان ـب ـعــاثــات
ا لـكــر بــون بـصــورة ثابتة منذ عــام  1990وكانت
ت ـلــك ال ـس ـن ــوات ال ـتــي ان ـت ـشــرت فـيـهــا رأسـمــالـيــة
األسـ ــواق ال ـحــرة وب ــداي ــة نـظــر الـعــالــم ال ــى تغير
المناخ بصورة جدية.
وي ــرج ــع ذل ــك ال ــى حـقـيـقــة أن ــه ح ـتــى م ــن دون
اشراف أي حكومة كانت األسواق الحرة تكافئ
الفعالية وكان أحد أكبر مصادر الهدر يتمثل في
استخدام الطاقة ،ولذلك فإن محاولة زيادة الربح
تعني بالتأكيد در جــة أقل من استخدام الطاقة
والتلوث بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون.
ً
وكانت األ ســواق الحرة أيضا "مستدامة" ألن
الشركات تريد االستمرار في العمل ،وذلك يعني
التأكد من ديمومة الموارد في األجل الطويل.
وعلى العكس من ذلك فإن االشتراكية هي عمل
قذر ،وكان االتحاد السوفياتي مصدر تلوث كبير
و كــذا ا لـحــال بالنسبة ا لــى دول الكتلة الشرقية
االخرى ،وقال توماس دي لورنزو في عام 1992
إن "العالم االشتراكي يعاني من أسوأ تلوث على
وجه األرض".
وفـ ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ـع ـت ـبــر ال ـح ـكــومــة
ال ـفــدرال ـيــة الـمـسـتـهـلــك األك ـب ــر لـلـطــاقــة وم ـصــدر
ا ل ـت ـل ــوث األول ع ـلــى ا ل ــر غ ــم م ــن ع ــدم و جـ ــود أي
بواعث للربح.
وال ـح ـق ـي ـقــة ال ـب ـس ـي ـطــة ه ــي أنـ ــه مـ ـ ــادام ه ـنــاك
أن ــاس عـلــى كــوكــب األرض س ــوف تــوجــد حــاجــة
ال ــى ال ـح ـصــول عـلــى أش ـي ــاء ،والـطــريـقــة األفـضــل
واألكثر استدامة لتقديم تلك األشياء الصديقة
لألرض هي عن طريق رأسمالية األسواق الحرة
بكل تأكيد.

في رسم السياسة والسيما وسط
وضع اقتصادي مائع يتعين على
البنوك المركزية النظر إلى األخطاء
التي قد ترتكبها ولو بصورة غير
متعمدة
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َ
صفحات من روايتى
«متاع» لمريم حسن آل
علي و{الجئ من أربيل
إلى أمستردام» لطالب
إبراهيم.
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ّ
التعرف إلى
يسهم
دردشة مع الفنان
الفلسطيني محمد عساف عالمات التهاب
حول الدويتو مع مساري المفاصل الروماتويدي
وتقديمه أغاني عبد الحليم في التشخيص المبكر
وتلقي العالج المناسب.
حافظ.

مسك وعنبر
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أعلنت قائمتان خوض
االنتخابات التكميلية لرابطة
األدباء الكويتيين المقرر
تنظيمها في الثالث عشر من
الجاري.

آنا دي أرماس :مشاركتي النجوم
تمنحني قدرة على التنويع في األداء
أعــربــت الـنـجـمــة الـكــوبـيــة آن ــا دي أرمـ ــاس عــن سعادتها
بالنجاح الكبير الــذي حققه فيلم ""Blade Runner 2049
وجنيه الكثير مــن اإلي ـ ــرادات عبر شـبــاك الـتــذاكــر فــي دور
العرض السينمائية في العالم ،الفتة إلى أن العمل استحق
هذا التفوق ألنه يضم كوكبة من النجوم إضافة إلى األداء
المتقن المتبع من فريق العمل.
وقالت النجمة الشابة في تقارير إعالمية أنها بدأت تشعر
ً
ً
باالرتياح بسبب هذا العمل ،ألنها بذلت جهدا كبيرا أثناء
االستعداد والتصوير ،مضيفة أن هــذا الفليم "يأتي عقب
نـجــاح مـشــاركـتــي الـســابـقــة فــي فيلم (هــانــدز أوف سـتــون)
الذي أعتبره محطة مهمة في مشواري الفني السيما أنني
شاركت في هذا العمل النجم روبــرت دي نيرو ،وللحقيقة
أقول ،إني استفدت من النجوم الدقة واالنضباط في العمل،
إضافة إلــى الـقــدرة على التنويع في األداء والتخلص من
األداء المصطنع".

سينام كوبال

وعــن دوره ــا فــي (هــانــدز أوف سـتــون) قــالــت ،إنـهــا لعبت
دور فيليسيداد زوجــة المالكم دوران والـتــي تعيش معه
قصة حب ،بينما يجسد النجم روبرت دي نيرو دور مدرب
المالكم دوران.
يشار إلى أن فيلم األكشن والخيال العلمي Blade Runner
 ،2049حقق إيــرادات بلغت  255مليون دوالر .والفيلم من
ﺇﺧﺮاﺝ دينيس فيلنوف ،وتأﻟيف الثنائي مارك ميللر وماثيو
فــون ،ويشارك فى بطولته عــدد كبير من النجوم أبرزهم،
ريان غوسلينغ ،هاريسون فورد ،روبن رايت ،آنا دي أرماس،
ديف باتيستا ،دافيد داستماليشان ،ليني جيمس ،سيلفيا
هويكس.
وت ــدور قصة الفيلم فــي إط ــار مــن األكـشــن واإلثـ ــارة ،بعد
ً
مــرور ثالثين عاما من أحــداث الجزء األول ،إذ يكون بليد
رانر الجديد ،ضابط في لوس أنجلس ويسعى للكشف عن
أسرار مدفونة منذ فترة طويلة.

براجوزار كوريل

سينام كوبال تعتزل التمثيل التركية براجوزار كوريل
تخفي حملها للمرة الثانية
وتدرس تصميم األزياء
قررت الممثلة التركيةسينام كوبال زوجة كينان
أدميرالي أوغلو ،اعتزال التمثيل واالتجاه إلى عالم
الموضة واألزياء ،بعد توقف مسلسلها "وجها
لوجه" ،وشعورها بخيبة أمل ،حيث قررت دراسة
التصميم ،بدعم من زوجها الممثل كينان ،وقررت
السفر إلى إيطاليا ودراسة تصميم األزياء.
ومن أكثر المشجعين للممثلة على المبادرة بهذه
الخطوة ،كانت صديقتها مصممة األزياء التركية
ياسمين أوزيلهان .سينام التي تحلم أن يصبح
ً
اسمها بارزا في عالم الموضة ،تنوي مستقبال
إطالق ماركة أزياء خاصة ،ولكن بعد تلقي دروس
في أصول الموضة وخطوطها.

أثارت الممثلة التركيةبراجوزار كوريل ،الشهيرة
بالقاضية فريدة عن دورها في "القبضاي" زوجة
الممثل التركي خالد أرعنش المعروف بالسلطان
سليمان في المسلسل الشهير "حريم السلطان" ،الجدل
ً
ً
مؤخرا حول إن كانت حامال أم ال.
وطالبت خالل تصريح صحافي بتقليل ساعات العمل
بسبب شعورها باإلرهاق ،ولدى سؤالها إن كان السبب
يعود إلى أنها حامل ّ
مرة ثانية ،اكتفت باالبتسامة دون
ّ
الرد .وشوهدت النجمة التركية وهي ترتدي مالبس
واسعة لتخفي بطنها ،مما زاد من فرضية أن تكون
حامال .يشار إلى أن الثنائي تزوجا عام  2009ولديهما
طفل يدعى علي.

سيلينا غوميز

سيلينا غوميز تعتذر إلى
ذا ويكند عبر مواقع التواصل
بعد عودتها إلى حبيبها النجم جاستن بيبر،
تعيشسيلينا غوميز في حالة فرح ،لكنها في
ً
الوقت نفسه ليست قاسية ،وتتذكر دائما حبيبها
ً
السابق ذا ويكند ،الذي أمضت معه أوقاتا رائعة.
ونشرت المغنية الشهيرة صورة لها في
صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل،
وهي جالسة على درج أحد المباني مرتدية سترة
ً
جينز مع فرو ،وفستانا أصفر اللون ،وكتبت
ّ
معلقة" :كل االعتذار" ،ويعتقد أنها رسالة مبطنة
موجهة إلى ذا ويكند ،الذي انفصلت عنه بعد 10
أشهر من عالقتهما.

«ثور :راغناروك» يصنع الفارق لـ«ديزني» عبر شباك التذاكر

ملصق فيلم «ثور :راغناروك»

للسنة الثالثة على التوالي ،وصلت مجموعة
"ديزني" إلى عتبة الخمسة مليارات دوالر في
شباك التذاكر.
وتمكنت "اسـتــوديــوهــات ديــزنــي" مــن تحقيق
هذا اإلنجاز بفضل فيلم "ثور :راغناروك" الذي
ً
يعرض راهنا ،وهو من إنتاج "مارفل" فرعها
ال ـم ـت ـخ ـصــص ب ــاألبـ ـط ــال ال ـخ ــارق ـي ــن ،لـتـكـتــب
صفحة جديدة في تاريخ التوزيع السينمائي.
لكن ذلك ال يعني أن كل شيء على ما يرام في
المجموعة ،التي خيبت توقعات المستثمرين
ً
مع نتائج أقل مما كان مقدرا في الربع األخير
من السنة.
فقد تراجع أداء استوديوهات "ديزني" بشكل
ملحوظ مقارنة مع العام الماضي خالل الفترة
نفسها ،لكنها تـعــول على ثالثية جــديــدة في
ً
إطار سلسلة "ستار وورز" فضال عن خوضها
م ـج ــال ال ـب ــث ال ـتــدف ـقــي ل ـت ـنــافــس "نـتـفـلـيـكــس"
و "أم ـ ــازون" واب ـت ـك ــارات جــديــدة عـلــى صعيد
المسلسالت التلفزيونية.
ً
وبات الجزء الثالث من مغامرات "ثــور" قريبا
من عتبة  800ألف دوالر من العائدات العالمية
م ــا يـسـمــح ل ــ"دي ــزن ــي" تـحـقـيــق إيـ ـ ــرادات تصل
إلى  1.8مليار في صــاالت السينما األميركية
الشمالية و 3.2مـلـيــارات فــي بقية الـعــالــم في
األشهر الـ  11األولى من عام .2017
الفيلم ينتمي إلى نوعية األكشن والمغامرات،

وهـ ــو م ــن إخـ ـ ــراج تــاي ـكــا واي ـت ـي ـت ــي ،وي ـش ــارك
فــي بطولته ع ــدد مــن الـنـجــوم أبــرزهــم كريس
هيمسوورث ،إدريس إلبا ،كارل أوربان ،جيمي
أل ـك ـس ـن ــدر ،ك ـيــت بــان ـش ـيــت ،وم ـ ــارك راف ــال ــو،
أن ـت ــون ــي هــوب ـك ـنــز ،ت ـي ـســا ت ــوم ـب ـس ــون ،جيف
غولدبلوم ،ولو فيريجنو.
قصة الفيلم تدور في إطار من اإلثارة ،ثور إله
الرعد المعروف في قصص مارفيل المصورة،
ال ــذي ي ـعــود بـعــد انـتـهــائــه مــن إن ـقــاذ حبيبته
البشرية عالمة الفضاء.
ويضاف إلى ذلك العائدات الكبيرة المتوقعة
مــن الـجــزء الجديد مــن سلسلة "سـتــار وورز"،
الذي يبدأ عرضه منتصف ديسمبر الجاري.
وتـتــوقــع كــل األوسـ ــاط أن يهمين الفيلم على
شـبــاك الـتــذاكــر مــع بــدء عــرضــه ،وأن يتجاوز
عتبة المليار دوالر في العالم.
وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  2016سـ ـم ـح ــت اس ـ ـتـ ــوديـ ــوهـ ــات
م ـج ـم ــوع ــة "دي ـ ــزن ـ ــي" ال ـخ ـم ـس ــة ب ـف ـضــل أف ــام
أنتجتها مــن تحقيق إي ـ ــرادات قــدرهــا سبعة
مليارات دوالر مما شكل سابقة في األوساط
السينمائية.
وهذه السنة كان المحرك األساسي لهذا األداء
النسخة الجديدة من فيلم "ذي بيوتي آند ذي
بيست" مــن بطولة إيما واتـســون ،الــذي حقق
 1.3مليار دوالر في العالم.
(أ ف ب)

آنا دي أرماس
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متاع
وجهها الطفولي البريء ال��ذي يشبه
فلقة القمر ليلة اكتماله ال يكاد يفارقني...
عيناها ال��واس�ع�ت��ان ت�ت�لأآلن كنجمتين
م�ض�ي�ئ�ت�ي��ن ف��ي ع�ت�م��ة أي ��ام ��ي ...خ��داه��ا
المكتنزان كأنهما تفاحتان بلون شقائق
ال �ن �ع �م��ان ...ت �ل��ك االب �ت �س��ام��ة ال�م�لائ�ك�ي��ة
ال �ت��ي ت�ك�ش��ف ع ��ن ص �ف� ّ�ي ل��ؤل��ؤ س�ح��رت
ل� �ب � ّ�ي ...ن �ظ��رات �ه��ا ال�خ�ج�ل��ى ال �ت��ي ح��ارت
فيها روحي ،حضورها الطاغي ،روحها
المرحة ،وكأن الفرح استقى بهجته من
دماثة خلقها...
ّ
ال أستطيع أن أستل نفسي من التفكير
فيها على الدوام ،وفي بشرتها البيضاء
الناعمة ،وشعرها المسترسل الذي يحلو
ل��ي أن أغ�م��ر وج�ه��ي ف�ي��ه؛ ألش �ت� ّ�م رائ�ح��ة
عطرها ،وأنعم بدفئها.
ً
أحقا سنلتقي؟! ّ
مر ّزمن طويل
ياااه...
ً
َ
ُ
ج��دا قبل أن أروي قلبي المعنى بنظرة
من مقلتيها.
ش� �ع � ُ
�رت وأن � ��ا أذرع ال �م �م � ّ�ر ال �ط��وي��ل
ّ
ّ
المؤدي إلى غرفة استقبال الزوار ،والتي
ت �ق��ع ف ��ي ال �م �ب �ن��ى ال �م �ق��اب��ل ال �ق��ري��ب من
البوابة الرئيسية ،أنني أسافر عبر الزمن،
وس ِن ّي
وأقطع المسافة من زهرة شبابيِ ،
ْ
قاربت األربعينُ ..
بدأت أتمتم
عمري التي
بصوت مكتوم كلمات (نزار):
ً
ّ
أحب ِك جدا
وأع� ��رف أن ال �ط��ري��ق إل ��ى المستحيل
طويل
وأع��رف أنك ُّ
ست النساء ،وليس ّ
لدي
دليل
�ت
وأع � ��رف ب��أن��ي أع �ي��ش ب�م�ن�ف��ى وأن � ِ
بمنفى...
وبينك
وبيني
ِ
ريح وبرق وغيم ورعد وثلج ونااار
عينيك ٌ
وهم
أعرف أن الوصول إلى
ِ
وأع � � ��رف أن ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ش �ف �ت �ي� ِ�ك
انتحار..
ويسعدني...
– الزيارة نص ساعة بس.
قطع صوت العسكري الذي يقتادني
ً
م �م �س �ك��ا ذراع� � ��ي ب��ات �ج��اه غ��رف��ة ال � ��زوار
ّ
علي أشواقي ..وقفنا أمام باب حديدي،
ْ
ثبتت عليه أقفال
يتوسطه مزالج كبير،
ثقيلة م��ن ط��راز ق��دي��م ،وس�لاس��ل كبيرة

غ�ل�ي�ظ��ة ..ل��م ي�ع��د ي�ف�ص��ل ب�ي�ن��ي وبينها
غير هذا الباب!
َ
ت� َ�س� ّ�م� ْ�ر ُت ف��ي م�ك��ان��ي ..أب� ْ�ت ق��دم��اي أن
بدأت خطواتي تتثاقل ..جثوتُ
ْ
تتقدما..
ع�ل��ى رك�ب�ت��ي ،ورف �ع� ُ�ت ي � ّ
�دي المكبلتين
أمام مواله
بالقيود ،وكأنني عبد انحنى ّ
يرجوه الرجاء األخير قبل أن ينفذ حكم
الموت فيه:
– أرجوك تشيل الكلبشات من يدي قبل
أن أدخ��ل الغرفة ،أول مرة أحد يزورني،
وما أبي أطلع جدامهم كني متهم...
ل� ��م ي �ن �ب��س ال �ع �س �ك ��ري ب �ب �ن��ت ش �ف��ة،
ول ��م ي�ل�ت�ف� ْ�ت إل ��ى ت��وسل��ات��ي وه ��وان ��ي..
ب��ل سحبني م��ن ي��اق��ة قميصي ب�ك��ل ما
أوت ��ي م��ن ق��وة وش��راس��ة ،ح�ت��ى ش�ع� ُ
�رت
ّ
أن القميص ّ
تحول إلى حبل التف حول
عنقي!
ُ
نظر ّ
أحسست كأن عينيه
إلي بقسوة..
قد تحولتا فجأة إلى سياط تلسع ظهري،
أردف بسخرية واضحة:
– م �ت �ه��م! ال ي �ك ��ون ع �ل��ى ب ��ال ��ك ن ��ازل
ب�ف�ن��دق؟! أن��ت متهم يالحبيب وحرامي
ّ
ونصاب بعد!
ّ
زج ب��ي داخ ��ل ال�غ��رف��ة الفسيحة بعد
ْ
أن فتح قفل بابها الحديديِ ..خ��ل� ُ�ت من
ق ��وة دف �ع��ه ل��ي أن �ن��ي أط �ي��ر ف��ي ال �ه ��واء..
ُ
خشيت أن أرتطم بالطاولة الموضوعة
ُ
وس�ط�ه��ا ..ف �ق��دت ت��وازن��ي ل�ل�ح�ظ��ات ..ثم
ّ
ً
ُ
على
انتصبت واقفا ،وقد حز القميص
ً
ً
خطا أح�م��رَ ..ف��كّ
رقبتي ال�س�م��راء ت��ارك��ا
قيدي وتركني بعد أن أع��اد قفل الباب
مرة أخرى.
َ ْ
ب �ن �ظ��رة خ��اط �ف��ة أ َج � ��ل � � ُ�ت ب �ص ��ري ف��ي
المكان ..غرفة فسيحة تتوسطها طاولة
ُ
مربعة الشكل وكرسيان خشبيان ..تشبه
تلك التي تظهر في األفالم البوليسية..
ال نوافذ في الغرفة وال َم ْس َرب للنور،
كوجه امرأة عجوز أحكم الزمن عمله فيه؛
ُ
حمدت الله في سري
فماتت فيه الحياة..
أن حبيبتي لم تكن داخلها لتشهد على
ً
وض�ع��ي ال �م��زري ،أن��ا ال ��ذي ك�ن� ُ�ت معتزا
بنفسي ..ل��م تشهد على كبريائي وهو
َ
ُي ْمتهن...
ّ
ُ
وضعت يدي على ما تبقى من شعر
في فروة رأسي أحاول أن أمشطه بكفي..
ُ
هندمت مالبسي..
– لقد استجابتْ
ل �ن��دائ��ي ورس��ائ�ل��ي
ً
وتوسالتي أخيرا...
قلت لنفسي وأنا
ّ
ألمع حذائي المتسخ
ُ ب� �ط ��رف ب �ن �ط ��ال ��ي .م��ذ
ود ْع � � � � � ُ�ت ال �س �ج��ن وأن ��ا
أ ِ
ً
أكتب لها كل أسبوع راجيا
أن ت��رح��م ضعفي وغربتي
ووح� ��دت� ��ي ..ه ��ي ال��وح �ي��دة
التي تستطيع أن تنتشلني
م��ن م�س�ت�ن�ق�ع��ي ه ��ذا ال� ��ذي وض �ع� ُ�ت
ن �ف �س��ي ف �ي��ه؛ ألس �ت �ع �ي��د ال� �س�ل�ام مع
المثقلة بالهموم...
روحي َ
َ
ً
َرض � � ��خ � � � ْ�ت أخ � � � �ي� � � ��را ...ل � ��م أت ��وق ��ع
زي ��ارت� �ه ��ا ...ك ��ل م ��ا ك �ن��ت أرج � ��وه أن
ت��رس��ل ل��ي ب��رس��ال��ة ورق �ي��ة ت�ق��ول لي
فيها إنها ما زال��ت تحبني ...وإنها

مازالت رغم كل ما فعلته بها تشتاقني...
ّ
وإنني حبيبها ال��ذي لم ْ
تفكر ولن تفك َر
في غيره...
ال أكاد أصدق أنها هنا ...وأنني على
مسافة دقائق أللتقيها ..ب� ْ
�دأت أنفاسي
تتصاعدَ ..ب� َ�د ْت لي الثواني ثقيلة ،لكن
هو ْ
فرحة لقياها ّ
نت ّ
علي دقائق االنتظار
الطويلة..
– س� � � ��أروي ق �ل �ب��ي وع �ق �ل ��ي وروح � ��ي
ّ
ورئتي منها.
ل��م ي�ع��د ل��ي م��ن أم ��ل ف��ي ه ��ذه ال�ح�ي��اة
سوى أن أراها ..أن أعانقها ..أن أبكي على
صدرها كطفل صغير ،أريد أن أحتضنها
فحسب ..أن تكون بين ذراع��ي ..أن أشعر
بالسكينة وهي معي ..أملي أن أسكنها
من ُ جديد..
ف� � ِ�ت� ��ح ال� � �ب � ��اب!! ت �ع �ل �ق� ْ�ت ع �ي �ن ��اي ب� ��ه..
ً
ُ
ْ
ازدادت دقات قلبي حتى
استويت واقفا..
ظ�ن�ن� ُ�ت أن ��ه س�ي�ق�ف��ز م��ن ص� ��دري إل�ي�ه��ا..
رأي �ت �ه��ا ت��دل��ف إل ��ى ال ��داخ ��ل ب�ع�ب��اء ت�ه��ا
ال �س��وداء ..يرافقها العسكري ال��ذي نظر
ً
ً
ّ
إلي شزرا موجها سبابته نحوي وكأنه
يطلق رصاصة باتجاهي:
– ثالثين دقيقة بس وراح أرجع آخذك..
ً
وأغلق الباب منتظرا خارج الغرفة.
ت�ب� ّ�دل� ْ�ت األرض غ�ي��ر األرض ..ش�ع��رتُ
َو ّك ��أن ال�م�ك��ان ت �ح��ول ف �ج��أة إل��ى حديقة
غناء مفروشة بألوان زاهية من الورود.
(مالكي) أمامي!
ص� �م � ٌ�ت م� �ق� �ي � ٌ�ت ي �ط �ب��ق ع� �ل ��ى ش�ف�ت��ي
فيمنعني م��ن ال�ن�ط��ق ..أري��د أن أص��رخ..
أن أرق��ص ..أن تسمع الدنيا كلها نبض
ً
سعادتي ..لكنني لم أستطع الكالم ..حقا
عندما نلتقي المحبوب ال يمكن للكلمات
خ�ت�ص��ر ال �ف��رح��ة ال �ت��ي ف��ي أع�م��اق�ن��ا
أن ت� ّ
َ
وت ُصفها في حروف؛ ألن الفرح أكبر من
أن تحتويه الكلمات ..وكأنما أصابني
البكم ..لم أعرف ماذا أقول؟
ك�س� ْ
�رت ه��ي ح��اج��ز الصمت بإلقائها
التحية:
– السالم عليكم ،شخبارك يا خالد؟
يا لهذا الصوت العذب الذي افتقدته
منذ س �ن��وات ..ك��م ك��ان يطربني سماعه
ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ت�غ�ن��ي ل��ي ف��ي أي ��ام حبنا
ً
األولى ..انساب صوتها دافئا كأغنية حب
لـ( كاظم) في ليل شتوي بارد..
– ال� �ح� �م ��د ل � �ل� ��ه .أج � �ب � � ُ�ت ب ��اض� �ط ��راب
واقتضاب.
ْ
كشفت هي
ازداد سكوني وصمتي..
عن غطاء وجهها ف��إذا بالشمس تشرق
ع �ل��ى روح� ��ي م ��ن ج ��دي ��د ..م ��ا أروع ذل��ك
ال��وج��ه ال ��ذي تكشف م�لام�ح��ه ع��ن روع��ة
قلب صاحبته...
ت��أم �ل� ُ�ت عينيها ال�م��رس��وم�ت�ي��ن ب��دق��ة
وقد أضفى خط الكحل عليهما جاذبية
ً
وس �ح��را ..وجنتيها ال�م��وردت�ي��ن كزهرة
ّ
ْ
بديعة تفتحت للتو ..ابتسمت لي فخلع
ْ
وصارت الدنيا
قلبي رداء حزنه األسود..
كلها ملك يميني!
ُ
تقدمت نحوها بخطوات بطيئة ..لم
تكن الكلمات لتعبر عن شعور قلبي وأنا
معها ..أنا ال أحتاج لمفردات اللغة كلها..
وح��ده صدرها من أحتاج إليه ..أري��د أن
أحتضنها!
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ُّ
ُ
تجر ُ
ّ
فأمسكت
أت أكثر ..باغتها
ب �ي��دي �ه��ا ال �ن��اع �م �ت �ي��ن ..وع �ي �ن��اي
ال ْت �ف��ارق��ان ع�ي�ن�ي�ه��ا ..ل��م ت�م��ان��ع؛
ً
ف ��ان� �ه� �ل � ُ�ت ت � َق �ب �ي�ل�ا ع� �ل ��ى ك�ف�ي�ه��ا
ْ ُ
الغضتين ..ق ّ ْبلت ُهما قبلة طويلة
َ
ُ
ب�ط�ي�ئ��ة ض� ّ�م��ن��ت �ه��ا ك ��ل أش��واق��ي
وأوجاعي وآالمي..
ش�ع� ُ
�رت وك��أن ح��زن��ي انقشع،
وأم� �ط � ْ
�رت س�ح��ائ��ب ال �ح��ب على
حياتي من جديد..
وت � �ح� � ّ�ول� � ُ�ت إل � ��ى ط �ي ��ر ي�ه�ي��م
ف��ي س �م��اء ال� �غ ��رام! ل�ك��ن روح��ي
ّ
ال�م�ت�ع��ط�ش��ة ل��م ت��رت� ِ�و ب �ع��د ،لم
ت�ك�ت��ف م��ن ه ��ذا ال �ح��ب ..رف�ع��تُ
ِ
ْ
فالتقت نظراتنا!
بصري..

ل� �ل� �ع� �ي ��ون ل ّ� �غ� ��ة خ � ��اص � ��ة ال
ّ
والمتيمون!
يعرفها إال العشاق
ن� �ع ��م إن ال � �ع � �ي� ��ون ت� �ت� �ح � ّ�دث،
وتتعاتب ،وتعشق ،ولذا نحن
ّ
نتكهن مزاج الحبيب من نظرة
عينيه..
عيناها ما لم
لي
قالت
لقد
ّ
تمن ُ
يت لو
أنتبه له من قبل..
ّ
أن دوالب الزمن يتعطل ألظل
سجين هذه اللحظة :سجين
عينيها!! َس َر َد ْت عيناها قصة
حبها لي ..أخبرتني كم اشتاقتنيْ ..
تلت
ّ
علي تراتيل غرامهاِ ..ه ْم ُت في تفاصيل
ّ
وجهها ال�ص�ب��وح ..م��ر زم��ن ط��وي��ل على
لقائنا األخير ،لكن السنوات الخمس التي
ً
ْ
مضت لم تزدها إال جماال ونضارة! حتى
ْ
غدت أجمل من ذي قبل!
أنا أؤمن أن بعض البشر تزيده األيام
جاذبية ،ويلعب الزمن في مالمحه لعبة
عكسية ،فكلما ت �ق� ّ�دم ب��ه ال�ع�م��ر ازدان � ْ�ت
مالمحه! وهكذا كانت (مالكي)!
ً
ل��م أت �م��ال��ك ن �ف �س��ي ..ت �ق��دم� ُ�ت ق�ل�ي�لا..
ُ
ُ
ط� ّ�وق��ت �ه��ا ب��ذراع��ي وج��ذب��ت �ه��ا ن �ح��وي..
ُ
وق �ل �ب��ي ي �ل �ه��ث ..م�ل��أتَ رئ �ت��ي م ��ن ش��ذا
ّ
الزكي ..فإذا ِبخ َد ٍر لذيذ يسري
عطرها
ْ
في أوصالي ..تبعثرت أفكاري – ..بسك
نوم! ما تشبع من النوم؟ قم صار وقت
الغدا.
ف� �ت� �ح � ُ�ت ع �ي �ن��ي ب �ص � ًع ��وب ��ة وخ� � ��وف؛
نبضاتي مازالت متالحقة كفرس جموح
ت��رك��ض ف��ي ال�ب��ري��ة ب�لا وج�ه��ة م �ح��ددة..
فإذا أنا بوجه ّسعيد خلفان أمامي بكل
تفاصيله المنفرة :عينيه الجاحظتين،
شعره المنكوش ،ورائحة عرقه ّ
تسد ّ
علي
مجرى األكسجين..
ان�ت�ف�ض� ُ�ت ك�م��ا ي�ن�ت�ف��ض ال�ط�ي��ر ال��ذي
ّ
ُ
وأنا
بلله المطر ،وجلست على سريري ْ َ
وأطرد فكرة أن أط ِبق
أستعيذ من إبليسْ ُ ،
َ ْبكلتا يدي على عنقه وأنهي حياته كما
أنهى حلمي قبل أن أحصل على ُمرادي!
صرخت:
– م��ا أب ��ي آك� ��ل ..خ�ل�ن��ي ع�ل��ى راح �ت��ي،
قومتني من أحلى حلم في حياتي.
قلت ع�ب��ارت��ي بامتعاض وأن��ا أشيح
بوجهي عنه كي ال أقتله!
– أحلى حلم في حياتك؟ أكيد حبيبتك
زارت��ك في نومك؟ (قهقه بصوته الغليظ
ً
متهكما) وأضاف:
– ال ت� �ح ��ا ت ��ي وال ت � ��ز ع � ��ل ..ب�ك�ل�م�ه��ا

بالتلفون وأخليها تزورك الليلة ..ودخل
في نوبة ضحك متواصلة..
ل��م أت�ح�م��ل م�س�ل�س��ل اإله ��ان ��ات في
ه ��ذا ال �م �ك��ان ال �ب �غ �ي��ض ،أن ��ا ال �م��زه� ّ�و
بكرامتي ،وصل دماغي درجة الغليان؛
ُ
فانقضضت عليه كما ينقض الوحش
الجائع على فريسته...
كنت بحاجة للتنفيس ع��ن غضبي:
غضبي ألج��ل الكرامة ..وألج��ل الحب! ال
شيء يثير حفيظة الرجل وجنونه كذكر
أحدهم لعرضه!
َ
ً
َأول ْم تكن يوما ما حبيبتي ،وعرضي
الذي لم أصنه؟!
ُ
طرحت سعيد خلفان بجسده الضئيل
ً
ُ
ّ
أرض� ��ا ..ج�ث��وت ف��وق��ه وث��ب�ت��ه ك�م��ا يثبت
األسد فريسته قبل أن ينهشها ..وبدأتُ
ُ
أوتيت
دون وعي أسدد اللكمات – بكل ما
من قوة وغضب – إلى أنفه ووجهه ..كنت
في الحقيقة ّ
أسددها إلى نفسي ..ألنني لم
ّ
ً
ّ
أستحقها يوما ..ولم أقدر نعمة وجودها
ُ
في حياتي ..أن��ا من حكمت على نفسي
بالضياع! أنا من ّفر ُ
طت في ّ
حبي لها!
غرق سعيد خلفان في دمه ..اختلطتْ
مالمحه َفلم تعد ظاهرة لكثرة ما نزف
أن � �ف ��هَ ..ف ��ق � َ�د وع �ي ��ه ف��اس �ت �ع� ُ
�دت وع �ي��ي؛
ُ
وكففت عن ضربه ..هرع عساكر السجن
ً
مستجيبين أخيرا لصراخه واستغاثاته
قبل أن يستسلم لنوبة إغماء..
ً
ألقوني على وجهي أرض��ا ..وأطبقوا
القيد على معصمي من خلف ظهري ،ثم
ُ
استويت
قام اثنان منهم بسحبي حتى
ً
واقفا ،واقتاداني خارج الزنزانة ،بينما
اه �ت ��م اآلخ � � ��رون ب �ح �م��ل س �ع �ي��د خ�ل�ف��ان
ً
إل��ى ع �ي��ادة ال�س�ج��ن ت�م�ه�ي��دا لنقله إل��ى
المستشفى العسكري!

الجئ من أربيل إلى أمستردام
أنا صباح خليل من كوردستان .عندما
أن �ه �ي��ت دراس� �ت ��ي ف ��ي ج��ام �ع��ة أرب �ي ��ل كلية
األدب اإلن�ك�ل�ي��زي ،أع�ط��ان��ي وال ��دي  15ألف
دوالر وقال لي:
 تزوج بها ،أو اذهب إلى أوروبا.تزحلقت مفردة أوروبا عن شفتي والدي
َّ
بسرعة ،لكن أذني المرهفتين أوقفتا المفردة
على قدميها.
أوروبا يا والدي دفعة واحدة !!..
دخلت أوروبا إلى أحالمي عبر حاجي.
منذ فترة طويلة ،يجتمع ب�ن��ا ..ك��ل ليلة
ً
ت �ق��ري �ب��ا ..ي �ق��دم ل�ن��ا ف�ي�ه��ا ت�ف��اص�ي��ل حياته
ال �م �ل��ون��ة ف��ي أوروب� � ��ا .ك��ل ل�ي�ل��ة ي�ع�ي��د على
مسامعنا مغامراته ،مع النساء الجميالت،
مع الطبيعة ،مع تالوين الطعام التي يمتزج
ف �ي �ه��ا ال ��رس ��م ع �ل��ى األط � �ب� ��اق م ��ع ال��رائ �ح��ة
الزكية والطعم ال�م��رن .م��ع خ��دم��ات الطهاة
والمقدمين وال �خ��دم وال�ح�ش��م .م��ع رحالته
ال �م �ت��واص �ل��ة ع �ب��ر ال � �ق � �ط� ��ارات ال �م��زدح �م��ة
ً
بالنساء ،مع سياراته التي اشتراها تباعا
وال �ت��ي ت �ت��زاح��م أل��وان �ه��ا وم��ودي�لات �ه��ا ،مع
حفالته ف��ي األح��ادي��ث التي رواه��ا حاجي،
وف��ي القصص الكثيرة التي ينغمس فيها
ال�ح�ل��م ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ،ك��ان ي��ؤك��د ح��اج��ي أن
البشر ثالثة أنواع ،الذكور واإلناث والجنس
الثالث.
ً
ك �ن��ت ي��وم �ئ��ذ ط��ال �ب��ا في
ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ح�ي��ن
دعاني

أح��د زم�لائ��ي لقضاء الليلة ف��ي داره ��م ،ألن
ً
ً
شابا عاد حديثا من أوروب��ا ولديه الكثير
م ��ن األح� ��ادي� ��ث .دع ��ان ��ي ل�ن�ق�ض��ي ل �ي �ل��ة مع
األ ح �ل�ام .لنضحك ،لنتسلى ،لنصغي إ ل��ى
ً
ّ
يصر
أكاذيب من عاد خائبا من هناك ،لكنه
ً
أنه عاد رابحا.
في الليلة األولى سلم حاجي علي بحرارة.
ً
ق��ال إن��ي ما زل��ت شابا وإن��ه سيقدم لي كل
األفكار التي تؤهلني لدخول األحالم.
ف ��ي ال �ل �ي �ل��ة ن�ف�س�ه��ا ق ��ال زم �ي �ل��ي إن أح��د
ً
أقربائهم سيموت قريبا ألن األطباء اكتشفوا
أنه مريض سرطان.
السرطان كان مفتاح حديث حاجي تلك
الليلة.
«ال� �س ��رط ��ان ن� ��ادر ال� �ح ��دوث ف ��ي أوروب � ��ا.
السرطان يدخل إلى الجسد ببطء وه��دوء،
ً
وإذا اس�ت�ط��اع األط �ب��اء اكتشافه م�ب�ك��را فال
خطر على اإلط�لاق منه .في أوروب��ا يعرف
األطباء قصص كل المواطنين .لكل مواطن
ّ
دوري ،حتى لو كان
سجل خاص ،وفحص
المرض هو السرطان نفسه ،فإنهم سيعرفون
وسيعطون المريض العالج المناسب في
الوقت المناسب.
ف��ي أوروب� ��ا ال أح��د ي�م��وت إال م��ن انتهى
عمره.
«قال سرطان قال.»..
قال حاجي جملته األخيرة وهو يضحك.
ارتشف الشاي وطلب بعض السكر.
قلت لزميلي قبل أن أغ ��ادر« :ه��ل حاجي
مجنون.»!!..
ل ��م أس �ت �ط��ع ت �ص��دي��ق ج �م �ل��ة واح � ��دة من
ح��دي �ث��ه ،ل�ك�ن��ي اس�ت�م�ع��ت إل �ي��ه ف��ي ال�ي��وم
التالي .وش�ع��رت أن أحاديثه مليئة
ً
بالكذب أي�ض��ا ،لكني حضرت في
الليلة ال�ث��ال�ث��ة ،ث��م داوم ��ت على
حضوره.
بعد أحاديث حاجي أصبح
ل�ل�ت�ل�ف��از ط �ع��م آخ� ��ر ،ل�ل�ط�ع��ام
ط � �ع� ��م آخ � � � ��ر .ول� ��دروس � �ن� ��ا
ورح �ل��ات� � �ن � ��ا وك� �ل� �م ��ات� �ن ��ا،
لنومنا وملذاتنا .حاجي
ال�خ��ائ��ب أي�ق��ظ آم��ال�ن��ا في
ال��دارة الكبيرة التي تبعد
مسافة ساعة عن أربيل.
يجلس حاجي على كرسي،
ن�ت�ج�م��ع ح��ول��ه ك��أن��ه ال��رس��ول
األوروب� � � ��ي ال �م �ل��ون ف ��ي ب�ل�ادن��ا
ال��رم��ادي��ة .ي�ط�ل��ب ك ��أس ال�ش��اي
ال�خ�م��ري ال ��ذي تميز ف��ي شربه
ف��ي ك��ل ال �ب�لاد ال �ت��ي زاره� ��ا كما
يقول ،ويشعل سيجارة «اللف»
ألن � ��ه اع � �ت� ��اده� ��ا ،وه � ��و ل� ��م ي�ع��د

يهوى المارلبورو وال غيرها من السجائر.
اللف هو ميزة العالم الغربي وه��و شغفه.
ً
وسيجارة اللف تكلف زمنا لصنعها .زمنا
ومهارة ،لذلك فإن تدخينها أحب إلى قلبه
هو ال��ذي فرش التبغ في ورقتها ،وسلسل
دوائ ��ره ال�ط��ري��ة ،وس��ال م��ن لعابه الخفيف
على أطرافها.
سيجارة اللف أخ��ذت م��ن عمره لحظات
وهو يصنعها ،وتدخينها يعيد إليه ثمرة
هذه اللحظات على شكل متعة.
«اشربوا شاي يا شباب» يقول حاجي.
ّ
رش� �ف ��ة ال� �ش ��اي ال � ��واح � ��دة ت ��رط ��ب م �س��ار
ً
ال� �س� �ي� �ج ��ارة ،وع� ��وض� ��ا ع� ��ن م �ت �ع��ة واح � ��دة
ستشعرون بمتعتين.
«الحياة متعة» يقول حاجي.
الحياة متعة وعليكم أن تعيشوها قبل
أن يحتلكم العمر ،تخسروا أ م��ا م��ه معارك
المتع .الدخان متعة ،والشاي متعة ،وأوروبا
التي ال تعرفونها متعة ..ال ال ال أوروبا هي
قمة المتع.
ال أع� ��رف ع �ل��ى وج ��ه ال ��دق ��ة م �ت��ى دخ�ل��ت
روايات حاجي مسار حياتنا .ال أعرف متى
بدأ ذلك .لكنه أشبع تفكيري وأوقد مشاعري
ال�م�ك�ب��وت��ة .ل��م أص ��دق ال�ك�ث�ي��ر م��ن رواي��ات��ه.
الكثير من مغامراته ،لكني صدقت أنه شاب
م��وه��وب ،أن ��ه ق ��اص ب� ��ارع ،أن ��ه اج�ت�ه��د في
الرواية رغم فشله في الحياة ..هذا ما ظننته،
وهذا ما دفعني في يوم ماطر إلى مصادقته.
حاجي لم يعد بالنسبة إلي ذلك الشاب الذي
يتحدث ف��ي وق��ت ال�ف��راغ . .ال ال ال ..حاجي
أصبح الشاب الضرورة ..الشاب الذي يمأل
الحياة الداكنة باأللوان  .حاجي يشبه المطر
الذي تركته في الخارج يسقي التراب.
«اليوم سأروي لكم واحدة من أهم متعي
ف ��ي ف��رن �س��ا ،ال� �ي ��وم س� � ��أروي ح �ك��اي �ت��ي مع
ماتيلدا الفرنسية .هي من مدينة نيس لكنها
تعيش في باريس .مشرفة على فرع تجميع
أض��واء الطائرات المدنية .كنت في زي��ارة
إلى المعمل مع مدير المصنع وليم برووت،
ال��ذي دلني عليه أح��د معارفي وأن��ا أبحث
عن عمل .كان يكفي أن أدخل مع المدير إلى
المصنع حتى تتعلق بي كل الفتيات فيه.
لكن قلبي تعلق مباشرة بعيني ماتيلدا،
ع�ي�ن��اه��ا ن��اف��ذت��ان ف��رن �س�ي �ت��ان م��ن ع�ص��ور
الثورة .عيناها ثورتان نضجتا خلف مكتب
أزرق في مصنع أض��واء الطائرات ،عيناها
جناحا طائرة فرنسية يحمالن في رفيفهما
واحة من الدفء.»..
تسقط الكلمات واألسماء من فم حاجي
بسالسة مذهلة ،سالسة تبدو معها الكذبة
الواضحة ،حقيقة واضحة.
في تلك الليلة ذهب حاجي مع ماتيلدا،

وتناوال الجبنة الفرنسية المعفنة ،والتي ال
نستطيع نحن أن نتناولها لكنه يعشقها.
قبل أن تنهي الليلة ثوانيها ينهي حاجي
ج��ول �ت��ه األوروب � �ي� ��ة ف ��ي ل�ي�ل�ت�ن��ا األرب �ي �ل �ي��ة.
ف��ي ت�ف��اص�ي��ل ال �ش��اي وال�ت�ب��غ ال� �ك ��ردي ..في
انثناء اتنا على تكوراتنا وعلى كتلة كبيرة
م ��ن األح �ل ��ام ال� �ت ��ي ت �ص �ح��و م ��ع ك ��ل ج�م�ل��ة
«حاجية».
لماذا عدت يا حاجي؟س ��أل غ��ري��ب أح ��ب أن ي�ق�ض��ي ل�ي�ل�ت��ه تلك
ً
مصغيا إلى قصص حاجي ،غريب قدم من
ق��ري��ة أخ ��رى وص�ل��ت إل�ي�ه��ا ق�ص��ص حاجي
العائد.
ّ
أحب كردستان ،أعشقها .أريد أن أكمل
«أنا
حياتي بين األكراد ألقول لهم إن حياة أخرى
ّ
تستمر خلف هذه الجبال ،عدت ألقول
جميلة
ً
لكم إن في الحياة كنوزا يجب أن تصل إلى
أي��ادي�ك��م ،وعندما أع��رف أن مهمتي انتهت
سأعود إلى أوروبا ...لكن ليس قبل أن انقل
تجربتي إلى مسامعكم».
ّ
اح �ت��ل ح��اج��ي م�س��اح��ة ك�ب�ي��رة ف��ي قلبي.
ّ
واحتل قلوب اآلخرين .في فترة الحقة كان
رج��ال قريتي يقضون لياليهم معه ،وك��ان
ممنوع علينا أن نسهر معهم.
كنت أتساءل هل يروي لهم حاجي قصص
م��ات�ي�ل��دا ال�ف��رن�س�ي��ة ،وآن ��ا البلجيكية التي
ً
ّ
تعرف إليها وذهبا معا إلى منزلها ،وفطما
المغربية...
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ِّ
محمد عساف :متشوق للغناء في غزة

َّ
• سجل دويتو مع مساري ويعيد تقديم أغاني عبد الحليم بصوته
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أخبار النجوم

عالء زلزلي أطلق
«قلبها بيساع الكل»

ِّ
يعيش الفنان الفلسطيني محمد عساف حالة من النشاط الفني خالل الفترة الراهنة ،فيحضر لمشاريع
جديدة ولديه جدول حفالت بأكثر من بلد عربي.
في دردشته مع «الجريدة» ّ
يتحدث عساف عن مشاريعه المقبلة ،باإلضافة إلى مشاركته
ً
أخيرا في مهرجان الموسيقى العربية ،وغيرها من تفاصيل فنية.
القاهرة – هيثم عسران

ً
ِّ
أركز راهنا
على الغناء
وال أفكر في
التمثيل

م���ا س���ر غ��ي��اب��ك ع���ن ال��ح��ف�لات
في مصر؟
ً
ال سبب حقيقيا لهذا األ م��ر،
ل��ك��ن��ي ال أ ش��ع��ر بالتقصير في
ً
ه���ذا ال��م��ج��ال ،خ��ص��وص��ا أن��ن��ي
ش�����ارك�����ت ل���ل���ع���ام ال����ث����ال����ث ع��ل��ى
التوالي في مهرجان الموسيقى
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي دورت������ه األخ���ي���رة.
وال���ح���ق���ي���ق���ة أن���ن���ي ال ي��م��ك��ن أن
أتأخر عن الغناء في مصر ،لكن
األمر مرتبط بمنظمي الحفالت
ً
وليس بي ،خصوصا أنني أعتز
بالغناء للجمهور المصري الذي
يتابعني ع��ب��ر م��ن��ص��ات م��واق��ع
التواصل االجتماعي الخاصة
ً
بي ،ويدعمني كثيرا.
ب����م����ن����اس����ب����ة ال������ح������دي������ث ع���ن
مهرجان الموسيقى ومشاركتك
فيه ،هل ما زلت تشعر بالرهبة،
ك��م��ا ص��رح��ت خ��ل�ال أول حفلة
أحييتها؟
م��س��رح دار األوب������را ال��م��ص��ري��ة
م��ك��ان مهم وت��اري��خ��ي وق��ف عليه
ك���ب���ار ن���ج���وم ال���غ���ن���اء ف����ي ال���وط���ن
ال����ع����رب����ي .ل������ذا ي���ن���ت���اب���ن���ي ش��ع��ور
خاص عند الوقوف على خشبته،
وال���ره���ب���ة ال ت������زال م����وج����ودة ألن
ً
الجمهور يحمل دا ئ��م��ا توقعات
ع���ال���ي���ة م����ن ال���ف���ن���ان ال������ذي ي��ذه��ب
إل��ي��ه ف��ي دار األوب����را المصرية،
وسعيد بأنني ّ
غنيت على
المسرح نفسه ثالثة
أعوام متتالية.

ك��ي��ف وج����دت رد ال��ف��ع��ل على
ألبومك األخير «ما وحشناك»؟
سعيت إ ل��ى تقديم مجموعة
مختلفة من األغاني واأللحان،
فتلقيت ردود فعل إيجابية من
الجمهور في الوطن العربي ،ما
أشعرني بأن المجهود المبذول
في التحضير لم يذهب من دون
أن يلمسه المستمعون.
عالء زلزلي

فيديو كليب
ه������ل س�����ت�����ص ِّ
�����ور أي��������ة أغ���ن���ي���ة
جديدة؟
أب���دأ ب��ت��ص��وي��ر «ب���دك عناية»
ً
على طريقة الفيديو كليب قريبا.
هل بدأت التحضير أللبومك
المقبل؟
ً
ال أخطط راهنا إلصدار ألبومات
غنائية ،وأع��م��ل على أغ��ان منفردة
ً
ً
أطرحها تباعا ،تزامنا مع التحضير
إلع�������ادة ت���ق���دي���م أغ����ان����ي ال��ع��ن��دل��ي��ب
األس��م��ر .ك��ذل��ك ل��دي ج���دول حفالت
مزدحم في بالد عربية عدة.

العندليب ودويتو
ح���دث���ن���ا ع����ن م����ش����روع إع�����ادة
تقديم بعض أغاني العندليب.
أعمل على مشروع جديد خالل
ال��ف��ت��رة ال��راه��ن��ة م��ع ش��رك��ة اإلن��ت��اج
من أجل إعادة تقديم بعض أغاني
العندليب األسمر عبد الحليم حافظ
ب��ص��وت��ي وط��رح��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور ،من
ب��ي��ن��ه��ا «ح������اول ت��ف��ت��ك��رن��ي» .خ�لال
ال���ف���ت���رة ال���راه���ن���ة ن��ن��ه��ي إج�������راءات
ح��ق��وق ال��م��ل��ك��ي��ة ل�لأل��ح��ان م��ن أج��ل
إعادة تقديمها بشكل قانوني ،وهو
أم����ر ي��س��ت��غ��رق ب��ع��ض ال���وق���ت .لكن
في النهاية المشروع قائم وسيرى
النور خالل العام المقبل.
ل������م������اذا ت�����أخ�����ر ط�������رح ال����دوي����ت����و
الغنائي بينك وبين الفنان مساري؟
ان���ت���ه���ي���ن���ا م�����ن ت���س���ج���ي���ل ال����دي����و
الغنائي ،وه��و يمزج بين العربية،
ال��ت��ي أؤدي����ه����ا ،واإلن��ك��ل��ي��زي��ة ،وك���ان
يفترض أن ُيطرح ضمن ألبومي «ما
وحشناك» لكنه ّ
تأجل في اللحظات

محمد عساف
األخيرة .سعيد بهذه التجربة ألنني
أقدمها للمرة األولى وصورناها على
ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و كليب وستعرض
ً
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ت��زام��ن��ا م��ع اح��ت��ف��االت
رأس ال���س���ن���ة .أذك������ر أن�����ي ت��ع��اون��ت
فيها بالجانب العربي م��ع الشاعر
المغربي جالل الحمداوي والموزع
هادي شرارة .أما الكلمات اإلنكليزية
واللحن فتوالهما مساري.
لماذا فكرت في الدويتو؟
أسلوب األغنية وفكرتها سببا
ً
ح��م��اس��ت��ي ل���ه���ا ،خ��ص��وص��ا أن��ه��ا
تمزج بين الشرق والغرب ،وعندما
ي����ش����اه����ده����ا ال����ج����م����ه����ور س��ي��ج��د
اختالفها الكامل ع��ن أي��ة تجربة
سابقة ،فبطبعي أبحث عن الجديد
باستمرار وأسعى إلى تقديمه.

غزة وتمثيل
ه��ل تفكر ف��ي ال��غ��ن��اء بقطاع
غزة؟

أت������ش������وق إل�������ى ال������ي������وم ال������ذي
أق���ف ف��ي��ه وس���ط أه��ل��ي ون��اس��ي
ً
وأت���م���ن���ى أن ي���أت���ي ق���ري���ب���ا بعد
ً
إتمام المصالحة أخيرا ،وأعتقد
أن ث��م��ة إج�����راء ات تتخذ ف��ي ما
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ص��اري��ح للحفالت
ُ
ً
وغيرها تعلن قريبا .أدين ألهل
غ���زة بفضل ال��م��س��ان��دة وال��دع��م
ف��ي مسيرتي الفنية القصيرة،
فلوالهم لما وصلت إلى المكانة
ال����ت����ي ج���ع���ل���ت ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي
يعرفني.
ه��ل س��ت��ك��رر ت��ج��رب��ة التمثيل
بعد «يا طير يا طاير»؟
ً
ِّ
أرك���������ز راه�����ن�����ا ع���ل���ى ال���غ���ن���اء
وال أف��ك��ر ف��ي ال��ت��م��ث��ي��ل .ج��اء ت
تجربتي في «يا طير يا طاير»
ك����ون����ه ي����رص����د ق���ص���ة ح���ي���ات���ي.
ً
ص���ح���ي���ح أن أح������داث������ا درام����ي����ة
ً
أضيفت إ ل��ي��ه باعتباره فيلما
ً
ً
روائ��ي��ا ول��ي��س وث��ائ��ق��ي��ا ،لكني
ً
أعتبره واقعيا يمنح الشباب

األم���ل ويجعلهم أك��ث��ر ث��ق��ة في
موهبتهم فيسعون إلى تحقيق
ً
أهدافهم ،وإذا وجدت دورا في
ً
التمثيل قريبا إلى شخصيتي
فربما ّ
أكرر التجربة.

ميريام فارس ترقص بعفوية

أعمل على
أغان منفردة
أطرحها
ً
تباعا
ميريام فارس

Mbc
ي�������رى ال����ب����ع����ض ف�����ي ت����ع����اق����د م���ح���م���د ع���س���اف
ً
االحتكاري مع  mbcفقدانه فرصا آخ��رى يمكن
ً
أن يقدمها ب��ع��ي��دا ع��ن ال��م��ج��م��وع��ة .ي��وض��ح في
ً
هذا المجال{ :ليس صحيحا ،ألن العالقة بيننا
ليست ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اح��ت��ك��ار ال��ع��م��ل ب��ل مرتبطة
ً
بتقديم األفضل دائما ،وثمة تفاهم كامل بيننا

أطلق النجم اللبناني عالء زلزلي خالل مؤتمر صحافي
ف��ي ف��ن��دق {دام����ا روز} ب��دم��ش��ق ،أغنيته ال��ج��دي��دة {قلبها
بيساع ال��ك��ل} وال��ت��ي ت��ت��ن��اول اح��ت��ض��ان س��وري��ة الشعوب
العربية كلها.
وب َّ��ي��ن مدير وح��دة الشركات وك��ب��ار العمالء ف��ي شركة
{سيريتل} ابراهيم برهوم أن الشركة تفتخر بشراكتها مع
النجم زلزلي الذي يغني لسورية ألنه في موهبته يشاركها
المشاعر والفرح والفخر.

في النقاط كافة ،والمناقشات التي نجريها يكون
هدفها أن أقدم ما يضيف ّ
إلي ،وأستفيد من خبرة
القيمين .كما أن مساحة انتشار المجموعة في
ً
ً
الوطن العربي تجعلني دائما قادرا على الوصول
إلى الجميع من المحيط إلى الخليج ،وهي ميزة
كبيرة}.

«كيفك إنت» سبب شهرتي
كليب
فيديو
فرحات:
جوليان
ً

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي فيديو لميريام
فارس وهي ترقص بطريقة عفوية وحماسية على أنغام
أغنية خليجية كانت تؤديها في إحدى حفالت األعراس.
وتفاعل جمهور فارس مع الفيديو فتخطى عدد معجبيه
ً
الـ 129ألفا ،باإلضافة إلى تعليقات كثيرة أشارت إلى عفوية
النجمة اللبنانية وانسجامها مع الرقص.

منير بو عساف
رزق مولوده األول

• يرى باميال الكيك «وحشا» في التمثيل

ب��رز الممثل اللبنان��ي جوليان فرحات ف��ي دور البطولة أّإلى
«وهل
جان��ب المخرجة والكاتبة والممثل��ة نادين لبكي في
ً
لوي��ن» ،كذلك ش��ارك ف��ي «وينن» مع كارم��ن ّلبس ،أيضا
ظه��ر ب��أداء َالفت ف��ي عال��م الفيدي��و كليبات م��ع ميريام
فارس في «كيفك إنت».
بيروت -ةديرجلا

ً
ً
يش��ارك فرح��ات راهن��ا في «الح��ب الحقيق��ي» بطال إلى
جان��ب بامي�لا الكيك ،وينال المسلس��ل نس��بة مش��اهدة
ّ
عالي��ة .ف��ي حدي��ث أخي��ر مع��ه أك��د الممث��ل اللبنان��ي أن
الجمه��ور على موعد مع ج��زء ثان من العمل ،وتحدث عن
أمور كثيرة.
منير بو عساف

•

كشف الممثل اللبناني جوليان
ف������رح������ات أن ف ِّ�����ري�����ق ع����م����ل {ال����ح����ب
ً
ً
الحقيقي} ي��ح��ض��ر ج����زء ا ث��ان��ي��ا من
ال��م��س��ل��س��ل س ُ���ي���ع���رض ف���ي رم��ض��ان
المقبل ،مؤلف من  50حلقة.
وع������ن إص���������داء ال���ع���م���ل ق������ال إن���ه���ا
إيجابية ،ال سيما بالنسبة إليه .حتى
إن البعض يسمي المسلسل {ركان}
ً
(دوره في العمل) ،موضحا أن هذه
الشخصية مركبة ،وتشبهه ف��ي ما
تملك م��ن طيبة و ص���دق ،لكنه أكثر
ً
ً
انفتاحا وهدوء ا.
كالم فرحات جاء في برنامج Spot
 onع��ب��ر {ص�����وت ل��ب��ن��ان}  ،93.3مع
اإلعالمي رالف معتوق.
ّ
ّ
وأكد الممثل اللبناني أنه يفضل
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ع��م��ل واح���د واالل��ت��زام
ً
به ،موضحا أنه يرفض منذ صغره
التعلق بالماديات ويلزم نفسه بأن
ً
يكون جاهزا للخسارة .كذلك أوضح
أنه إلى جانب التمثيل له أعمال في
الدبلجة ،ورغم أن المردود غير كاف
فإنه اعتاد هذا النمط.
ولما كانت أعمال فرحات محدودة،
فربما يتساءل البعض هل السبب أن
أج��ره مرتفع؟ ق��ال{ :أكثرية أعمالي،
ال سيما تلك ال��ع��ائ��دة إل��ى التالمذة
من دون مقابل م��ادي .بالنسبة إلى
ال��م��ش��اري��ع األح����رى ،ف��أن��ا ال أف��اوض
ً
كثيرا على السعر فإما أن يقبلوا أو
ً
يرفضوا} .وأشار إلى أنه بعيد أيضا
م��ن ال��ص��داق��ات م��ع ش��رك��ات اإلن��ت��اج.
وع���ن ع����روض ج���دي���دة ذك����ر{ :أت��ل��ق��ى
ات���ص���االت م���ن ش���رك���ات إن���ت���اج ،لكن
ّ
التحدث عنها ألنني لم
أفضل ع��دم
أقبل بأي عرض بعد}.

ورفض الممثل أن تكون مشاركته
في فيلم {وهأل لوين} مع نادين لبكي
{ص��ن��ع��ت��ه} ،ول��ك��ن��ه م��دي��ن للمخرجة
والممثلة فهي اكتشفته ،قال .إال أنه
ع��م��ل ع��ل��ى ن��ف��س��ه وع���رف���ه ال��ج��م��ه��ور
ال��ل��ب��ن��ان��ي م����ن خ��ل��ال ف���ي���دي���و ك��ل��ي��ب
{ك��ي��ف��ك ان����ت} م��ع م��ي��ري��ام ف����ارس ،إذ
ً
أعطاه الشهرة ،موضحا أنه لم يكن
ً
ً
يوما صديقا للفنانة اللبنانية لكنه
ي��ح��ت��رم��ه��ا .أم���ا ال��ج��وائ��ز ف�لا تعنيه
وهو ينتقد الحفالت التكريمية ألنها
ب��اع��ت��ب��اره ع�لاق��ات ص��داق��ة ال أك��ث��ر،
والفن {حرام} تقييمه.
هل يقبل بجائزة إن عرضت عليه؟
أجاب{ :بطبعي ال أرفض ،فالرفض ال
يخلو من التكبر .لكنني أجيرها إلى
فريق العمل}.
ال���م���م���ث���ل اآلت�������ي م����ن م����ج����ال ال��ف��ن
ً
والرسم تحديدا ،لماذا يبدي انزعاجه
من كل دخيل على التمثيل؟ أوضح:
ً
{أع��م��ل م��م��ث�لا وال م��ه��ن��ة أخ����رى ل��ي.
ك��ن��ت ف��ي م��ج��ال التصميم وتوقفت
عنه ألجل التمثيل}.
فرحات الذي توقف عن تحصيله
العلمي في الجامعة الضطراره إلى
ال��ع��م��ل ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة ،ك��ش��ف حبه
ل���ل���م���س���رح ل���ك���ن ل���ي���س ع���ل���ى ح��س��اب
الشاشة ،رفيقته منذ أيام الطفولة.

مبادئ وتجربة صعبة
{التمثيل موهبة وفي أوقات الفراغ
إن لم أذهب نحو الطبيعة أرسم ،وال
ق��ي��ود ب��ي��ن��ي وب��ي��ن ال���ن���اس وه���و ما
ي��م��ك��ن رص����ده ف���ي م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي وق��د أنشر أي ش��يء من

دون س��ب��ب} ،ق��ال ف��رح��ات المتمسك
ب��م��ب��ادئ اب��ن الضيعة م��ن الضيافة
واللياقة التي ال تخلو م��ن الخجل.
كذلك ال كبير عنده ويتشارك ساعات
التصوير مع فريق العمل والممثلين،
فعالقة ص��داق��ة تجمعه م��ع كثيرين
ف��ي ال��وس��ط واألق�����رب إل��ي��ه ال��م��خ��رج
جوليان معلوف ،ونيكوال معوض
الذي وصفه بالصادق والمحبوب .
شخصيته العفوية يسعى فرحات
إل���ى ال��ح��ف��اظ عليها ،ف��ه��ي ت��ؤم��ن له
ال���راح���ة وي��س��ت��خ��دم ال��ص��دق كسالح
وي�����ق�����ول ال���ح���ق���ي���ق���ة م���ه���م���ا ع��رض��ت��ه
للخطر ،كما ذكر.
وذه������ب ف����رح����ات ب���ص���راح���ت���ه إل���ى
أق��ص��ى ال���ح���دود خ�ل�ال ال��م��ق��اب��ل��ة ،إذ
اع��ت��رف ب��أن��ه أدم���ن ال��م��خ��درات فترة
طويلة ،لكنه منذ نحو السنة توقف
ع��ن ذل��ك .وش���رح{ :ل��ج��أت إل��ى السفر
ّ
وتعرفت إلى المزيد في هذا العالم،
وأتمنى من الجميع أال يدمنوا هذه
ً
العادة ألن الرجوع عنها صعب جدا}.

شارك الشاعر منير بو عساف متابعيه عبر صفحته الرسمية
على أحد مواقع التواصل االجتماعي صورة بعد والدة طفله في
المستشفى بدا فيها وهو يمسك بقدمه الصغيرة وعلق عليها:
ّ
لطليت ّ
ولما لمع فجرك ،ما عدت قادر أنا لحظة على
{من لحظة
ّ
ّ
هجرك ،مش بس روحي معلقة بعيونك وقلبك ،صارت الروح معلقة
بكل إصبع بإجرك}.

سيرين عبدالنور :ابنتي بين
ً
الورود دائما
جوليان فرحات
ويختم{ :الممثل إنسان ،وقد يسيطر
عليه الضعف}.
ف��ي ات��ص��ال م��ع الكاتبة والممثلة
لمى مرعشلي ،أشادت بأداء فرحات
وقالت{ :أجمل ما يختبره الكاتب أن
تتجسد الشخصية أ م��ا م��ه بطريقة
أج����م����ل م����م����ا ك���ت���ب���ه���ا ،ودور رك�����ان
ص��ع��ب ف��ه��و ي��ج��م��ع ب��ي��ن العصبية

واإلح���س���اس} .وأش���ارت إل��ى أن��ه��ا لم
ت��واج��ه مشاكل م��ع جوليان فرحات
ف����ي ال���ت���ص���وي���ر ،ك���اش���ف���ة أن ال���ج���زء
ً
الثاني من المسلسل يختلف تماما
عن األول.

On- Off
في فقرة  on – offوضع جوليان فرحات المنتج مروان
ح��داد في خانة ال��ـ{ :offمن دون سبب وال معرفة شخصية
ً
ً
بيننا ولست متحمسا للتعرف إليه ،إال إذا عرض علي عمال
ً
مثال أو في مناسبة أخرى}.
نادين لبكي { :onعاتبة علي فأنا تحدثت عنها بطريقة غير
الئقة نابعة عن ي��أس ونشرت فيديو غير الئ��ق خ�لال حملتها
لالنتخابات البلدية ،وال يهمني تكرار التجربة معها}.
كذلك جاء في في خانة الـ onكل من :سيرين عبد النور،

ون��ادي��ن ال���راس���ي ،وب��اس��م مغنية ،ون��دي��ن ن��ج��ي��م ،وي��وس��ف
الخال {فهو محترم وممثل جيد} ،وباميال الكيك {الوحش
ف��ي ال��ت��م��ث��ي��ل} ،وم��ي��ري��ام ف����ارس ،وان���دري���ه ن���اك���وزي ،ورام���ي
ً
عياش ،ومنى طايع موضحا أنه ال يعرفها ولكن ما سمعه
عنها جيد .وفرحات ال يتابع كارلوس ع��ازار كما ق��ال ،وال
ً
يعرف وسام صليبا وال كلوديا مرشليان! غامزا {من هما؟}،
وال يحب تمثيل داليدا خليل .واختار الـ offلكل من هيفاء
وهبي وأحالم.

سيرين عبدالنور
نشرت النجمة سيرين عبدالنور على حسابها على أحد مواقع
التواصل االجتماعي صورة البنتها وهي ترسم بقلم على الهاتف
ّ
من دون إظهار وجهها .وعلقت عليها« :بعلم النفس رسم الفتيات
للورود واألزه��ار والفراشات يعبر عن صفاء وراحة في النفس...
الحمدلله كل الوقت تاليا بين الورود والفراشات ...شوفو إيديها
شو صغار».
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عالمات مبكرة اللتهاب المفاصل الروماتويدي
مرضية يهاجم فيها الجهاز المناعي المفاصل ّ
التهاب المفاصل الروماتويدي حالة ّ
فيسبب التهابها.
ً
ولحسن الحظّ ،
يؤدي اكتشاف عالمات هذا االلتهاب باكرا إلى تشخيص مبكر ،من ثم إلى العالج المناسب.

النساء
أكثر عرضة
لاللتهاب
ً
مقارنة بالرجال

ً
تظهر أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي عموما على اليدين
ّ
تضرر المفاصل،
والمعصمين والقدمين .أما العالج المبكر فيمنع
واإلعاقة في نهاية المطاف.
ً
حين يكون الجهاز المناعي سليما ،يساعد في محاربة العدوى،
ولكن لدى من يعاني هذا النوع من االلتهاب ،يهاجم الجهاز المناعي
ّ
بطانة المفصل عن طريق الخطأ ما ّ
يؤدي إلى
الخاليا الموجودة في
ً
ّ
ّ
ّ
فتتورم وتيبس وتسبب ألما.
التهاب المفاصل
ّ
يمر من يعاني التهاب المفاصل الروماتويدي بمراحل ال يختبر
ّ
فيها أي عارض ،وبمراحل أخرى تشتعل فيها األعراض ،فيما ال تتوافر
ّ
طريقة للشفاء .ولكن بفضل العالج المناسب والرياضة
اليوم أي��ة ّ
ُ
ّ
ّ
المعتدلة يخف األلم .أما إذا ترك هذا المرض من دون أي عالج ،فتتلف
المفاصل والغضروف والعظام في المناطق المصابة.

عالمات مبكرة
ُ ِّ
شكل ّ
تيبس المفصل وألمه
ي
ّ
العارضين األساسيين اللتهاب
المفاصل ال��روم��ات��وي��دي .ولكن
قبل حدوثهما ،يختبر المريض
�ذار م �ب �ك��ر ٍة ،يرتبط
ع�ل�ام� ِ
�ات إن � � ّ ٍ
بكيفية شعور المريض
بعضها
ّ
ً
عموما ،في حين تتعلق أخرى
ً
بالمفصل تحديدا .كذلك يرتفع
اح � �ت � �م� ��ال اإلص � ��اب � ��ة ب��ال �ت �ه��اب
المفاصل الروماتويدي بظهور
األعراض التي تصيب المفاصل،
ً
خ � �ص� ��و ص� � ّ�ا إذا ك� ��ا ن� ��ت ج �ه �ت��ا
الجسم متأثرتين.
ي � �س� ��اع� ��د اك � �ت � �ش� ��اف ع �ل�ام� ��ات
ال� �ت� �ح ��ذي ��ر ه� � ��ذه ب� ��أق� ��رب ف ��رص ��ةٍ
ممكنةٍ في نيل العالج المناسب،
ومن بينها:

التعب:
قبل م��واج�ه��ة ّ
�ارض
أي ع�
ٍ
آخ � � � � � ��ر ،ي � �ش � �ع� ��ر ال � �م � �ص� ��اب
ب � � ��ال� � � �ت� � � �ه � � ��اب ال� � �م� � �ف � ��اص � ��ل
ال� � � ��روم� � � ��ات� � � ��وي� � � ��دي ب� �ت� �ع � ٍ�ب
ونقص في ّالنشاط،
شديد
ٍ
ٍ
وباالكتئاب ،ما يؤثر في:
ّ
اليومية.
 النشاطاتّ
 العالقات االجتماعية.ّ
الجنسية.
 العالقةّ
اإلنتاجية في العمل.
-

ّ
التيبس:
ُيضاف ّ
تيبس المفاصل إلى
الئحة العالمات المبكرة التي
ّ
ت � ��دل ع �ل��ى اإلص ��اب ��ة ب��ال �ت �ه��اب
ال � �م � �ف� ��اص� ��ل ال � ��روم � ��ات � ��وي � ��دي،
ً
ف �ي �ص �ي��ب م� �ف� �ص�ل�ا أو اث �ن �ي��ن
ً
األص��اب��ع غالبا،
صغيرين ف��ي ّ
ً
ّ
يستمر ّأياما
ببطء لكنه
ويأتي
ٍ
عدة.
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ال� �ت� �ي � ّ�ب ��س
ّ
دة،
ال��ذي يصيب مفاصل م�ح��د ٍ
ّ
ّ
العام بالتيبس
ُيعتبر الشعور
ف��ي الجسم ع�لام��ة مبكرة على
اإلص ��اب ��ة ب��ال �ت �ه��اب ال�م�ف��اص��ل
الروماتويدي.
يشعر ال�م��ري��ض ب�ه��ذا ال�ن��وع من
ّ
التيبس بعد البقاء من دون حركة
لوقت طويل ،أو عند الصباح.

ّ
رقة المفاصل:

ّ
تصيب رقة المفاصل اليدين
ُ
والقدمين وتعتبر عالمة مبكرة
ّ ً
نموذجية من التهاب المفاصل
ال� ��روم� ��ات� ��وي� ��دي .ف� ��ي ال� �ي ��دي ��ن،
ّ
يشعر المريض بأن المفصل في
ال��وس��ط وع�ل��ى ق��اع��دة األص��اب��ع
رق �ي��ق خ �ل�ال ال �ح��رك��ة أو حين
يضغط عليه.
فتكون المفاصل
القدمين،
ّأما في
ً
على قاعدة األصابع رقيقة وموجعة،
ما يدفع بالمريض إلى المشي على
َ
كعبي قدميه أو رفع أصابعه.

يشعر ا ل�م��ر ي��ض بالتعب
ج � ّ�راء ّ
رد ف�ع��ل ال�ج�س��م على
االلتهاب في المفاصل.

في المراحل
األولى يواجه
المريض صعوبة
في ثني معصمه
إلى األمام
والخلف

ال� ��روم� ��ات� ��وي� ��ديّ ،
ورب� � �م � ��ا ت �ك��ون
ً
ت��أث �ي��را غ �ي��ر م �ب��اش� ٍ�ر ل�لال�ت�ه��اب،
ف�ح�ي��ن ي�ش�ع��ر ال�م��ري��ض بالتعب
ّ
ّ
شهيته وبالتالي
والحمى ،يفقد
يخسر وزنه.

ّ
الحمى الخفيفة:
ي� �ش� �ع ��ر ال � �م � �ص� ��اب ب � �ت� � ّ
�وع� � ٍ�ك،
ً
ً
ويعاني ارتفاعا بسيطا في حرارة
جسمه ،وهي عالمة مبكرة ترافق
ً
أح�ي��ان��ا ال�ت�ع��ب وت�س�ب��ق ّأي ��ة آث��ار
ملحوظة على المفاصل.

خسارة الوزن:
ِّ
ت� �ش ��ك ��ل خ � �س� ��ارة ال � � � ��وزن غ�ي��ر
ال�م�ب� ّ�ررة ال�ع�لام��ة الثالثة التي
ً
تنذر مبكرا باإلصابة بالتهاب
ال� �م� �ف ��اص ��ل

ألم المفاصل:
إحدى عالمات التهاب المفاصل
ال ��روم ��ات ��وي ��دي أل � � ُ�م ال �م �ف��اص��ل ف��ي
األصابع والمعصمين والقدمين ،إذ
ّ
ي��ؤدي االلتهاب إل��ى سماكة بطانة
ّ
ويتسبب بإفراز مزيد من
المفصل
سائل المفصل.
كل من هذين العاملين يضغطان
على الكبسولة التي تحيط بالمفصل
وي� � ��وت� � ��ران ال � �ن � �ه ��اي ��ات ال �ع �ص �ب� ّ�ي��ة
الموجودة فيها ،ما ّ
يسبب األلم.

ّ
تورم المفصل:
ٌ
ال� �ت � ّ
�ورم ف��ي م�ف��اص��ل ال �ي��دي��ن وال �ق��دم �ي��ن ع�ل�ام��ة أخ ��رى الل�ت�ه��اب
ّ
ُ
المفاصل الروماتويدي ،وهو يظهر مع تقدم المرض ،فيما يعتبر
ّ
التورم البسيط عالمة مبكرة.

احمرار المفصل:
ِّ
ُي� � � �ش � � ��ك � � ��ل ت � � �غ� � � ّ�ي� � ��ر ل� � ��ون
البشرة ف��ي محيط مفاصل
ال� �ي ��دي ��ن وال �ق ��دم �ي ��ن ع�لام��ة
أخ � ��رى الل �ت �ه��اب ال�م�ف��اص��ل
ال ��روم ��ات ��وي ��دي ،إذ ي� ّ
�وس��ع
االل�ت�ه��اب ش��راي�ي��ن ال ��دم في
ال �ب �ش ��رة ال �م �ح � ّي �ط��ة ب� ��ه ،م��ا
ي� � ّ
�ؤدي إل ��ى ت��دف��ق ك�م�ي��ة دم
أك �ث��ر ف�ي�ه��ا ،ف�ت�ب��دو ال�ب�ش��رة
حمراء اللون.

دفء المفصل:
ي���� ّ
�ؤدي االل � �ت � �ه� ��اب إل� � ��ى دفء
ال �م �ف��اص��ل ال � ��ذي ق ��د ي �ظ �ه��ر قبل
ً
ِّ
ّ
والتورم ،ويشكل أيضا
االحمرار
إحدى العالمات المبكرة اللتهاب
المفاصل الروماتويدي.

الخدر والوخز:
ف��ي ح��ال أص��اب الخدر
والقدمين،
والوخز اليدين ٌ
ف� � � �ه � � ��ذه ع� �ل� ��ام� � � ��ة أخ� � � ��رى
ٌ
مبكرة اللتهاب المفاصل
الروماتويدي ،إذ يضغط
األخ�ي��ر على ال�ع�ص��ب ،ما
ّ
يتسبب بفقدان اإلحساس.

التراجع في مجال
الحركة:
ف � ��ي ال � �م� ��راح� ��ل األول � � � ��ى م��ن
التهاب المفاصل الروماتويدي،
ي � ��واج � ��ه ال � �م� ��ري� ��ض ص �ع��وب��ة
ف��ي ث �ن��ي م�ع�ص�م��ه إل ��ى األم ��ام
ّ
تطور المرض،
والخلف .وم��ع
ّ
ي��ؤث��ر ال�ض��رر ف��ي المفصل في
األربطة واألوتار ،فيصعب على
المريض ثنيها وتصويبها.

إصابة المفاصل في
الجهتين:
من الشائع أن ُيصاب مرضى
التهاب المفاصل الروماتويدي
ب��أع��راض ف��ي المفاصل ذاتها
ع �ل ��ى ال �ج ��ان �ب �ي ��ن ،ول� �ك ��ن ث�م��ة
استثناء ات.

الرضاعة
ّ
الطبيعية تقلل
خطر اإلصابة
بهذا االلتهاب

ُ
إذا ت� � � ��رك ال � �ت � �ه� ��اب ال �م �ف��اص��ل
ّ
لاج ،أدى
الروماتويدي من دون ع� ٍ
ضرر في المفاصل والغضروف
إلى
ٍ
المحيط بها والعظام القريبة منها،
ّ
ّ
بتشوه المفاصل.
يتسبب
ما
كذلك ّ
يؤدي التهاب المفاصل

ال� ��روم� ��ات� ��وي� ��دي ال � �م � �ت ��روك م��ن

مضاعفات

دون عالج إلى كتل ّ
قويةٍ تظهر
ٍ
ٍ
على المفاصل أو بالقرب منها
ُ
ّ
وتدعى العقيدات الروماتويدية،
ًّ
ً
وغالبا ما يربطها الناس نظريا
بهذا المرض.
باإلضافة إل��ى ت�ش� ّ�وه المفاصل
�دي��ة ،ي� ّ
وال�ع�ق�ي��دات ال��روم��ات��وي� ّ
�ؤدي

ي�ج�ه��ل األط� ّ�ب��اء ال�س�ب��ب ال��ذي
ي ��دف ��ع ب��ال �ج �ه��از ال �م �ن��اع��ي إل��ى
م �ه��اج �م��ة ال �م �ف��اص��ل ف ��ي ج�س��م
ال� �م� �ص ��اب ب��ال �ت �ه��اب ال �م �ف��اص��ل
ال ��روم ��ات ��وي ��دي .م ��ع ه � � ّ�ذا ،ف�ث� ّ�م��ة
عوامل يعرف الباحثون أنها تزيد
خطر إصابة الفرد بهذه الحالة
ّ
المرضية ،من بينها:
ً
• الجنس :النساء أكثر عرضة
اللتهاب المفاصل الروماتويدي

عوامل خطر

التهاب المفاصل الروماتويدي إلى:
• متالزمة النفق الرسغي.
• التهاب في مناطق أخ��رى من
الجسم ،كالعينين والقلب والرئتين.
• ارت�ف��اع خطر اإلص��اب��ة بنوبةٍ
ّ
ّ
دماغيةٍ .
قلبيةٍ وسكتةٍ

ٌ
ً
ُ
مقارنة بالرجال .أجريت دراس��ة
ً
ّ
ع��ام  2011وأظهرت أن ام��رأة من
 12ام� ��رأة ت �ص��اب ب �ه��ذا ال�م��رض
ً
رجل من  20رجال.
مقابل ٍ

ً
ع ��ام  2016راب� �ط ��ا ب �ي��ن ال�س�م�ن��ة
وبين االرتفاع الطفيف في خطر
اإلص � ��اب � ��ة ب ��ال �ت �ه ��اب ال �م �ف��اص��ل
الروماتويدي.

• ال �ت��دخ �ي��ن :ك �ش �ف��ت دراس� ��ة
ّ
عام  2009أن التدخين يضاعف
خطر اإلصابة بالتهاب المفاصل
ويسرع ّ
ّ
تقدمه.
الروماتويدي

ف � � � � � ��ي ال� � � � �م� � � � �ق � � � ��اب � � � ��ل ،وج� � � ��د
ّ
ال �ب��اح �ث��ون ع��وام��ل ت�ق��ل��ل خطر
اإلص ��اب ��ة ب��ال �ت �ه��اب ال�م�ف��اص��ل
ال� � ��روم� � ��ات� � ��وي� � ��دي ،م � ��ن ب �ي �ن �ه��ا
ّ
الطبيعية ،ذلك بحسب
الرضاعة
دراسةٍ أجريت عام .2014

• الوزن الزائد :وجدت دراسة

استشارة الطبيب

ً
ّ
يتوجه فورا إلى
على من يواجه عالمات مبكرة من التهاب المفاصل الروماتويدي وأعراضه أن
ّ
الطبيب ،فاألخير يساعد في كشف المرض وينصح المريض باتباع العالج المناسب لحالته.
ّ
ّ
ُيشار إلى أن التشخيص والعالج المبكرين اللتهاب المفاصل الروماتويدي يقلالن احتمال
ّ
مواجهة مضاعفات هذه الحالة المرضية.

ُ
دواء للرشح يوقف نمو خاليا السرطان
�ذي
اكتش��ف باحث��ون أن دواء ان-أس��يتيل سيس��تين ال� ً
ُيس��تخدم لتخفيف أعراض الرش��ح العادي قد يس��ه م أيضا
في منع نمو الخاليا السرطانية بحرمانها من بروتينات بالغة
األهمية الستمرارها.

نشرت البروفس��ورة فيديريكا سوتجيا ،باحثة من كلية علوم
�اركت في
البيئ��ة والحياة في س��الفورد بالمملكة المتحدة ش� ً
وض��ع تقرير الدراس��ة ،وزمالؤها م��ا توصلوا إلي��ه أخيرا في
مجلة .Seminars in Oncology

تأمل البروفسورة فيديريكا سوتجيا
وزم�لاؤه��ا ب��أن ّ
يقربنا بحثهم الجديد
إل � ��ى ال� �ت ��وص ��ل إل � ��ى ع �ل�اج� ��ات ب �ع��دم��ا
اك�ت�ش�ف��وا كيفية مساهمة ان-أس�ي�ت�ي��ل
س�ي�س�ت�ي��ن ف ��ي وق ��ف ان �ت �ش��ار ال�خ�لاي��ا
السرطانية.
ان-أس�ي�ت�ي��ل سيستين ،ال ��ذي ُي��دع��ى
ً
أح �ي ��ان ��ا أس �ي �ت �ي��ل س �ي �س �ت �ي��ن ،دواء ال
يحتاج إلى وصفة طبية ومكمل غذائي
ً
ُيستخدم غالبا في التخفيف من أعراض
الرشح واإلنفلونزا ،كالسعال ،والصفير،
ً
والمخاط الكثيف .كذلك ُيستعمل أحيانا
لعالج جرعة األسيتامينوفين الزائدة،
وال�ت�ل�ي��ف ال�ك�ي�س��ي ،وم ��رض االن �س��داد
الرئوي المزمن.
ً
يتمتع هذا الدواء أيضا بخصائص
م �ض��ادة ل�لأك �س��دة ،م��ا ي�ع�ن��ي أن��ه ق��ادر
على الحد من تلف الخاليا الناجم عن
ً
ّ
اإلجهاد التأكسدي ،الذي يشكل خلال في
التوازن بين عوامل مؤكسدة قد تكون
م�ض��رة وم�ع��دالت الجزيئات المضادة
لألكسدة.
ت �ش �ي��ر س �ت��وج �ي��ا وف��ري �ق �ه��ا إل� ��ى أن
ً
بحوثا سابقة اكتشفت معدالت عالية
م ��ن اإلج� �ه ��اد ال �ت��أك �س��دي ف ��ي ال�خ�لاي��ا
ً
ال�س��دوي��ة ف��ي األورام ،خصوصا أورام
سرطان الثدي .والخاليا السدوية خاليا
تتألف منها األنسجة الضامة.
ي� ��وض� ��ح ال � �ب� ��اح � �ث� ��ون أن ال� �خ�ل�اي ��ا

ال �س ��دوي ��ة ف ��ي األورام ت �ط �ل��ق ،ع�ن��دم��ا
تتعرض ل�لإج�ه��اد ال�ت��أك�س��دي ،حمض
اللبنيك و{م��واد مغذية} أخ��رى تحتاج
إليها الخاليا السرطانية لتنمو.
ً
نظرا إلى هذه البيانات كافة ،افترض
ال� �ف ��ري ��ق أن خ� �ص ��ائ ��ص ان-أس� �ي� �ت� �ي ��ل
سيستين المضادة لألكسدة تسهم في
حرمان الخاليا السرطانية من المواد
المغذية.

الباحثون افترضوا أن
خصائص ان-أسيتيل
سيستين تحرم الخاليا
السرطانية من المواد
المغذية

«نتائج مشجعة»
نظريتهم ،أ ج��رى الباحثون تجربة
الختبار
ّ
ً
على  12ام��رأة شخص األطباء أخيرا إصابتهن
بسرطان الثدي في المرحلة صفر أو األولى ،وكن
ينتظرن الخضوع لجراحة الستئصال المرض.
ط � ��وال األس��اب �ي��ع ال �ث�ل�اث��ة ال �ت��ي ف �ص �ل��ت بين
تشخيص سرطان الثدي وبين الجراحة ،تلقت كل
ً
امرأة دواء ان-أسيتيل سيستين في الوريد مرة
ً
ً
أسبوعيا بجرعة  150مليغراما لكل كيلوغرام.
ُ َ
في األيام التي لم تعط المريضات هذا الدواء في
ً
الوريد ،تناولن جرعة فموية مرتين يوميا بلغت
 600مليغرام.
ُ
أخذت خزعة من ورم سرطان ثدي كل امرأة قبل
ً
الجراحة وخاللها ،ثم حللها الباحثون بحثا عن

ثالثة مؤشرات حيوية إلى مدى شراسة السرطانMCT4، :
 ،CAV1و .Ki67
كشفت الدراسة أن  Ki67تراجع في األورام بنسبة ،%25
ً
ً
في حين شهدت معدالت  MCT4انخفاضا حادا بلغ .%80
تشير هذه االكتشافات إلى أن العالج بدواء ان-أسيتيل
ّ
سيستين قد يشكل طريقة غير مكلفة أو سامة لوقف نمو
الخاليا السرطانية وانقسامها.
يذكر البروفسور مايكل ليسانتي ،باحث من كلية علوم
ً
البيئة والحياة في سالفورد شارك أيضا في وضع تقرير
ال��دراس��ة{ :تكون معدالت  MCT4السدوية العالية مقلقة
ألن�ه��ا ترتبط بسلوك ال�س��رط��ان ال�ش��رس وت��راج��ع فرص
ُ
ً
النجاة .لذلك تعتبر هذه النتائج مشجعة جدا}.

توابل ةديرجلا
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ً
ّ
ّ
كي تحيا حياة هانئة ...حدد أولوياتك
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تواصل

ً
ّ
إذا لتعيد تحديد ّ
أولوياتك،
تستهل كل شهر من السنة وأنت غارق في األعمال؟ حان الوقت
هل
ّ
ّ
الشخصية والمهنية! إليك الخطوة األولى :التحديث يعيد المتعة إلى حياتك .فيما يلي نصائح الخبراء.

معرفة الذات :تدوين الرغبات األولى
ً
عاما ّ
يدربون
أمضى خبراء نحو 25
ّ
م �س��ؤول �ي��ن س �ي��اس� ّ�ي �ي��ن واق �ت �ص��ادي �ي��ن،
ّ
فتوصلوا إ ل��ى النتيجة التالية :يعيش
ً
ّ
رج � ��ال ون� �س ��اء م �س��ي��ري��ن ،رغ� �م ��ا ع�ن�ه��م،
ب �م� ّ
�وج��هٍ آل � ّ�ي ل��م ي�ع��دل��ون��ه بنفسهم ول��م
ّ
ّ
يشغلوه حتى .في بعض األحيان ،يعود
السبب إلى قولهم «ال» لنفسهم ،لرغباتهم
وط �م��وح��ات �ه��م وح��دس �ه��م .ب��ال�م�خ�ت�ص��ر
المفيد ،ل��م ي�ج��رؤوا على االس�ت�م��اع إلى
ً
نفسهم .اس�ت�ن��ادا إل��ى ه��ذا ،يقترح عليك
ً
ً
الخبراء تمرينا بسيطا يعمل كآلة تقليم
في غابة أفكارنا ورغباتنا:
أحضر ورقة ّ
ودون عليها في الوسط
ّ
من األعلى« :رغباتي األولى» ،ثم اكتب:

في الثنائي :أعيدا النظر
في روزنامة ّ
الحب
ّ
ي� �ش ��رح ع� �ل� �م ��اء ال� �ن� �ف ��س أن ح �ي��اة
الثنائي منشأة يمكن تطويرها .حتى
إن ك��ان��ت أس��اس��ات �ه��ا ق� ّ
�وي��ة ،فيعتبر
ت��أه�ي�ل�ه��ا ورش� ��ة ع �م� ٍ�ل م �س �ت �م� ّ�رة ،ما
ّ
يشكل غنى العالقة وهشاشتها في آن.
ّ
لهذا السبب ،في حال مر أحد الطرفين
بحالةٍ من الروتين أو اإلحباط ،تكون
مناقشة الموضوع مع الطرف اآلخر
خطوة أساسية.

نملك مهارات
فريدة من
نوعها
ّ
تشكل جوهر
ّ
شخصيتنا

وقت االستماع إلى الذات:
اط ��رح األس �ئ �ل��ة ال�ت��ال�ي��ة ع�ل��ى ذات��ك
ّ
ودون أجوبتك:
م ��ا ال� ��ذي ي�ن�ق�ص�ن��ي ال� �ي ��وم ف ��ي ه��ذه
العالقة :الوقت أم االنتباه

الكلمة المفتاح رقم ... :1
الكلمة المفتاح رقم ... :2
الكلمة المفتاح رقم ... :3
ً
اس�ت��رخ ودع روح��ك ت��ذه��ب بحثا عن
اح�ت�ي��اج��ات��ك ال��وج� ّ
�ودي��ة :تحقيق ال��ذات،
وال�ع�لا ًق��ة ،والعمل وال�ع��ائ�ل��ة ...ال تفرض
رق � ��اب � ��ة ع� �ل ��ى ن� �ف� �س ��ك ،ب � ��ل دع رغ �ب��ات��ك
واح�ت�ي��اج��ات��ك ال��دف�ي�ن��ة تظهر ث� ّ�م ّ
دون�ه��ا
ب��ال �ت �س �ل �س��ل ح �س��ب أه� ّ�م �ي �ت �ه��ا .ت�ت��رج��م
ه��ذه ال�ك�ل�م��ات روح ال�ت� ّ
�وج��ه ال ��ذي ّ
تحب
انطالق
إضفاءه على حياتك وتعتبر نقطة
ّ ٍ
ّ
المستقبلية.
أساسيةٍ لخياراتك وقراراتك
ّ
الجنسية أم ال�م�ف��اج��أة...؟ ما
أم الرغبة
ه ��ي األم � ��ور ال �م �ه� ّ�م��ة ال �ت��ي خ�س��رن��اه��ا
مع ال��وق��ت؟ ما هي آخ��ر لحظات ّ
جيد ٍة
ٍ
ًّ
سويا؟ وما كانت عناصرها؟
أمضيناها
ّ
كيف أغذي هذه العالقة من جهتي؟
ّ
ب� �م� �ج � ّ�رد أن ت � �ح� ��دد اح �ت �ي ��اج ��ات ��ك،
تستطيع مصارحة الشريك بها.

وقت اإلدالء بالشهادة:
�ت م��ن ال��راح��ة وال�ت�س�ل�ي��ة مع
ف��ي وق � ٍ
ً
الشريك ،اسأله إذا كان حاضرا لسماعك.
ًّ
إيجابيا ،اب��دأ بالتعبير
إذا كان جوابه
ّ
ًّ
عن كل ما تجده ّإيجابيا في عالقتكما
ث� ّ�م أف�ص��ح ع��ن ت��وق�ع��ات��ك واألم ��ور التي
ّ ً
متحدثا عن مشاعرك فحسب
تفتقدها،
ّ
(تحدث باألنا وال تأتي على ذكر األنت
ً
ّ
أب��دا) ،ث��م اطلب منه التفكير في كالمك
واع � ��رض ع �ل �ي��ه م �ن��اق �ش��ة ه� ��ذه األف �ك��ار
ً
مجددا بعد أن يتساءل عنها بدوره.

وقت المشاركة:
ب � �م � �ج� � ّ�رد أن ي� �ع � ّ�ب ��ر ال � �ط� ��رف� ��ان ع��ن
ًّ
سويا
احتياجاتهما ،تبدأ مرحلة البحث
عن ّ
كيفية تلبيتها من خالل االلتزام
ال �ف��ردي ول�ك��ن م��ن دون تحديد
ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي س�ت�ع�ت�م��دان�ه��ا
ٍّ
ب ��ال� �ض ��رورة ،ب �ه��دف ت� ��رك ل�ك��ل
منهما ح��ري��ة اخ �ت �ي��ار ال��وت�ي��رة
ّ
واألس�ل��وب .نذكر أن م� ّ�دة المحاولة
ّ
تختلف حسب ما يناسب كل ثنائي.

وقت التقييم:
إل ��ى ّ
أي م ��دى ت �ق� ّ�دم �ن��ا؟ ه��ل نشعر
ّ
ّ
بتحس ٍن في عالقتنا؟ هل أشعر بأن

شريكي ّ
تفهمني؟ م��ا ال��ذي نستطيع
تحسينه بعد وكيف؟ ال يكمن الهدف
في تسليط الضوء على عيوب الشريك
أو وضع الئحةٍ بفشله ونقصانه ،بل
ف��ي اس�ت�ك�م��ال م �ش��روع ب �ن��اء ال�ع�لاق��ة
كشريكين وإعادة االنخراط فيها.

ً
● دافع {ابذل مجهودا} يرتكز على
ّ
ف��رض� ّ�ي��ة أن ال�ع�م��ل وال �ك��دح م��رادف��ان،
وال �س �ه��ول��ة وال �م �ت �ع��ة ه �م��ا ب��ال�ت��أك�ي��د
ّ
ّ
المضحي.
عدواك .كذلك يتفاقم سلوكك
ّ
�در المستطاع المهام
أولويتك :خذ ق� ّ
التي تجيدها وفضلها على غيرها.

في العملّ :
حدد الدوافع
ّ
الالشعورية:

ّ● دا ف� � � ��ع {إرض ه� � ��ذا ا ل� �ش� �خ ��ص}
ي�غ��ذي ه��اج��س القلق ب�ش��أن اآلخ��ري��ن
ّ
لدرجة إهمال ال��ذات .يعزز الخضوع
واإلح � � � �ب� � � ��اط ،ث � � � ّ�م ظ� � �ه � ��ور ال� �غ� �ض ��ب،
ّ
المهنية.
وع��دم ت�ق� ّ�دم��ك ف��ي مسيرتك

ال �ح��اج��ة إل� ��ى االع � �ت� ��راف ب ��ال ��ذات
وص �ع��وب��ة ق ��ول ك�ل�م��ة «ال» وال�ع�ج��ز
ّ
ف ��ي إدارة ال � ��وق � ��ت ...ي ��ؤك ��د ع �ل �م��اء
ّ
ّ
والمدربون على أن التحليل
النفس
ّ
التفاعلي أظهر توجهنا في العمل
ّ
الشعورية .في
حسب خمسة دوافع
ّ
يوجه دافع أو دافعان
معظم الوقت،
ّ
ّ
طريقتنا في التصرف والتفاعل .لكن
ّ
تحديد ال��دواف��ع كلها يساعدنا في
إضعاف قدرتها في السيطرة علينا،
م��ا يسمح لنا ب��ال�ت�ف� ّ�رغ ألول� ّ
�وي�ت�ن��ا:
إ ي�ج��اد المعنى لما نفعله والمتعة
فيه:
ّ
ً
● داف ��ع {ك ��ن م �ث��ال� ّ�ي��ا} ي�ح��ث��ك على
م� � �ط � ��اردة ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ،ف�ل��ا ت �خ��اط��ر
ّ
خشية أن تقع في الخطأ .كذلك يعزز
ّ
ال�ت��وت��ر وال�س�ل��وك ال��دف��اع��ي والبحث
ع � ��ن إق � � � ��رار ال� �م� �س ��ؤول� �ي ��ن ب �ف �ض �ل��ك.
ّ
أولويتك :أخذ المخاطرة المحسوبة
ّ
والتصاعدية.

ّ
أول � � ّ
�وي� � �ت � ��ك :ت� �ع ��ل ��م ك� �ي ��ف ت � �ق� ��ول «ال»
(لألعباء) و»نعم» (للمتعة).
ّ ً
�وي � � � ��ا} ي �س �م��ح
● داف � � � � ��ع {ك � � � ��ن ق � � � �
ب� �ت ��راك ��م ال� �ض ��رب ��ات ال� �س � ّ�ي� �ئ ��ة ال �ت��ي
ت� �ت� � ّع � ّ�رض ل �ه��ا وم �ت��اب �ع��ة ال �ط��ري��ق،
ّ
ً
ع ��اض ��ا ع �ل��ى ج ��رح ��ك .ي ��ول ��د س�ل� ّ�وك
ّ
«ال �ت �ي �ف �ل��ون» (أي أن ال ش ��يء ي��ؤث��ر
ب � � ��ك) ل � ��درج � ��ة ج � � ��ذب ال� �م� �س ��ؤول� �ي ��ن
ّ
ّ
االستبداديين والزمالء الفظين إليك.
أول � � ّ
�وي � �ت � ��ك :ت� ��واص� ��ل م� ��ع م �ش��اع��رك
(عواطفك ورغباتك) وأثبت نفسك.

● داف ��ع {أس� ��رع} ي��زي��د ال�م�ي��ل إل��ى
ّ
يغذيه
ال�ت�ش��ت��ت واالض� �ط ��راب ال ��ذي
ّ
ال� �خ ��وف م ��ن إه� � ��دار ال ��وق ��ت .ي�ح��ث��ك
ّ
ع� �ل ��ى االن � ��دف � ��اع وال � �ت� ��وت� ��ر وي �ح �ك��م
ّ
ع� �ل� �ي ��ك ب � �س� ��وء ت � �ق ��دي ��ر ال ّ� � � � ��ذات ألن
ً
األه� � ��داف ن� � ��ادرا م��ا ت�ت�ح��ق��ق بسبب
ن �ق��ص ال �ت��رك �ي��ز وال� �م� �ث ��اب ��رة ل��دي��ك.
أولويتكّ :
ّ
بوضوح
تمهل لترى األمور
ٍ
أكثر من خالل رغباتك وقدراتك.

ّ
في اإلبداع :صمم ألبوم مواهبك

ّ
ً
يعتبر علماء النفس أننا جميعا
ن �م �ل��ك م� �ه ��ارات ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع�ه��ا
ّ
ّ
شخصيتنا :التواصل
تشكل جوهر
أو ال�ف�ك��اه��ة أو ال��رس��م أو األش �غ��ال
ال� �ي � ّ
�دوي ��ة أو ال �ط �ب��خ أو ال� �ع ��زف أو
ّ
التحليل ...ت�ع��زز اح�ت��رام ال��ذات في
ّ
ح ��ال ك��ن��ا ن�س�ت�خ��دم�ه��ا ب��اس�ت�م��رار.
في المقابل ،إذا بقيت متروكة ،من
ّ
باب اإلهمال أو الجهل ،فإنها تولد
ً
ً
إحساسا بالفراغ ،ونقصا بالمعنى
ً
ّ
ال ��وج ��ودي ،م��ا ي� ��ؤدي أح �ي��ان��ا إل��ى
االك�ت�ئ��اب أو ف �ق��دان االن��دف��اع .إليك
ّ
التقنيات البسيطة لتحصي
بعض
مواهبك.

ً
ّ
خصص وقتا لنفسك في فترة بعد
ّ
ّ
الظهر أو المساء .على مفكرة اكتب كل
ما قد ّ
ّ
عملية االستكشاف في
يسهل لك
ماضيك ،أو ألبوم ص��ور أو رسائل أو
بطاقات أو تذكارات...
أوقات
استرخ وانطلق في البحث عن
ّ ًٍ
ً
إيجابيا
في حياتك عرفت فيها شعورا
ًّ
قويا ،كالفخر أو الفرح ّأو الرضا ،بعد
ً
ً
ً
ً
إتمامك فعال شفويا أو فنيا أو فكريا أو
ً
ً
يدويا أو جسديا .في تلك اللحظة أدرك
ً
ّ
أن م��ا ق�م��ت ب��ه ك��ان ت�ع�ب�ي��را للشخص
الدفين في داخلك ول��م تحتاج إل��ى أيّ
مجهود خالله ،وه��و في المقابل ّ
قدم
ٍ
لك معنى ومتعة.

ع � ّ�دد مختلف ال�ح�ل�ق��ات ه��ذه ّ
ودون
القاسم المشترك الرئيس بينها :كنت
ً
أدير فريقا أو كنت أطهو الطعام أو كنت
أستمع إلى صديقي وأعطيه النصائح
وغ�ي��ره��ا .أل�ص��ق ف��ي دف�ت��رك ص��ورة أو
ّ
تجسد هذه اللحظات.
رسالة أو رسمة
ّ
ح � ّ�دد ال �ك �ف��اء ة ال �ت��ي ش��ك�ل��ت عنصر
ال �م �ت �ع��ة وال� �ع ��واط ��ف ب��ال �ن �س �ب��ة إل �ي��ك.
ّ
اليومية عن اللحظات
ابحث في حياتك
وال� �م� �ج ��االت ال �ت��ي ت�س�ت�ط�ي��ع خ�لال�ه��ا
ّ
الخاصة بك.
تنمية الكفاءة
ّ ً
ال � � �ت� � ��زم خ � ��ط � � ّ�ي � ��ا ت � �ك� ��ري� ��م ل �ح �ظ ��ات
لممارستك المنتظمة لموهبتك.

استعد السعادة عبر التنفس!
ِ
ّ
ً
ً ُ ّ
ّ
طبق التمارين التنفسية التالية عن طريق الفم خالل أول  10دقائق بعد استيقاظك صباحا على ّمر  14يوما كي تركز انتباهك على إيقاع تنفسك .إذا
أردت متابعة البرنامج بعد أسبوعين ،انتقل إلى التنفس عبر األنف.
ّ
وسع حجابك الحاجز
ال داع� � ��ي ك� ��ي ت�ن�ه��ض
م � ��ن س � ��ري � ��رك ل �ت �ط �ب �ي��ق
ه � ��ذا ال� �ت� �م ��ري ��ن! ت �م � َّ�دد
ف � ��ي س � ��ري � ��رك وض ��ع
وسادتك على بطنك.
ّ
ت� �ن ��ف ��س ب �ع �م ��ق م��ن
بطنك بما يضمن أن
ت��رت �ف��ع ال ��وس ��ادة أث �ن��اء
ال �ش �ه �ي��ق ،ث ��م تنخفض
راق � � � � � ْ�ب
أث � � �ن� � ��اء ال� � ��زف � � �ي� � ��ر.
ًِ
ال � ��وس � ��ادة ت ��زام� �ن ��ا م��ع
إرخ� ��اء م�ع��دت��ك .ك� ِّ�رر
التمرين  50مرة.

حركة التأرجح
اج �ل��س ع�ل��ى
ح��اف��ة س��ري��رك.

أثناء الشهيقّ ،
وس��ع بطنك فيما ُت ّ
حر ك
جسمك ببطء نحو األ م��ام .أثناء الزفير،
ارج ��ع إل��ى ال� ��وراء ك�م��ا ت�ف�ع��ل ح�ي��ن تريد
ال �ت �م��دد ع �ل��ى ك �ن �ب��ة :ش � ّ�د ب�ط�ن��ك وض� ّ�ي��ق
خ� �ص ��رك وازف� � � ��ر إل � ��ى أن ت � �ف� � ّ�رغ ال� �ه ��واء
تسمح ه��ذه ال�ح��رك��ة بالحفاظ
ب��ال�ك��ام��ل.
ّ
ع�ل��ى إي �ق��اع ت�ن��ف��س س�ل��س وه � ��ادئ .ك� ّ�رر
التمرين  20مرة.

وضعية مستوحاة من اليوغا
استند إل��ى ي��دي��ك وركبتيك ك��ي تصبح
ّ
ف��ي وض�ع�ي��ة «ال �ق��ط وال �ب �ق��رة» ال �ت��ي تشكل
ً
جزءا من وضعيات اليوغا .يجب أن ّ
تقوس
ُ ّ
ظ �ه��رك وت ��رخ ��ي ب�ط�ن��ك وت �خ��ف��ض جسمك
وترفع رأسك .ازفر بصوت مسموع ثم ارفع
ً
ً
ظهرك مجددا وازفر تزامنا مع تفريغ بطنك
ْ
ّ
ّ
أنزل رأسك ووجه
ونفخ الهواء من السرة ،ثم ِ
العصعص نحو األسفل .أثناء الشهيق ،أنزل
ً
وأرخ بطنك نحو األرض .أخيرا ،ارفع
جسمك
ِ

رأس ��ك وان �ظ��ر ن�ح��و ال�س�ق��ف .ك � ِّ�رر التمرين
 10مرات.

ً
قليال .أثناء الزفيرّ ،
شد بطنك
أح� ِ�ن ظهرك
وردفيكّ .
كرر التمرين  20مرة.

تمرين نفخ الشموع

خطوات لتفعيل التنفس

ازف � ��ر ب��إي �ق��اع ق �ص �ي��ر وع �م �ي��ق ل�ت�ش�غ�ي��ل
العضالت المرتبطة بحركة الزفير .بفضل
هذا التمرين ،ستتحرك عضالت بطنك .اجلس
وأسند ظهرك إلى جدار .يجب أن تشعر بأن
عضالتك تسحب ّ
السرة نحو الداخل .تظاهر
اآلن بأنك تنفخ الشموع أمامك .حين تزفر من
فمك ،دع الهواء يالمس الجهة الخلفية من
أسنانكِّ .
كرر التمرين  25مرة.

• ق� ّ�ي��م م�س�ت��وى ت �ق� ّ�دم��ك :ق�ب��ل ب ��دء ب��رن��ام��ج
التنفس الذي يمتد على أسبوعين ،ضع شريط
قياس حول عظم القفص الصدري وازفر بشكل
طبيعي ّ
ودون القياس ،ثم اشهق بشكل طبيعي
ً
ّ
ّ
ودون القياس مجددا .كرر االختبار نفسه بعد
أسبوع ثم بعد أسبوعين .يجب أن يزيد القياس
أثناء الشهيق وينخفض أثناء الزفير.

ّ
تمرين تنفسي مثالي

قف وض��ع ذراعيك على جنبك .يجب أال
ُ
�ف
ت �ح� ّ�رك ع�ن�ق��ك وص� ��درك وك�ت�ف�ي��ك ب��ل اك�ت� ِ
ب �ت �ح��ري��ك ب �ط �ن��ك وح ��وض ��ك ن �ح��و ال�خ�ل��ف
واألم ��ام .حين يتوسع بطنك نحو األم��ام،

• اس�ت��رج��ع ال �ه��دوء ب�س��رع��ة :اش�ه��ق وان�ف��خ
�وان
�وان واق �ط��ع أن�ف��اس��ك أرب ��ع ث� ٍ
بطنك أرب ��ع ث � ٍ
ثوان واقطع أنفاسك ثانيتين
ست
أخرى ثم ازفر
ٍ
ِّ
وكرر التمرين.
ّ
• قلد حيوانك األل�ي��ف :راق��ب أي حيوان
ف��ي محيطك و ق��م بما يفعله .ستالحظ أن

ب�ط�ن��ه ي�ن� َت�ف��خ أث �ن��اء ال�ش�ه�ي��ق م��ن دون أن
ُي ّ
حرك كتفيه.

ً
ال�م�ض��ادة ل�لأك�س��دة .ت�ب��رز منافع أخ��رى أيضا
ّ
وتحسن التركيز.
كتراجع القلق والعصبية

ّ
ّ
• ت �ن ��ف ��س ب �ع �م��ق وت� �خ ��ل ��ص م� ��ن ض�غ� ِّط��ك
النفسي :ثبت أن تقنيات التنفس العميق تخفف
اإلجهاد المؤكسد ،إذ ّ
تبين أن األشخاص الذين
يتنفسون بعمق من الحجاب الحاجز يسجلون
م�س�ت��وي��ات أدن ��ى م��ن ال�ك��ورت�ي��زول وي�ش�ع��رون
باسترخاء إضافي وتتحسن لديهم الدفاعات

اكتس ْب عادات تنفسية صحيحة :ال تخف
• ِ
ّ
من أن تبدو معدتك منتفخة حين تعيد تعلم
طريقة التنفس .هذه التمارين ّ
مجرد أداة إلعادة
ّ
ً
تكييف الجسم .حين تتعلم كيفية التنفس أفقيا
عبر الحجاب الحاجز ،ستزيد قوة جذع جسمك
وعضالت بطنك.

تطبيق لعالج الكآبة يحارب أعراضها
ً ً
المناطق ًالمعنية بمعالجة المشاعر وتراجع
يعاني مرضى اضطراب الكآبة الحادة عادة خلال في نشاط
نشاط في ً
فرط ً
الدماغً :
النشاط في مناطق الضبط المعرفي والتحكم في المشاعرّ .
لكن عالجا معرفيا-عاطفيا جديدا يرتكز على تطبيق يهدف اليوم
ً
إلى موازنة نشاط الدماغ في هذه المناطق كي تعمل معا بطريقة صحية.
تريسي بيدرسن
ي�ع�ت�م��د ت�ط�ب�ي��ق ج��دي��د ع�ل��ى «مهمة
ذاكرة األوجه العاطفية» ( ،)EFMTتقنية
ّ
طورها باحثان في كلية إيكان للطب في
ماونت سيناي .في ال��دراس��ة الجديدة،
ُ
ال �ت ��ي ن� �ش ��رت ن �ت��ائ �ج �ه��ا ف ��ي ال �م��ؤت �م��ر
العلمي ا ل�س�ن��وي لجمعية علم النفس
البيولوجي ،تبين أن هذه التكنولوجيا
ت�ق�ل��ل إل��ى ح��د ك�ب�ي��ر أع ��راض اض�ط��راب
الكآبة الحادة ،مقارنة بمجموعة الضبط.
أع��رب مرضى اض�ط��راب الكآبة الحادة

ع��ن ف��رط ن�ش��اط ف��ي األج�ه��زة العصبية
المرتبطة بمعالجة المشاعر ،كاللوزة
ً
الدماغية .إال أنهم واجهوا تراجعا في
النشاط في األجهزة المعنية بالضبط
المعرفي والتحكم في المشاعر ،كالقشرة
الجبهية األمامية.
ت�ع��ال��ج ال �ل��وزة ال��دم��اغ�ي��ة المحفزات
ال �ع��اط �ف �ي��ة ال � �ب � ��ارزة ،ف ��ي ح �ي��ن ت�ت��ول��ى
ال �ق �ش��رة ال�ج�ب�ه�ي��ة األم��ام �ي��ة بصفتها
ال �م��رك��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ال ��دم ��اغ عملية
تحديد ما إذا كانت المحفزات المتلقاة
تستحق التوقف عندها.
ُ
طلب من المرضى ،أثناء استعمالهم
ه��ذه التكنولوجيا ،تحديد المشاعر
البادية على مجموعة من األوجه .ومع
ً
كل وجه ،كان عليهم أن يتذكروا عددا
ً
م��ن األوج ��ه ال�ت��ي رأوه ��ا سابقا وب��دت
ع�ل�ي�ه��ا ال�م�ش��اع��ر ع�ي�ن�ه��ا .ي �ه��دف ه��ذا

النشاط إلى موازنة نشاط الدماغ في
تلك المناطق.
خالل هذه التجربة ،تبين أن العالج
ّ
حد من أعراض اضطراب الكآبة الحادة
َ
ب �ن �س �ب��ة  %42ب �ي ��ن م � ��ن ش � ��ارك � ��وا ف��ي
ال�ت�ج��رب��ة ط ��وال س�ت��ة أس��اب �ي��ع ،م�ق��ارن��ة
بنحو  %15.7في مجموعة الضبط ،التي
طلب منها أداء مهمة مماثلة باستخدام
أشكال بسيطة بدل المشاعر.

استهداف الخلل
ي��ذك��ر م �ط � ّ�ور ه ��ذا ال �ع�ل�اج ال��دك �ت��ور
ب��ري��ان إياكوفييلو ،ب��روف�س��ور مساعد
متخصص ف��ي علم النفس ف��ي ماونت
س�ي�ن��اي وم��دي��ر ال �ش ��ؤون ال�ع�ل�م�ي��ة في
شركة « :Click Therapeuticsالغاية من
هذا العالج استهداف الخلل في تفكير

م��رض��ى اض �ط ��راب ال �ك��آب��ة ال� �ح ��ادة ،أي
االح�ت�ف��اظ ب��األف�ك��ار السيئة ،والتركيز
عليها ،وال�ه��وس ب�ه��ا ،واالس�ت�م��رار في
التفكير ف�ي�ه��ا ،وذ ل ��ك بتنشيط هاتين
العقدتين (المعالجة العاطفية والضبط
المعرفي) في آن».
«وه � � �ك� � ��ذا ت� �ب� �ق ��ى م� �ن ��اط ��ق ال �ض �ب��ط
المعرفي الرئيسة نشيطة ،حتى عند
م�ع��ال�ج��ة م�ح�ف��زات ع��اط�ف�ي��ة ع��اب��رة ،ما
ي �م �ن��ح اإلن � �س� ��ان ال � �ق� ��درة ع �ل��ى ت �ع��دي��ل
ي �ق �ظ �ت��ه وان� �ت� �ب ��اه ��ه ب �غ �ي��ة ت� �ف ��ادي
االحتفاظ باألفكار السلبية» ،وفق
إياكوفييلو.
ع � �ل ��اوة ع� �ل ��ى ذل � � ��ك ،ت �ب��ره��ن
النتائج األولية أن لهذا العالج
ال ��رق� �م ��ي ال �ف��اع �ل �ي��ة ذات �ه ��ا
ك �م ��ا ال � �ع�ل��اج ب � ��األدوي � ��ة،
ً
ف � � �ض �ل ��ا ع � � ��ن أن� � � � ��ه أك � �ث ��ر

ً
ً
أم��ان��ا بكثير .إذا« ،مهمة ذاك��رة األوج��ه
العاطفية» عالج معرفي-عاطفي يعتمد
على تطبيق يتوافر على منصة Click
،Neurobehavioral Intervention
وه � ��ي م �ن �ص��ة ل �ل �ت �ف��اع��ل م ��ع ال �م��ري��ض
ً
فاعليتها مثبتة سريريا طورتها Click
.Therapeutics
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أمراض األطفال ...تعاملي معها بسالسة
ً
يتكرر السيناريو نفسه مع األطفال دوما :يمرضون وترتفع حرارتهم من دون سبب واضح .لذا
يسهل أن يرتبك الوالدان وربما ال يجيدان التعامل مع المشكلة في الظروف كافة .سرعان ما
يعود الوضع إلى طبيعته خالل أيام ،ثم ّ
تتكرر الدوامة نفسها من وقت إلى آخر .فيما يلي نظرة إلى
ً
األمراض األكثر شيوعا ،مع تبيان األعراض وطريقة العالج.
المناعة ميزة مكتسبة

في حالة التهاب
األنف البلعومي
ّ
نظفي أنف
الطفل بمصل
َ
ُمط ِّهر بمعدل
خمس مرات
ً
يوميا

ي �ح �ت��اج ج �ه��از ال �م �ن��اع��ة ل��دى
ال�ط�ف��ل إل��ى س �ن��وات ع��دة ق�ب��ل أن
ً
ينضج ويصبح ف��ا ع�لا بالكامل
ول��ن يتحسن وض�ع��ه ال �ع��ام قبل
ع�م��ر ال�س��اب�ع��ة .ل��ذا ي�ت�ك��ل الطفل
ع � �ن ��د ال � � � � � ��والدة ع � �ل ��ى األج � �س� ��ام
المضادة التي أخذها من والدته
للدفاع عن نفسه .يستمر مفعول
هذه الحماية طوال فترة الرضاعة
(إذا كنت ترضعين!) .ثم يضطر
الطفل إل��ى االت�ك��ال على مناعته
ال � �ت� ��ي ت � �ك� ��ون ف � ��ي ط � � ��ور ال �ن �م��و
واالنتظام ،لذا تتالحق األمراض
التي قد تصيبه .ربما تبدو تلك
األمراض مزعجة ولكنها تساهم
ً
أيضا في تحفيز جهاز المناعة
ّ
ال��ذي يتعلم م��ع م��رور ال��وق��ت أن
ّ
يتعرف إلى مختلف الميكروبات
ّ
ويحسن قدرته على مقاومتها.

فيروسات أم جراثيم؟
الفيروسات عناصر التهابية
ّ
وم�ج�ه��ري��ة ال ت�ت�م��ت��ع ب ��أي أي��ض
خاص بها ،ما يعني أنها تعجز
ع ��ن إن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة ال�ل�ازم ��ة كي
تتكاثر .ل��ذا تضطر الفيروسات
إل � ��ى اس �ت �ع �م ��ال أي � ��ض ال �خ�ل�اي��ا
ال�ح�ي��ة ال �ت��ي ت�ص�ي�ب�ه��ا .ف��ي ه��ذه
الحالة ،قد تثبت األدوية المضادة
ل� �ل� �ف� �ي ��روس ��ات ف��اع �ل �ي �ت �ه��ا دون
سواها.

أم� � ��ا ال� � �م� � �ض � ��ادات ال� �ح� �ي ��وي ��ة،
ف�ت�ك�ت�ف��ي ب��اس �ت �ه��داف ال�ج��راث�ي��م
(ك��ائ�ن��ات ح�ي��ة م��ؤل�ف��ة م��ن خلية)
ع �ب��ر م �ن��ع ت �ك��اث��ره��ا أو ال�ق�ض��اء
ع�ل�ي�ه��ا .ل�ي�س��ت أن� ��واع ال�ج��راث�ي��م
كافة خطيرة بالنسبة إلى الجسم.
ّ
ح �ت��ى أن ب �ع �ض �ه��ا م �ف �ي��د ك�ت�ل��ك
ال �م��وج��ودة ف��ي ال�ب�ي�ئ��ة المعوية
ّ
لتسهيل الهضم .يجب أن تتعلم
ال �خ�ل�اي��ا ال��دف��اع �ي��ة ل� ��دى ال�ط�ف��ل
التمييز ب�ي��ن ا ل�ج��را ث�ي��م الجيدة
وال �س �ي �ئ��ة .ع �ن��دم��ا ي �ح �ت� ّ�ك ج�ه��از
المناعة للمرة األولى بالجراثيم
أو ال �ف �ي��روس��ات غ �ي��ر ال �م��رغ��وب
ً
فيها ،سيطلق أجساما مضادة
ق� � ��ادرة ع �ل��ى م �ح��ارب �ت �ه��ا .وع �ن��د
ً
ّ
ال �ت �ع� ّ�رض ل�ه��ا الح �ق��ا ،سيتمكن
من التخلص منها بوتيرة أسرع.

معركة ضد الحبوب
رب� �م ��ا ت� �ك ��ون ال� �ف� �ي ��روس ��ات أو
الجراثيم أو الفطريات مسؤولة عن
األم��راض القابلة لالنتشار لكنها
ً
ُ
عدية جدا بغض النظر عن
تبقى م ِ
طبيعتها .ت �م� ّ�ر ف �ت��رة ق�ب��ل ظهور
ال�م��رض ث��م ت�ب��دأ األع ��راض وتبرز
الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية.
ال بد من تحديد العنصر الدخيل
في مرحلة مبكرة لمحاربته.

هربس الشفاه
يظهر التهاب الهربس في معظم الحاالت بين الشهر
السادس والسنة الثالثة .يمكن أن يمر من دون أن يالحظه
ً
أحد أو قد يسبب التهابا في الفم واللثة فتظهر حبوب
على الفم .يسهل التقاط هذه العدوى حين ّ
يقبل شخص
لديه حبوب الهربس الطفل فينقل له الفيروس .ي��زداد
احتمال نقل العدوى في هذه الحالة.
• األع ��راض :تظهر حبوب صغيرة على الجهة الداخلية من
ّ
الخد أو على اللهاة واللثة .كذلك يصاب الطفل بالحمى وتظهر
ّ
عقد تحت فكه وعلى مستوى عنقه ،ثم تضعف شهيته ويشعر
بالتعب .سرعان ما يعود الوضع إلى طبيعته خالل أسبوعين أو
ً
ثالثة أسابيع ،ظاهريا على األقل ،ألن الفيروس يترسخ في العقد
العصبية ويعود إلى الظهور بعد سنوات.
ً
ً
• ال� �ع�ل�اج :أع �ط��ي ط�ف�ل��ك ط �ع��ام��ا س��ائ�ل�ا ك��ي يسهل
ّ
عليه ابتالعه مع مسكن األل��م .لكن امتنعي عن إعطائه
الستيرويدات القشرية ،سواء كانت على شكل كريمات
ُ
ضعف الدفاعات المناعية فيتكاثر
أو أق��راص ،ألنها ت ِ
الفيروس بوتيرة أسرع.

الحصف الجلدي
جرثومة المكورات العقدية التي تنتشر خالل فصل
الصيف م�س��ؤول��ة ع��ن ه��ذا ال �م��رض ف��ي الطقس ال�ح��ار.
يمكن أن يلتقط الطفل ه��ذه ال �ع��دوى إذا خ��دش وجهه
ً
ً
بيدين قذرتين أو إذا لمس طفال آخر مصابا بالحصف.
تتراوح فترة الحضانة التي تسبق ظهور المرض بين
ثالثة وخمسة أيام.
• األع ��راض :تظهر بثور صغيرة وشفافة وممتلئة
بالقيح على األنف أو الفم أو مناطق أخرى من الجسم.
سرعان ما تتغطى بقشور عسلية اللون وتكون معدية
ً
جدا وتنتشر بسرعة إذا لم تعالج.
ً
ُ َ ّ ً
• العالج :يصف الطبيب مطهرا موضعيا مع صابون
وم �ض��اد ح �ي��وي ع �ل��ى ش �ك��ل ك��ري��م ي �ج��ب ده �ن��ه م��رت�ي��ن
ّ
تتوسع رقعة الحصف .يهدف العالج
في اليوم كي ال
ب��ال�م�ض��ادات ال�ح�ي��وي��ة إل��ى م�ن��ع وص ��ول ال�ج��راث�ي��م إل��ى
العظام والكلى .كذلك تؤدي تدابير النظافة الشخصية
ً
ً
ّ
وتقصي
دورا أ س��ا س �ي��ا  :ي�ج��ب أن تغسلي ي � َ�د ي طفلك
أظ�ف��اره وال تسمحي له باالحتكاك بأطفال آخرين إلى
أن ُيشفى.

مرض القالع
ً
ّ
مطول بالمضادات
ينجم هذا المرض عموما عن عالج

التهاب القصبات الهوائية
يبدأ كل شيء بنزلة برد بسيطة .تسيل إف��رازات األنف التي
تحتوي على القيح في الجهة الخلفية من الحنجرة قبل أن تنزل
إلى القصبات الهوائية.
ً
• األعراض :يكون السعال مصحوبا بالبلغم وتفوق حرارة
الطفل عتبة  38درجة .ال تدوم المرحلة الحادة أكثر من يومين
أو ثالثة أيام لكن يمكن أن يستمر السعال أكثر من أسبوع.
ً
• ال�ع�لاج :يصف الطبيب مسيال للبلغم لتفريغ اإلف ��رازات
ً
بسهولة .إذا كان االحتقان شديدا ،قد يصف جلسات من العالج
بالحركة التنفسية.

الزكام
َينجم الزكام عن ثالثة أن��واع من الفيروسات المعدية التي
ُ
تنقل عبر التنفس.
• األعراض :يتعكر مزاج الطفل ويبدأ بالبكاء وترتفع حرارته
ويرتجف ويشعر بتعب شديد .يمكن أن يلتهب جهازه التنفسي

الحيوية :تستغل الفطريات التي تعيش ف��ي األغشية
اختالل توازن البيئة الهضمية بسبب المضاد الحيوي
كي تتكاثر ويمكن أن تغزو الجهاز الهضمي كله .في
بعض الحاالت ،يلتقط الطفل العدوى خالل الوالدة إذا
كانت والدته مصابة بالتهاب مهبلي بسبب هذا النوع
من الفطريات.
• األعراض :تظهر طبقة من الحبيبات البيضاء داخل
الفم .إذا انتشرت في الجهاز الهضمي كله ،ستضعف
ً
شهية الطفل ويصبح برازه ّلينا وتظهر صفائح حمراء
حول الشرج.
• ال � �ع�ل��اج :ال ب ��د م ��ن اس �ت �ع �م��ال م� �ض ��اد م��وض �ع��ي
للفطريات طوال أسبوعين .يجب أن تغسلي مؤخرة طفلك
ّ
ً
أيضا بصابون مفرط الشحم ونظفي فمه بالماء .لكن ال
تستعملي الصابون الحمضي ألنه يعزز نمو الفطريات.

الطفح الوردي
إن��ه م��رض فيروسي ويمكن أن ينتقل بعد االحتكاك
بطفل آخ��ر مصاب بالفيروس .تتراوح فترة الحضانة
ً
التي تسبق ظهور المرض بين  5و 15يوما.
ً
ً
• األعراض :يبدو الطفل مرهقا جدا وترتفع حرارته.
خالل ثالثة أيام ،تختفي الحمى وقد يظهر طفح جلدي
على العنق والقفص الصدري .في هذه المرحلة ،يكون
الطفل اكتسب مناعة ضد هذا المرض.
• ال�ع�لاج :تظهر تشنجات بسبب الحمى ،ل��ذا يجب
تخفيض ال �ح��رارة .إذا ف��اق��ت ال �ح��رارة عتبة  38درج��ة،
انزعي مالبسه :ال يعني ارتجافه أنه يشعر بالبرد بل
العكس صحيح! كذلك ،يجب أن يأخذ الطفل اإليبوبروفين
والباراسيتامول كل أربع ساعات ،بشرط أن تكون الجرعة
مناسبة لوزنه .يجب أال تتجاوز حرارة غرفته  19درجة،
وال بد من مراقبته باستمرار واالتصال بالطبيب عند
الحاجة.

الجدري
ينتمي ه��ذا ال�ف�ي��روس إل��ى عائلة ال�ه��رب��س .يمكن أن
ينتقل إلى الطفل حين يحتك األخير بطفل آخر مصاب
بالعدوى أو عبر تنشق اللعاب أو لمس حبوب غير جافة.
يظهر المرض بعد أسبوعين من التقاط العدوى.
• األع ��راض :يبدأ المرض بحمى معتدلة ثم تظهر
ّ
تسبب الحكة على مستوى القفص ا ل�ص��دري
ح�ب��وب
وبقية أج��زاء الجسم .تصبح الحبوب جافة وتتغطى
بقشور بشعة ثم تسقط خالل سبعة أيام .يمكن أن ُيشفى
الطفل خ�لال أق��ل م��ن أسبوعين .يمنع ج�ه��از المناعة

ً
ً
أي�ض��ا  .بعد يومين ،تتراجع الحمى لكنها ترتفع م�ج��ددا وال
يحصل الشفاء قبل ثمانية أيام.
• ال � �ع�ل��اج :ي �ج��ب أن ي� ��رت� ��اح ال �ط �ف��ل ف� ��ي ال� �س ��ري ��ر وي��أخ��ذ
اإليبوبروفين والباراسيتامول بالتناوب كل أربع ساعات مع
سائل مضاد للسعال ال�ج��اف .لكن ال نفع من أخ��ذ المضادات
الحيوية إال في حال وجود التهاب جرثومي مفرط.

التهاب األذن
ُ َ
ً
ينجم التهاب األذن غالبا عن نزلة برد لم تعالج بالطريقة
المناسبة :ينتقل الميكروب المسؤول عن نزلة البرد بسهولة
من تجويف األنف إلى طبلة األذن.
• األعراض :ترتفع الحرارة بشكل غير طبيعي ويشعر الطفل
ً
بألم في طبلة أذنه ويبدأ بالبكاء فجأة خالل الليل .يشير خروج
سائل من أذنه إلى وجود ثقب في طبلة األذن .ال بد من استشارة
الطبيب عند االشتباه بالتهاب األذن ألن تطور االلتهاب قد
ُ
ضعف السمع على المدى الطويل.
ي ِ
• العالج :باإلضافة إلى التدابير التي يجب اتخاذها عند

الفيروس من إط�لاق نوبة جديدة من الجدري لكن قد
يصاب المريض في النهاية بالقوباء المنطقية.
ً
َ ً
• العالج :استعملي ُمط ّهرا موضعيا لتطهير الحبوب
وتجنب االلتهاب ،باإلضافة إلى سائل من نوع مضادات
ّ
الهيستامين لتخفيف الحكة.

الحصبة
ي�ص�ي��ب ه ��ذا ال �ف �ي��روس ال� ُ�م� ْ�ع��دي األط� �ف ��ال ب �ي��ن عمر
ً
السنتين واألربع سنوات وتكون مضاعفاته كثيرة نسبيا
لدى الرضع .يمكن التقاط العدوى عند االحتكاك بلعاب
طفل مصاب بالمرض.
• األع��راض :يصاب الطفل في البداية بنزلة برد مع
ّ
الخدين ونقاط
حمى مرتفعة وتظهر بقع حمراء داخل
ً
بيضاء مقابل األض ��راس .وب�ع��د  14ي��وم��ا ،تمتد البقع
الحمراء إلى الوجه والكتفين والقفص الصدري والجزء
السفلي من الجسم.
ّ
• العالج :يجب أن تراقبي حرارة الطفل وتخفضيها.
َ ً
ً
يمكن أن يصف الطبيب مضادا للسعال أو ُمط ّهرا للجهاز
التنفسي عند الحاجة.

الحميراء
ّ
تمر حاالت كثيرة من الحميراء من دون أن يالحظها
أح��د فينقل ال�م��ري��ض ال �ع��دوى إل��ى المحيطين ب��ه عبر
الهواء ،ويمكن نقل العدوى قبل ثمانية أيام من ظهور
المرض وبعد عشرة أيام من ّ
تطوره.
• األع ��راض :يصاب الطفل بحمى معتدلة وتظهر عقد
على العنق وق��اع��دة الجمجمة وت�ح��ت اإلب�ط�ي��ن ،ث��م تظهر
بقع وردية على الوجه والجسم .بعد ثالثة أو أربعة أيام من
ّ ً
محصنا ضدها طوال الحياة.
انتشار العدوى ،يصبح الجسم
• ال �ع�لاج :راق�ب��ي ح ��رارة الطفل وات��رك�ي��ه ي��رت��اح قدر
اإلمكان.

النكاف
ي�ص�ي��ب ه ��ذا ال �ف �ي��روس األط �ف��ال ب�ع��د ع�م��ر السنتين
وي �م �ك��ن أن ت�ن�ت�ق��ل ال� �ع ��دوى ع �ب��ر االح �ت �ك��اك ال�م�ب��اش��ر
بالمريض.
• األع � ��راض :ت��رت�ف��ع ح� ��رارة ال�ط�ف��ل وي�ص�ي�ب��ه ص��داع
ً
وتنتفخ ال�غ��دد اللعابية ل��دي��ه تحت األذن �ي��ن م�ب��اش��رة.
ً
يمتد هذا التضخم على عشرة أيام تقريبا .يزداد احتمال
ً
المضاعفات إذا كان الطفل أكبر سنا ويجب أن يتلقى
اللقاح منذ عمر السنة.

اإلص��اب��ة بالتهاب مخاطية األن ��ف ،يصف الطبيب م�ض��ادات
حيوية ومضادات بين  8و 10أيام.

التهاب البلعوم األنفي
ماليين الجراثيم
ينتج كل مصاب بهذا االلتهاب الفيروسي ّ
في ال�ه��واء خ�لال كل نوبة سعال! ل��ذا يكفي تنشق ذل��ك الهواء
الملوث اللتقاط العدوى.
• األعراض :يجد الطفل صعوبة في االبتالع ويسيل أنفه ويصبح
ً
أسفل حنجرته أحمر اللون .تترافق الحالة أحيانا مع سعال جاف
ورجفة .يمكنه الشفاء من المرض خالل فترة تتراوح بين  5و 8أيام.
ّ
َ
• العالج :نظفي أنف الطفل بمصل ُمط ِّهر ،بمعدل خمس مرات
ً
ً
ً
يوميا على األقل .يصف الطبيب سائال مضادا للسعال الجاف في
موعد النوم إلى جانب الباراسيتامول إذا ترافق المرض مع الحمى
أو الصداع .كذلك ،يمكن االستفادة من غسل الحنجرة أو استعمال
َ
مضاد التهاب موضعي أو ُمط ّهر نباتي .وال تنسي أهمية تهوئة
ً
الغرف .ما لم يكن االلتهاب شديدا (ينتج األنف إفرازات خضراء أو
صفراء) ،من األفضل أال تعطي طفلك مضادات حيوية.

ً
ّ ً
• العالج :يمكنك أن تعطي طفلك مسكنا لأللم وطعاما
ً
سائال إذا وج��د صعوبة في االب�ت�لاع .ويجب أن يرتاح
ويأخذ كل ما يلزم لتخفيض حرارته .لكن ال تدعيه يحتكّ
باألطفال الذين لم يتلقوا اللقاح.

السعال الديكي
ي�ص�ي��ب ال �س �ع��ال ال��دي �ك��ي األط� �ف ��ال ال��ذي��ن ل��م يتلقوا
اللقاح ضد الجرثومة المسؤولة عن هذا الداء .أو يمكن
أن يصيب الراشدين الذين لم ي�ج��ددوا اللقاح ،فيظهر
المرض في حالتهم على شكل التهاب للقصبات الهوائية
ويترافق مع نوبات سعال مفرطة .تتراوح فترة الحضانة
ً
التي تسبق المرض بين  7و 14يوما.
ً
ً
• األع � ��راض :ظ��اه��ري��ا ،ي �ب��دو ال�ط�ف��ل م�ص��اب��ا بنزلة
ً
برد عادية .لكن بدل أن يتحسن وضعه سريعا ،تمتد
ً
المشكلة على  15يوما وتترافق مع نوبات سعال جافة
وتشنجات .بين كل نوبتين ،يتنشق الطفل الهواء وكأنه
يعجز عن التنفس .يمكن أن تصبح الحالة حادة لدى
ال�ط�ف��ل ال��رض�ي��ع وت�س�ب��ب ل��ه م�ش��اك��ل تنفسية خطيرة
ً
جدا .يستمر السعال طوال خمسة أسابيع لكن ال مجال
لالنتكاسة بعد الشفاء.
• العالج :يجب أن يأخذ الطفل الستيرويدات القشرية
ّ
وموسعات القصبات الهوائية ومضادات السعال وحتى
المضادات الحيوية لتجنب االلتهاب المفرط .لذا من
األفضل استشارة الطبيب الختيار العالج المناسب.
إذا أصيب الطفل بنوبات من السعال الخانق ،يقضي
أن�س��ب ح��ل ب��دخ��ول��ه إل��ى المستشفى ك��ي يبقى تحت
إشراف طبي.

الخناق الصدري
ي �ك �ف��ي أن ي �ص��اب ش �خ��ص م ��ن ال�م�ح�ي�ط�ي��ن ب��ال�ط�ف��ل
بالخناق الصدري كي تنتقل إليه الجراثيم عبر اللعاب.
ً
تظهر هذه المشكلة غالبا بعد نزلة برد.
• األعراض :في األيام التي تلي التقاط العدوى ،ترتفع
حرارة الطفل ويبدأ وجع في الحلق وتنتفخ اللوزتان .أما
الشفاء فيتحقق خالل  8أو  10أيام.
ً
• العالج :يجب استشارة الطبيب أوال ألن الخناق
ال�ص��دري الجرثومي يسبب مضاعفات على مستوى
المفاصل والقلب والكلى .إذا رصدت الفحوص جراثيم
المكورات العقدية ،سيصف الطبيب مضادات حيوية.

التهاب الحنجرة
ُ َ
ً
تشتق هذه المشكلة غالبا من نزلة برد لم تعالج بالطريقة
المناسبة ،فتنشط ف��ي ه��ذه الحالة الميكروبات التي تسبب
التهاب البلعوم األنفي.
ّ
يسبب التهاب الحنجرة حمى خفيفة وبحة في
• األعراض:
الصوت .في منتصف الليل ،يبدأ الطفل بالسعال ويجد صعوبة
ّ
ً
ً
ف��ي التنفس و ي �ب��دو متعبا ج ��دا  .ي�ج��ب أن تتصلي بالطبيب
ً
فورا إذا تفاقمت الحالة .ويجب أن يأخذ الطفل اإليبوبروفين
والباراسيتامول بالتناوب لتخفيض الحرارة .لمساعدته على
ّ
التنفس ،رطبي ه��واء غرفته أو ضعيه في حوض االستحمام
تحت ماء ساخن.
• ال �ع�ل�اج :وح��ده��ا ال �س �ت �ي��روي��دات ال�ق�ش��ري��ة ال �ت��ي يصفها
الطبيب تستطيع تخفيف التهاب الحنجرة .يمكن الشفاء من
هذه المشكلة خالل يومين أو ثالثة أيام .ال تجبري الطفل الذي
يجد صعوبة في التنفس على التمدد ألن هذه الوضعية ستزيد
ً
انزعاجه سوء ا.

توابل ةديرجلا
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«آبل» تقوم بإصالح الثغرة بـ«»macOS

١٩

متصفح  Edgeيصل إلى الهواتف الذكية
أطـلـقــت شــركــة مــايـكــروســوفــت الـنـسـخــة الـمـسـتـقــرة األولـ ــى مــن متصفح إي ــدج Edge
لمستخدمي أنظمة اندرويد و ،iOSوهذا بعد أسابيع من اختباره على تلك األنظمة .ويمكن
من خالل المتصفح مزامنة كلمات المرور والمواقع المفضلة مع نسخة المتصفح على
الحواسب العاملة بنظام ويندوز  .10كما وعدت الشركة توفير ميزة لمزامنة التبويبات
ً
المفتوحة أيضا بين جميع األجهزة المختلفة.
ويدعم التطبيق تبادل البيانات بين أجهزة المستخدم ،فميزات مثل نسخ نص على
ً
الهاتف ولصقه على الحاسب ستصل بالتدريج إلى الجميع ،بعدما توفرت في النسخ
التجريبية.

بعد يوم واحد من اكتشاف الثغرة األمنية في إصدار « »macOSالذي يمكن أن يعطي
القراصنة القدرة على السيطرة الكاملة على الحاسوب ،صرحت شركة «آبــل» إنها
ً
ستبدأ بمراجعة عملية تطوير البرمجيات لديها .وأصدرت بعدها إصالحا للثغرة
ً
سيثبت تلقائيا على حواسب  macالشخصية المصابة العاملة باإلصدار .High Sierra
تسمح هذه الثغرة األمنية ألي شخص بتجاوز قفل حواسب ماك العاملة بإصدار
 High Sierraدون الحاجة إلدخال كلمة مرور .وإلى جانب هذا ،تسمح الثغرة األمنية
بالوصول إلى األجهزة عن بعد عند استخدام خاصية مشاركة الشاشة ،أو خاصية
الوصول عن بعد.

«يوتيوب» تتوسع في «التواصل االجتماعي» باستنساخ ميزة سناب
موقع مشاركة الفيديو يزيل أكثر من  150ألف مقطع مسيء لألطفال
قالت «يوتيوب» في منشورها،
إن الميزة الجديدة «»Reels
ستأتي مع بعض الخصائص،
التي ستميزها عن قصص سناب
شات وإنستغرام وفيسبوك
وواتساب.

« »Reelsميزتها
مستمدة من ميزة
 Storiesومصممة
ً
خصوصا لمنشئي
محتوى «يوتيوب»

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت «يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب» ع ـلــى
مــدونـتـهــا الــرسـمـيــة اختبارها
بعض الميزات الجديدة ،وكانت
« »Reelsإحداها .إذ كشف موقع
م ـشــاركــة ال ـف ـيــديــو األق ـ ــوى أنــه
ي ـ ـ ــدرس ت ـق ــدي ــم مـ ـي ــزة ج ــدي ــدة
تحت اسم « »Reelsوتشبه إلى
حد كبير ميزة القصص ،التي
ً
اشتهرت بها سناب شات أوال
ثــم إن ـس ـت ـغــرام ،وأن ـهــا ستعمل
ً
أسـ ــاسـ ــا كــوس ـي ـلــة لـلـمـبــدعـيــن
لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاء عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل م ــع
المعجبين والمتابعين من أجل
تشجيعهم على متابعتها مثل
منصات التواصل االجتماعي
األخرى.
لـعــل خــاصـيــة الـقـصــص تعد
واحدة من أهم مالمح تطبيقي
سـ ـ ـن ـ ــاب شـ ـ ـ ــات وإنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام،
وب ــال ـم ـخ ـت ـص ــر الـ ـق ـص ــص هــي
عبارة عن مقتطفات شخصية
ي ـت ـخــذهــا ال ـم ـس ـت ـخــدمــون مــرة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي خـ ـ ـ ــال 24
ســاعــة .إذ قــالــت «يــوتـيــوب» في
منشورها ،إن الميزة الجديدة
ستأتي مع بعض الخصائص
الـ ـت ــي س ـت ـم ـيــزهــا عـ ــن قـصــص
س ـ ـ ـنـ ـ ــاب ش ـ ـ ـ ــات وإنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام
وفيسبوك وواتساب.
ف ـ ـه ـ ـكـ ــذا ب ـ ـ ـ ــدأت «يـ ــوت ـ ـيـ ــوب»
بــال ـس ـيــر بـنـفــس ن ـهــج شــركــات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،إذ
سـتـسـمــح لـمـنـشـئــي الـمـحـتــوى
م ــن تـسـجـيــل ال ـق ـص ــص ،تحت
مـيــزة « »Reelsال ــذي مــن خالله
سـيـتـمـكــن ال ـم ـس ـت ـخــدمــون مــن
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار مـ ـق ــاط ــع فـ ـي ــدي ــو مــن
ال ـهــاتــف وم ــن ثــم تخصيصها
بـ ــال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــرات ورف ـ ـع ـ ـهـ ــا ع ـلــى
المنصة.
وم ــن خـصــائــص ال ـم ـيــزة ،أن
الـفـيــديــو سـيـحــدد بـ ـ  30ثانية

ف ـ ـقـ ــط ،ولـ ـ ــن ي ـخ ـت ـف ــي بـ ـع ــد 24
س ــاع ــة .ك ـمــا إن ــه ل ــن يـظـهــر في
أعـ ـل ــى ص ـف ـح ــة ال ـت ـط ـب ـي ــق ،بــل
سيكون له تبويب جديد ضمن
الـ ـقـ ـن ــاة .وس ـي ـح ـصــل أص ـح ــاب
ال ـف ـي ــدي ــوه ــات ال ـق ـص ـي ــرة عـلــى
إم ـكــان ـيــة الـتـعـلـيــق واإلع ـج ــاب
والمشاركة من قبل مستخدمين
آخرين.
وجاء ذكر «يوتيوب» إلطالق
ميزة « »Reelsضمن مجموعة
مـ ـ ــن اإلعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ــرك ــز
على توسيع تبويب «مجتمع
«ي ــوت ـي ــوب» لـيـصــل إل ــى جميع
صانعي المحتوى ،الذين يزيد
ع ــدد مـشـتــركــي ق ـنــوات ـهــم على
 10.000مشترك.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت «يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب» بـ ــأن
« »Reelsهي ميزتها المستمدة
مـ ـ ــن مـ ـ ـي ـ ــزة  ،Storiesل ـك ـن ـهــا
ً
مـصـمـمــة خ ـصــو صــا لمنشئي
مـحـتــوى الـيــوتـيــوب ،إذ عرفنا
أن أصحاب المحتوى يريدون
الـ ـ ـم ـ ــرون ـ ــة إلنـ ـ ـش ـ ــاء ق ـص ـص ـهــم
الـمـتـعــددة مــن دون أن تنتهي
صالحيتها ،لــذ لــك سنقدم لكم
هــذه الـخـيــارات ،كما أننا نقدم
كذلك ميزات تركز على منشئي
المحتوى ،مثل ربط فيديوهات
وملصقات اليوتيوب».
وبين موقع  TechCrunchأنه
حصل على معلومات إضافية
ت ـخ ــص الـ ـمـ ـي ــزة الـ ـج ــدي ــدة مــن
إدارة «يوتيوب» ،التي قالت إنها
سوف تطرح « »Reelsلالختبار
ً
عـلــى ن ـطــاق ضـيــق ج ـ ــدا .ونـقــل
الـمــوقــع عــن الـشــركــة قــولـهــا ،إن
الـفـكــرة وراء الـمـيــزة تــركــز على
ت ـقــديــم صـيـغــة ف ـيــديــو جــديــدة
عـلــى مــوقــع «يــوت ـيــوب» تسمح
لصانعي المحتوى بالتعبير
ع ـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل مــع

«آبل» ترفع دعوى قضائية على
«كوالكوم» والسبب Snapdragon
توجد مشاكل قانونية كثيرة قائمة بين «آبــل»
و«ك ــوالـ ـك ــوم» ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،وق ــد ي ـكــون لها
تداعيات كبيرة على صناعة الهواتف المحمولة
في السنوات القادمة إذا ما يتوصل الطرفان إلى
حل خالفاتهما.
ورفعت شركة كوالكوم العديد من الدعاوى
ً
ضد شركة آبل سابقا ،وها هي آبل بدورها
ترفع دعوى قضائية ضدها .وفي الدعوى
تقول آبل ان بعض معالجات Snapdragon
التابعة لشركة كوالكوم الموجودة في
أهم منافسيها تنتهك براءات اختراعها.
ً
ووفقا لـ»رويترز» فإن آبل راجعت
إج ــاب ـت ـه ــا ع ــن الـ ــدعـ ــوى ال ـق ـضــائ ـيــة
فـ ــي ي ــول ـي ــو ضـ ــد «ك ـ ــوالـ ـ ـك ـ ــوم» ،لـتـضــع
قــائـمــة بــاالت ـهــامــات ضــدهــا ،وال ـتــي أش ــارت
فـيـهــا إل ــى أن ـهــا تـمـتـلــك مــا ال يـقــل عــن  8ب ــراءات

المعجبين دون الحاجة لنشر
مقاطع فيديو طويلة.
ً
أخيرا ،ميزة « »Reelsلن تكون
متاحة على الفور للجميع ،فهي
ً
ً
حاليا متاحة تجريبيا  ،وبعد
ذل ــك وح ـســب نـتــائــج االخـتـبــار
ستتم التوسعة والدعم لباقي
المستخدمين.

إزالة أكثر من  150ألف
مقطع فيديو
قامت شركات ووكالء إعالن
فــي وقــت ســابــق ،منها شركات
كبيرة مثل أديداس وCadbury
و ،HPبتجميد إعالناتها على

منصة «يوتيوب» وعلى شبكة
غ ــوغ ــل كـ ـك ــل بـ ـع ــد اك ـت ـشــاف ـهــم
ً
ب ــأن إعــانــاتـهــم تـتــواجــد جنبا
إل ــى جـنــب مــع مـحـتــوى مسيء
للطفولة.
واستجابت منصة مشاركة
مـ ـق ــاط ــع الـ ـفـ ـي ــدي ــو ل ـل ـت ـق ــاري ــر
المتعلقة بوجود مقاطع فيديو
إبــاح ـيــة ل ــأط ـف ــال ،إذ صــرحــت
«ي ــوت ـي ــوب» بــأن ـهــا أزال ـ ــت أكـثــر
ً
مــن  270حـســابــا وحــذفــت أكثر
من  150ألف مقطع فيديو غير
الئـ ــق م ــن ال ـم ـن ـص ــة ،ك ـم ــا أن ـهــا
أوقفت التعليقات على أكثر من
 625أ لــف مقطع فيديو جذبت
ً
مفترسي األطفال ،وذلك ردا على

مشكلة مقاطع الفيديو المسيئة
لألطفال.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت «يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب» أن
المحتوى ،الذي يعرض األطفال
للخطر هو محتوى سيئ وغير
مقبول بالنسبة لها ،وقد ادعى
المشرفون المتطوعون في وقت
سابق بأن األدوات المستخدمة
لفحص التعليقات أثبتت عدم
فعاليتها ،وأن التعليقات غير
المالئمة على مقاطع الفيديو
التي تعرض األطفال للخطر ال
ت ــزال تتم مــن خــال مــا بين 50
ألف و 100ألف حساب.
وتواجه «يوتيوب» مشكالت
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ت ـح ـم ـيــل الـ ـم ــواد

الـمـتـعـلـقــة بــاسـتـغــال األط ـفــال
على منصتها ،إذ حققت مقاطع
الفيديو ،الـتــي تـصــور األطـفــال
فـ ــي أوضـ ـ ـ ــاع م ـس ـي ـئــة مــاي ـيــن
المشاهدات ،وأوضحت «غوغل»
ً
سابقا في تدوينة نشرتها أن
الـتــوقـعــات والـتـنـبــؤات تستند
إل ــى شـعـبـيــة وح ــداث ــة ع ـبــارات
ال ـب ـح ــث ،إذ تـ ـق ــوم خ ــوارزم ـي ــة
البحث بتصفية االستفسارات
الـمـسـيـئــة أو ال ـم ــؤذي ــة أو غير
المالئمة حول األشخاص.
وتـ ـع ــد ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة ال ـثــان ـيــة
خ ـ ــال أق ـ ــل م ــن ع ـ ــام الـ ـت ــي يـتــم
فـ ـيـ ـه ــا سـ ـح ــب اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات مــن
ً
م ـن ـصــة «ي ــوتـ ـي ــوب» اع ـت ــراض ــا

عـلــى الـمـحـتــوى الـمـســيء الــذي
تظهر معه اإلعالنات ،إذ أوقف
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـن ــون ف ـ ــي شـ ـه ــر م ـ ــارس
إعالناتهم على «يوتيوب» بعد
ً
اكتشاف ظهور اإلعالنات جنبا
إلى جنب مع مقاطع فيديو تبث
على الكراهية واإلرهاب ،ليعود
عـ ــدد م ــن ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
الكبرى إلى المنصة بعد بضعة
أشهر من إعالن «يوتيوب» عدد
من السياسات الجديدة.

« »iPhone Xيتصدر بأسبوع  Datallyلترشيد استهالك اإلنترنت
األعياد في الواليات المتحدة

اخـتــراع متعلقة بعمر البطارية انتهكتها شرائح
«كوالكوم» .المعالجات المعنية هي Snapdragon
 800و ،Snapdragon 820وتقول شركة آبل ان هذه
الـمـعــالـجــات تنتهك اثنتين مــن بـ ــراء ات االخ ـتــراع
التابعة لها .وتم استخدام المعالجين المذكورين في
العديد من الهواتف الذكية الرائدة السابقة ،بما
في ذلك الهواتف التابعة لشركات مثل
ســامـســونــغ و HTCو LGوSony
والعديد من الشركات األخرى.
وق ـ ــام ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة آب ـ ـ ـ ــل ب ـط ـل ــب
تعويضات مــن «كــوال ـكــوم» ،لكن لم
يتم تحديد مبلغ فعلي .و فــي يناير
ال ـمــاضــي رف ـع ــت آب ــل دعـ ــوى قـضــائـيــة
ض ــد كــوال ـكــوم تـطـلــب مـبـلــغ  100مليار
دوالر من حقوق الملكية الفكرية التي تم
خصمها من ابل.

ً
شهد هاتف " "iPhone Xقفزة كبيرة خالل األسبوع الماضي وفقا
ً
لـ  Localyticsالمتخصصة باإلحصائيات .فوفقا لألرقام ،يبدو أنه
ً
هــو الهاتف األكـثــر تفعيال خــال عطلة نهاية أسـبــوع عيد الشكر
بالواليات المتحدة األميركية ،إذ شهد زيادة بنسبة  47في المئة
مقارنة باألسابيع األربعة السابقة.
ويأتي الهاتف  Google Pixel 2في المرتبة الثانية بنسبة 45
في المئة ،في حين يأتي الهاتف  Galaxy Note 8في المرتبة الثالثة
بنسبة  44في المئة.
ً
وكان أداء الهاتفين  iPhone 8و  iPhone 8 Plusضعيفا ،فمعدل
تفعيل هذين الهاتفين نما بنسبة  21و  16فــي المئة ،حتى بعد
جمعهما لم يتمكنا من الوصول إلى نسبة النمو التي حققها الهاتف
" ."iPhone Xويبدو أن هذا يتماشى مع التقرير السابق ،الذي أشار
إلــى أن شــركــة آبــل تمكنت ،على مــا يـبــدو ،مــن بيع مــا يصل إلــى 6
ماليين وحدة من الهاتف " "iPhone Xخالل يوم الجمعة األسود.
ويـبــدو أن هــذا يمكن أن يـكــون مـجــرد بــدايــة ،فقد ذكــر فــي وقت
سابق العديد من المحللين أن الطلب على " "iPhone Xلم يصل إلى
ذروته حتى اآلن.

يجب على جميع المستخدمين فهم استخدام
ً
اإلن ـت ــرن ــت ع ـلــى أج ـهــزت ـهــم ال ـم ـح ـمــولــة ،خـصــوصــا
الذين يعانون غالء اإلنترنت في بالدهم .ولترشيد
استخدام اإلنترنت يجب معرفة التطبيقات التي
تستهلك معظم البيانات ،و هــذا مــا ستساعد فيه
شركة غوغل من خالل تطبيقها الجديد.
وأصدرت «غوغل» تطبيقا جديدا يدعى Google
 ،Datallyبهدف مساعدة المستخدمين على تتبع
ومراقبة وحفظ بيانات اإلنترنت المحمولة الخاصة
بهم .وأحد اهم األسباب التي جعلت «غوغل» تطور
ه ــذا الـتـطـبـيــق ،مـســاعــدة المستخدمين عـلــى فهم
ً
الـبـيــانــات ،فـضــا عــن الـسـيـطــرة وحـفــظ الـبـيــانــات،
التي ستسمح بمشاهدة استخدامات البيانات على
أساس يومي أسبوعي أو شهري.
كما يسمح هذا التطبيق بالتحكم في استخدام
التطبيقات لبيانات اإلنترنت المحمولة في الخلفية
م ــن خ ــال تـشـغـيــل خ ــاصـ ـي ــة Data Saverلـتــوفـيــر
البيانات ،والمساعدة على حفظ البيانات من خالل
تقديم اقتراحات مخصصة ،وإعالم المستخدم إذا

كان بالقرب من شبكة  WiFiعامة .ومع هذا التطبيق،
سيتم حظر استخدام البيانات في خلفية الهاتف،
مع تتبع استخدام هذه البيانات في الوقت الحقيقي
واثناء تصفح الهاتف الذكي ،وسيكون المستخدم
ً
قادرا على منع البيانات بنقرة واحدة.
والتطبيق متاحا للجميع بشكل مجاني وكامل
من على متجر «غوغل بالي».

أفضل السماعات لعام  2017حسب تقييم cnet
Bose QuietComfort 35 II
تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى زر م ـخ ـص ــص ل ـم ـســاعــد
«غوغل» ،كما يمكن برمجته لوظائف أخرى
ً
أي ـ ـضـ ــا .ه ـ ــذه ال ـس ـم ــاع ــة تـ ـع ــزل ال ـض ــوض ــاء
المجاورة بشكل شبه نهائي ،باإلضافة إلى
تصميمها المريح.

 ٩التصميم 8
 ٩الميزات  9جودة الصوت
األداء

Bose SoundSport Wireless
سـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــة م ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خ ـ ــاص
لــأشـخــاص اث ـنــاء الــريــاضــة ،فـهــي مريحة
ً
ج ـ ــدا ف ــي األذن ك ـمــا ه ــي م ـق ــاوم ــة ل ـل ـعــرق.
تعمل السماعة بهدوء أثناء إجراء مكالمات
الهاتف ،ولها ميزة اإلطفاء التلقائي.

 9التصميم 8
 ٩الميزات  ٨جودة الصوت
األداء

V-Moda Crossfade 2 Wireless
تــم تـطــويــر ه ــذه الـسـمــاعــة مــع اضــافــة
ً
وسائد أذنين جديدة ومريحة جــدا ،كما
تمت اضافة المزيد من استجابة التردد
فــي الــوضــع السلكي ولديها عمر أفضل
للبطارية.

 9التصميم ٨
 9الميزات  9جودة الصوت
األداء

Beats X

التقييم من ١٠

مريحة وخفيفة ا ل ــوزن كما هــي مقاومة
للماء .هي باختصار سماعة بلوتوث آمنة
في األذن تناسب الجميع مع جودة الصوت
الـجـيــدة ،كـمــا يمكن وصـلـهــا عـلــى الـفــور مع
أجهزة أبل.

 ٩التصميم ٧
 ٨الميزات  ٨جودة الصوت
األداء

Sony MDR1-A

Sony MDR1000-X
سماعة السلكية مريحة مع فعالية إلغاء
الضوضاء .عمر البطارية جيد ،باإلضافة إلى
بعض الميزات اإلضافية الموجهة للمسافرين.

 8التصميم ٨
 ٩الميزات  ٩جودة الصوت
األداء

Apple AirPods

هذه السماعة مريحة حول العنق كما
هي على الرأس ،وصوتها مناسب لجميع
أنواع الموسيقى.

 ٨التصميم ٨
 9الميزات  ٩جودة الصوت
األداء

Beats Studio3 Wireless

على الرغم من بعض العيوب وشكلها غير
التقليدي ،هذه السماعة هي أفضل سماعات
لشركة  Appleحتى اآلن.

 9التصميم 8
 ٨الميزات  ٧جودة الصوت
األداء

توفر هذه السماعة جودة صوت مميزة،
مــع م ـيــزة إل ـغــاء ال ـضــوضــاء وع ـمــر بـطــاريــة
أطول من سابقتها مع نفس التصميم القوي.
ً
االقـتــران مع أجهزة أبــل بسيط جــدا ويعمل
بشكل جيد.

 8التصميم ٧
 ٨الميزات  ٩جودة الصوت
األداء

تسالي ٢٠
ن

ف

ط

ع

م

ل

ة

ع

ق

ر

ن

د

و

ل

ا

ر

و

م

س

ت

و

ى

ت

ا

ج

ر

ب

ر

ي

ط

ا

ن

ي

ا

ك

ا

ق

س

م

ا

ق

ل

ي

م

ح

م

ل

ة

م

ر

ت

ب

ة

م

و

ا

ر

د

ت

ن

و

ع

ح

ي

ث

م

س

ا

ح

ة

د

ن

ق

ا

ر

ة

ذ

ر

و

ة

1
4 7

8
1

8

6 8
3 6 9 2 7
6 2
3
1
8
8 3
9
6
9 8

و
عملة
دوالر
عن

10 9

4

sudoku
 5ن هـ ل
4

ا ي ا

 3هـ ا

ا س
و ن
ي و

ل ب ي
ي و

ر

و

ر ب و ي

ع ر ب هـ م ل ي ئ هـ

2

 1ب د ر

ا ل د و ي ش

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

كلمات متقاطعة
كندا

كلمة السر

الحواس – عجز (م).
 -7لــولــي (م ـب ـع ـثــرة) –
نترك.
 -8تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي
(اليورانيوم) – يصلح
(م).
 -9بشائري (مبعثرة)
– جماعة طير.

 -10م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــور
الميالدية (م).

ً
أقـ ــرن ب ــرأي ــك رأي غ ـيــرك وال تـكــن متشبثا
بأفكارك .بالحب تستطيعان التغلب على
ّ
ـدار
مصاعبكما فــابـقـيــا مــتـحــديــن.
إن لــم ت ـ ً ِ
ً
أصدقاءك سوف تجد نفسك يوما وحيدا.
رقم الحظ15 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
ً
كن عــادال مع زمــاء العمل وال تفضل أحــدا
سوى بأعماله الجيدة .أحبب الشريك ولكن
َ
تسع إلى تملكه .ال تسئ إلى األقارب ألنك
ال
ستحتاج إليهم في األوقات الصعبة.
رقم الحظ5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

نهار متعب وضاغط لكنه سوف يمر كغيره.
ال خ ـيــر ف ــي حـ ـ ٍـب ي ـ ــدار ف ــي ال ـع ـقــل ويـهـمــل
المشاعر .اسمع ما يقوله الحكماء“ :ال تكن
ً ُ
ً ُ
ّلينا فتعصر وال قاسيا فتكسر”.
رقم الحظ11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

االستقامة في العمل مفتاح النجاح وطريق
إ لــى السمعة الطيبة.عندما يـصــاب الحب
بالخيانة فال مجال إلعــادة ترقيعه .الحق
ً
ال يخفف على أحد فال تكن ظالما مع أهلك
ومعارفك.
رقم الحظ19 :

 7ن ب ل

م ن و

10

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

لديك أسلوب خاص في إنجاز عملك وعليك
ً
أن ت ـط ـ ّـوره .تغيب عــن الـحـبـيــب كـثـيــرا لكنك
فــي النهاية تـعــود إلـيــه .إح ــدى سيئاتك أنك
ً
ال تعرف اإلصغاء جيدا عندما يتكلم الغير.
رقم الحظ18 :

 6ي

م ع د

ق د

و
ا ل

9

أولــى مزايا أسلوبك في العمل هو الوضوح
وعدم التعقيد”.أروع ما في حبكما أنه ليس
ً
له عقل وال منطق” .اترك ما ال يعنيك جانبا
وال تتدخل في أمور الغير.
رقم الحظ9 :

9

ا ل هـ ا

د ي

8

أسلوبك في إنجاز عملك واحترامك للمواعيد
ً
سبب نجاحك .جعلك الحب شاعرا في أمور
كثيرة فافرح بها .أكثر األوقــات سعادة تلك
التي تقضيها مع أفراد العائلة.
رقم الحظ4 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

 8ص ر ع هـ

ر

ر

ع م س ي

7

 10ر

ا ل ع ت ي ب ي

6

ا

5

اإلله (م).
 -3م ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــا ب ـ ـ ـهـ ـ ــان –
مـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـطـ ــولـ ــة
فيصل العميري.
 -4أي ــوب (م ـب ـع ـثــرة) –
تجدها في (أهال).
 -5لعبنا – أرشد.
 -6حـطــم – (ال )....من

1
7
9
2
4
5
8
6
3

3

3
4
6
8
1
9
5
7
2

2

8
2
5
6
7
3
1
9
4

1

 21مايو  21 -يونيو

 23يوليو  22 -أغسطس

5
9
8
3
2
4
6
1
7

 -1أ ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل مـ ـ ـخ ـ ــرج
مسرحي عن مسرحية
«العرس».
 -2ترويج لشيء ما –

1

2

3

4

5

6

7

8

الجوزاء

األسد

7
6
3
5
9
1
4
2
8

ً
عموديا:

ترغب باالستقالل في عملك وسوف تتحقق
ً
رغـبـتــك قــريـبــا .تـظــن أال نـهــايــة لـحـ ّـبــك فابق
ّ
ً
محافطا على قناعتك .ال تهتم بما يقوله
الناس عنك بل بطريقة قولهم.
رقم الحظ13 :

الحلول

4
3
2
1
5
7
9
8
6

 -1األ مـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــام
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـلـمـجـلــس
الوطني الكويتي.
 ..... ( -2ب ــا لـ ـقـ ـط ــن)
مـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـطـ ــولـ ــة
سماح.
 -3خـ ـ ـ ــذ – ع ــا صـ ـم ــة
موريشيوس.
 -4م ـس ـل ـس ــل إ خ ـ ـ ــراج
م ـن ـي ــر ال ــزعـ ـب ــي (م) –
عملة أوروبا الموحدة.
 -5شرب – رمز جبري
– أجاب.
 -6قوام – أسلوب.
 -7سهام – ساند (م).
 -8طرحه على األرض
– ينصت ويصغى (م).
 -9م ــن ال ـم ـح ـي ـطــات –
متشابهان.
 -10ثـ ـلـ ـث ــا ( قـ ـ ـ ـ ــرأ) – (
غنج )....مصممة أزياء
كويتية.

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

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.

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

2

2
1
4
7
6
8
3
5
9

تنوع
مرتبة
قسم
اقليم
بريطانيا

7 5

6
8
1
9
3
2
7
4
5

قارة
مساحة
موارد
حيث
ذروة

مستوى
قرن
حملة
تاجر
نفط

فلك

sudoku

من  4أحرف وهي اسم دولة في أميركا الشمالية.

ن

culture@aljarida●com

9
5
7
4
8
6
2
3
1

كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
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القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

م ــن اج ـت ـهــد ف ـ ًـي إنـ ـج ــاز ع ـم ـلــه بـضـمـيــر حـ ّـي
سيلقى نتيجة مثمرة .يتناقص الحب عندما
ال نتبادله بصدق وصـفــاء .تعامل مــع أفــراد
العائلة بحنان فهم يحتاجون إلى عطفك.
رقم الحظ14 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
تستعين بأحد الزمالء لمساعدتك ويكون لك
ً
ً
مخلصا وصادقا .ما دمت تستطيع الحب فال
ً
تدع شيئا يحزنك .كل شيء مشترك بين أفراد
العائلة الواحدة حتى المشاعر.
رقم الحظ6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
م ـتــى ق ـ ـ ّـررت تـسـتـطـيــع إن ـج ــاز ك ــل م ــا تــريــد
من أعـمــال .في الحب يتساوى الجميع فال
تخجل من إظهار عواطفك .عندما يراك األهل
يشعرون بالطمأنينة ألن ثقتهم بك كبيرة.
رقم الحظ1 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ـال بــاالنـتـقــاد فمهما كـنــت صــالـحــا
ال ت ـبـ ِ
ً
ّ
تحب شخصا آخر
ستجد من يلومك .أن
يـعـنــي أن ل ــك قـلـبــا ي ـح ـتــاج إل ــى ال ـح ـنــان.
أنت ّ
غني إذا كان لديك صديق يصارحك
بأخطائك.
رقم الحظ12 :

توابل ةديرجلا
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مسك
وعنبر

قائمتان تتنافسان في االنتخابات التكميلية لرابطة األدباء
 6مرشحين يرغبون في الفوز بـ  3مقاعد شاغرة بالمجلس الحالي

خلف الخالدي

الفي الشمري

جميلة سيد علي

ي ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس  6مـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن ف ــي
انتخابات رابطة األدباء الكويتيين
المقرر تنظيمها في الثالث عشر من
الجاري بمقر رابطة األدباء بمنطقة
العديلية.
وضمن السباق للظفر بالمقاعد
الـ 3الشاغرة بعد استقالة  3أعضاء
مـ ــن عـ ـض ــوي ــة ال ـم ـج ـل ــس ال ـح ــال ــي
لرابطة األدبــاء الكويتيين ،تشكلت
قائمة البيان األدب ــي مكونة مــن 3
أعضاء هم الشاعر خلف الخالدي،
والكاتبة جميلة سيد علي ،والكاتب
عبدالعزيز التويجري ،وفي المقابل

عبدالعزيز التويجري

أعلنت قائمة األديب الكويتي أسماء
مرشحيها ،وهم الكاتبة أمل الرندي،
وال ـ ــروائ ـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه ال ـب ـص ـيــص،
والشاعر عبدالله الفيلكاوي.
ومـ ــن خـ ــال ق ـ ــراءة ســري ـعــة في
أسماء القائمتين ،يتضح أن قائمة
البيان األدبي تضم أعضاء سابقين
ف ــي مـجـلــس إدارة راب ـط ــة األدب ـ ــاء،
بينما تضم قائمة األديب الكويتي
أسماء جديدة تخوض هذا التنافس
االنتخابي على المقاعد الشاغرة،
إذ كـ ــان ال ـم ــرش ــح خ ـلــف ال ـخــالــدي
ً
أمينا للصندوق في أحد المجالس

تأسيس نادي القصة الكويتي
أع ـل ـنــت راب ـط ــة األدبـ ـ ــاء الـكــويـتـيـيــن تــأسـيــس
ً
نادي القصة الكويتي وفقا لبيان صحافي تلقت
"الجريدة" نسخة منه.
وي ـقــول ال ـب ـيــان ":ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــا ورد بــالـقــرار
الـ ـص ــادر ع ــن اج ـت ـمــاع مـجـلــس اإلدارة رق ــم ()8
والـ ـم ــؤرخ  2017/11/12ب ـش ــأن تــأس ـيــس ن ــادي
القصة الكويتي ضمن أنشطة الرابطة ،وتكليف
أ .بدر أبو رقبة العتيبي رئيسا له ،ويهدف إلى ما
يلي :تشجيع اإلبداع القصصي في دولة الكويت،
وتبادل الخبرات بين كتاب القصة القصيرة من
ذوي التجارب الرائدة وأصحاب المواهب الواعدة،
واسـتـقـطــاب كــافــة الـمـبــدعـيــن مــن ك ـتــاب القصة

فــي دول ــة ال ـكــويــت ،والـتـعــريــف بـهــم وبنتاجهم
القصصي وتقديمهم للجمهور ،وعقد األمسيات
الـســرديــة وال ـنــدوات النقدية فــي لـقــاء دوري في
ال ــراب ـط ــة .ك ـمــا ي ـه ــدف الـ ـن ــادي إل ــى اس ـت ـعــراض
المطبوعات الـجــديــدة والـقــديـمــة فــي فــن القصة
واستضافة كتابها .وسينظم مسابقات سنوية
للقصة ،إضافة إلى نشر القصص ألعضاء النادي
ضمن صفحات مجلة البيان أو فــي مطبوعات
مستقلة .وسيقوم النادي باستضافة رموز القصة
العربية من داخل الكويت وخارجها في فعاليات
الرابطة ،وكذلك التواصل مع اتحاد أندية القصة
العربية واألندية العربية وتوطيد التعاون معها.

عبدالله البصيص

السابقة ،وهو حاصل على شهادة
البكالوريوس تخصص نقد وأدب
م ـســرحــي ،وع ـلــى الـمــاجـسـتـيــر في
الموهبة واإلبداع ،وباحث في فلسفة
األدب الشعبي ،وشاعر يكتب الشعر
الفصيح والشعبي.
أم ــا ال ـمــرش ـحــة جـمـيـلــة سيد
علي فقد كــانــت عـضــوة مجلس
إدارة رابطة األدبــاء في أكثر من
دورة ،وتولت عدة مناصب ،وهي
رئ ــاس ــة الـلـجـنــة اإلع ــام ـي ــة عــام
 2010ورئيسة اللجنة الثقافية
 2011وأم ـي ـن ــة ال ـص ـن ــدوق عــام

أمل الرندي

 ،2012ولها نشاط مهني متميز.
والمرشح الثالث في هذه القائمة
ال ـك ــات ــب ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـتــوي ـجــري،
حــاصــل عـلــى الـشـهــادة الجامعية،
كلية الحقوق ،ومستشار قانوني
ومستشار تحكيم دولي ،مستشار
حقوق اإلنسان .كما شارك في عدة
فعاليات ثقافية في رابطة األدبــاء
والمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب.
أمـ ـ ــا ق ــائـ ـم ــة األدي ـ ـ ـ ــب ال ـك ــوي ـت ــي
فتضم عضوين جديدين يخوضان
االن ـت ـخ ــاب ــات ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،هما

صــدر عن رابطة األدب ــاء العدد الجديد من مجلة "البيان" لشهر ديسمبر،
ً
متضمنا العديد من الدراسات والقراءات النقدية والمقاالت والمواد اإلبداعية.
ً
ّ
استهلت "البيان" عددها بافتتاحية بعنوان "نستذكر عاما يهم بالرحيل"،
وسلطت الضوء على األنشطة الثقافية التي أقامتها رابطة األدباء خالل هذا العام.
وفي باب الدراسات نشرت المجلة دراسة للدكتور الشايب ورنيقي بعنوان
"البعد الرمزي في الخطاب األسطوري" ،وفي باب القراءات كتب الدكتور فوزي
عيسى قراءة عن "التعبير في الصورة في أشعار الدكتور سالم خداده".
كما نشرت المجلة قراءة بعنوان "تجاعيد العتيبي والراعي الكباشي :تناصات
سودانية في قصص كويتية" ،وتـنــاول الناقد عماد محمد بابكر بالتحليل
والدراسة التناصية أربع عشرة قصة من قصص الكاتب بدر أبورقبة العتيبي.
وكتب الناقد عذاب الركابي رواية "ثرثرة بال ضفاف" لألديبة الدكتورة فاطمة

رؤوف بن عمر أفضل ممثل وديامان أبوعبود أفضل ممثلة بدورة المهرجان الـ 39

عدد من المكرمين في مهرجان القاهرة السينمائي

فاز فيلم «المتطفل» للمخرج
ليوناردو دي كوستانزو «بجائزة
الهرم الذهبي» ضمن الدورة
الـ 39من مهرجان القاهرة
السينمائي.

أدريان برودي ونيكوالس كيج وهيالري سوانك ويسرا

عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـب ـص ـي ــص وع ـب ــدال ـل ــه
ال ـك ـنــدري ،بينما خــاضــت الكاتبة
أمل الرندي االنتخابات في المرات
الـســابـقــة ،لكنها لــم تـفــز بعضوية
مجلس إدارة الرابطة ،وهي حاصلة
على الـشـهــادة الجامعية مــن كلية
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،قـ ـس ــم ريـ ـ ـ ــاض األطـ ـف ــال
بجامعة حلوان (القاهرة) ،وكاتبة
صحافية كويتية وقاصة في أدب
الطفل ،مهتمة بالتنمية البشرية،
ولها حضور مميز في أدب الطفل،
وحصلت على جوائز كثيرة.
أمــا الــروائــي عبدالله البصيص

فيعد من جيل الشباب الــذي حقق
نجاحا في السرد ،إذ حصلت حديثا
رواي ـتــه "طـعــم الــذئــب" عـلــى جــائــزة
أفضل كتاب عربي في مجال الرواية
ضمن جوائز الدورة الـ 36لمعرض
الشارقة الدولي للكتاب.
في حين يكمل عقد هذه القائمة
الشاعر عبدالله الفيلكاوي ،وهو
حــاصــل عـلــى ال ـش ـهــادة الجامعية
مــن كلية المحاسبة فــي الجامعة
المتطورة بجمهورية مصر العربية.
وله كثير من المشاركات بأمسيات
رابطة األدباء.

موضوعات متنوعة في عد ديسمبر من «البيان»

«المتطفل» يفوز بالهرم الذهبي في «القاهرة السينمائي»

اخ ـ ـت ـ ـتـ ــم م ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
السينمائي الدولي دورته الـ 39مساء
أمس األول بحفل كبير شهد حضور
ال ـن ـجــوم ن ـي ـكــوالس ك ـيــج دي ــام ــان،
وهيالري سوانك ،وأدريان برودي،
ً
ومنحهم جائزة فاتن حمامة تكريما
لمسيرتهم الفنية ،وســط تصفيق
حاد من الحضور.
وأحيت الفنانة أنغام حفل الختام
ً
بتقديم أغنية خصيصا للمهرجان
وال ـس ـي ـن ـمــا ،فـيـمــا وق ــف الـحـضــور
"حـ ــدادا" على أرواح الـشـهــداء ،كما
وقفوا دقيقة لتحية الفنانة شادية
التي حملت الدورة الحالية اسمها،
ورحلت قبل الختام بأيام قليلة.
وسـيـطــرت الـبـســاطــة عـلــى حفل
الـ ـخـ ـت ــام ،فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـتـ ــزام أغـلـبـيــة
ً
الحضور بمالبس س ــوداء ،ح ــدادا
على أرواح شهداء الحادث اإلرهابي،
فيما زينت صــورة الفنانة شادية
قاعة االحتفاالت التي شهدت الحفل،

عبدالله الفيلكاوي

حيث تواجدت على بابها ،وحرص
عدد من النجوم على التقاط صور
تذكارية معها.

لجان التحكيم
وصـعــد رؤس ــاء لـجــان التحكيم
المختلفة على المسرح برفقة أغلبية
أع ـضــاء الـلـجــان الــذيــن وج ــدوا في
ال ـق ــاه ــرة ،وح ــرص ــوا عـلــى حـضــور
الـ ـحـ ـف ــل ،ح ـي ــث تـ ــم إع ـ ـ ــان جـمـيــع
ال ـجــوائــز عـلــى المنصة وتسلمها
الفائزون أو مندبون عنهم.
فـ ـ ـف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
للمهرجان فاز بجائزة أفضل ممثل،
رؤوف بــن عمر عــن دوره فــي فيلم
"ت ــون ــس بــالـلـيــل" لـلـمـخــرج إلـيــاس
ب ـك ــار ،وه ــو ال ــذي أن ـتــج بــالـشــراكــة
بين تونس وفرنسا ،بينما حصلت
الـمـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة ك ـيــج دي ــام ــان
أبوعبود على جائزة أفضل ممثلة

عــن دورهـ ــا فــي فيلم "ف ــي ســوريــة"
للمخرج فيليب فان ليو ،وهو الفيلم
الــذي أنتج بالشراكة بين شركات
فرنسية وبلجيكية ولبنانية.

الهرم الذهبي
وفـ ـ ــاز ب ـج ــائ ــزة الـ ـه ــرم الــذه ـبــي
ألحـ ـس ــن ف ـي ـل ــم ال ـف ـي ـل ــم اإلي ـط ــال ــي
السويسري الفرنسيُ ،
"المتطفل"
للمخرج ليوناردو دي كوستانزو،
بـيـنـمــا ح ـصــل ع ـلــى ج ــائ ــزة لجنة
التحكيم الـخــاصــة ألحـســن مخرج
الورا مورا مخرج فيلم "قتل عيسى"،
فيما ذهبت جائزة الهرم البرونزي
ألحسن عمل أول لمخرج فيلم "نينا"،
ي ـ ــوراج لـيـهــوتـسـكــي ،وه ــو الفيلم
الــذي أنتج بالشراكة بين شركات
سلوفاكية ،وتشيكية ،بينما حصل
سـيـنــاريــو فيلم "ال ـك ــاب" للمخرج
مارسيال سيد على جائزة نجيب

مـحـفــوظ ألحـســن سـيـنــاريــو ،ونــال
فيلم "اختفاء" الهولندي النرويجي
جائزة أحسن إسهام فني.

آفاق السينما
وفـ ــي م ـســاب ـقــة آف ـ ــاق الـسـيـنـمــا
الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ـ ــاز فـ ـيـ ـل ــم "اصـ ـطـ ـي ــاد
األش ـ ـبـ ــاح" ب ـج ــائ ــزة ج ــائ ــزة سعد
الــديــن وهـبــة ألحـســن فيلم عــربــي،
وهي الجائزة التي منحت للفيلم،
لـمــا تضمنه مــن مـعــالـجــة درام ـيــة
متميزة للموضوع ،والخروج عن
المألوف في سرد القصة ،وإعطاء
مساحة للمشاهد للتفاعل عوضا
عن التلقين المباشر لسرد القصة
بحسب الحيثيات التي وضعتها
لجنة التحكيم.
فيما نال الفيلم اللبناني "نصر"
ج ــائ ــزة لـجـنــة الـتـحـكـيــم الـخــاصــة
الـتــي تحمل اس ــم الـمـخــرج صــاح
أب ــوسـ ـي ــف ل ـس ــاس ــة الـ ـم ــوض ــوع،
وتــراب ـطــات األحـ ــداث ،وتمكنه من
طرح قضية التضحية في صناعة
السينما من خالل اختيار شخصية
مميزة على الصعيدين الشخصي
والفني ،بحسب ما ذكرته اللجنة.
فيما حصل فيلم "قتل عيسى"
عـلــى جــا ئــزة لجنة تحكيم النقاد
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة لـ ـمـ ـع ــالـ ـجـ ـت ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
المتميزة لمشكلة أخالقية معقدة،
والتساؤالت التي يطرحها الفيلم
بخصوص مسؤولية البحث عن
العدالة.
وفـ ــي م ـســاب ـقــة أسـ ـب ــوع ال ـن ـقــاد
الدولي حصل فيلم "البجعة" على
جائزة شــادي عبدالسالم ألحسن
فيلم ،فيما نال فيلم "نجوم القرية"
الهندي جائزة فتحي فرج ألحسن
إسهام فني ،وحصل فيلم "شحن"
على جائزة لجنة التحكيم الخاصة
في مسابقة سينما الغد ،ونال فيلم
"بال سقف" جائزة يوسف شاهين
ألحسن فيلم قصير.

يوسف العلي ،وبعنوان فرعي" :العاصفة تهزم اإليديولوجيا".
في باب المقاالت ،كتب الباحث خالد سالم األنصاري عن شعراء القصيدة
الواحدة ،وخصصها هذه المرة للشاعر ابن زريق البغدادي .وفي باب النصوص،
ً
نشرت المجلة نصا للشاعرة والكاتبة الجوهرة القويضي بعنوان "وجدانيات
تكتبها أنثى" .في باب الشعر ،أوردت المجلة قصيدة للشاعر إبراهيم الخالدي
بعنوان" :أم اللغات" ،وقصائد مترجمة قام بترجمتها إبراهيم درغوثي.
في باب القصة ،نشرت المجلة قصتين ،واحدة للكاتب موسى إبراهيم أبو
رياش ،بعنوان" :تطهير" والثانية للكاتب عبدالعزيز المهيني بعنوان" :الشاطئ".
واختتمت المجلة صفحاتها بالزاوية الشهرية ألمين عــام رابطة األدبــاء
ورئيس التحرير طالل سعد الرميضي ،وجاءت بعنوان" :صراع الكتاب الورقي
مع قرينه اإللكتروني".

«الفن ًالشعبي» يحتفي بمرور
 30عاما على إنشائه
بمبادرة من مجموعة من الفنانين والفنانات الفلسطينيين ،تأسس
مركز الفن الشعبي في مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله عام 1987
وهو العام ذاته ،الذي انطلقت فيه االنتفاضة األولى «انتفاضة الحجارة».
واحتفى المركز يوم األربعاء الماضي بإنجازاته على مدار الثالثين
ً
عاما الماضية باحتفالية خاصة على مسرح قصر رام الله الثقافي.
وبـهــذه المناسبة ،قــالــت مــديــرة المركز إيـمــان حـمــوري فــي تصريح
صحافي ،إن المركز سعى منذ تأسيسه لتحقيق رؤيته المتمثلة في
مجتمع فلسطيني حر يقدر الفنون كوسيلة للنضال والتغيير ومنفتح
على التجارب الفنية.
وأضافت حموري أن المركز ساهم خــال مسيرته في الحفاظ على
التراث الثقافي وحماية الهوية الوطنية من استهداف االحتالل والتفاعل
مع الفنون والثقافات اإلنسانية األخرى.
ً
وبينت أن نـشــاطــات الـمــركــز شملت أكـثــر مــن  178مــوقـعــا بين قرية
ً
ومدينة ومخيم في فلسطين ،متجاوزا بذلك التجزئة ،التي عمل االحتالل
على فرضها( .كونا)

خبريات
مات الور يعتذر بعد إقالته
ألفعال مخلة باآلداب
اعتذر مات الور مذيع
شبكة "إن بي سي" في
بيان أذيع ببرنامجه
ً
"توداي" ،قائال ،إنه في
مرحلة "بحث عن الذات"،
بعد يوم من إقالته ،بسبب
ما قالت الشبكة ،إنه ارتكب
ً
أفعاال مخلة باآلداب.
وقال الور في البيان" :ال
توجد كلمات تكفي ألعبر
عن حزني وندمي على ما
سببته من ألم لآلخرين من
خالل األقوال واألفعال...
وأقول ملن آذيتهم إنني
آسف حقًا".
وأضاف الور ،أن بعض
االتهامات التي وجهت
إليه غير حقيقية ،لكنه
قال ،إن "هناك ما يكفي
في تلك الروايات ألشعر
بالخجل والخزي".
ووفقًا لبيانات أصدرتها
الشبكة ،فقد فصل الور
بعد أن قدمت زميلة له
شكوى ملسؤولي الشبكة
بشأن تكرار سلوكيات
مخلة باآلداب صدرت من
الور في .2014
(رويترز)

سيمنز يستقيل من شركاته
بعد اتهامات باالعتداء
أعلن راسل سيمنز
املنتج الكبير في أوساط
موسيقى الهيب هوب
األميركية ،استقالته من
شركاته ،بعد اتهامه
بارتكاب اعتداءات جنسية.
ونفى رجل األعمال البالغ
 60عامًا ،أن يكون قام
بتصرفات كهذه ،لكنه
أوضح أن الكشف أخيرًا
عن قضايا تحرش واعتداء
جنسي من جانب مشاهير
يشكل فرصة مناسبة
"ملرحلة انتقالية" في
شركاته.
وقال في بيان ،إن "صوت
الذين ال صوت لهم ،والذين
جرحوا في الصميم أو
أذلوا تستحق أن تسمع".
وأضاف سيمنز "في
حني أن كواليس السلطة
ستفسح املجال أمام جيل
جديد ،ال أريد أن أشكل أي
مصدر إلهاء ،وأنسحب
تاليًا من الشركات التي
أسستها".
واتهمت كاتبة السيناريو
جيني لوميت ،راسل
سيمنز باالعتداء عليها
جنسيًا عام .1991
(أ ف ب)
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صواريخ الحوثيين إيرانية التصميم والتنفيذ ...ودخلت بالتهريب

ً
• تقرير أممي يمهد لمعاقبة طهران • قتلى من أنصار صالح في مواجهات صنعاء • الرياض تعترض «باليستيا»
كشف تقرير سري أعده مراقبو
عقوبات األمم المتحدة أن بقايا
صواريخ باليستية أطلقتها
الميليشيات الحوثية باتجاه
السعودية العام الحالي أكدت
أنها من تصميم وتصنيع إيران،
في خطوة قد تمهد الطريق
أمام مساعي واشنطن لمعاقبة
طهران ،فيما تواردت أنباء
عن نجاح وساطة قبلية في
احتواء االشتباكات بين طرفي
االنقالب بصنعاء.

ظريف يهاجم
سياسة ترامب
الخطيرة ويشكره
على تقوية الجبهة
اإليرانية الداخلية

أظـ ـ ـه ـ ــر ت ـ ـقـ ــريـ ــر سـ ـ ـ ــري أعـ ـ ــده
م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــو الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات بـ ــاألمـ ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة أن ب ـ ـقـ ــايـ ــا أرب ـ ـعـ ــة
صـ ــواريـ ــخ بــال ـي ـس ـت ـيــة أطـلـقـهــا
ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــون الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــون ع ـلــى
السعودية الـعــام الحالي أكــدت
أنها من تصميم وتصنيع إيران،
وه ــو م ــا يـعـطــي دف ـعــة لمسعى
ت ـ ـ ـقـ ـ ــوده الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
لمعاقبة طهران المتهمة بزعزعة
استقرار المنطقة.
وق ــال ــت هـيـئــة مــراق ـبــي األم ــم
المتحدة المستقلة ،فــي تقرير
م ـ ـ ـ ــؤرخ ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  24ن ــوف ـم ـب ــر
الماضي ،واطلعت عليه وكالة
«رويترز» أمس األول ،إنه «ليس
ل ــدي ـه ــا ح ـت ــى اآلن دلـ ـي ــل يــؤكــد
هوية الوسيط أو المورد» الذي
وف ــر ال ـص ــواري ــخ ال ـمــرجــح أنـهــا
أر س ـلــت للحوثيين فــي انتهاك
لحظر مـسـتـهــدف عـلــى الـســاح
فــرضـتــه الـمـنـظـمــة الــدول ـيــة في
أبريل .2015
وذكــر مراقبو األمــم المتحدة
أنهم جمعوا ُ أدلة على أن أجزاء
الـصــواريــخ نقلت إلــى اليمن ثم
قــام بتجميعها مهندسون من
جماعة «أنـصــار الـلــه» الحوثية
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـم ــوالـ ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس
السابق علي صالح.
وكتب المراقبون «خصائص
ال ـت ـص ـم ـيــم وأب ـ ـعـ ــاد ال ـم ـكــونــات
ال ـت ــي فـحـصـتـهــا ال ـه ـي ـئــة تتفق
مــع الخصائص واألب ـعــاد التي
تــم اإل بـ ــاغ عنها بالنسبة إ لــى
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ ق ـ ـ ـيـ ـ ــام -1اإلي ـ ــران ـ ــي
التصميم وا لـتـصـنـيــع» ،ويبلغ
م ــدى ه ــذا ال ـص ــاروخ نـحــو 500
ميل ،ويمكنه حمل رأس حربية
زنة  1400رطل.
وجــاء بالتقرير ،أن المراقبين
ت ـف ـق ــدوا ق ــاع ــدت ـي ــن عـسـكــريـتـيــن
س ـ ـع ـ ــودي ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن لـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة بـ ـق ــاي ــا
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـم ـع ـت ـه ــا
ال ـس ـل ـطــات ب ـعــد ال ـه ـج ـمــات على
المملكة في  19مايو و 22يونيو
و 26يوليو والرابع من نوفمبر.
ك ـم ــا ت ـف ـقــد الـ ـم ــراقـ ـب ــون أربـ ــع
«ن ـق ــاط ارتـ ـط ــام» خـلـفـهــا هـجــوم

أتباع «أنصار الله» يحتفلون بذكرى المولد النبوي وسط صنعاء أمس األول (إي بي أيه)
ال ــراب ــع م ــن نــوف ـم ـبــر ،وت ــم رصــد
بقايا أخرى للصواريخ فيها.

ممرات تهريب
ورجح المراقبون في تقريرهم
تهريب الصواريخ إلى اليمن عبر
م ـم ــرات بــريــة م ــن سـلـطـنــة عـمــان
أو الغيظة أو ميناء نشطون في
محافظة المهرة اليمنية.
وزار المراقبون السعودية ،بعد
أن دعوا التحالف إلى تقديم أدلة
تــدعــم مــا تـقــولــه الــريــاض مــن أن
إيران تزود المقاتلين الحوثيين
ب ــالـ ـص ــواري ــخ ،وح ـ ـ ـ ــذروا م ــن أن
عدم فعل ذلك ينتهك قرارا لألمم
المتحدة.

اعتراض باليستي
ون ـشــر ال ـت ـقــريــر ب ـعــد ســاعــات
مـ ــن إع ـ ـ ــان ال ـ ــري ـ ــاض اعـ ـت ــراض

قرقاش« :اإلجهاز الحوثي الممنهج على شريكه
فــي التمرد يشهد فصال دمــويــا آخــر ،مظلوميته
ح ــدوده ــا اإلعـ ـ ــام ال ـخ ــارج ــي وه ـ ّـم ــه االس ـت ـئ ـثــار
بمكاسبه المادية الملطخة بالدم ،وليذهب صالح
وحزبه إلى الجحيم».

قــوات الــدفــاع الـجــوي السعودية
صــاروخــا باليستيا انـطـلــق من
داخـ ــل األراضـ ـ ــي الـيـمـنـيــة مـســاء
أمس األول.
وقال المتحدث باسم التحالف
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــوده الـ ـ ــريـ ـ ــاض ل ــدع ــم
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ال ـم ـع ـت ــرف
بها دول ـيــا ،العقيد الــركــن تركي
المالكي إن «الصاروخ كان يسير
بــاتـجــاه مــديـنــة خميس مشيط،
وتم اعتراضه دون وقوع خسائر».
وتعد هذه المرة الثانية التي
تعترض فيها القوات السعودية
صــاروخــا أطلق من داخــل اليمن
خالل شهر.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــن أن «الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
ع ـل ــى األس ـل ـح ــة ال ـبــال ـس ـت ـيــة مــن
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة
وم ـن ـهــا الـمـيـلـيـشـيــات الـحــوثـيــة
الـمـسـلـحــة يـمـثــل ت ـهــديــدا لــأمــن
اإلقليمي والدولي ،وأن إطالقها
بــاتـجــاه ال ـمــدن اآله ـلــة بالسكان
ً
ي ـعــد م ـخــال ـفــا ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي
اإلنساني».
وجـ ـ ـ ــاء اع ـ ـت ـ ــراض الـ ـ ـص ـ ــاروخ
ب ـعــد س ــاع ــات م ــن ت ـهــديــد زعـيــم
الـمـتـمــرديــن عـبــدالـمـلــك الـحــوثــي
بـ ــال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد ف ـ ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
السعودية إذا لم يرفع التحالف
الحصار المفروض على اليمن.
وتواجه القوات التي تقودها
الـسـعــوديــة ،والــداعـمــة للحكومة
الـيـمـنـيــة ،الـمـقــاتـلـيــن الحوثيين

فــي الـحــرب الــدائــرة باليمن منذ
ما يزيد على عامين .ووصف ولي
العهد األمـيــر محمد بــن سلمان
تزويد إيران المقاتلين الحوثيين
بالصواريخ بأنه «عدوان عسكري
مباشر».

صمت وهجوم
في غضون ذلك ،لم تعلق بعثة
إي ــران ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة على
طلب للتعقيب على تقرير مراقبي
األمم المتحدة.
وتنفي إيران تزويد الحوثيين
باألسلحة ،لكنها تبرر هجمات
الصواريخ على المدن السعودية،
وتـ ـق ــول إن دع ـم ـهــا لـلـمـتـمــرديــن
فــي اليمن يقتصر على الجانب
المعنوي واالستشاري.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،هــاجــم وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي م ـح ـمــد
جواد ظريف ،سياسات الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب فــي
الـخـلـيــج ،مـعـتـبــرا أنـهــا «خطيرة
وسيئة التقدير».
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط الـ ـت ــي
ت ـم ــارس ـه ــا واش ـن ـط ــن ل ــم تـنـجــح
سوى في «تقوية عزم إيران» .وفي
معرض حديثه في مؤتمر بروما،
انتقد ظريف ترامب لسعيه إلى
إعـ ــادة ال ـت ـفــاوض عـلــى «االت ـف ــاق
النووي» المبرم عام  2015بهدف
الحد من برنامج إيــران النووي.
ك ـمــا ش ـكــك ف ــي مــوقــف ال ــوالي ــات

لبنان :نصرالله سيالقي الحريري في منتصف الطريق
• «المستقبل» يهاجم «كتبة التقارير» • جعجع :سالح «حزب الله» استعمل عشرات المرات
●

بيروت  -ريان شربل

ً
تعليقا على تصريحات رئيس الحكومة
اللبنانية سعد الحريري ،الذي أثار عاصفة
من الردود ،ألنه بدا كأنه تبرئة لحزب الله
مــن اسـتـخــدام ســاحــه فــي «أح ــداث  7أيــار
(مايو)» الشهيرة ،قالت أوساط مقربة من
قـصــر بـعـبــدا ل ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن «الـحــريــري
يريد الحفاظ على مسافة مقبولة من حزب
الله مراعيا مسألة الـســاح» ،وأضافت أن
«األمـ ـي ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــه ال ـس ـيــد حسن
نصرالله سيالقي الرئيس الـحــريــري في
منتصف الطريق إلنقاذ التسوية الرئاسية،
وال ـح ـفــاظ عـلــى االس ـت ـق ــرار ال ــداخ ـل ــي ،من
خالل تقديم بعض الضمانات على صعيد
النأي بالنفس وتحييد لبنان عن صراعات
المنطقة قــد تتمثل بــا نـسـحــاب تدريجي
للحزب من سورية».
وتابعت« :أما في شأن السيناريوهات،
الـتــي تـصــاعــد الـكــام عليها حــول تعديل
ح ـكــومــي ي ـف ـتــرض أن ي ـط ــرح ب ـجــديــة في
الساعات المقبلةُ ،
فعلم أن هذا السيناريو
التجريبي ال ي ــزال قيد ال ـتــداول المبدئي
بـيــن فــريـقــي الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر وتـيــار
الـمـسـتـقـبــل ،ول ــم تـتـســع دائ ــرت ــه ب ـعــد في
انتظار لقاء سيجمع في باريس الرئيس
ال ـح ــري ــري ،الـ ــذي يـمـضــي إج ـ ــازة قـصـيــرة
عائلية ووزيــر الخارجية جبران باسيل،
ال ــذي يـفـتــرض أن ينتقل مــن روم ــا حيث
يرافق الرئيس عــون في زيــارتــه الرسمية
إليطاليا إلى باريس في الساعات المقبلة
وستطرح خالله مسألة التبديل الــوزاري،
وما إذا كانت ممكنة أم متعذرة «.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد رئ ـي ــس حـ ــزب «الـ ـق ــوات
اللبنانية» سمير جعجع ،أن «المباحثات
ً
الجارية راهنا تهدف إلى ترميم التسوية
الحكومية فــي اتـجــاه الـنــأي بالنفس في
شكل فعلي من خالل نقطة محورية تتمثل
فــي االنسحاب مــن أزمــات المنطقة ،وهــذا

بن زايد :نقف مع
العرب لتجاوز المحن

أكد ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة في
دولة اإلمارات الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،أن الدول العربية
بحاجة إلى تعزيز مسيرة
التعاون والتضامن املشترك
ملواجهة التحديات وتغيير
"الواقع املر" الذي يعانيه الكثير
من شعوب املنطقة.
وشدد بن زايد ،في كلمة له
بمناسبة اليوم الوطني السادس
واألربعني لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،على أن "اإلمارات
ّ
مسؤوليتها التاريخية
تدرك
في الوقوف إلى جانب األشقاء
العرب لتجاوز املحن واألزمات
املختلفة ،ولن تتوانى في تقديم
أي مساعدة من شأنها إرساء
دعائم التنمية واألمن واإلستقرار
والسالم في ربوع املنطقة
والعالم".

قرقاش« :الحوثي» «يجهز» على صالح
وص ــف أن ــور ق ــرق ــاش ،وزي ــر ال ــدول ــة اإلم ــارات ــي
للشؤون الخارجية ،المواجهات في صنعاء بين
شريكي الـتـمــرد هــي بأنها «إج ـهــاز ممنهج» من
جـمــاعــة ال ـحــوثــي عـلــى ان ـص ــار الــرئ ـيــس الـســابــق
علي صالح.
وفــي تغريدة على صفحته في «تويتر» ،كتب

سلة أخبار

ً
ً
مطلبنا األســاس» ،موضحا أنه «استنادا
إلــى أوس ــاط رئـيـســي الـجـمـهــوريــة العماد
ميشال عــون والـحـكــومــة سعد الـحــريــري،
فإن حزب الله جدي في ما يتصل بتطبيق
ا لـنــأي بالنفس ،بيد أن التقويم النهائي
مرتبط بنص التسوية عند إعالنها ،وهي
ط ــور اإلع ـ ــداد بـيــن رئــاس ـتــي الـجـمـهــوريــة
وال ـح ـكــومــة ،وفــرن ـســا والـمـمـلـكــة العربية
السعودية ليستا بعيدتين منها ،ما دام
ً
ً
ً
النأي بالنفس ليس شأنا لبنانيا محضا
ً
بل يتصل بوضع المنطقة عموما ،كما أن
تسوية من هذا النوع تحتاج إلى حماية
خارجية».
وقــال في حديث إلــى وكالة «المركزية»
أمــس ،إن «حــزب القوات اللبنانية تعرض
فــي األســابـيــع االخ ـيــرة لحملة اسـتـهــداف
واسعة ما زالت مستمرة حتى الساعة ،يراد
منها االنقضاض على القوات ومحاصرتها
ووضعها في دائرة االستهدافها من خالل
موجة شائعات ال أساس لها».
واعتبر جعجع أن «مصدر االستهداف
هم الخصوم الذين يضعون نصب أعينهم
إن ـه ــاء آخ ــر م ــرب ـع ــات ال ـم ـقــاومــة الـفـعـلـيــة
لمشروع  8آذار (مارس) الذي يمثله حزب
ً
ال ـقــوات ،آسـفــا ألن بعض الحلفاء يساير
وال ـب ـعــض اآلخ ــر ال ي ـضــره وض ــع ال ـقــوات
ً
خارجا».
وفي اإلشكاليات ،التي تشوب العالقة
بـيــن «الـ ـق ــوات» وت ـيــار «الـمـسـتـقـبــل» أشــار
جعجع إلى أن «قنوات االتصال عادت إلى
طبيعتها ،ويـجــري الـيــوم ترميم الوضع،
واأليام المقبلة ستشهد اجتماعات رفيعة
المستوى ،وسألتقي الرئيس الحريري».
وق ـ ـ ـ ــرأ جـ ـعـ ـج ــع ف ـ ــي حـ ــديـ ــث ال ــرئـ ـي ــس
الحريري عن سالح «حزب الله» أمس األول
ف ـقــال« :انـطـبــاعــي الـشـخـصــي أن الــرئـيــس
الحريري كان يتحدث عن ترميم التسوية،
وفي سياقها تطرق إلى موضوعي النأي
بالنفس وســاح حزب الله .فحاول القول

المتحدة تـجــاه األزم ــة بين قطر
وجيرانها.
وأضـ ـ ــاف أن ت ــرام ــب ل ــم يفهم
طبيعة االتفاق النووي ،ويحاول
إثناء المستثمرين األجانب عن
القيام بأعمال في إيــران .وتابع:
«على الرغم من لـ ّـي ال ــذراع تأتي
ش ــرك ــات أوروبـ ـي ــة أك ـثــر وأك ـث ــر».
وق ـ ــدم الـ ــوزيـ ــر اإليـ ــرانـ ــي الـشـكــر
لـلــرئـيــس األم ـي ــرك ــي ،مـعـتـبــرا أن
سياسة الضغط التي انتهجها
عـلــى ط ـهــران تسببت فــي تقويه
الجبهة اإليرانية الداخلية.

اقتتال صنعاء
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ح ــال ــة
التوتر التي تعيشها العاصمة
صنعاء جراء االشتباكات الدامية
الـتــي انــدلـعــت األرب ـعــاء الماضي
بـيــن أت ـبــاع صــالــح والـحــوثـيـيــن،
وأس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرت ع ـ ـ ــن س ـ ـق ـ ــوط ق ـت ـل ــى
وجرحى.
وق ــال ح ــزب الــرئـيــس الـســابــق
م ـســاء أم ــس األول إن ثــاثــة من
الموالين لصالح سقطوا قتلى في
اشتباكات استمرت لليوم الثاني
م ــع ق ـ ــوات ال ـح ــوث ــي الـمـتـحــالـفــة
معهم في العاصمة.
وج ــاء فــي بـيــان أص ــدره حزب
«ال ـم ــؤت ـم ــر» أن  3ح ـ ــراس قـتـلــوا
عـنــدمــا هــاجــم الـحــوثـيــون منزل
العميد طارق صالح ،ابن شقيق
ً
الــرئـيــس الـســابــق ،مضيفا أنهم

حـ ــاصـ ــروا م ـن ــزل ع ـض ــو ال ـح ــزب
ووزي ــر الـخــارجـيــة فــي الحكومة
ال ـم ـت ـمــركــزة ف ــي ص ـن ـعــاء هـشــام
شرف.
واتهم البيان عناصر الجماعة
الـحــوثـيــة بــانـتـهــاك ات ـفــاق لوقف
اطالق النار بينهما ،فيما ترددت
أنباء عن نجاح وساطة قبلية في
تثبيت اتـفــاق آخــر للتهدئة بين
الطرفين.
وأج ـب ــرت االشـتـبــاكــات بعض
الـسـكــان عـلــى ال ـفــرار مــن مناطق
االق ـت ـت ــال الـ ــذي دار بــالـمــدفـعـيــة
ال ـث ـق ـي ـلــة وقـ ــاذفـ ــات ال ـص ــواري ــخ،
واح ـتــدم لـســاعــات لليوم الثاني
على التوالي.
وكان أربعة من مؤيدي صالح
قتلوا عندما اندلع اقتتال ،بعد أن
اقتحم الحوثيون مجمعا يضم
مسجد المدينة الرئيس ،وأطلقوا
قذائف آر .بي .جي وقنابل.
وت ـ ـ ـبـ ـ ــرز االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات م ــدى
تعقد الــوضــع بــالـيـمــن ،إذ شهد
تحالف الرئيس عبدربه منصور
ه ـ ـ ــادي اقـ ـتـ ـت ــاال داخـ ـلـ ـي ــا أي ـض ــا
ب ـيــن مـقــاتـل ـيــه وقـ ـ ــوات جـنــوبـيــة
م ـطــال ـبــة ب ــاالس ـت ـق ــال تــدعـمـهــا
دول ــة اإلمـ ــارات الـعـضــو الرئيس
بالتحالف العربي.
(نيويورك ،الرياض ،أ ف ب،
د ب أ ،رويترز)

السعودية :تسويات الفساد
تمت بموافقة ملكية

إخالء سبيل عدد من الموقوفين ...واألموال
المستردة بلغت مئات المليارات

عون ورئيس الحكومة االيطالية باولو جنتليوني في روما أمس (أ ف ب)
ف ــي هـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،إن سـ ــاح الـ ـح ــزب لــن
ً
يستعمل فــي الــداخــل راه ـن ــا ،ول ــم يـقــل لم
ً
يستعمل ســاب ـقــا ،ألن ــه اسـتـعـمــل عـشــرات
المرات».
وكان الحريري غرد» مساء أمس األول
ً
ردا على من وصفهم بـ»المزايدين» عليه،
فقال ،إن «ما قلته في (باري ماتش) واضح
وضوح الشمس نحن اآلن عندنا ربط نزاع
مع حزب الله مثلما هم عندهم ربط نزاع
معنا وم ــا حـصــل فــي الـمــاضــي ال ننكره،
ولـكــن نحن نبني لنحمي اسـتـقــرار البلد
وهناك ناس تبني لفتنة في البلد».
وسبق ذلــك بساعات صــدور رد عنيف
للغاية عن تلفزيون «المستقبل» في مقدمة
ن ـشــرتــه اإلخـ ـب ــاري ــة ط ــاول ــت م ــن اتـهـمـهــم

بتحوير واجـتــزاء كــام الرئيس الحريري
وأضــاف فــي حملة غير مسبوقة على كل
من النائب السابق فارس سعيد ورضوان
ال ـس ـيــد والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق الـ ـل ــواء أش ــرف
ري ـفــي (ال ــذي ــن س ـمــوا مــن قـبــل ق ـي ــادات في
«المستقبل» بكتبة التقارير)« :الذي ال يقره
المنطق السليم ال يقبله الفارس السليب
وال يحوز رضوانه وبين هذا وذاك شخص
ً
ً
ً
باع جمجمته وشرفا عسكريا فأنكر فضال
ال ينكره ذو مروءة».

قالت قناة العربية الفضائية ،في
تـقــريــر نـشــرتــه أم ــس ،إن السلطات
السعودية بــدأت إج ــراء ات تسوية
م ــال ـي ــة مـ ــع ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ب ــال ـف ـس ــاد،
وق ــد نـتــج عنها فــي األي ــام القليلة
المنصرمة إخالء سبيل عدد منهم،
مقابل إرجاع مبالغ أخذوها بطرق
غير مشروعة إلى خزينة الدولة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت «الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» إن «هـ ـ ــذا
اإلجراء الذي اتخذته اللجنة العليا
لمكافحة الفساد جاء بعد حصولها
على موافقة ملكية ،شريطة أن تكون
ال ـت ـســويــات ت ـصــب ف ــي الـمـصـلـحــة
العامة».
ووفق التقرير ،تضمنت التسوية
ال ـم ــال ـي ــة ه ـ ــذه ع ـم ـل ـيــة اس ـت ــرج ــاع
أم ــوال وأص ــول بلغ حجمها مئات
ال ـم ـل ـي ــارات ،ف ــي صـ ــورة حـســابــات
ب ـن ـك ـيــة وأمـ ـ ـ ـ ــوال س ــائ ـل ــة وأصـ ـ ــول
متراكمة داخل السعودية وخارجها.
وق ــد وفـ ــرت ت ـلــك الـتـســويــة على
الــدولــة فـتــرات زمنية طويلة كانت
س ـت ـق ـض ـي ـه ــا إذا سـ ـلـ ـك ــت ط ــر ي ــق
التقاضي ،وجعلت مــن المتهمين
نموذجا يردع الفاسدين.
ولـفــت الـتـقــريــر ال ــى أن التسوية
ن ـ ـهـ ــج تـ ـتـ ـبـ ـع ــه دول عـ ـ ـ ـ ــدة ،ح ـيــث
تتضمن معظم األنظمة القانونية
في دول العالم التصالح الجزائي
مــع المتهمين فــي قـضــا يــا الفساد
واالخـ ـت ــاس وإهـ ـ ــدار ال ـم ــال ال ـعــام
العتبارات متعددة.
وأشــار الــى أن ما دفعته البنوك
والمؤسسات المالية العالمية منذ

عام  2010إلى عام  2016كعقوبات
وغـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــات وتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــات ل ـل ـن ـظ ــام
ال ـق ـضــائــي األم ـي ــرك ــي ع ــن قـضــايــا
فساد وتالعب مالي ونقدي بلغ 320
مليار دوالر ،على خلفية التحقيقات
في دور هــذه المصارف في األزمــة
المالية العالمية عام .2008
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ب ـعــض
األنظمة القانونية في دول عربية
تعتمد مبدأ التصالح ،ففي مصر،
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،يـمـنــح قــانــون
المصالحة اال قـتـصــاد يــة والمالية
ً
الـمــوظـفـيــن الـعـمــومـيـيــن ع ـف ــوا في
قـضــايــا الـفـســاد الـمــالــي واالع ـتــداء
على المال العام ،ويعفو عن رجال
األعـ ـم ــال ال ـم ـتــورط ـيــن ف ــي الـفـســاد
م ــن ال ـم ـحــاس ـبــة ،م ـقــابــل إع ـ ــادة ما
اختلسوه من أموال.
يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة
الفساد التي أنشئت مطلع نوفمبر
الماضي بأمر ملكي ،والتي يرأسها
ولي العهد األمير محمد بن سلمان،
كانت أوقفت في الرابع من نوفمبر
ً
عددا من األمراء والوزراء السابقين
والحاليين ،فضال عن بعض رجال
األعـ ـم ــال ال ـم ـتــورط ـيــن ف ــي قـضــايــا
فساد.

البابا يلتقي الروهينغا
ويصلي ببنغالدش

التقى البابا فرانسيس أمس ،وفدًا
من الروهينغا في إطار زيارته
إلى بنغالدش ،التي فر إليها
مئات آالف الالجئني من هذه
االثنية من بورما املجاورة.
وقبل اللقاء ترأس بابا الفاتيكان
قداسًا في الهواء الطلق لنحو مئة
ألف من أفراد األقلية الكاثوليكية
القلقة في بنغالدش وسط
إجراءات أمنية مشددة تحسبا
لوقوع هجمات إرهابية .وتشكل
زيارة البابا ،وهي األولى منذ تلك
التي قام بها يوحنا بولس الثاني
في  ،1986حدثًا كبيرًا لألقلية
الكاثوليكية ،التي تضم  375ألف
شخص وتشكل  0.24في املئة من
سكان بنغالدش.

 %45من معونات
 2018لسورية واليمن

ستخصص األمم املتحدة
للحربني في سورية واليمن
حوالي نصف املبلغ الذي تعتزم
إنفاقه على الغذاء واملأوى
واملعونات األخرى لألزمات
اإلنسانية العام املقبل وهو 22.5
مليار دوالر.
وأعلن مكتب األمم املتحدة
لإلغاثة الطارئة في جنيف،
بينما كان يوجه ندائه السنوي
للدول املانحة ،أن هذا املبلغ رقم
قياسي جديد ،أكثر بشكل طفيف
من املبلغ الذي جرى تخصيصه
العام املاضي .غير أن أكبر
زيادات في ميزانية املعونات
لدى األمم املتحدة ليست في تلك
النقاط الساخنة ،لكن باألساس
في الدول اإلفريقية ،السيما في
جمهورية الكونغو الديمقراطية
والصومال وليبيا وجمهورية
إفريقيا الوسطى.

السراج يطالب بتخفيف
حظر السالح عن ليبيا

طالب رئيس حكومة الوفاق
الليبية فايز السراج ،واشنطن
بالعمل على رفع حظر السالح
املفروض على بالده وتمكني
فروع من الجيش من أسلحة
تساعدها في مكافحة اإلرهاب
ومواجهة أزمة الهجرة.
جاء ذلك خالل لقائه في
واشنطن بوزير الدفاع األميركي
جيمس ماتيس ،قبل لقاء اليوم
مع الرئيس األميركي دونالد
ترامب .وذكر بيان أن السراج
تحدث في مطلع لقائه مع
ماتيس عن التحديات التي
يفرضها التطرف واإلرهاب على
بالده ،مشيرًا في الوقت نفسه
إلى التقدم ،الذي تم إحرازه في
محاربتهما.

ةديرجلا
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ً
توصية السيستاني تربك «حلفاء إيران» ...والعبادي يترشح مستقال

ً
• آالف الصدريين يتظاهرون دعما لـ«الحرب على الفساد» • نيجرفان البارزاني يزور تركيا
وسط حديث عن انقسام
سياسي داخل «الحشد
الشعبي» بين تيار المرجعية
والتيار المدعوم من إيران،
جاءت توصيات السيد علي
السيستاني بضرورة تقنين
وضع الحشد ومنعه من الترشح
لالنتخابات لتزيد إرباك الساحة
الشيعية العراقية قبل انتخابات
مهمة مقررة في مايو تأتي بعد
دحر تنظيم «داعش».

أثــارت الدعوة القوية للمرجعية
الشيعية العليا فــي ال ـعــراق السيد
ع ـل ــي ال ـس ـي ـس ـت ــان ــي ،أم ـ ــس األول،
لتنفيذ ق ــان ــون "ال ـح ـشــد الشعبي"
وحـصــر ال ـســاح بيد الــدولــة ومنع
مـشــاركــة "الـحـشــد" فــي االنتخابات
المقبلة ،والتي نقلها عنه المبعوث
األم ـمــي فــي ال ـع ــراق اي ــان كوبيتش
ً
ارتـيــاحــا لــدى شــرائــح عراقية عــدة،
لكنها قوبلت بالصمت والتريث ،من
األطراف الموالية إليران ،والتي بات
ً
مؤكدا أنها ستخوض االنتخابات
المقررة في مايو المقبل في قائمة
مــوحــدة تضم األجنحة السياسية
لقادة الفصائل المقاتلة في "الحشد"
برئاسة االمين العام لـ"منظمة بدر"
هادي العامري.
ومع احتمال تعرض نائب رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة األم ـي ــن ال ـع ــام لـحــزب
ال ــدع ــوة نـ ــوري الـمــالـكــي إل ــى "ع ــزل
ً
انتخابي" ،خصوصا وسط األنباء
عــن تــرشــح رئـيــس الحكومة حيدر
ً
العبادي مستقال ،يواصل المشهد
ً
الشيعي العراقي التأزم ،خصوصا
أن التوصيات األخيرة للسيستاني،
ستربك الفصائل الموالية إلي ــران،
السيما أنها غير قادرة على الفصل
بين ما هو سياسي وميداني ،في ظل
الوجود األميركي الوازن ،الذي ال يزال
ً
قادرا رغم كل شيئ على التأثير وقلب
بعض المعادالت.

استقالة المرشحين
وقــال القيادي في هيئة "الحشد
الشعبي" ،معين الكاظمي أمــس ،إن
"تأكيدات المرجعية على دعم الحشد
ال ـش ـع ـبــي واضـ ـح ــة طـيـلــة ال ـف ـتــرات
ً
الـســابـقــة ،وخ ـصــوصــا فــي تطبيق
ً
قــانــون هيئة ال ـح ـشــد" ،مضيفا أن
"هذه التأكيدات على تطبيق قانون
الحشد هي من إجل إرســاء الدعائم
الــرسـمـيــة وال ـشــرع ـيــة ل ـهــذا الـكـيــان
العسكري ،وحصول مقاتلي الحشد
على استحقاقاتهم أســوة بمقاتلي
بقية األجهزة األمنية األخرى ،إضافة
إل ــى تـنـفـيــذ ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي تطبق
على الجيش والشرطة بخصوص

أكراد يحيون ذكرى المولد النبوي أمس األول في عكرا شمال العراق (رويترز)
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات بعد
تقديم االستقالة لمن يرغب بخوض
العملية االنتخابية".

تفكيك التداخل
أم ــا الـقـيــادي فــي "الـحـشــد" كريم
النوري فعلق على األنباء عن تشكيل
"تـحــالــف الـمـجــاهــديــن" ال ــذي يضم
"منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق"،
و"الـنـجـبــاء" وغـيــرهــا مــن الفصائل
ً
الشيعية المقاتلة قــائــا" :إل ــى اآلن
لم تتضح قضية التحالف الجديد،
وننتظر من خالل العامري أن يوضح
هذه األمور ،وبالتأكيد لن يكون هناك
تحالف مع دولة القانون ،وهذا أمر
مؤكد" ،في إشارة إلى االئتالف ،الذي
يرأسه نائب رئيس الجمهورية نوري
المالكي ،األمين العام لحزب "الدعوة".
وأكد النوري ،في حديث تلفزيوني
أمـ ــس ،أن "م ــن الـمـعـيــب أن يـشــارك

قادة في جهاز مكافحة اإلرهاب في
االنـتـخــابــات المقبلة تـحــت عـنــوان
مكافحة اإلره ــاب ،كذلك مــن العيب
ال ـم ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات تحت
عنوان الحشد الشعبي".

ً
مستقال؟
العبادي

فــي سـيــاق متصل ،كشف عضو
البرلمان عن "ائتالف دولة القانون"
منصور البعيجي ،أن رئيس الوزراء
حـيــدر ال ـع ـبــادي ،ال ــذي ينتمي إلــى
حزب "الدعوة" سيخوض االنتخابات
ً
المقبلة ،بعيدا عن "دولة القانون".
وك ـ ـ ــان زعـ ـي ــم الـ ـتـ ـي ــار الـ ـص ــدري
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،ق ــال قـبــل أي ــام في
مقابلة تلفزيونية ،إنــه يعتقد بأن
العبادي سيتخلى عن العمل الحزبي
ً
وي ـت ــرش ــح م ـس ـت ـقــا لــان ـت ـخــابــات،
ً
مؤكدا دعمه لوالية ثانية للعبادي.
وأكدت قيادات سنية دعمها للوالية

الثانية بشرط "ضبط الحشد".
وت ـحــدثــت ت ـقــاريــر ع ــن اجـتـمــاع
عــاصــف لـحــزب "ال ــدع ــوة" قبل أيــام،
دعــا اليه المالكي ،وشهد مشادات
كالمية انتهت بانسحاب العبادي
وجناحه ،بعد "تهديدات واتهامات
أط ـل ـق ـهــا ال ـمــال ـكــي تـتـعـلــق بــإعــان
العبادي الحرب على الفساد وقرب
تقديم ملفات مسؤولين في الحكومة
السابقة التي كان المالكي يرأسها
ثماني سنوات إلى القضاء".
وتظاهر عشرات االف المناصرين
للتيارالصدري في ساحة التحرير
في بغداد وفي عدد من المحافظات
تلبية لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر
لدعم الحرب على الفساد التي اطلقها
العبادي.

الصدر وكركوك
ال يزال السجال حول انشتار قوات

اميركية في مدينة كركوك المتنازع
عليها غير محسوم .وقال التحالف
الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة
ضد "داعــش" ،إن تحركات قواته في
ُ
مسرح العمليات ال تعلن الى الرأي
الـعــام ،دون أن ينفي أو يؤكد نشر
قــوات أميركية في قاعدة "كــي وان"
بكركوك.
وأضـ ـ ــاف ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي في
بيان إن "أي إعــادة نشر للقوات في
العراق تتم بالتنسيق مع العراقيين
ً
ووفــق ما تتطلبه الحاجة" ،مشيرا
إلـ ــى أن "ال ـت ـح ــال ــف سـيـتـعــامــل مع
ً
المتغيرات على األرض خصوصا
مـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار داعـ ـ ـ ــش فـ ــي ف ـق ــدان
األراض ــي ،التي يستولي عليها في
العراق وانخفاض وتيرة العمليات
العسكرية ضد التنظيم في البالد".
كما جاء في البيان إن "الحرب ضد
داعــش لم تنته بعد ،وسيسعى من

تبقى من إرهابيين في العراق إلى
زرع الخوف بين العراقيين من خالل
هجمات منفصلة".

البارزاني
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـصــل ،أعـلـنــت
وسائل اعالم تركية ،أمس ،أن رئيس
حكومة إقليم كــردسـتــان نيجرفان
البارزاني وصل إلى تركيا من خالل
منفذ إبــراه ـيــم الخليل ال ـح ــدودي.
وقالت تقارير تركية ،إن "البارزاني
سيسافر إلى الخارج عبر األراضي
الـ ـت ــركـ ـي ــة" ،دون ذك ـ ــر الـ ـم ــزي ــد مــن
التفاصيل ،لكن مصادر كردية قالت،
إن المسؤول الكردي سيجري لقاءات
مع مسؤولين أتراك.

دوليات
سلة أخبار
ماكرون يدافع عن
مزحة بوركينا فاسو

يمتلك الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون مهارة
احتواء هجوم منتقديه
بالتحلي باللباقة وروح
الفكاهة ،لكنه تعرض
النتقادات واسعة في
الداخل عندما حاول
استحضار هذه الملكة
خالل جولته الحالية في
إفريقيا.
وفي مقابلة أذيعت في
وقت متأخر األربعاء
الماضي ،رفض ماكرون
ما تردد عن أنه أساء إلى
رئيس بوركينا فاسو
روك مارك كابوري عندما
قال لمجموعة من الطالب
الجامعيين ،إن رئيسهم
ترك القاعة لكي يصلح
تكييف الهواء .وقال
ماكرون إن "االنتقادات
سخيفة".
وعندما استفز أحد
الطالب الرئيس الفرنسي
بشأن ما يمكن أن يفعله
تجاه مشكلة انقطاع
الكهرباء المزمنة في
بوركينا فاسو ،قال
الرئيس البالغ من العمر
ً
 39عاما " :أنت تتحدث
إلي كأنني قوة مستعمرة
لكنني ال أرغب في
االعتناء بالكهرباء في
بوركينا فاسو .هذه مهمة
رئيسكم".

جورجيا :مقتل مدبر
هجوم مطار بإسطنبول

ضراب :إردوغان متورط في التفاف إيران على العقوبات
أنقرة تصدر مذكرة اعتقال بحق نائب مدير سابق لـ CIA

ضراب في صورة ارشيفية

أك ــد رج ــل األع ـم ــال الـتــركــي اإلي ــران ــي رضــا
ضـ ــراب ال ـشــاهــد الــرئـيـســي ف ــي مـحــاكـمــة في
نـ ـي ــوي ــورك ،أمـ ــس األول ،ت ـ ــورط رجـ ــب طيب
إردوغ ــان في قضية االلتفاف على العقوبات
األمـيــركـيــة الـمـفــروضــة عـلــى إي ـ ــران ،وإن كــان
الرئيس التركي أكد أال عالقة له بهذا األمر.
ً
وألمح ضراب " 34عاما" الذي اعتقل في 2016
فــي م ــارس فــي ميامي ويـتـعــاون مــع القضاء
ً
حاليا ،إلى أن إردوغان كان يعلم بعالقاته مع
"خلق بنك" الحكومي التركي لمساعدة طهران
على االلتفاف على العقوبات األميركية عبر
خطط معقدة لتبييض العائدات الناجمة عن
مبيعات النفط والغاز اإليرانية.
وفي اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة
فــدرالـيــة ،قــال ض ــراب ،إن إردوغـ ــان ،ال ــذي كان
ً
رئ ـي ـس ــا لـ ـ ـل ـ ــوزراء أصـ ـ ــدر ف ــي أك ـت ــوب ــر 2012
"تعليمات" إلى مصرفين تركيين آخرين هما
"زراعات" و"وقف" ليشاركا في هذه الخطة التي
ً
ً
كان "خلق بنك" معبرا رئيسيا لتنفيذها.
وأضاف ضراب ،الذي كان يتحدث بالتركية
عبر مترجم ،أن وزير االقتصاد التركي حينذاك
ظافر جاجاليان ،قال ،إن "رئيس الوزراء أبلغني

فلين يقر بالكذب على «»FBI
تيلرسون يصف التقارير عن إقالته بـ «المضحكة»

ً
مستقبال السراج في مقر «الخارجية» االميركية بواشنطن أمس (أ ف ب)
تيلرسون
اعـتــرف المستشار السابق لــأمــن القومي للرئيس
األميركي دونالد ترامب ،بالكذب على مكتب التحقيقات
االتحادي ( ،)FBIبشأن اتصاالته مع السفير الروسي لدى
الــواليــات المتحدة فيما يتعلق بالتحقيق في التدخل
الروسي المشتبه فيه باالنتخابات الرئاسية األميركية
األخيرة.
وك ــان مكتب الـمـحـقــق ال ـخــاص األم ـيــركــي فــي هــذه
القضية ،وجه االتهام باإلدالء ُبإفادة كاذبة إلى فلين ،في
الئحة أحيلت إلى المحكمة ،وأعلنت أمس.
في سياق متصل ،اعتبر وزيــر الخارجية األميركي
ريـكــس تيلرسون ،أم ــس ،التكهنات حــول نية الرئيس
ترامب إقالته قريبا من منصبه بأنها "مضحكة" .وتدور
شــائـعــات منذ أشـهــر عــن تــدهــور الـعــاقــة بين الرئيس
ووزير خارجيته.
وبــرزت هــذه التقارير مـجــددا ،أمــس األول ،حين
تــوقــع عــدد مــن وســائــل اإلع ــام االميركية استقالة

تيلرسون نقال عن مصادر في البيت االبيض.
ونفى تيلرسون بنفسه تلك التقارير عند التقاط الصور
الرسمية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز
الـســراج ،قبل أن يلتقي ترامب برفقة المسؤول الليبي،
وينضم إلى وزير الدفاع جيم ماتيس على مائدة الغداء.
في سياق متصل ،أعلن االتحاد األوروب ــي ،أمــس ،أن
تيلرسون سيجتمع مع نظرائه األوروبيين بعد غد في
بروكسل ،للبحث فــي العالقات بين جانبي األطلسي،
وسيعقد اللقاء ،الذي سينظم بصيغة غير مسبوقة ،على
غداء قبل اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال األطلسي.
ووجهت الدعوة وزيــرة خارجية االتـحــاد ،اإليطالية
فيديريكا موغيريني .وكتبت في رسالة الدعوة إلى الوزراء
األوروبيين ،إن "التعاون بين جانبي األطلسي يبقى حجر
األساس ألمننا واستقرارنا ورخائنا".
ً
ً
وأكــدت أن "ح ــوارا مكثفا وشراكة قوية مع الواليات
المتحدة أمران أساسيان لهذه األسباب".

ً
بأنه وافق على أن يقوم زراعــات ووقف أيضا
بهذا العمل".
وأوضح بعد ذلك أن "رئيس الوزراء حينذاك
رجــب طيب إردوغ ــان ووزيــر الخزانة السابق
"ع ـلــي" بــابــاجــان ،أعـطـيــا تعليماتهما ليبدآ
ممارسة هذه التجارة ( )...عرفت ذلك من ظافر
جاجاليان".
ً
وأوض ـ ــح ضـ ــراب األربـ ـع ــاء ،أن ــه أدى دورا
ً
أساسيا في تنظيم هــذه التجارة ،التي تبلغ
قيمتها مليارات اليوروهات ،وبدأت في 2012
ً
عـلــى أن ت ــزده ــر تــدري ـج ـيــا ،إل ــى أن انـفـجــرت
الفضيحة في تركيا في نهاية .2013
وأكد ضراب في شهادته الخميس أنه قام
ً
أوال بتبييض عائدات محروقات إيرانية بيعت
إلــى تركيا ثم وســع "خلق بنك" برنامجه إلى
المحروقات اإليرانية ،التي تباع إلى دول أخرى
ً
ً
بدءا بالهند .وذكر إيطاليا أيضا ،دون أن يذكر
أي تفاصيل.
وأضــاف أنــه حــاول تطبيق هــذا النظام
في الصين .لكن المصارف الصينية التي
اسـتـضــافــت ال ـشــركــات الـظــاهــريــة الــازمــة
الخفاء المصدر اإليراني لألموال "أوقفت

كل شيء عندما تنبهت إلى مشاركة إيران".
وكان ضراب صرح األربعاء بأن جاجاليان
ســاعــده عـلــى تــرتـيــب الـخـطــة مــع "خـلــق بنك"
بوساطة رشاوى تبلغ قيمتها  50مليون يورو
دفعت بين مارس  2012ومارس .2013
وروى رج ــل األع ـمــال الـمـعــروف فــي تركيا
بميله إلى الترف والمتزوج من مغنية مشهورة،
بالتفصيل كيف ساعد على تحويل عائدات
المحروقات اإليرانية التي وأودعت في "خلق
بنك" الى ذهب.
وكان الذهب ينقل بحقائب إلى دبي ويعاد
بيعه مقابل عمالت صعبة ال يمكن رصدها
ترسل الى الحكومة اإليرانية .وتستخدم طهران
هذه االموال لتسديد الفواتير الدولية على الرغم
من العقوبات االميركية والدولية التي تمنع
التجارة مع إيران من حيث المبدأ.
وتـحــاول أنـقــرة منذ أسابيع التشكيك في
ً
ه ــذه الـمـحــاكـمــة ال ـتــي يمثل فيها حـضــوريــا
نائب المدير العام لـ"خلق بنك" محمد هاكان
اتيال فقط .أما المتهمون الثمانية اآلخرون في
الواليات المتحدة وبينهم جاجاليان ،والمدير
العام للبنك ففارون.

وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول،
أمس ،مذكرة اعتقال بحق نائب المدير السابق
في وكالة االستخبارات المركزية األميركية
( ،)CIAغ ــراه ــام ف ــول ــر ،ف ــي إطـ ــار التحقيقات
بمحاولة االنقالب العسكري.
وذك ــرت وكــالــة األنــاضــول ،أن فولر يشتبه
ب ـت ــورط ــه ف ــي "م ـخــال ـفــة ال ـن ـظ ــام ال ــدس ـت ــوري
ومحاولة إسقاط الحكومة التركية والكشف عن
معلومات سرية بغرض التجسس العسكري
أو السياسي".
وكشف حزب الشعب الجمهوري ،أكبر أحزاب
المعارضة في تركيا ،أمس ،عن وثائق بما في
ذلك إيصاالت مصرفية ،تزعم إجراء معامالت
خارجية ألشخاص قريبة من الرئيس رجب
طيب إردوغان ،الذي تعهد باالستقالة في حال
أثبت منافسوه ادعاءاتهم.
ورف ــع إردوغـ ـ ــان وأق ــارب ــه دع ــوى قضائية
للمطالبة بتعويض بقيمة  1 .5مليون ليرة (380
ألــف دوالر) ضد زعيم الحزب كمال قليجدار
أوغـلــو بسبب هــذه الـمــزاعــم ،وفقا لما ذكرته
وكالة أنباء األناضول التركية.

أفادت متحدثة باسم
جهاز أمن الدولة في
جورجيا أمس ،بأن عملية
خاصة نفذتها السلطات
األسبوع الماضي أدت
إلى مقتل مسلح سابق
في تنظيم "داعش" يشتبه
بأنه العقل المدبر لهجوم
عنيف على مطار بمدينة
اسطنبول التركية عام
 .2016وأضافت المتحدثة
في إفادة مقتضبة:
"من المؤكد أن أحد
قتلى العملية هو أحمد
تشاتاييف" في إشارة
للمشتبه به في الهجوم.
ُ
وقتل في العملية أحد
أفراد القوات الخاصة
في جورجيا وثالثة من
أعضاء جماعة مسلحة
متهمة باإلرهاب ،وأصيب
أربعة من أفراد الشرطة،
وألقي القبض على عضو
بالجماعة.

«جنيف  :»8المعارضة السورية تبدي مرونة مع «المكونات»
األكراد يجرون مرحلة ثانية من االنتخابات في روج آفا
رفض رئيس وفد الحكومة السورية الموالية
للرئيس السوري بشار األسد الى مفاوضات
"جنيف  ،"8بشار الجعفري ،أمــس ،عقد حوار
مباشر مع وفــد المعارضة السورية برئاسة
ً
نصر الحريري ،مضيفا أن وفد النظام سيغادر
جنيف اليوم ،رغم تلقيه دعوة لجولة جديدة.
وكشف الجعفري أنه تم بحث ورقة المبادئ
المتعلقة بالحل السياسي ،والتي كشف عنها
المبعوث األممي إلى سورية ستيفان ديمستورا
ً
أمس األول ،وقال إنها تتضمن  12بندا.
وج ــدد الـمـســؤول ال ـســوري انـتـقــاد مؤتمر
الرياض  2للمعارضة ،الذي دعا في بيانه الى
مغادرة الرئيس بشار األسد في بداية المرحلة
االنتقالية.
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية على
لسان الجعفري قوله" :إن اللغة التي استخدمت
في بيان الرياض  2هي شروط مسبقة ،وهذا
يخالف قرار مجلس األمن  ..2254بيان الرياض
 2مــرفــوض جملة وتفصيال ،ولــن نــدخــل في
محادثات مباشرة في حال مازال قائما".
وتابع قائال" :من صاغ لغة بيان الرياض 2
كان يسعى إلى تلغيم مهمة المبعوث الخاص"،
مشيرا إلى أنه "مازلنا نعمل على الشكل ،ولم
ندخل في المضمون بعد ،ووفــد الجمهورية
العربية السورية يغادر جنيف غــدا "،ومؤكدا
أن "م ـســار جنيف ال ي ــدور فــي حلقة مفرغة،
واتفقنا على جــدول أعمال يتضمن مناقشة
السالت األربع".
وأضـ ـ ــاف" :كـ ــان ه ـنــاك تــرك ـيــز ج ــاد من
قبلنا حول ورقة المبادئ األساسية للحل
السياسي "،مشيرا إلى أن "ورقــة المبادئ
األســاسـيــة للحل السياسي مــدخــل لبناء

قواسم مشتركة وثقة وطنية "،ملقيا الضوء
على أن "ديمستورا تجاوز واليته بطرح
ورق ـتــه الـخــاصــة عـلـيـنــا ،وط ـلــب أن تكون
ورقته أساسا للنقاش".
ورف ــض الـجـعـفــري اسـتـعـمــال مصطلح
"مناطق كردية في شمال سورية" ،مشددا
على انـهــا "أراض ســوريــة يسكنها أكــراد
سـ ــوريـ ــون" ك ـغ ـيــرهــم م ــن ب ـق ـيــة م ـكــونــات
المجتمع السوري ،في إطار دولة موحدة.
وك ــان ــت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة أش ـ ــارت الــى
أن الــوثـيـقــة الـتــي قــدمـهــا ديـمـسـتــورا نصت
على تأكيد أن ســوريــة "دول ــة غير طائفية"
بموجب القرار الدولي  ،2254وعلى ضرورة
وجــود "ممثلين ل ــإدارات المحلية" ،إضافة
إلــى عمل "الجيش الــوطـنــي" وأجـهــزة األمــن
بموجب الدستور .كما شــددت على احترام
تنوع المجتمع السوري والهوية الوطنية،
والقيم التي جلبتها األديان كافة إلى البالد.
ّ
فــي ا لـمـقــا بــل ،سلمت الهيئة التفاوضية
العليا للمعارضة السورية التي تضم أيضا
ً
مجموعتي القاهرة وموسكو ،وثيقة ،ردا على
ديمستورا ،تضمنت  12بندا.
وأشارت التقارير إلى أنه تم إسقاط كلمة
"ال ـعــرب ـيــة" م ــن اس ــم "ال ـج ـم ـهــوريــة الـعــربـيــة
ال ـس ــوري ــة" لـتـصـبــح "س ــوري ــة" ،إض ــاف ــة إلــى
إقرار مبدأ الالمركزية وحقوق األكراد وبقية
القوميات.
الى ذلك ،توافد مواطنون سوريون أمس
إلــى مــراكــز االقـتــراع للمشاركة فــي المرحلة
الثانية من انتخابات تنظمها اإلدارة الذاتية
الكردية على  3مراحل في مناطق سيطرتها
في شمال سورية.

كردية تدلي بصوتها في انتخابات روج آفا في القامشلي أمس (أ ف ب)
وجرت المرحلة األولى من هذه االنتخابات
غير المسبوقة في سبتمبر الماضي ،وهي
األولــى منذ اعــان النظام الفدرالي في روج
آفا ،أي غرب كردستان .وتنقسم االنتخابات
في روج آفا إلى  3مراحل ،جرت األولى منها
في  22سبتمبر ،حيث تم اختيار الرئاسات
المشتركة (كل رئاسة تضم رجال وامرأة) لما
يطلق عليه الكومونات ،أي اللجان المحلية
للحارات واألحياء.
وتــم في المرحلة الثانية ،أمــس ،انتخاب
مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي
يتألف منها كــل اقليم مــن أصــل  3يشكلون
روج آفا.
و يـصــار فــي المرحلة الثالثة والنهائية
في  19يناير الى انتخاب "مجلس الشعوب

الديمقراطية" لكل من األقاليم الثالثة التي
ستتمتع بصالحيات تشريعية محلية.
كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب "مؤتمر
الشعوب الديمقراطية" العام الــذي سيكون
بمنزلة برلمان عام على رأس مهماته تشريع
الـقــوانـيــن ورس ــم الـسـيــاســة الـعــامــة للنظام
الفدرالي.
وفــي م ــارس  ،2016أعـلــن األك ــراد النظام
الفدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها
الى  3أقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة،
شـمــال ش ــرق) وال ـفــرات (شـمــال وس ــط ،تضم
أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة
الرقة) وعفرين (شمال غرب ،تقع في محافظة
ح ـل ــب) .ورف ـض ــت دم ـش ــق إع ـ ــان ال ـفــدرال ـيــة
الكردي ،ووصفت االنتخابات بـ "المزحة".
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أخبار مصر

الطيب من «الروضة» :قتلة المصلين خوارج ويجب قتلهم

ً
ً
• ال تاريخ محددا لعودة شفيق وشكري :لن نمنع أحدا من الترشح • مصر لن تسمح ألي دولة باستخدام قواعدها

سلة أخبار
انفجار مخزن
اسطوانات بالبحيرة

سيناء ،القاهرة  -مصطفى سنجر وأيمن عيسى
وعادل زناتي وخالد عبده

تقدم شيخ األزهر أحمد
الطيب صفوف المصلين داخل
مسجد الروضة بشمالي سيناء
أمس ،بعد أسبوع من المذبحة
التي كان ضحاياها 310
قتلى داخل المسجد ذاته،
وبينما شدد مصدر مطلع على
رفض مصر استخدام أي دولة
أجنبية قواعدها الجوية ،بدا
أن المرشح الرئاسي المحتمل
يتأهب لمغادرة
أحمد شفيق ً
اإلمارات استعدادا لجولة
أوروبية.

تصدر اإلمام األكبر شيخ األزهر،
أحـمــد الـطـيــب ،المشهد الـمـصــري،
أمس ،بعدما تقدم صفوف المصلين
ف ــي مـسـجــد ال ــروض ــة بـبـئــر الـعـبــد
ش ـمــالــي س ـي ـنــاء ،ب ـعــد أس ـب ــوع من
هجوم إرهابي واسع على المسجد
ّ
خلف  310قتلى وعشرات المصابين،
في أعنف هجوم إرهابي في تاريخ
مصر الحديثة ،نفذته عناصر من
تنظيم داعش عاقبت أهالي القرية
عـلــى انـتـمــائـهــم لـلـطــرق الـصــوفـيــة
واصطفافهم خلف قــوات األمــن في
مواجهة اإلرهاب الذي تشهده سيناء
منذ أعوام عدة.
ووس ــط إج ــراءات أمنية مشددة
وت ـحـل ـيــق ل ـمــروح ـيــات األب ــات ـش ــي،
أدى ش ـي ــخ األزهـ ـ ـ ــر ب ـ ـجـ ــوار وزيـ ــر
األوقاف مختار جمعة ومفتي الديار
الـمـصــريــة شــوقــي ع ــام ،ومحافظ
شـمــال سيناء عبدالفتاح حرحور
وق ـيــادات الجيش والـشــرطــة وعــدد
غفير من األهالي ،صالة الجمعة في
مسجد الروضة ،بعد إعادة تأهيله،
وقال الطيب في كلمته عقب الصالة،
إن "ال ـق ـت ـلــة ال ــذي ــن اج ـ ـتـ ــرؤوا على
الله ورســولــه ،وسفكوا هــذه الدماء
الطاهرة في بيت من بيوته ،خوارج
وبغاة ومفسدون في األرض".
ودع ــا الـطـيــب ال ــدول ــة المصرية
إلى قتال المعتدين استنادا آلية حد
الحرابة (آية  33من سورة المائدة)،
ق ــائ ــا" :ي ـج ــب ويـتـحـتــم ع ـلــى والة
األم ــور أن يـســارعــوا بتطبيق حكم
الله تعالى بقتال هؤالء المحاربين
لله ورسوله والساعين في األرض
ف ـ ـ ـسـ ـ ــادا ،حـ ـم ــاي ــة ألرواح الـ ـن ــاس
وأموالهم وأعراضهم" ،مشددا على
أن أوصــاف اإلرهابيين تنطبق مع
األحــاديــث النبوية الـتــي دعــت إلى
قتلهمّ ،
ووجه تعازيه ألهالي القرية،
مـضـيـفــا" :إن ـنــا هـنــا لـنــؤكــد لـكــم أن
مصر كلها تشعر بما تشعرون به،
وتتألم مما تتألمون منه".

حملة جديدة

التحفظ على أموال
أبناء العريان
وآخرين

في السياق ،بدأت الدولة المصرية
خطة متكاملة فــي تأمين وتطوير
منطقة بئر العيد ،إذ أعـلــن رئيس
ال ـج ـهــاز الــوط ـنــي لتنمية سـيـنــاء،

جامعة القاهرة تنهي خدمة
الشرقاوي وحمزاوي و 4آخرين
●

القاهرة  -أيمن صابر

أعلنت جامعة القاهرة ،مساء أمس األول ،إنهاء خدمة عدد من األساتذة
فيها ،في مقدمتهم أستاذا العلوم السياسية عمرو حمزاوي ،وباكينام
الشرقاوي ،التي شغلت منصب مساعدة الرئيس األسبق محمد مرسي،
بسبب انتمائهما لجماعة "اإلخوان" اإلرهابية ،باستثناء حمزاوي الذي
جاء قرار فصله بسبب انقطاعه عن العمل.
وقررت الجامعة إنهاء خدمة  5من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،
النتمائهم لجماعة "اإلخوان" المحظورة ،وشمل القرار كال من الشرقاوي،
واألس ـتــاذ بكلية الـعـلــوم ،رش ــاد محمد علي البيومي ،واألس ـتــاذ بكلية
الهندسة ،عصام الدين حشيش ،واألستاذ بكلية الزراعة ،أحمد الزهيري،
واألستاذ بكلية الصيدلة عبدالرحمن الشبراوي ،وذلــك لصدور أحكام
قضائية ضدهم بــإدراج أسمائهم ضمن قائمة اإلرهابيين" ،مما ترتب
عليه قانونا ،فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة الالزمة لتولي
المناصب العامة".
وقرر مجلس الجامعة باإلجماع فصل حمزاوي ،الذي يعد من الوجوه
اإلعــام ـيــة ال ـب ــارزة فــي الـمـشـهــد ال ـم ـصــري بـعــد ث ــورة  25يـنــايــر ،2011
والمعروف بآرائه الليبرالية المعارضة ،وقالت الجامعة في بيانها إن
الفصل جاء النقطاع حمزاوي عن العمل ،وأنها خاطبته بتجاوزه فترة
الـغـيــاب الــرسـمــي عــن الـعـمــل مـنــذ مطلع يــولـيــو  ،2016حـيــث ســافــر إلــى
الواليات المتحدة األميركية من دون الحصول على موافقة إدارة الكلية.
حمزاوي (كان عضوا في برلمان  )2012رد على قرار الجامعة بتدوينة
عبر صفحته على موقع "فيسبوك" ،نافيا أن تكون وصلت إليه أي مكاتبات
رسمية من جامعة القاهرة ،مشددا على تقدمه بطلب مسبق للحصول على
إجازة من دون مرتب قبل سفره للعمل في الواليات المتحدة األميركية،
وهو ما وافقت إدارة الكلية عليه ،واختتم كلمته باإلعراب عن انتمائه
لجامعة القاهرة وحزنه لمغادرتها ،متمنيا لها "رقيا علميا وتعليميا
خالصا وانفتاحا حقيقيا على الحريات األكاديمية ،فالحرية هي األساس".

الطيب يتوسط المصلين داخل مسجد «روضة الشهداء» بشمال سيناء أمس (الجريدة)
اللواء شوقي رشوان ،تكليف جهاز
التخطيط العمراني التابع لــوزارة
اإلسكان بالتخطيط إلقامة مدينة
بئر العبد الجديدة ،لمراعاة الزيادة
السكانية المستقبلية ،بينما بدأت
وزارة الــداخـلـيــة فــي نـشــر عناصر
ن ــوعـ ـي ــة شـ ـم ــال ــي سـ ـيـ ـن ــاء ،ضـمــن
خطة تتضمن االستعانة بمعدات
وأسلحة نوعية مــزودة بماسحات
ألغام ومتفجرات وكاميرات مراقبة
لألجواء الخارجية.

رحلة شفيق
ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،اليـ ـ ـ ـ ــزال إلع ـ ــان
المرشح الرئاسي األسبق الفريق
أحـ ـم ــد ش ـف ـي ــق ،األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،نـيـتــه
الترشح في االنتخابات الرئاسية
المقبلة الـعــام المقبل ،تداعياته،
إذ كشفت محاميته ،ديـنــا عدلي
حـسـيــن ،لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،أن شفيق
سـيـغــادر دول ــة اإلمـ ــارات العربية
خالل يومين على األكثر ،وأضافت:
"الـفــريــق سيتوجه إلــى العاصمة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــاري ــس إلج ـ ــراء عــدة
لـقــاءات بالجاليات المصرية في
ال ـ ـخـ ــارج" ،إال أن ـه ــا أك ـ ــدت أنـ ــه لم

يحدد تاريخا محددا لعودته إلى
مصر بعد.
وأضافت حسين" :ال توجد أي
خــافــات بـيــن شفيق واإلمـ ـ ــارات،
وأن ه ــذا م ــا قــالــه ف ــي التسجيل
الــذي بثته وسائل اإلع ــام ،إال أن
ت ـصــري ـحــه ف ـهــم ب ـش ـكــل خ ــاط ــئ"،
كاشفة أنــه يتحرك بحرية تامة،
وال توجد عليه ضغوط مــن قبل
أي جهة داخل اإلمارات.
وكــانــت ابـنــة الـمــرشــح المصري
المحتمل ،مي شفيق ،قالت لوكالة
"رويترز" ،إن والدها يعتزم العودة
إلى مصر خالل األسابيع المقبلة،
وأش ـ ــارت إل ــى عــزمــه الـتــوجــه للقاء
ال ـج ــال ـي ــات ال ـم ـص ــري ــة ف ــي فــرنـســا
والــواليــات المتحدة ،ثــم يعود إلى
مصر لبدء حملته الرئاسية ،مشددة
على أنه تلقى تأكيدات من الجانب
اإلم ــارات ــي بــإمـكــان الـسـفــر بـحـ ّ
ـريــة،
وأشارت إلى أن الشريط الذي بثته
قناة "الجزيرة" تم تسريبه.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال األكـ ــادي ـ ـمـ ــي
اإلماراتي عبدالخالق عبدالله ،عبر
"تــوي ـتــر" إن دول ــة اإلمـ ـ ــارات أعطت
شفيق مهلة  48ساعة ليرتب أمره
وي ـ ـغـ ــادر ال ـ ـبـ ــاد ،مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن

شـفـيــق ل ــم يـعــد مــرحـبــا ب ــه ،بعدما
اتـهــم الـسـلـطــات اإلم ــارات ـي ــة بمنعه
من المغادرة ،عقب إعــان ترشحه،
متهما أبوظبي بالتدخل في الشأن
الداخلي المصري ،األمــر الــذي أثار
استياء واسعا داخل اإلمارات التي
رأت في موقف شفيق الجديد نكرانا
للجميل ،بـعــدمــا اسـتـضــافـتــه منذ
خروجه من مصر هربا من مالحقة
اإلخوان عام .2012
وعلق وزير الخارجية المصري،
س ــام ــح شـ ـك ــري ،ع ـل ــى ن ـي ــة شفيق
ال ـ ـتـ ــرشـ ــح النـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة
المصري في عام .2018
وعـ ـل ــى ه ــام ــش أعـ ـم ــال مـنـتــدى
الحوار المتوسطي في روما ،أمس،
ف ـي ـمــا أص ـب ــح أول تـعـلـيــق رسـمــي
عـلــى إعـ ــان شـفـيــق نـيـتــه الـتــرشــح
النتخابات الرئاسة ،قال شكري إنه
"من حيث المبدأ يمكن ألي شخص
ُي ـس ـتــوفــى الـ ـش ــروط ال ـقــانــون ـيــة أن
يرشح نفسه لالنتخابات".
وأض ـ ــاف ش ـكــري أن ال ـقــانــون ال
ً
يمنع أحدا من الترشح لالنتخابات
الرئاسية في حــال عــدم وجــود أمر
قضائي يمنع ذلك.
وأصدرت السلطات المصرية في

عهد مرسي في سبتمبر عام 2012
مــذكــرة اعتقال بحق شفيق ،حيث
ات ـه ــم رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء األس ـب ــق في
عدة قضايا فساد ،ولكن تم إسقاط
بعض التهم عنه ،وتمت تبرئته من
التهم األخرى.

ّ
تحفظ على األموال

ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ق ـ ــررت لجنة
ال ـت ـح ـف ــظ وإدارة أم ـ ـ ـ ــوال ج ـمــاعــة
"اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان" ،أمـ ـ ــس ،ال ـت ـح ـفــظ على
أمـ ــوال  14إخــوان ـيــا ،أب ــرزه ــم أبـنــاء
القيادي اإلخــوانــي عصام العريان
األرب ـ ـعـ ــة ،وال ـك ـي ــان ــات وال ـش ــرك ــات
التابعة لهم ،ومنعهم من التصرف
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـم ـت ـل ـكــات ال ـع ـقــاريــة
وال ـم ـن ـق ــول ــة وأم ــوالـ ـه ــم ال ـســائ ـلــة،
مــع منعهم مــن جميع حساباتهم
المصرفية ،وتضمن القرار التحفظ
عـلــى  19شــركــة مـمـلــوكــة لــإخــوان
فــي محافظات الـقــاهــرة والشرقية
واإلسكندرية ومطروح.
إلــى ذل ــك ،وفيما ســاد الغموض
حول مصير زيارة الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى مصر ،لحضور
االح ـت ـفــال الـ ــذي سـيـقــام بمناسبة

وض ــع حجر األس ــاس ألول محطة
نــوويــة فــي مصر بمنطقة الضبعة
(غ ــرب مدينة اإلسـكـنــدريــة) ،والتي
تقام بخبرة روسية ،علمت "الجريدة"
أن القاهرة ترفض السماح بتبادل
استخدام مجالها الجوي وقواعدها
الجوية مع أي من الدول األجنبية.
ونشرت الحكومة الروسية أمس
األول" ،م ـســودة اتـفــاق بين روسيا
ومصر" ،يسمح للطائرات العسكرية
للدولتين بتبادل استخدام المجال
الجوي والقواعد الجوية ،وتضمن
المرسوم أمرا لوزارة الدفاع الروسية
بإجراء مفاوضات مع المسؤولين
المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد
تــوصــل الطرفين إلــى ات ـفــاق ،وذلــك
بــال ـتــوازي مــع زيـ ــارة وزي ــر الــدفــاع
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرج ــي ش ــوي ـغ ــو إل ــى
القاهرة.
وقــال مصدر مطلع لـ "الجريدة":
"القاهرة ترى أن قواعدها العسكرية
لها من الخصوصية والحساسية،
التي تحول من دون وجــود أي من
القوات األجنبية داخلها ،حتى وإن
كانت صديقة" ،مشيرا إلى أن مصر ال
تقبل باستخدام منشآتها وقواعدها
العسكرية من قبل أي دولة أجنبية.

بدوي لـ ةديرجلا  53 :ألف شائعة وراء ارتفاع األسعار
•

القاهرة – أحمد بركات

َّ
حذر عضو لجنة االتصاالت في البرلمان المصري ،أحمد بدوي ،من حالة
ً
استهداف للرأي العام عبر حزمة شائعات قائال ،خالل مقابلة ً مع «الجريدة»،
إن عددها تجاوز  53ألف شائعة خالل شهرين فقط ،كاشفا عن جهات
تقف وراءها ،وآليات تعامل الدولة ومؤسساتها مع ذلك ...وإلى نص
المقابلة:
* ه ـن ــاك ت ـح ــرك م ــن الـ ـن ــواب بــالـتـنـسـيــق م ــع الـحـكــومــة
لرصد الشائعات التي تضرب البالد بكثافة ...حدثني عن
التفاصيل؟
 الحظنا في البرلمان أن هناك عدة سلع أساسية يتعاملمعها الـمــواطــن بشكل يــومــي ترتفع أسـعــارهــا فــي أماكن
معينة ،وأن أخبارا صادمة تنشرها بعض المواقع تتضمن
معلومات مغلوطة تمس األســر المصرية ومــا يحصلون
عليه من سلع تموينية ،وعلى الفور طلبت أن نقوم كنواب
بمجهود مشترك مع الحكومة ،وعدة مراكز بحثية إلجراء
دراسة لرصد الشائعات ومواجهتها.
فــوجـئـنــا بـعــدهــا أن ــه خ ــال ش ـهــري سبتمبر وأكـتــوبــر
الماضيين فقط ،تم إطــاق  53ألــف شائعة تتناول كل ما
يتعامل معه المصريون من أمور حياتية وسلع أساسية
في المحروقات والتموين وغيرها ،وأن أثر تلك الشائعات
ً
ً
ليس مـحــدودا أو محصورا في النطاق الــذي تنتشر فيه،
وإنـمــا لديها الـقــدرة على زي ــادة سعر البنزين فــي بعض

المحافظات على إثــر شائعات تطلق حــول زيــاداتــه ،وهي
وهمية في األساس ،كما أن أصنافا دوائية تأثرت ،فاختفى
بعضها من األسواق أو ارتفع سعر أخرى ،بسبب شائعات
ال أساس لها من الصحة.
* ما هي مصادر تلك الشائعات؟
 يبدأ انطالق الشائعات من مواقع التواصل االجتماعي،وت ـمــر ب ـمــواقــع إلـكـتــرونـيــة م ـغ ـمــورة ،وت ـصــل إل ــى كتائب
إلـكـتــرونـيــة متخصصة ،وكــانــت أغ ــرب الـشــائـعــات أن من
تجاوز راتبه  1000جنيه لن يحصل على حصة تموينية،
وال تتخيل كيف أثار األمر الذعر.
ً
* إلــى أي مــدى تلعب عـنــاصــر إخــوانـيــة دورا فــي نشر
الشائعات؟
 جماعة «اإلخـ ــوان» مــازالــت تمتلك حتى اآلن «كتائبإلكترونية» لديها القدرة على تسويق الشائعات وتدويرها
ون ـثــرهــا ف ــي فـ ـض ــاءات إل ـك ـتــرون ـيــة وص ـف ـحــات ال ـتــواصــل
االجتماعي ،والهدف من وراء ذلك معروف ،وهذه الكتائب

اإللكترونية سالح إلطالق الشائعات ،وهدفها نشر حالة
عامة من اإلحباط ،والترويج ألنه ال يحدث ّ
تحسن على أي
صعيد في البالد ،وهو أمر خطير.
* في هذا الصدد ،هل هناك لوم يقع على أجهزة الدولة
الرسمية؟
 يجب توجيه مطالبة إ لــى جـهــات عليها أن تضطلعبمسؤوليتها بشكل أكثر فاعلية ،وأن تنشط ألداء مزيد من
المجهود ،وهي «مركز معلومات مجلس الوزراء» و»الهيئة
العامة لالستعالمات» ،فعليهم مهمات متمثلة فــي نشر
المعلومات الصحيحة لتنوير ال ــرأي ال ـعــام ،وع ــدم تركه
فريسة لحالة التخبط في تلقي المعلومات والمضامين
الخاطئة ،وأنه على الناحية األخرى نشدد البحث والرقابة
على مطلقي الشائعات.
* هــل مــن الممكن أن يــؤثــر ذلــك على اسـتـخــدام العامة
لمواقع التواصل؟
 لــديـنــا م ـشــروع قــانــون سـيـطــرح فــي ال ـقــريــب الـعــاجــلباسم «قانون مكافحة الجريمة اإللكترونية» يشتمل على
عقوبات رادعة ضد مطلقي الشائعات ،ومن ينشر شائعة
فستتم محاسبته ،ونستطيع أن نسيطر على «الفيسبوك»
أو غيره من المواقع ،فلدينا أحدث التقنيات واألجهزة التي
تمتلكها اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق فــي وزارة
الداخلية ،وسابقا نجحنا فــي غلق صفحات تحريضية
كانت تنشر دعوات للعنف واإلرهاب ،لكن في النهاية يجب
أال نعول على هذا المنهج فقط ،وإنما مواجهة الشائعات
بأسلوب يصحح الصورة لدى الرأي العام ،وأثق بأن «القناة
اإلخـبــاريــة العالمية» الـتــي أعـلــن قــرب تدشينها الرئيس
عبدالفتاح السيسي سيكون لها دور كبير في هذا السياق.

أدى انفجار ست أسطوانات
بوتاجاز في أحد املخازن بقرية
أمليط بدائرة مركز شرطة إيتاي
البارود محافظة البحيرة ،مساء
أمس األول ،إلى إصابة اثنني
بحروق من قاطني السكن أعلى
املخزن.
وقال مصدر أمني بوزارة
الداخلية ،إن مديرية أمن
البحيرة تلقت بالغا بنشوب
حريق بمخزن أسطوانات
غاز بقرية أمليط ،وتبني بعد
الفحص حدوث انفجار لست
أسطوانات غاز بمخزن (بدون
ترخيص) ملك أحد املواطنني،
مما أسفر عن حدوث شروخ
وتصدعات وانهيار جزئي
لجدران املخزن وتصدعات
بجدران منزلني مجاورين،
واحتراق دراجة نارية ،وكذلك
إصابة نجلي مالك أحد
العقارين بحروق في أماكن
متفرقة بالجسم.

«الصحة» :مصر خالية
من اإليدز 2030

أعلنت وزارة الصحة والسكان،
أمس ،أن مصر أصبحت من
الدول األقل في معدالت اإلصابة
بفيروس نقص املناعة املكتسبة
(اإليدز) ،وقالت الوزارة في
بيان لها ،بمناسبة االستعداد
لالحتفال باليوم العاملي لإليدز
في األول من ديسمبر من كل
عام ،إنها تعمل على خفض عدد
املصابني باملرض إلى أدنى حد
ممكن.
وصرح رئيس اإلدارة املركزية
للشؤون الوقائية الدكتور عالء
عيد ،بأن الوزارة تعمل على
خطة من عدة محاور للمحافظة
على املعدالت املنخفضة النتشار
الفيروس ،تمهيدا إلعالن مصر
خالية من املرض بحلول عام
.2030

َ
وصول جثماني
َّ
مصريين من قطر

وصل َإلى القاهرة أمس ،جثمانا
املواطنني محمد أشرف محمد
ربيع عبدالسالم ( 28سنة)،
وعماد محمود إسماعيل صقر
( 35سنة) ،املتوفيني في حادث
انقالب سيارة بدولة قطر ،على
منت إحدى رحالت الخطوط
األردنية القادمة من الدوحة عن
طريق عمان.
وأصدر وزير القوى العاملة
محمد سعفان ،تعليمات ملكتب
التمثيل العمالي التابع للوزارة،
بمكتب رعاية مصالح مصر
بقطر ،بمتابعة إجراءات نقل
الجثمانني ،فضال عن متابعة
حالة  13مصابا أصيبوا في
حادث انقالب سيارة ،ومتابعة
مستحقاتهم وتعويضاتهم
الناتجة عن الحادث.

متصوفو سيناء يلجأون إلى بناء أضرحة بال قباب أطباء األسنان مستاؤون من نقص «البنج»
●

سيناء  -مصطفى سنجر

على الرغم من استهداف "مسجد الروضة"
التابع للطرق الصوفية في شمال سيناء ،في
واح ــدة مــن أش ــرس العمليات اإلرهــاب ـيــة التي
شهدتها شبة الجزيرة المصرية ،وأوقعت نحو
 310شهداء قبل أسـبــوع ،فــإن قـيــادات صوفية
أك ــدوا أنـهــم ل ـجــأوا فــي وق ــت ســابــق إل ــى حيلة
إلبعاد األضرحة عن مرمى تفجيرات المتطرفين.
في أكتوبر الماضي ،أعلنت قيادات صوفية
في سيناء ،خطة جديدة لحماية األضرحة من
الهجوم عليها ،وقال شيخ الطريقة الجريرية في
سيناء ،مسعد حامد ،في تصريحات إعالمية،
إن "الطرق الصوفية في محافظة سيناء تخلت
ً
عن أهم طقوسها ،خوفا من العناصر اإلرهابية،
وهــي بناء األضــرحــة ألولـيــاء الله الصالحين،
دون قباب".

والضريح في سيناء عبارة عن "لحد" يعلوه
بـنـيــان يـمـيــزه ع ــن غ ـيــره م ــن ال ـق ـبــور ،وهـنــاك
ُ
أضرحة ال تعرف هوية من يرقد بداخلها ،بينما
هناك أخرى متعارف عليها مثل ضريح الشيخ
زوي ــد ،وضــريــح قـبــر عـمـيــر ،وأضــرحــة شيوخ
ال ـجــريــرات ،وضــريــح ق ــرب قلعة نـخــل بوسط
سيناء ،وضريح الشيخ حميد وســط سيناء،
إضــافــة إل ــى ضــريـحــي جـبــل األبــرقـيــن والنبي
ياسر في مدينة العريش.
ضريح الشيخ زويد ُيعد األشهر في سيناء،
وقد استهدف بالتفجير مرتين عام  ،2012وهو
عبارة عن غرفة مربعة ،وسط مقبرة المدينة،
وك ــان األه ــال ــي ي ـ ــزورون ال ـضــريــح ،ويـنـحــرون
الذبائح بجواره حتى تسعينيات القرن الماضي،
ً
لكن تالشت هــذه المظاهر تدريجيا ،ويعتقد
األهــالــي أن الـشـيــخ زوي ــد أح ــد جـنــود الجيش
اإلسالمي إبان فتح عمرو بن العاص لمصر عام

ُ
 641هـ ،وتوفي أثناء مرور الجيش بالمنطقة،
ُ
فتم دفنه فيها وسميت المدينة باسمهُ .
وبوجه عام ال تشهد تلك األضرحة التي فجر
العديد منها أي مظاهر احتفاء خاص من جانب
أي من الطرق الصوفية الشهيرة المنتشرة في
شمال سيناء ،وهي الطريقة العالوية األحمدية،
وال ـط ــري ـق ــة ال ـج ــري ــري ــة األحـ ـم ــدي ــة ،وال ـطــري ـقــة
التيجانية ،والطريقة العزمية.
وي ـ ـعـ ــزز ف ــرض ـي ــة اسـ ـتـ ـه ــداف اإلره ــاب ـي ـي ــن
لألضرحة الصوفية ذات القباب ،مــا سبق أن
ً
ص ــرح ب ــه إعــام ـيــا الـمـتـحــدث بــاســم الـطــريـقــة
الجريرية في سيناء ،عبدالرحيم الديوي ،حين
ق ــال إن الـعـنــاصــر اإلره ــاب ـي ــة تــوجــه أنـظــارهــا
ً
صوب األضرحة ،ومقامات األولياء ،الفتا إلى
أنهم استهدفوا ضريح "الشيخ سليم" ،ودمروا
ً
قبته ،ألنهم يعتبرون كل األضرحة والقباب أمرا
ً
مخالفا للعقيدة.

غرفة الدواء 13 :ألف عبوة في الطريق ...وكيل لجنة الصحة :أزمة مفتعلة
●

القاهرة  -كاملة خطاب

س ـي ـط ــرت ح ــال ــة م ــن االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى أط ـب ــاء
األسنان في مصر ،بسبب النقص الحاد الذي
تـشـهــده عـيــاداتـهــم فــي كـمـيــات "بـنــج األس ـنــان"
بجميع أنــواعــه ،س ــواء كــان الـحـقــن أو المخدر
الموضعي ،وهــي أزم ــة جــديــدة تـضــاف إلــى ما
يشهده ســوق ال ــدواء منذ تحرير سعر صرف
ال ـع ـم ـلــة ال ـم ـح ـل ـيــة ف ــي  3نــوف ـم ـبــر  ،2016مـمــا
أدى إلــى اختفاء عــدد كبير مــن أصـنــاف الــدواء
والمستحضرات الطبية.
وأكد أطباء األسنان أن أزمة نقص البنج بدأت
منذ نحو  6أشهر بسبب توقف االستيراد ،نظرا
لمشكالت تتعلق بوجود مديونيات مع الوكيل
المصري ،كما طالت األزمة "حقن البنج" التي لم

تعد تتوافر سوى في السوق السوداء ،وتجاوز
سعرها أضعاف السعر األصلي.
وقال نقيب أطباء األسنان ،ياسر الجندي ،في
تصريحات لـ "الجريدة" إن العيادات تشهد أزمة
ح ــادة فــي نقص الـبـنــج ،وهـنــاك عجز شــديــد في
البنج المستورد ،وأن هناك شركتين أجنبيتين
تـصــدران لمصر بنج األسـنــان ،وقــد امتنعتا عن
التوريد لمشاكل مع الوكيل المصري ،بسبب عدم
ســداده مستحقات مالية للشركتين ،وبالتالي ال
يوجد سوى البنج المحلي ،لكن النقابة امتنعت
عن شرائه ألن مدة صالحيته ستنتهي في يناير
المقبل ،الفتا إلــى وصــول سعر حقنة البنج في
السوق السوداء إلى  500جنيه ،بزيادة قدرها 200
جنيه عن السعر األصلي.
وأرجع نائب رئيس غرفة صناعة األدوية ،أسامة

رستم ،األزمة إلى مشاكل في االستيراد من الخارج،
نتيجة عــدم استقرار العملة ،األمــر الــذي يحدث
فجوة بين السعر الجذري لهذه المستحضرات
وسعر التكلفة ،الفتا إلى أن هناك شحنة من البنج
المستورد من المنتظر وصولها إلى مصر خالل
أسابيع ،تضم  13ألف عبوة ،كما أن هناك خطة
ً
من جانب الدولة بأن يتم إنتاج حقن البنج محليا.
ً
برلمانيا ،أشار وكيل لجنة الصحة ،مصطفى
أب ــوزي ــد ،إل ــى أن أزم ــة نـقــص الـبـنــج فــي ع ـيــادات
األسنان مفتعلة ،مؤكدا أن الحقن موجودة لكن
بأسعار خيالية في السوق السوداء ،بسبب جشع
الشركات ،ومشيرا إلى أنه سيناقش هذه األزمة مع
وزير الصحة ،أحمد عمادالدين األسبوع المقبل
عند حضوره إلى البرلمان ،وإذا لم تفلح المحاوالت
معه سيتقدم بطلب إحاطة لحل األزمة سريعا.

ةديرجلا
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رياضة

إلغاء لقاء الفحيحيل والكويت في واقعة جديدة بكأس ولي العهد
األحمر شارك بسبعة العبين ...والصالح ادعى اإلصابة
حازم ماهر

ألغى الحكم علي محمود مباراة
الفحيحيل والكويت ،في واقعة
هي األولى بكأس سمو ولي
العهد لكرة القدم ،بعد أن
وصل عدد العبي الفحيحيل
إلى  6العبين فقط في الدقيقة
الثالثة من زمن اللقاء!.

 4مباريات
في المجموعة
الثانية ...والجهراء
يدافع عن القمة
أمام كاظمة

فـ ــي واق ـ ـعـ ــة هـ ــي األولـ ـ ـ ــى فــي
بطولة كــأس سمو ولــي العهد
مـنــذ نـشــأتـهــا ع ــام  1994أطـلــق
ع ـ ـلـ ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــود ح ـ ـكـ ــم مـ ـ ـب ـ ــاراة
الـ ـك ــوي ــت وال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ،ال ـت ــي
أقيمت عصر أمــس على استاد
الـ ـص ــداق ــة والـ ـ ـس ـ ــام ،صــافــرتــه
ً
معلنا إلغاء المباراة في الدقيقة
الثالثة مــن زمــن الـشــوط األول،
بعد سقوط العب األحمر محمد
الـصــالــح دون تــدخــل أحــد معه،
عقب إح ــراز فهد العنزي هدف
األبـ ـي ــض األول ،لـيـصـبــح عــدد
زمالئه الموجودين في الملعب
 6العبين فقط ،مما يعني عدم
قانونية استمرار اللقاء.
وكـ ــان الـفـحـيـحـيــل ق ــد ش ــارك
بسبعة العبين أساسيين فقط
دون العبين آخرين على مقاعد
البدالء.
ومن المقرر ،أن يرفع مراقب
ً
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ت ـ ـقـ ــريـ ــرا إلـ ـ ــى لـجـنــة
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ،ال ـ ـتـ ــي سـتـطـبــق
ل ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل
ً
واعتباره خاسرا اللقاء صفر3-
دون تطبيق عقوبات مالية أو
ً
إدارية عليه ألنه شارك فعليا في
اللقاء ،إضافة إلى أنها الواقعة
األولى.

الجولة تختتم اليوم
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب اخـ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـس ــدل
ال ـي ــوم ال ـس ـتــار عـلــى مـنــافـســات
الـ ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة لـلـمـجـمــوعــة
الثانية بإقامة أربع مباريات في
المجموعة الثانية ،حيث يلتقي
الجهراء مع كاظمة على استاد

ج ــاب ــر الـ ــدولـ ــي ،والـ ـس ــاح ــل مع
خيطان على ا سـتــاد التضامن
في الساعة  ،4.00والقادسية مع
التضامن على استاد الصداقة
والسالم ،والنصر مع السالمية
على استاد محمد الحمد.
يــذكــر أن ال ـخ ـيــوط تشابكت
ً
مـبـكــرا فــي المجموعة الثانية،
و م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ت ـس ـت ـم ــر
الـمـنــافـســة عـلــى ال ـتــأهــل لـلــدور
نـصــف الـنـهــائــي حـتــى الـجــولــة
األخيرة.
و م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــؤ كـ ـ ــد أن حـ ـف ــاظ
ا لـجـهــراء على قمة المجموعة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــع ع ـل ـي ـه ــا ب ــرص ـي ــد
 6ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـح ـف ــوف ــا
بالمخاطر ،حينما يواجه كاظمة
صاحب المركز الثالث برصيد 3
نقاط اليوم.
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ي ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـسـ ـت ــوى
استثنائيا في الموسم الجاري،
ت ـحــت قـ ـي ــادة م ــدرب ــه ال ـصــربــي
ب ــوري ــس ب ــون ـي ــاك ،ال ـ ــذي يعلم
ت ـمــامــا م ــن أيـ ــن ت ــؤك ــل ال ـك ـتــف،
ون ـج ــح ف ــي تــوظ ـيــف إم ـكــانــات
العـبـيــه بـشـكــل ج ـيــد ،ب ــل يمكن
القول إنه أعاد اكتشاف عدد من
الالعبين فــي مقدمتهم فيصل
زايـ ــد ،ومـحـمــد سـعــد العجمي،
وإب ــراهـ ـي ــم ال ـع ـت ـي ـبــي ،وح ـمــود
ملفي ،وهم األوراق الرابحة التي
يراهن عليها ،ويدرك المدرب أن
االس ـت ـمــرار عـلــى الـقـمــة يتطلب
ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز ،الـ ـ ــذي يـحـتــاج
بالتأكيد إلى مجهود مضاعف.
وي ــدخ ــل ال ـج ـه ــراء بـصـفــوف
مكتملة بــاسـتـثـنــاء غـيــاب فهد
باجية بداعي اإلصابة.

حقق االت ـحــاد ف ــوزا صعبا
على مضيفه االتفاق  ،1-2أمس
األول ،على ملعب مدينة األمير
سـعــود بــن جـلــوي فــي الخبر،
ب ــاف ـت ـت ــاح ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة
عـشــرة مــن ال ــدوري السعودي
لكرة القدم.
وتقدم االتفاق أوال بواسطة
الـ ـسـ ـل ــوف ــاك ــي ف ـي ـل ـي ــب ك ـيــش
( ،)5وأدرك االت ـح ــاد الـتـعــادل
ع ــن ط ــري ــق ال ـت ــون ـس ــي اح ـمــد
العكايشي ( 55من ركلة جزاء)
قبل أن يضيف الهدف الثاني
ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ع ـبــر
عبدالعزيز واصلي الذي سجل
خطأ في مرمى فريقه (.)90
ورفع رصيده إلى  16نقطة،
وتقدم الى المركز السادس في
حين بقي االتفاق على رصيده
السابق  11نقطة وتراجع الى
المركز الحادي عشر.
وع ــاد الـبــاطــن بـثــاث نقاط
ثمينة إثر فوزه على الفيصلي
-1ص ـ ـفـ ــر ع ـل ــى م ـل ـعــب مــدي ـنــة
الملك سلمان بــن عبدالعزيز
الرياضية في المجمعة.

أك ــد إداري الفحيحيل نـجــم ال ـع ـنــزي ،أن الـفــريــق
ً
يعاني مــن النقص ال ـعــددي ،مبينا أن الـفــريــق جاء
ً
ً
إلى استاد الصداقة والسالم مفتقدا  18العبا بسبب
ظــروف متباينة مــا بين اإليـقــاف واإلصــابــات وعــدم
ويفتقد القادسية اليوم جهود
الــاعـبـيــن عـبــدالـعــزيــز المشعان
وسيف الحشان بداعي اإلصابة.
أما التضامن ،فما زال مدربه
ا ل ـ ـص ـ ــر ب ـ ــي رادي ي ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ــن
التشكيل األمثل وتجهيز بعض
الالعبين ،لذلك فالمدرب ال يهمه
تحقيق نتيجة إيجابية ،لكن ما
يهمه فــي الـمـقــام األول الــوقــوف

الجاهزية واالعتذار عن عدم المشاركة .وأشار العنزي
إل ــى أن ــه سيتم ت ــدارك ه ــذه الـمــوقــف فــي الـمـبــاريــات
ً
ً
ً
المقبلة ،خصوصا أن هناك عددا كبيرا من الالعبين
ً
سيعودون تباعا للفريق خالل األيام القليلة المقبلة.

عـلــى مـسـتــوى جـمـيــع الــاعـبـيــن
الذين سيشاركون في اللقاء.
وسـتـكــون الـفــرصــة ســانـحــة في
م ـب ــاراة الـنـصــر والـســالـمـيــة الـيــوم
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز م ــن أج ـ ــل زي ـ ــادة
الــرصـيــد ،فــالـسـمــاوي ال ــذي يحتل
المركز الثالث برصيد  4نقاط ،بعد
أن رجحت األهــداف كفة القادسية
"الــوص ـيــف" ،يطمح إل ــى استثمار

●

جانب من منافسات اليوم األول لبطولة جمال الخيل

ظهرت منافسات اليوم األول لبطولة جمال
الخيل للسالالت المفتوحة وهي الثانية ضمن
مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي المقام
برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح ،وانطلقت الخميس الماضي
ً
ـال بـمـشــاركــة  374ج ــوادا
بـمـسـتــوى
جـمــالــي ع ـ ٍ
ً
ً
عربيا أصيال.
وبدأت البطولة ،التي تختتم اليوم ،في مربط
ال ــدول ــة الــرسـمــي "م ـي ــدان بـيــت ال ـع ــرب" بــإقــامــة
التصفيات لمسابقة جمال الخيل لفئة حديثي
الوالدة "أقل من عام" وتتبعها منافسات فئات

س ـ ـجـ ــل الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف الـ ــوح ـ ـيـ ــد
البرازيلي جوناثان بينتيس
( ،)5فرفع الباطن رصيده إلى
 18نقطة في المركز الخامس،
بـيـنـمــا ب ـقــي الـفـيـصـلــي راب ـعــا
برصيد  19نقطة.
واسـ ـتـ ـع ــاد ال ـش ـب ــاب نـغـمــة
االن ـت ـص ــارات بـعــد ف ــوزه على
التعاون  1-2على استاد األمير
فيصل بن فهد في الرياض.
سـجــل لـلـشـبــاب ال ـجــزائــري
مـحـمــد ب ــن يـطــو ( )17وهـتــان
بـ ــا ه ـ ـبـ ــري ( ،)33و لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون
السوري جهاد الحسين (.)80
ورفــع الشباب رصـيــده إلى
 13نـقـطــة وت ـق ــدم ال ــى الـمــركــز
الـتــاســع مــوقـتــا ،فـيـمــا تــراجــع
ال ـت ـع ــاون ال ــى ال ـث ــام ــن بنفس
الرصيد.

ً
نجم :نفتقد  18العبا

ف ــوزه ف ــي ال ـجــولــة الـمــاضـيــة على
كــاظ ـمــة ،لـمــواصـلــة اس ـت ـمــراره في
أجواء المنافسة على التأهل ،تحت
قيادة مدربه عبدالعزيز حمادة.
أمــا العنابي ال ــذي يـتــواجــد في
الـمــركــز ال ـســادس برصيد  3نقاط
فيسعى إلى استعادة توازنه ،بعد
الـهــزيـمــة غـيــر الـمـتــوقـعــة عـلــى يد
الـقــادسـيــة بـهــذا الـعــدد الكبير من

األه ـ ـ ــداف .وي ـ ــدرك الـ ـم ــدرب ظــاهــر
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي أن ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة الـ ـي ــوم
ً
ستقلص كثيرا من فرص فريقه في
المنافسة على التأهل ،في ظل هذه
المجموعة الصعبة.
أم ــا م ـب ــاراة ال ـســاحــل وخـيـطــان
فيأمل فيها كال الفريقين اقتناص
الثالث نقاط أو حتى نقطة واحدة
تضاف إلى رصيدهما الخالي على
عــرو شــه ،فالساحل يحتل المركز
قـبــل األخ ـي ــر ب ــا ن ـق ــاط ،وخـيـطــان
ً
ال ـمــركــز األخ ـي ــر ب ــا ن ـقــاط أي ـضــا،
وهو األمر الذي جعلهما يخرجان
مبكرين من سباق المنافسة على
حجز إحــدى بطاقتي التأهل ،كما
ً
كان متوقعا.

الخميس والهنيدي انضما لقائمة مصابي
«يد الكويت» ...والغربللي يعود في يناير

مستوى مميز
في ثاني
بطوالت
مهرجان
الكويت
للجواد العربي

االتحاد يهزم االتفاق بصعوبة

فــي المقابل ،يسعى الجهاز
الفني لكاظمة بقيادة ا لـمــدرب
البرتغالي المخضرم اوليفيرا
إلــى استعادة تــوازن البرتقالي
ً
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا ،بـ ـع ــد ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة فــي
ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى يــد
السالمية ،وهي الخسارة التي
اصابت الجميع باإلحباط ،لكون
المستوى الذي قدمه الالعبون
ً
جاء ضعيفا.
ومن جانبه ،يدخل القادسية
صاحب مركز الوصافة برصيد
 4نقاط مباراة التضامن الخامس
وله  3نقاط ،تحت شعار "ال بديل
ع ــن الـ ـف ــوز" ،بـعــد ارت ـف ــاع ال ــروح
المعنوية لالعبين بشكل الفت
ل ـل ـن ـظ ــر ،إذ ت ـم ـك ــن األص ـ ـفـ ــر مــن
تحقيق فوز ثمين على النصر في
الجولة الفائتة برباعية نظيفة.

العبو الفحيحيل خالل خروجهم من الملعب

الـمـهــور وال ـم ـهــرات ،مــن عـمــر ع ــام حـتــى ثالثة
أعوام ،ثم لفئتي األفراس واألفحل لألعمار أكبر
من أربــع سـنــوات ،على أن تقام النهائيات في
ختام البطولة اليوم (السبت).
وقال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان ناصر
الـغـيــث ل ــ"كــونــا" ،إن اللجنة عـمــدت إل ــى إج ــراء
ً
البطولة على مدى ثالثة أيام ،ألنها تشهد عددا
ً
ً
كبيرا من الخيل ،متوقعا أن تحفل منافسات
مرحلة التصفيات بتنافس كبير.
وأض ــاف الـغـيــث أن الـبـطــولــة تـقــام بــإشــراف
الـهـيـئــة األوروب ـ ـيـ ــة لـمـســابـقــات ج ـمــال الـخـيــل

الـ ـع ــربـ ـي ــة األص ـ ـي ـ ـلـ ــة "إي ـ ـكـ ــاهـ ــو" ،وب ـ ـح ـ ـضـ ــور
حـكــام ولـجــان االنـضـبــاط دولـيـيــن وتطبق في
منافساتها القوانين الدولية .وأشاد بالمشاركة
الــواسـعــة مــن المربين الكويتيين المشاركين
في المهرجان وتعاونهم مع اللجنة المنظمة
وحــرصـهــم على اقـتـنــاء أفـضــل س ــاالت الخيل
الـعــربـيــة مـمــا أض ـفــى أجـ ــواء تـنــافـسـيــة فــي كل
البطوالت التي ينظمها "بيت العرب" في هذه
ً
الرياضة العربية األصيلة ،مثمنا رعاية سمو
ولي العهد للمهرجان التي تؤكد حرص سموه
على دعم هذا التراث العربي األصيل.

محمد عبدالعزيز

انضم نجم الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت عبدالله الخميس لقائمة
مصابي الفريق الذي يطمح إلى الحفاظ على لقب في بطولة الدوري للموسم
السادس على التوالي.
وأكد الخميس ،في تصريح خاص لـ "الجريدة" ،أنه تعرض لإلصابة في
العضلة الضامة خالل مباراة الكويت مع الفحيحيل في الجولة السابعة
من الدوري ،لكنه تحامل على نفسه حتى نهايتها ،مما أدى إلى تفاقم
اإلصــابــة ،مشيرا إلــى أن الفحوص الطبية كشفت عن وجــود تمزق في
العضلة بمقدار  2.50سم ،ويحتاج معه إلى الراحة وفترة عالج طبيعي.
وقــال الخميس" :سأنتظم فــي تــدريـبــات الفريق مــع بــدايــة األسبوع
الجاري ،لكن لن أتمكن ،في الغالب ،من المشاركة في مباراة الساحل
يوم الثالثاء المقبل ،وأتمنى أن ألحق بالمباراة التالية أمام النصر
في الجولة العاشرة".
كما تلقى الكويت ضربة موجعة جــديــدة بعد تـعـ ّـرض العــب فريق
الشباب الصاعد دعيج الهنيدي ،لإلصابة في الركبة خالل تدريبات الفريق
األسـبــوع الماضي ،وسيتم تحديد مداها بشكل كامل بعد تالشي الــورم
الناتج عن التجمع الدموي في الركبة.
مــن جانب آخــر ،ينتظر فريق الكويت عــودة بعض نجومه المصابين
وعلى رأسهم" ،المدفعجي" محمد الغربللي ،المقرر أن يعود خالل يناير
المقبل ،وذلك عقب انتهاء جميع مراحل العالج والتأهيل الطبيعي ،الذي
أعقب إجراءه عملية الرباط الصليبي للركبة في مدينة برشلونة اإلسبانية
أواخر الموسم الماضي ،أما شقيقه خالد فقد عاد إلى صفوف الفريق منذ
فترة قصيرة ،لكنه شعر ببعض األلم في الظهر ،مما استوجب منحه راحة
حتى يتماثل للشفاء.
فــي حين يعتبر مــوقــف شقيقهما الـثــالــث عبدالله ال ــذي أج ــري عملية
جراحية في الصيف الماضي غير واضح حتى اآلن.
يذكر أن الكويت استعاد  3من نجومه المصابين في الفترة األخيرة ،وهم
مشاري طه وصالح الموسوي وعبدالعزيز الدوسري ،وشارك الثالثي في
مباراة فريقهم األخيرة أمام الصليبيخات ،وقدموا مستوى الفتا.

الخطيب يتربع على عرش «القلعة الحمراء»
بيبو :أرفض تصفية الحسابات ...والبدري مستمر في قيادة الفريق
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

فاز محمود الخطيب ،أسطورة
الكرة المصرية السابق ،بمقعد
رئ ـيــس ال ـن ــادي األه ـل ــي بجميع
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ق ــائـ ـمـ ـت ــه وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـعــد
ي ـ ــوم ح ــاف ــل شـ ـه ــده م ـق ــر ن ــادي ــه
بــال ـجــزيــرة ،وع ـقــب مـنــافـســة مع
محمود طاهر الرئيس الذي قاد
الـنــادي في الفترة ما بين 2014
إلى .2017
حـضــر االن ـت ـخــابــات الـحـمــراء
 36939عـ ـض ــوا ب ـي ـن ـهــم 34193
صــو تــا صحيحا و 2746صوتا
ً
ب ــاط ــا ،لـتـصــل نـسـبــة الـحـضــور
 26.66في المئة من الذين يحق
لـهــم االن ـت ـخــاب ،وحـصــد "بيبو"
ك ـم ــا ي ـح ـل ــو ل ـم ـح ـبــي ال ـخ ـط ـيــب
ب ـم ـنــاداتــه  20956ص ــوت ــا ،فيما
حـصــل مـنــافـســه مـحـمــود طــاهــر
رئـ ـي ــس الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـس ــاب ــق عـلــى
 13182ص ــوت ــا ،وم ـح ـمــد ثــابــت
ً
 30صــوتــا ،وإلهامي عجينة 27
ً
صوتا.

وف ــي مـنـصــب نــائــب الــرئـيــس
ح ـص ــل الـ ـع ــام ــري فـ ـ ـ ــاروق عـلــى
 19923صـ ــو تـ ــا ،و فـ ـ ــي مـنـصــب
أمين الصندوق خالد الدرندلي
حـ ـص ــل  21857صـ ــو تـ ــا م ـقــا بــل
 12334صوتا لكامل زاهر بقائمة
محمود طاهر.
وف ــي ع ـضــويــة ف ــوق  35سنة
ح ـصــل خ ــال ــد مــرت ـجــي ع ـلــى 35
أل ــف صـ ــوت ،وم ـح ـمــد الــدمــاطــي
 21411صــوتــا ،وران ـي ــا عـلــوانــي
 21017صوتا ،وإبراهيم الكفرواي
 ،21007وط ـ ــارق قـنــديــل 19642
ص ــوت ــا ،وج ــوه ــر ن ـب ـيــل 18760
صوتا.
وفاز بعضوية أقل من  35سنة
ً
محمد الجارحي محققا 20783
ص ــوت ــا ،وم ـح ـم ــد سـ ـ ــراج ال ــدي ــن
 19658ص ــوت ــا ،وم ـه ـنــد مـجــدي
 19222صوتا.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد م ـح ـم ــود
الخطيب رئيس األهلي الجديد،
فـ ـخ ــره ب ــال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
لـلـقـلـعــة الـ ـحـ ـم ــراء ،ال ـت ــي كـلـفـتــه

ً
الخطيب محموال على أكتاف المناصرين بعد الفوز
ً
ب ــرئ ــاس ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،مـ ـع ــرب ــا عــن
سعادته بثقة الجمعية العمومية
من خالل توافدها وانتخابه على
حساب منافسه محمود طاهر.
وق ـ ــال" :أرف ـ ــض م ـبــدأ تصفية
ال ـح ـســابــات ،مـحـمــود طــاهــر من
الشخصيات التي أعطت للنادي
الكثير ،ورئــاســة األهلي في حد
ذاتـهــا شــرف كبير ألي شخص،

ومن الضروري أن نعمل من أجل
مصلحة القلعة ا لـحـمــراء خــال
الفترة المقبلة".
وفـيـمــا يـخــص مصير حسام
البدري المدير الفني لفريق الكرة
األول ،ش ــدد عـلــى أن ــه ال مساس
بالبدري ،وسيقوم مجلس اإلدارة
بدعمه لتحقيق األلقاب وإسعاد
جماهير النادي.

ً
الوصل يفشل في الفوز مجددا
ويعادل رقم الجزيرة
فـشــل الــوصــل الـمـتـصــدر في
استعادة لغة الفوز بتعادله مع
مضيفه حتا  ،2-2أمــس األول،
فــي افـتـتــاح الـمــرحـلــة الـعــاشــرة
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ل ـكــرة
الـ ـق ــدم ،ال ـت ــي ش ـه ــدت مـعــادلـتــه
لــرقــم الـجــزيــرة الـقـيــاســي بعدم
الخسارة في  25مباراة متتالية
في كل المسابقات.
وس ـجــل ال ـبــرازي ـل ـيــان فابيو
ليما ( )16ورونالدو منديز ()72
هــدفــي ال ــوص ــل ،وال ـبــرازي ـل ـيــان
صامويل روزا ( )12وفرناندو
غابرييل ( )90هدفي حتا.
وكــان الــوصــل الــذي بقي في
المركز األول برصيد  22نقطة
ت ـ ـعـ ــادل مـ ــع عـ ـجـ ـم ــان  2-2فــي
المرحلة الماضية ،ليفقد اربع
نقاط في آخر مباراتين.
وب ـ ـقـ ــي حـ ـت ــا ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــوده
المدرب السوري نزار محروس
في المركز العاشر وله  8نقاط.
وك ــان ــت ال ـح ـس ـنــة الــوح ـيــدة

ل ـلــوصــل ف ــي م ـب ــارات ــه م ــع حتا
مـعــادلـتــه لــرقــم ال ـجــزيــرة ال ــذي
حققه عام  2011بعدم الخسارة
ف ــي  25مـ ـب ــاراة تــوال ـيــا ف ــي كل
المسابقات.
ولــم يستفد الــوحــدة الثاني
مـ ــن ت ـع ـث ــر ال ـ ــوص ـ ــل ،وت ـ ـعـ ــادل
ب ـ ـ ـ ــدوره مـ ــع م ـض ـي ـف ــه ع ـج ـمــان
بـهــدفـيــن لمحمد الـشـحــي ()72
واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي س ـي ـبــاس ـت ـيــان
ت ـي ـغــالــي ( )78م ـق ــاب ــل هــدفـيــن
للمالي موديبو مايغا ( 50و.)90
وص ـ ــار رص ـي ــد ال ــوح ــدة 20
نقطة مقابل  9لعجمان التاسع.
وحقق الجزيرة حامل اللقب
فوزا مهما على مضيفه الشارقة
بهدفين لعلي مبخوت (  68و78
م ــن رك ـل ــة جـ ـ ــزاء) م ـقــابــل هــدف
للبرازيلي ويلتون سواريز (.)61
وتـقــدم الـجــزيــرة الــى المركز
الرابع مؤقتا برصيد  16نقطة،
وب ـق ــي الـ ـش ــارق ــة ث ــام ـن ــا ولـ ــه 9
نقاط.

٢٦
قمة منتظرة بين أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم
ةديرجلا
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رياضة

ت ـش ـهــد ال ـم ــرح ـل ــة ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة مــن
ال ــدوري اإلنكليزي لـكــرة الـقــدم مـبــاراة قمة
بين الغريمين ارسـنــال الــرابــع ومانشستر
يونايتد الثاني اليوم.
وينتظر تشلسي الثالث وحامل اللقب
فــر صــة تشديد الخناق على مانشستر
يونايتد ،عندما يستضيف نيوكاسل.
يتصدر مانشستر سيتي الترتيب
برصيد  40نقطة من  42ممكنة ،وهو
الــوحـيــد ال ــذي لــم يخسر حـتــى االن،
بعد ان حقق  13فــوزا مقابل تعادل
واحـ ــد ،ويــأتــي مــانـشـسـتــر يونايتد
ث ــان ـي ــا ولـ ـ ــه  32ن ـق ـط ــة ،م ـق ــاب ــل 29
لتشلسي و 28ألرسنال.
وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة الـ ـقـ ـم ــة
بـ ـي ــن الـ ـغ ــريـ ـمـ ـي ــن ال ـق ــدي ـم ـي ــن
ارس ـن ــال ب ــإش ــراف ال ـمــدرب
الفرنسي ارسـيــن فينغر
ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
مورينيو في
تــوقـيــت جيد
ل ـ ـل ـ ـفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــن،
الـلــذيــن حققا فــوزيــن سهلين فــي المرحلة
السابقة ،فاكتسح األول ضيفه هادرسلفيد
-5صفر ،والثاني مضيفه واتفورد .2-4

وه ــو ال ـف ــوز ال ـثــانــي عـشــر عـلــى الـتــوالــي
ألرسنال على ملعبه ،وشهد نجاح مهاجميه
ال ـفــرن ـســي ال ـك ـس ـنــدر الك ــازي ــت والـتـشـيـلــي
اليكسيس سانشيز وصانع األلعاب األلماني
مسعود اوزيل بالتسجيل.
لكن ارسنال سيفتقد الكازيت القادم من
ليون الفرنسي في صفقة قياسية للنادي
اإلنكليزي بعد تعرضه الى اصابة في الفخذ
امام هادرسلفيد.
وأك ـ ــد ف ـي ـن ـغــر ان م ــواط ـن ــه "لـ ــن ي ـش ــارك
بالتأكيد" ،في حين ان سانشيز الذي تعرض
إلصابة طفيفة ايضا "سيكون جاهزا".
وبــدا الـمــدرب الفرنسي واثقا من قــدرات
فريقه الهجومية "لدينا داني ويلبيك وجيرو
(الفرنسي اوليفييه) وجاك ويلشير ،وسأرى
ماذا سأفعل اليوم".
وق ـ ــال فـيـنـغــر "م ـ ــان يــونــاي ـتــد وارسـ ـن ــال
يلعبان جيدا في الفترة الحالية ،ولذلك فإنها
مباراة منتظرة".
وعما اذا كان غريمه مورينيو سيلجأ الى
أسلوبه الدفاعي ،اكد فينغر "ال ،مانشستر
يــونــاي ـتــد ف ــري ــق قـ ــوي وات ــوق ــع ان يـهــاجــم
ويسبب لنا المتاعب وليس ان يعتمد على
الدفاع فقط".
وتــابــع "ان ـهــا م ـبــاراة بـيــن ارس ـنــال ومــان
يونايتد على ارضنا .اريد فقط التركيز على
اعداد فريقي ومنحه فرصة جيدة للفوز بها".
ولم يفز مانشستر يونايتد على اي من

ال ـفــرق الـكـبـيــرة خ ــارج ارض ــه مـنــذ أن تولى
مورينيو اإلشراف على الفريق ،إذ حصد 3
نقاط وسجل هدفا واحدا في سبع مباريات
ضد تشلسي وارسـنــال ومانشستر سيتي
وليفربول وتوتنهام.
وتحسنت عروض ارسنال بشكل ملحوظ،
ففاز في مبارياته الثالث األخيرة على جاره
توتنهام وبيرنلي ثم على هادرسفيلد فتقدم
الى المركز الرابع ،والفوز على يونايتد قد
يدخله بقوة في الصراع على الصدارة.

تشلسي ونيوكاسل
يتحين تشلسي بإشراف مدربه اإليطالي
انطونيو كونتي الفرصة للتقدم اكثر في
الترتيب ،بعد ان تحسنت عروضه في الفترة
األخيرة ،وفوزه على ضيفه نيوكاسل الثاني
عشر سيضعه شريكا ليونايتد في المركز
الثاني في حال خسارة األخير امام ارسنال.
وسيشرك كونتي نجمي الفريق البلجيكي
ادين هازار واإلسباني سيزار اسبيليكويتا،
بعد أن أراحهما في المباراة التي فاز فيها
تشلسي بـصـعــوبــة عـلــى ســوانـســي سيتي
األربعاء -1صفر.
وطــرد كونتي مــن مقاعد الـبــدالء بسبب
احتجاجه على قرارات الحكم امام سوانسي.
و سـيـكــون على األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو مدرب توتنهام وضع حد لنزيف

النقاط بعد الخسارة امام ارسنال صفر2-
والتعادل مع وست بروميتش البيون ،1-1
ث ــم امـ ــام لـيـسـتــر سـيـتــي  2-1ف ــي الـمــرحـلــة
السابقة وتراجع الفريق إلى المركز السابع
ً
برصيد  24نقطة ،عندما يحل ضيفا على
واتفورد.
وتعهد بوكيتينو بإعادة الفريق الى
طريق الفوز بقوله "صحيح اننا عانينا
امام ارسنال ووست بروميتش وان
االداء امام ليستر لم يكن االفضل،
فنحن فــي فـتــرة نـحـتــاج فيها الــى
تغيير الديناميكية وا لـبــدء ببناء
ً
ايـقــاعـنــا م ـج ــددا ،انـهــا فــرصــة رائـعــة
للبدء من جديد ضد واتفورد".
وي ـح ــل ل ـي ـفــربــول ال ـخــامــس بــرص ـيــد 26
ً
نقطة ضيفا على بــرايـتــون الـعــاشــر ،بحثا
ً
عن فوز جديد أيضا يبقيه على مقربة من
فرق الصدارة.
ويخوض ايفرتون اليوم مباراته األولى
بإشراف مدربه الجديد سام االردايس ،الذي
خلف الهولندي رونالد كومان ،وذلك عندما
يستضيف هادرسلفيد.
ويـلـعــب ال ـي ــوم أي ـضــا وس ــت بــرومـيـتــش
البيون مع كريستال باالس ،وليستر سيتي
مع بيرنلي ،وستوك سيتي مع سوانسي
سيتي.

سان جرمان لالبتعاد أكثر في صدارة الدوري
يملك باريس سان جرمان فرصة
االبتعاد أكثر في الصدارة ،عندما
ً
ي ـح ــل ض ـي ـف ــا ع ـل ــى س ـت ــراس ـب ــورغ
ال ـثــامــن عـشــر ال ـي ــوم ف ــي الـمــرحـلــة
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وي ـغــرد فــريــق الـعــاصـمــة خــارج
الـ ـس ــرب هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ف ــي سعيه
الى استعادة اللقب المحلي الذي
ناله  4مرات متتالية في السنوات
الخمس األ خ ـيــرة ،قبل أن يفرمله
موناكو الموسم الماضي بإحرازه
لقبه األول منذ عام .2000
وث ــأر بــاريــس س ــان جــرمــان من
موناكو األحــد ،عندما تغلب عليه
ف ــي عـقــر داره  ،1-2ورد االعـتـبــار
لـ ـخـ ـس ــارت ــه عـ ـل ــى م ـل ـع ــب "ل ــوي ــس
الثاني" في اإلمارة  3-1في الموسم
الماضي.
ويـبـتـعــد ب ــاري ــس س ــان جــرمــان

بـ ـ ـف ـ ــارق  10ن ـ ـقـ ــاط ع ـ ــن م ـ ـطـ ــارده
المباشر مرسيليا ا ل ــذي تنتظره
رح ـ ـلـ ــة صـ ـعـ ـب ــة ال ـ ـ ــى م ــون ـب ـل ـي ـي ــه،
لمواجهة فريقها المحلي صاحب
المركز السابع.
ً
وحقق باريس سان جرمان فوزا
ً
بــاهـتــا عـلــى ضيفه ت ــروا  -2صفر
سجلهما البرازيلي نيمار دا سيلفا
واالوروغوياني ادينسون كافاني
في الربع األخير من الشوط الثاني،
لكنه استفاد على غــرار مرسيليا
مــن خـســارة مـطــارديــه المباشرين
السابقين ليون وموناكو امام ليل
 2-1ونانت صفر 1-على التوالي.
ويـعـتـبــر س ــان ج ــرم ــان الـفــريــق
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ــى ج ــان ــب مــان ـش ـس ـتــر
سيتي اإلنكليزي ،الــذي لم يخسر
في البطوالت الخمس الكبرى في
مـخـتـلــف ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،ح ـيــث فــاز
في مبارياته الخمس في مسابقة

دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ،وف ـ ــاز فــي
 13من مبارياته ال ــ 15في الــدوري
المحلي مقابل تعادلين.
ويتميز فريق العاصمة بقوته
الهجومية ا لـضــار بــة المكونة من
ال ـثــاثــي كــافــانــي ،مـتـصــدر الئـحــة
الهدافين برصيد  17هدفا ،ونيمار
ال ـخ ــام ــس ع ـل ــى ال ــائ ـح ــة بـتـسـعــة
أهـ ـ ــداف ،وال ــواع ــد كـيـلـيــان مبابي
المعار من موناكو والذي سجل 4
أهداف حتى اآلن.
وس ـج ــل ال ـث ــاث ــي  30ه ــدف ــا من
األهـ ــداف الـ ــ 47للفريق الباريسي
في الدوري.
وتعتبر مواجهة ستراسبورغ
بمنزلة بــرو فــة للفريق الباريسي
قبل رحلته إلى ميونيخ لمواجهة
بايرن الثالثاء في الجولة السادسة
االخيرة من دور المجموعات ،حيث
يـسـعــى ال ــى االح ـت ـفــاظ بــالـصــدارة

سيلفا يمدد عقده مع السيتي حتى 2021
أعـلــن ن ــادي مانشستر سيتي ،متصدر ال ــدوري
االنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،أن صــانــع األل ـعــاب الــدولــي
اإلسباني دافيد سيلفا مدد عقده مع الفريق عاما
إضافيا حتى .2021
وصرح سيلفا ( 31عاما) ،الذي انضم الى النادي
االنكليزي في  2010قادما من فالنسيا" :أنا سعيد
جدا بربط مستقبلي مع مانشستر سيتي .أنا فخور
بما أنجزته خالل سبعة مواسم ونصف الموسم،
السيما تحت إشراف المدرب (االسباني) جوسيب
غوارديوال .أعتقد أننا في موقف جيد إلحراز ألقاب
عدة هذا الموسم وفي المواسم التالية".
بـ ــدوره ،ق ــال الـمــديــر الــريــاضــي لسيتي تشيكي
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التي يتربع عليها بفارق  3نقاط
امام رجال المدرب يوب هاينكس.
ً
ً
ويواجه مرسيليا اختبارا صعبا
أمــام مضيفه مونبلييه األحــد في
خ ـت ــام ال ـمــرح ـلــة ،وه ـم ــا الـفــريـقــان
الـ ــوح ـ ـيـ ــدان الـ ـ ـل ـ ــذان ح ــرم ــا فــريــق
العاصمة باريس سان جرمان من
العالمة الكاملة هذا الموسم ،بعدما
أرغماه على التعادل األول  2-2في
المرحلة العاشرة ،والثاني سلبا
في المرحلة السابعة.
وي ـ ـس ـ ـيـ ــر م ــرسـ ـيـ ـلـ ـي ــا فـ ـ ــي خــط
تصاعدي منذ خسارته على ارضه
امام رين  3-1في المرحلة الخامسة،
ح ـي ــث ك ـس ــب ب ـع ــده ــا  7م ـب ــاري ــات
مقابل  3تعادالت ،بينها مع باريس
سان جرمان .2-2

مباريات اليوم
الوقت

المباريات

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
15:30

تشلسي × نيوكاسل يونايتد

beIN SPORTS HD 2

18:00

إيفرتون × هيديرسفيلد تاون

beIN SPORTS HD 4

18:00

ليستر سيتي × بيرنلي

beIN SPORTS HD 7

18:00

واتفورد × توتنهام هوتسبير

beIN SPORTS HD 1

 18:00وست بروميتش × كريستال باالس beIN SPORTS HD 9
18:00

ستوك سيتي × سوانزي سيتي

beIN SPORTS HD 8

18:00

برايتون × ليفربول

beIN SPORTS HD 2

20:30

آرسنال × مانشستر يونايتد

beIN SPORTS HD 2

الدوري اإلسباني
15:00

برشلونة × سيلتا فيغو

beIN SPORTS HD 3

 18:15أتلتيكو مدريد × ريال سوسييداد beIN SPORTS HD 3
20:30

إشبيلية × ديبورتيفو الكورونا

beIN SPORTS HD 3

22:45

أتلتيك بيلباو × ريال مدريد

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإليطالي
22:45

تورينو × أتالنتا

beIN SPORTS HD 4

«االنضباط» توقف نيمار مباراة ثانية
قــررت لجنة االنضباط في رابطة الــدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف
البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان مباراة ،لحصوله على بطاقة
صفراء أمام موناكو االحد الماضي.
وسيغيب نيمار بالتالي عــن مـبــاراة فريقه ضــد ليل فــي الـتــاســع من
ديسمبر الجاري ضمن المرحلة السابعة عشرة من البطولة.
وكانت "االنضباط" اتخذت قرارا بإيقاف نيمار مباراتين بعد أن طرد
فــي م ـبــاراة مرسيليا فــي الـمــرحـلــة ال ـعــاشــرة ،فــأوقــف أم ــام نـيــس فــي 27
أكتوبر ،وكانت الثانية مع وقف التنفيذ ،لكن حصوله على بطاقة صفراء
في المباراة التي فاز فيها سان جرمان على موناكو حامل اللقب  2-1فعل
عقوبة اإليقاف في المباراة الثانية.
وسجل نيمار  9أهداف حتى اآلن في المركز الرابع على الئحة الهدافين،
التي يتصدرها زميله االوروغوياني ادينسون كافاني برصيد  17هدفا.

بيغيرستاين" :ه ــذا االع ــان يسعدنا .دافـيــد ليس
أساسيا في نجاحاتنا في السنوات االخيرة فحسب،
بــل يـبـقــى أح ــد الــاعـبـيــن االســاسـيـيــن فــي الـفــريــق.
يظهر مجددا هذا الموسم انه افضل صانع ألعاب
فــي انـكـلـتــرا ،وسـيـكــون حــاسـمــا فــي المستقبل في
المساعدة على تطوير العبينا الشباب".
وأحــرز سيلفا ( 118مباراة دولية و 35هدفا مع
منتخب إسبانيا) مع سيتي بطولة الدوري الممتاز
مرتين ،وكأس انكلترا مرة ،وكأس الرابطة مرتين.
وسـجــل سيلفا هــذا الموسم هــدفــا واح ــدا ،لكنه
أرسل عشر تمريرات حاسمة لزمالئه في الفريق.
(أ ف ب)

مواجهة سهلة لبرشلونة ورحلة غامضة للريال إلى الباسك
ً
يبدو برشلونة مرشحا للعودة
إلـ ــى س ـك ــة االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،عـنــدمــا
يستضيف سلتا فيغو في المرحلة
الرابعة عشرة من الدوري اإلسباني
لـكــرة الـقــدم ،فيما سيكون غريمه
ري ـ ــال م ــدري ــد ح ــام ــل ال ـل ـقــب أم ــام
رحلة غامضة إلى الباسك ،عندما
ً
يحل ضيفا على أتلتيك بلباو في
اليوم ذاته.
ويــدخــل برشلونة إلــى مباراته
م ـ ــع س ـل ـت ــا فـ ـيـ ـغ ــو ،الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـتــل
المركز الـتــاســع ،وهــو يسعى إلى
المحافظة أقله على فــارق النقاط
األربع الفاصل بينه وبين مالحقه
فالنسيا ،الذي كان قاب قوسين أو
أدنى من إسقاط النادي الكاتالوني
لـلـمــرة األولـ ــى ه ــذا ال ـمــوســم ،لــوال
جوردي البا الذي أدرك التعادل في
الدقائق السبع األخيرة من مواجهة
الفريقين األحد الماضي.

ً
وخ ـ ــاف ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـم ــرح ـل ــة
ً
الماضية ،ال يبدو سلتا فيغو قادرا
على مقارعة الـنــادي الكاتالوني،
الذي حسم المواجهة األخيرة بين
الفريقين على "كامب نو" بخماسية
نظيفة ،وهي نفس النتيجة ،التي
ح ـق ـق ـهــا رج ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب ارن ـس ـتــو
فالفيردي األربعاء في إياب الدور
الرابع من مسابقة كأس إسبانيا
على حساب مورسيا (درجة ثالثة).
وأجرى فالفيردي  10تغييرات
على التشكيلة في مباراة األربعاء
ب ـعــد الـ ـف ــوز ال ـك ـب ـيــر ،ال ـ ــذي حققه
ً
ً
بــرشـلــونــة ذه ــاب ــا أي ـضــا 3-ص ـفــر،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــأراح ن ـ ـجـ ــومـ ــه األسـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــن،
ً
وخـصــوصــا األرجنتيني ليونيل
م ـي ـســي واألوروغـ ــويـ ــانـ ــي لــويــس
سواريز والقائد اندريس إنييستا.
وتحدث فالفيردي عن انطباعه
بعد األداء ،الــذي قدمه فريقه ضد

فالنسيا في ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا
حجز فالنسيا ،ثاني ترتيب الــدوري ،مقعده
في الــدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا
دون عناء ،بعدما جدد مساء أمس األول فوزه على
ضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية ،وهذه
المرة بنتيجة .1-4
ً
وكان فريق المدرب مارسيلينو تورال ضامنا
ال ــى حــد كبير تــأهـلــه لثمن الـنـهــائــي بـعــدمــا فــاز
ذهابا خارج قواعده  -2صفر ،وهو لم يمنح ضيفه
أي فرصة للتعويض بعدما تقدم عليه أمس األول
برباعية نظيفة سجلها سانتياغو مينا ( 28و،)59
وروب ــرت ايبانيز ( ،)68والبرتغالي روبــن فيزو
( ،)86قبل أن يسجل سرقسطة هدفه الوحيد عبر
خورخي بومبو (.)87
وس ـج ــل فــال ـن ـس ـيــا ،ال ـط ــام ــح الـ ــى إحـ ـ ــراز لقب

المسابقة للمرة األولــى منذ  2008والثامنة في
تاريخه 39 ،هدفا في مبارياته الـ 15األولى لهذا
الموسم في جميع المسابقات ،أي أكثر بـ 17هدفا
من المجموع الــذي سجله الموسم الماضي في
مبارياته الـ 15األولى.
ولحق فالنسيا باألندية الكبرى األخرى ريال
مــدريــد وبــرشـلــونــة واتلتيكو مــدريــد واشبيلية
وف ـي ــاري ــال ،ف ــي حـيــن ك ــان اتـلـتـيــك بـلـبــاو وري ــال
سوسييداد وملقا أبرز ضحايا الدور الـ 32بعد
خروجها على أيــدي فــرق من الدرجتين الثانية
والثالثة ،ولحق بها أمس األول ريال بيتيس ،الذي
فاز ذهابا خارج قواعده على فريق الدرجة الثانية
قادش  ،1-2لكنه سقط إيابا بين جماهيره .5-3
(أ ف ب)

ً
مــورسـيــا بتشكيلة ردي ـف ــة ،قــائــا
"ف ــي ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـم ـبــاريــات،
ن ـحــن نـ ـح ــاول ت ـج ـنــب ال ـم ـفــاجــآت
وأف ـضــل طــريـقــة لـلـقـيــام بــذلــك هو
الـ ـلـ ـع ــب بـ ـس ــرع ــة ودي ـن ــام ـي ـك ـي ــة"،
شاكرا المشجعين الـ 68775الذين
حـضــروا فــي مــدرجــات "كــامــب نو"
رغم "أن هذا النوع من المباريات
ال يستقطب عادة الكثيرين".
وبعد أن فشل في إيجاد طريقه
إلى الشباك في ست مباريات على
ال ـت ــوال ــي ف ــي ج ـم ـيــع الـمـســابـقــات
" 538دقيقة" ،وهو أمر لم يحصل
معه منذ سبعة أع ــوام ،سيحاول
ميسي تجديد الموعد مع الشباك
ً
في مباراة السبت ،علما أن النجم
األرج ـن ـت ـي ـنــي ح ــرم م ــن ه ــدف في
ال ـش ــوط األول م ــن ال ـم ـب ــاراة ضد
فالنسيا ،ألن الكرة ،التي سددها
تجاوزت خط المرمى بشكل واضح
وبكامل محيطها ،لكن الحكم طالب
بمواصلة اللعب.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ــرج ـ ــح أن يـ ـح ــاف ــظ
برشلونة ال ــذي يـخــوض الثالثاء
ً
مباراة هامشية على أرضه أيضا
ض ــد سـبــورتـيـنــغ ال ـبــرت ـغــالــي في
دوري أبطال أوروب ــا ،على سجله
الخالي من الهزائم حتى مباراته
األخ ـي ــرة ل ـهــذا ال ـعــام عـنــدمــا يحل
ً
ضـيـفــا عـلــى غــريـمــه ري ــال مــدريــد،
ً
الذي يتخلف عنه حاليا بفارق 8
نقاط قبل زيارته إلى الباسك حيث
سيتواجه مع اتلتيك بلباو.

ريال مدريد وبلباو
ً
ويقدم ريال أداء متأرجحا هذا
الـ ـم ــوس ــم ت ـج ـس ــد ب ـش ـك ــل واضـ ــح
ف ــي م ـب ــارات ـي ــه األخ ـي ــرت ـي ــن حـيــن
ف ــاز الـسـبــت الـمــاضــي عـلــى أرضــه

ب ـص ـعــوبــة بــال ـغــة ع ـلــى م ـل ـقــا 3-2
ب ـف ـض ــل هـ ـ ــدف فـ ــي ربـ ـ ــع ال ـس ــاع ــة
األخـ ـي ــر م ــن ن ـج ـمــه كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو الذي سجل هدفه الثاني
فقط في الدوري حتى اآلن.
ث ـ ـ ــم ت ـ ـج ـ ـنـ ــب فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
الفرنسي زين الدين زيدان اإلحراج
الثالثاء وبلغ الــدور ثمن النهائي
لـمـســابـقــة الـ ـك ــأس ب ـت ـعــادلــه على
ملعبه "ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو" مع
فوينالبرادا من الدرجة الثالثة 2-2
بفضل بورخا مايورال ،الذي سجل
ا لـهــد فـيــن بتمريرتين حاسمتين
مــن الــويـلــزي الـعــائــد مــن اإلصــابــة
غاريث بايل.
ً
وكان النادي الملكي فاز ذهابا
خـ ــارج ق ــواع ــده 2-صـ ـف ــر ،م ــا فتح
المجال أمام زيدان لخوض اللقاء
بتشكيلة رديفة.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــدان
االس ـت ـفــادة مــن الــوضــع المعنوي
ال ـص ـعــب لـبـلـبــاو الـ ــذي ل ــم يحقق
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ــراح ـ ــل ال ـخ ـم ــس
األخـ ـي ــرة ،م ــن أج ــل م ـنــح فــريـقـهــم
ً
فـ ــوزهـ ــم الـ ـخ ــام ــس تـ ــوال ـ ـيـ ــا عـلــى
منافسهم الـبــاسـكــي ،والـبـقــاء في
دائــرة المنافسة كما حــال جارهم
أتلتيكو مدريد الثالث بنفس عدد
ال ـن ـقــاط ،الـ ــذي يـلـعــب عـلــى أرض ــه
ً
السبت أيضا ضد ريال سوسييداد
ال ـس ــاب ــع ،ف ــي مـ ـب ــاراة ي ـس ـعــى مــن
خاللها المحافظة أقله على سجله
الخالي من الهزائم.
وخـ ـ ــرج ك ــل م ــن ب ـل ـب ــاو وري ـ ــال
ســوس ـي ـيــداد م ــن مـســابـقــة الـكــأس
األربعاء على يد فريقن من الدرجة
الثالثة.
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أالردايس مدربا جديدا إليفرتون

بايرن ميونيخ للنهوض من كبوته
في المرحلة الرابعة عشرة
من الدوري األلماني لكرة
القدم ،يسعى بايرن ميونيخ
إلى النهوض من كبوته عندما
يستضيف اليوم هانوفر
العاشر.

ي ـس ـعــى ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ إلــى
ال ـ ـن ـ ـهـ ــوض م ـ ــن كـ ـب ــوت ــه ع ـن ــدم ــا
يستضيف اليوم هانوفر العاشر
فــي الـمــرحـلــة الــرابـعــة عـشــرة من
ال ـ ـ ــدوري األل ـم ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
وذلــك قبل مواجهته الثأرية مع
بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
في مسابقة دوري أبطال أوروبا
الثالثاء المقبل.
وكان بايرن ميونيخ المتصدر
وبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواس ـ ـ ــم الـ ـخـ ـمـ ـس ــة
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـن ـ ــي ب ـ ـخ ـ ـسـ ــارتـ ــه
ال ـثــان ـيــة هـ ــذا ال ـم ــوس ــم واالول ـ ــى
ت ـحــت اشـ ـ ــراف م ــدرب ــه ال ـجــديــد-
الـقــديــم ي ــوب هاينكيس ،عندما
س ـقــط ام ـ ــام مـضـيـفــه بــوروس ـيــا
م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ  2-1ال ـس ـبــت
ال ـمــاضــي ،فتقلص ال ـفــارق بينه
وبين مطارده المباشر ووصيفه
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي الي ـبــزيــغ الــى
 3ن ـقــاط عـقــب ف ــوز األخ ـي ــر على
فيردر بريمن.
وهي الخسارة االولى للفريق
ال ـبــافــاري مـنــذ تــولــي هاينكيس
المهمة مطلع أ كـتــو بــر الماضي
خلفا لاليطالي كارلو انشيلوتي
عقب الخسارة امام باريس سان
جرمان صفر 3-في دوري ابطال
اوروبا.
وقـ ـ ـ ـ ــاد ه ــايـ ـنـ ـكـ ـي ــس الـ ـف ــري ــق
البافاري الــى خمسة انتصارات

جانب من التدريب
مـتـتــالـيــة ف ــي ال ـ ـ ــدوري الـمـحـلــي،
وثــاثــة فــي دوري ابـطــال اوروبــا
الذي بلغ فيه الدور ثمن النهائي،
ق ـبــل أن يـسـقــط أم ـ ــام بــوروس ـيــا
مونشنغالدباخ.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق ه ـ ــايـ ـ ـنـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــس عـ ـل ــى
الـخـســارة امــام مونشنغالدباخ،
قـ ــائـ ــا" :خـ ـس ــرن ــا ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فــي
ا لـ ـش ــوط االول ،ح ـيــث ل ــم نخلق

فرصا للتسجيل ولعبنا ببطء،
ول ــم ن ـفــرض ايـقــاعـنــا ،وسمحنا
للمنافس بـفــرض ا س ـلــوب لعبه
واعتماد الهجمات المرتدة بشكل
جيد".
وشدد على ضرورة النهوض
مــن ه ــذه ال ـخ ـســارة ،وق ــال "يجب
ان ننسى هذه الكبوة ونفكر في
ال ـم ـبــاراة المقبلة ال ـتــي ستكون

مـ ـهـ ـم ــة أمـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــري ـ ــق لـ ـ ــن يـ ـك ــون
بالخصم السهل".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع "تـ ـنـ ـتـ ـظ ــرن ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة
قوية امــام باريس ســان جرمان،
وبالتالي يجب كسب نقاط مباراة
هــانــوفــر ح ـتــى نـسـتـعــد بــأفـضــل
االحوال للقمة االوروبية".
ويرصد بايرن ميونيخ صدارة
المجموعة الثانية في المسابقة

موتكو :هناك مسعى لوصمنا بـ«محور الشر»
وصـ ــف ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ــروس ــي
فيتالي موتكو اتهام بالده بالتنشط المنظم،
محاولة لوصمها بـ"محور الشر" ،وذلك قبل
أيام من االجتماع الحاسم لتنفيذية اللجنة
ّ
البت بمشاركة
األولمبية الدولية من أجــل
روسيا في األولمبياد الشتوي المقبل ،من
عدمها.
وقـ ـ ــال م ــوتـ ـك ــو ،الـ ـ ــذي م ـن ــع مـ ــن ح ـضــور
األلعاب األولمبية الصيفية في ريو عام 2016
بسبب فضيحة التنشط المنظم للرياضيين
الروس" ،إنها محاولة لخلق صورة (لروسيا
على أنها) محور الشر .لكن كل الذي حصل
يعود إلى أننا قوة رياضية عظمى".
ويعقد االجتماع المهم لتنفيذية اللجنة
األول ـم ـب ـيــة ال ــدول ـي ــة م ــن  5إل ــى  7ديـسـمـبــر
الجاري في لوزان ،من أجل البحث بالسماح
لروسيا المشاركة في دورة األلعاب األولمبية
الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ ( 9إلى 25
فبراير) من عدمها.
وفي مؤتمر صحافي عقده بصحبة رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني
انفانتينو ،أكــد موتكو أن روسيا "التزمت
بــالـقــواعــد" ،مضيفا أنــه يتوقع مــن اللجنة
األولـمـبـيــة الــدولـيــة اف ـتــراض ب ــراءة روسـيــا
عندما تبدأ اجتماعاتها الثالثاء.
وأكد موتكو أن الحكومة الروسية ستدافع
عن رياضييها "حتى الرصاصة األخـيــرة"،
ً
مضيفا "نحن نعتمد على المنطق ،ميثاق
اللجنة األولمبية الدولية ،على افتراض أنه

ليس بإمكان أحد إلغاء قرينة البراءة".
وتحدث عن "عقاب جماعي" للرياضيين
ً
الـ ـ ــروس ،م ـض ـي ـفــا "أن ال ـح ـكــومــة ستتبنى
ً
ً
موقفا حازما وستدافع عن الرياضيين حتى
الرصاصة األخيرة".
كما نفى موتكو مــزاعــم وســائــل اإلعــام
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ب ـ ــأن أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن الـمـنـتـخــب
ً
ال ـ ــروس ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم كـ ــانـ ــوا أي ـ ـضـ ــا مــن
ً
المتنشطين ،مؤكدا "لم يكن هناك أي تالعب
ً
(بعينات) في فريقنا ،ولن يكون هناك أبدا"
ً
أي تالعب ،مستطردا" :لكن هذا ال يعني أن
ً
بعض الرياضيين لن ينتهكوا غــدا قواعد
مكافحة المنشطات .إذا انتهك أحد (القواعد)،
ً
فسيكون مسؤوال".
وم ـص ـط ـل ــح "م ـ ـحـ ــور ال ـ ـشـ ــر" اس ـت ـخــدمــه
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق ج ــورج دبليو
بــوش في يناير  ،2002ليصف الحكومات،
الـتــي يتهمها برعاية اإلره ــاب وهــي إيــران
والعراق وكوريا الشمالية.
وتـبــدو روسـيــا فــي طريقها للغياب عن
بطولة عالمية أخــرى ،بعدما أبقى االتحاد
الدولي أللعاب القوى األحد الماضي على
عقوبة اإليـقــاف ال ـصــادرة بحقها منذ
نوفمبر  2015بسبب قضية التنشط
الممنهج.
ولـ ــن ي ـع ـقــد االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـتــالــي
لالتحاد الــدولــي أللـعــاب القوى
ق ـب ــل ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم داخـ ــل
ق ــاع ــة ،وال ـم ـق ــررة ب ـيــن 1

و 4مارس المقبل في برمنغهام ،مما يعني
أن روسيا مستبعدة عن البطولة ،كما كانت
ح ــال ريــاض ـيــي أل ـع ــاب ال ـق ــوى لديها
خـ ــال أول ـم ـب ـي ــاد ريـ ــو  2016أو
بـطــولــة الـعــالــم ألل ـعــاب الـقــوى
الصيف الماضي في لندن.
وسبق للوكالة الدولية
لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـمـ ـنـ ـشـ ـط ــات
(وادا) أن قــررت الخميس
ً
ال ـم ــاض ــي اإلبـ ـق ــاء أي ـضــا
ع ـ ـلـ ــى إيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف روس ـ ـ ـيـ ـ ــا،
مـمــا يــزيــد ال ـم ـخــاوف من
احتمال منع الرياضيين
ال ــروس مــن المشاركة في
أولمبياد  2018الشتوي.

ماغاث يترك منصبه في الدوري الصيني
لـ ـح ــق الـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق ل ـف ــول ـف ـس ـب ــورغ
وبــايــرن ميونيخ األلماني فيليكس ماغاث،
أم ــس ،بــالـبــرازيـلــي لويز-فيليبي سـكــوالري،
والبرتغالي اندري فياش-بواش ،وترك منصبه
فــي ال ــدوري الصيني لـكــرة ال ـقــدم ،حيث كان
يـشــرف عـلــى شــانــدونــغ لونينغ مـنــذ يونيو
.2016
وكشف شاندونغ لونينغ أنــه توصل إلى
اتـفــاق ودي مــع ال ـمــدرب األلـمــانــي الـبــالــغ 64
عاما من أجل عدم تجديد عقده ،مضيفا "منذ
تسلمه منصبه ،ع ــزز مــاغــاث رغـبــة الـفــريــق،
مستوى التمارين واألداء من خــال فعاليته
وعمله المثمر".
وتابع "كسب ماغاث مودة النادي وقلوب
الجماهير بفضل سلوكه الصارم في العمل
وتفانيه" ،كاشفا أنه عين لي شياو بينغ خلفا

للمدرب الفائز بلقب الــدوري األلماني ثالث
مرات أعوام  2005و( 2006مع بايرن ميونيخ)،
و( 2009مع فولفسبورغ).
وجــاء التخلي عــن خــدمــات مــاغــاث بعدما
أنهى شاندونغ الموسم المنصرم من الدوري
الصيني في المركز السادس ،وكانت مباراته
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــع الـ ـف ــري ــق ضـ ــد ه ـي ـبــي تـشــايـنــا
فورتشن وخرج منتصرا  4-5بعد ثالثية من
الـبــرازيـلــي تــاردي ـلــي ،بينها ه ــدف ال ـفــوز في
الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.
ولحق مــاغــاث ،الــذي اقيل من منصبه في
فولهام اإلنكليزي في  2014بعد هبوط األخير
إلى الدرجة األولى بقيادته ،بسكوالري الذي
ق ــرر ت ــرك منصبه مــع غــوانـغـجــو ايـفــرغــرانــد
مباشرة بعد قيادة األخير الى لقبه السابع في
الدوري الصيني ،وفياش-بواش الذي انفصل

٢٧

رياضة

القارية األم ،حيث يتخلف بفارق
 3نقاط عن باريس سان جرمان،
بـيــد ان الـمـهـمــة لــن تـكــون سهلة
امام الفريق الباريسي الذي حقق
الـعــامــة الكاملة فــي  5مباريات
ح ـت ــى اآلن ،وفـ ـ ــاز ع ـل ــى الـ ـن ــادي
البافاري بثالثية نظيفة ذهابا.
(أ ف ب)

أعلن نادي إيفرتون اإلنكليزي
لكرة القدم تعيين مدرب منتخب
انكلترا السابق ســام االرداي ــس،
لـ ـ ــإشـ ـ ــراف عـ ـل ــى ف ــريـ ـق ــه خ ـل ـفــا
للهولندي رونالد كومان المقال
من منصبه.
وصـ ـ ـ ـ ــرح االردايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ــدرب
بولتون ونيوكاسل وسندرالند
وكـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــال بـ ـ ـ ـ ــاالس س ــابـ ـق ــا،
"اعـتـقــدت دائـمــا ان ايـفــرتــون ناد
عظيم .من الواضح ان النادي يمر
بمرحلة صعبة ،وآمل ان استطيع
وضع ذلك خلف ظهري بأسرع ما
يمكن واالنطالق من جديد".
وكان ايفرتون قال إن االردايس
"ك ــان يحضر الــى مقر تدريبات
الفريق بعد ظهر االربعاء ،إلنهاء
تفاصيل العقد ليصبح المدرب
الجديد للفريق" ،بعد ان اشارت
صحيفة "ذي دايلي مايل" الى ان
المدرب وقع عقدا لالشراف على
ايفرتون مدة  18شهرا.
وستكون المرة العاشرة التي
س ـي ـتــولــى ف ـي ـهــا االردايـ ـ ـ ــس (63
عاما) االشــراف على احد الفرق،
آخرها كان الموسم الماضي حين
ساهم بإبقاء كريستال باالس في
الدرجة الممتازة قبل ان يتخلى
عن منصبه في مايو في نهايته
ألسباب خاصة ،مؤكدا أن "ليس
ل ــدي ــه ط ـم ــوح ــات ل ـت ــول ــي مـهـمــة
اخرى".

سام االردايس

وت ـ ــول ـ ــى االرداي ـ ـ ـ ـ ـ ــس ت ــدري ــب
مـنـتـخــب إنـكـلـتــرا م ــدة  67يــومــا
قاده فيها في مباراة واحدة فقط
ق ـبــل ان يـضـطــر ال ــى االسـتـقــالــة
بـعــد تـعــرضــه لـخــدعــة مــن احــدى
الصحف.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد االرداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ف ــي
ً
تـصــريـحــات تــم تـصــويــرهــا ســرا
م ــن ق ـبــل صـحــافـيـيــن ف ــي "دي ـلــي
ت ـ ـل ـ ـغـ ــراف" ادعـ ـ ـ ـ ــوا أن ـ ـهـ ــم رج ـ ــال
اع ـ ـمـ ــال مـ ــن شـ ـ ــرق اس ـ ـيـ ــا ،قـ ــرار
االتـحــاد االنكليزي بــإعــادة بناء
مـ ـلـ ـع ــب ويـ ـمـ ـبـ ـل ــي ،وس ـ ـخـ ــر مــن
سلفه في تدريب المنتخب روي
ه ــودج ـس ــون ،ك ـمــا ق ــدم نـصــائــح
حــول كيفية التهرب من قوانين
االنتقاالت.

«فيفا» يؤكد ترشيحات
استضافة مونديال 2026
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم (ف ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــا) أن
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــرب وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــف
الــواليــات المتحدة-كندا-
المكسيك أكدا ترشحهما
الس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة مـ ــونـ ــديـ ــال
.2026
وكــان التحالف الثالثي،
الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر األوف ـ ـ ــر حـظــا
ل ـ ـل ـ ـفـ ــوز فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق فــي
يونيو على هامش مونديال
روسيا  ،2018والمغرب اعربا
عـ ــن اه ـت ـم ــام ـه ــا بـتـنـظـيــم
أول م ــون ــدي ــال ف ــي تــاريــخ
ك ــرة ال ـق ــدم ي ـش ــارك فـيــه 48
منتخبا بدال من  32حاليا.
وأوضح الـ"فيفا" في بيان أن المرشحين كانا
لديهما مهلة حتى (الخميس)  30نوفمبر لتقديم
"اتفاق الترشيح المستوفي الشروط".
وحددت المرحلة الثانية في  16مارس المقبل
لتقديم ملفات الترشيح كاملة.
وفي يونيو ،سيقوم مجلس الفيفا بـ"جوجلة
الترشيحات التي سيتم التصويت عليها ،ألن
االت ـح ــادات الــوطـنـيــة ال ـ ــ 211الـتــي يتشكل منها
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ه ــي الـ ـت ــي س ـت ـخ ـتــار ال ــدول ــة
المضيفة".

وس ـ ـي ـ ـت ـ ــم ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت
ع ـلــى ال ــدول ــة المضيفة
ل ـم ــو ن ــد ي ــال  2026في
 13ي ــو نـ ـي ــو خ ــال
الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــ68
لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا ،الـ ـ ـ ـ ــذي
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد ف ـ ــي
م ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو عـ ـشـ ـي ــة
انطالق مونديال .2018
وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم ق ـبــول
ال ـ ـتـ ــرش ـ ـي ـ ـحـ ــات م ـ ـ ــن ق ـب ــل
م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا ،وه ـ ــي
حالة غير قابلة الحدوث،
سـيـفـتــح االتـ ـح ــاد الــدولــي
الـبــاب امــام ترشح الجميع
بمن فيهم االتحادين األوروبي واالسيوي ،اللذين
تم استثناؤهما من العملية لكون روسيا ستنظم
نسخة  2018وقطر نسخة .2022
وفي هذه الحال ،سيتم اختيار الدولة المضيفة
في مايو  2020خالل المؤتمر الــ 70للفيفا الذي
يـعــود الـيــه مــن األن فصاعدا أمــر اختيار الــدول
المضيفة ،بعد شكوك بالفساد خيمت على طريقة
منح روسيا وقطر شرف االستضافة للنسختين
األخيرتين عام .2010

اإليطالية فينتشي تعتزل
بعد دورة «روما»

عــن شنغهاي سيبغ ،بعدما فشل فــي قيادة
األخير الى أي لقب في موسمه األول معه رغم
األموال الطائلة التي أنفقتها اإلدارة.

أعلنت اإليطالية رو بــر تــا فينتشي ،وصيفة
بطلة  2015في "فالشينغ ميدوز" األميركية آخر
البطوالت األربــع الكبرى لكرة المضرب ،وملكة
منافسات الــزوجــي ســابـقــا ،انـهــا ستعتزل بعد
خــوض منافسات دورة "روم ــا" أمــام جمهورها
في مايو .2018
وصرحت فينتشي التي ستبلغ الـ 35من العمر
في فبراير المقبل ،للصحافة اإليطالية "قــررت
االستمرار ،لكن ليس لسنة كاملة".
ونـقـلــت الصحيفة الــريــاضـيــة "غــازيـتــا ديلو
سبورت" عن فينتشي قولها "سأنهي مسيرتي
ف ــي ف ــوري ــو ايـتــالـيـكــو (ال ـم ـك ــان الـ ــذي ت ـقــام فيه
منافسات دورة روما) ،وبعد ذلك سأقول وداعا

لـ ـك ــرة ال ـم ـض ــرب ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـمــوســم
(المقبل) .لقد فكرت فــي األمــر مليا منذ
وقت طويل".
وتحتل فينتشي حاليا المركز 117
ف ــي ت ـص ـن ـيــف ال ــاعـ ـب ــات ال ـم ـح ـتــرفــات،
وسبق لها ان بلغت المركز السابع بعد
ان نجحت في إحراز  10ألقاب في الفردي.
وفي الزوجي ،احتلت فينتشي المركز
االول عالميا من اكتوبر  2012الى فبراير
 ،2014ثم من يوليو  2014الى ابريل ،2015
وأح ــرزت مع مواطنتها ســارة ايــرانــي 25
لقبا خمسة منها في البطوالت الكبرى.

فوز جديد لكليفالند وإيرفينغ يعيد بوسطن إلى االنتصارات
في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،حقق كليفالند
كافالييرز ،وصيف بطل الموسم
الماضي ،فوزه العاشر على
التوالي ،والذي جاء على حساب
مضيفه أتالنتا هوكس -121
.114

حقق كليفالند كافالييرز ،و صـيــف بطل
الموسم الماضي ،فوزه العاشر على التوالي،
وج ــاء عـلــى حـســاب مضيفه اتــانـتــا هوكس
 ،114-121في حين واصل كايري ايرفينغ تألقه
وأعاد بوسطن سلتيكس الى سكة االنتصارات
بالفوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز -108
 ،97أمس االول ،في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وبعد طرده في الربع الثالث من المباراة
السابقة ضــد ميامي هيت ( )97-108بسبب
تهجمه على الحكم ،حافظ ليبرون جيمس
عـلــى ه ــدوئ ــه ه ــذه ال ـم ــرة رغ ــم اع ـتــراضــه في
أكثر مــن مناسبة على ال ـقــرارات التحكيمية
دون عواقب ،وأنهى اللقب كأفضل مسجل في
صفوف فريق المدرب تايرون لو برصيد 24
نقطة مع  12تمريرة حاسمة.
وساهم المتألق كيفن لوف بالفوز الخامس
عشر في  22مباراة لوصيف البطل الذي ثأر
لخسارته أمام اتالنتا في ملعبه في الرابع من
نوفمبر الماضي ،وذلك بتسجيله  25نقطة مع
 16متابعة في مباراة لم تكن على فريقه ،إذ
كان متخلفا بفارق  9نقاط  67-58في أواخر
الشوط األول بعد ثالث سالت متتالية لصانع
األلعاب األلماني دينيس شرودر.
لكن األداء تحسن في الربع الثالث ،السيما

على الصعيد الدفاعي ،بعدما أحكم جيمس
بــالــذات مــراقـبـتــه ل ـش ــرودر ،وت ـفــوق رج ــال لو
على مضيفيهم  23-36في هــذا الربع بفضل
 12نقطة من لوف ،بينها  3ثالثيات.
وتحدث جيمس عن المجهود الدفاعي الذي
بذله في مواجهة شرودر ،قائال" :أفتخر كثيرا
بقدراتي الدفاعية بغض النظر إذا كنت أدافع
ضد صانع ألعاب ،العب ارتكاز مساند ،العب
ارت ـكــاز أو ج ـنــاح .أن ــا أتـقـبــل الـتـحــدي" مهما
كان .وتابع "أرادني رفاقي في الفريق أن أتقبل
التحدي ،وأنا أردته ايضا".
وبـ ــدوره ،أكــد لــو "أن لـيـبــرون قــام بعمل ال
يصدق .أحد أفضل (من الناحية الدفاعية) ما
رأيته طوال العام".
ودخل كليفالند إلى الربع األخير متقدما
ب ـف ــارق ت ـســع ن ـق ــاط  ،90-99ل ـكــن اتــان ـتــا لم
يستسلم ونجح في تقليصه الى  3نقاط -108
 111بعد سلة مــن التركي ارس ــان الياسوفا،
الذي اضاف بعدها رميتين حرتين ليصبح
الفارق نقطة واحدة .113-112
لكن الخبرة لعبت دورها في نهاية المطاف،
وابتعد كليفالند مجددا بعد ثالثية لجيمس
وسلة من المخضرم دواين وايد ،الذي انهى
ال ـل ـق ــاء ب ـ ــ 19ن ـق ـطــة ،م ـمــا م ـهــد ال ـط ــري ــق أم ــام
الضيوف للخروج منتصرين ،وتلقى اتالنتا

هزيمته الـ 17في  21مباراة ،وذلك رغم جهود
شرودر ( 27نقطة) والياسوفا ( )22واإليطالي
ماركو بيلينيلي (.)18
وواصـ ــل الع ــب كـلـيـفــانــد ال ـســابــق كــايــري
ايرفينغ تألقه مع بوسطن سلتيكس بقيادة
األخير إلى فوزه الـ 19في  21مباراة ،وجاء على
حـســاب ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
.97-108
وتجاوز ايرفينغ حاجز الــ 30نقطة للمرة
الخامسة هــذا الموسم بتسجيله  36نقطة،
وأضاف آل هورفورد  21نقطة مع  8متابعات
و 5ت ـمــريــرات حــاس ـمــة ،وم ــارك ــوس مــوريــس
وجايسون تاتوم  17و 15نقطة على التوالي،
ليساهموا ايـضــا فــي ع ــودة فريقهم سريعا
الــى سكة االن ـت ـصــارات ،وتعويض الخسارة
التي مني بها االثنين الماضي امام ديترويت
بيستونز.
وأنهى بوسطن الربع الثالث متقدما بفارق
 5ن ـقــاط ث ــم ب ــدأ ال ــرب ــع األخ ـي ــر بـسـبــع ســات
ناجحة من أصل محاوالته الـ 11األولى ،مما
خــولــه تــوسـيــع ال ـفــارق ال ــى  13نقطة ،82-95
وبالتالي إكمال ما تبقى من اللقاء دون أي
خطر فعلي من ضيفه.
(أ ف ب)

جانب من لقاء كليفالند وأتالنتا

ةديرجلا

•
العدد  / 36١2السبت  ٢ديسمبر 2017م  ١٤ /ربيع األول 1439هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

أحمد البشر

جامبيت الملك
المقبول

د .نجم عبدالكريم

نموذج كويتي متميز بثقافة واسعة ومتواضعة ،كانت مكتبته تحتوي على آالف
المجلدات في خمسينيات القرن الماضي.
أقدمه ،بما تسعفني به الذاكرة ،في هذه السطور ،لمن يعيشون على ثقافة كبسة زر
ً
"اإلنترنت" ،ليقفوا على حياة إنسان كان يعيش بعيدا عن بهرجة األضواء المختنقة
بالزيف ،كما في الصالونات األدبية هذه األيام.
لم يكن أحمد البشر يعير التفاتة للثقافة القشرية ،أو أن يكون موضع اهتمام
الصحافة ،ولو أراد -والله -لكان من أكثر الذين من الممكن أن يشار إليهم بالبنان عن
جدارة واقتدار دون زيف أو أراجيف أو تظاهر فارغ لملء فراغات الساحة الثقافية
ً
بمساحيق تزيدها قبحا على قبحها ،مثلما حدث في معرض الكتاب األخير في
الكويت!
• كنت ألتقيه في أوائــل الستينيات عند بداية نشوء نشاط الحركة اإلعالمية
ً
والثقافية والفنية فــي الكويت ،وغالبا مــا يكون بصحبة حمد الرجيب ،وأحمد
العدواني ،وعبدالرزاق البصير ،فمن خالل اصطحابي للبصير كانت تتاح لي فرص
ً
االلتقاء به ،والتحاور معه أحيانا ،وكانت تبهرني قدرته على اللوذعيات الساخرة،
ّ
حينما يعلق على الكثير مما يجري من أحداث!
ً
وكلما حاولت أن أجري معه حــوارا لإلذاعة ،أو أنشر بعض أفكاره في الجريدة
التي كنت أكتب فيها ،كان يرفض بشكل مقنع ،ما يجعلني ،وأنا الذي أسعى إلى
إقناعه ،أن أحترم وجهة نظره!

***

•زار الكويت أنيس منصور في الستينيات ،وحرصت أن أجمع بينه وبين أحمد
البشر ،وبالفعل تــم اللقاء فــي بيته ،حيث الكتب المتراصة على امـتــداد حوائط
الديوانية ،وكانت الجلسة على األرض ،حيث وجد أنيس صعوبة في الجلوس بدون
كرسي ،فقال له البشر:
 يا أستاذ أنيس ،سقراط كان يجالس تالمذته على األرض وبين جدران المعابد! "بدهشة" ...من أين لك هذه المعلومة عن سقراط؟! "بعد صمت" ...أتستكثر َّرجل قدح للبشرية زناد الفكر
عن
علي يا أستاذ معلومة
ٍ
ً
لتفكر ،وترك لها تالميذ فالسفة أفذاذا استمروا في حمل شعلة المعرفة لتتلقفها من
تراثهم كل الحضارات اإلنسانية؟!
 أنا كنت أرغب في الحديث عن الثقافة الكويتية. هذا األمر هين ،ومن الممكن اإللمام به بسهولة ،فهل تنوي أن تكتب عن هذاالموضوع؟
 ربما ...ألنني كنت أتيت إلى الكويت عام  ،1958عندما ُعقد مؤتمر األدباء هنا ،ولمأتمكن من أخذ فكرة كافية عن الحركة الثقافية ،وبعد أن نشطت الحركة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية عندكم ،وأصبح لهذا التطور انعكاس على الثقافة والفن
ً
كنت أنوي بالفعل أن أعير هذا الموضوع اهتماما ،لكنك يا أستاذ بشر أدخلتني في
حقل الفلسفة اإلغريقية ،وهذا موضوع محبب َّ
إلي ،فياليتنا نستمر فيه.

***

• واستمر النقاش بين أحمد البشر اإلنسان البسيط ،الذي ال يدل مظهره على
جوهره ،مع أنيس منصور أستاذ الفلسفة ،ليشتمل على الكينونة والعدم السارترية،
ومثاليات عمانوئيل كانط ،وديالكتية هيغل ،وليبرالية فولتير ،واألنسنة الدولية
البن عربي ،والكثير من األمور التي ّ
غيرت وجه الحضارة اإلنسانية ،كنشوء وارتقاء
داروين ،وعلم نفس فرويد ...إلخ ...إلخ.

***

• بعد سنوات التقيت أنيس منصور فسألني عن المثقف الكويتي الحقيقي
أحمد البشر فأخبرته بوفاته فقال« :إللي زي ده ما يموتش دا بقى عالمة في مخي
ال يمكن أنساها في حياتي»!.

الصلع والشيب مؤشران على تعب القلب
خلصت دراسة حديثة إلى أن الصلع والشيب
المبكر لدى الرجال يعدان مؤشرين على زيادة
خطر اإلصابة بمرض القلب التاجي ،أكثر من
السمنة ،بالنسبة إلى الرجال الذين تقل أعمارهم
ً
عن  40عاما.
وأثبتت الدراسة ،التي أجريت على أكثر من
ألفي شاب في الهند ونقلتها الـ"بي بي سي" على
موقعها اإللكتروني أمس ،أن معظم المصابين
بمرض القلب التاجي ،أو ما يعرف بالشريان
التاجي ،كانوا قد أصيبوا بالصلع أو الشيب
المبكر ،مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بشعر
كامل في الرأس.
وسـتـعــرض ال ــدراس ــة ،الـتــي أعــدتـهــا جمعية
أمــراض القلب األوروبية ،في المؤتمر السنوي
لجمعية أمراض القلب في الهند.
لكن مؤسسة القلب البريطانية أشارت إلى أن
هناك عوامل أخرى مهمة.
وقال د .مايك كنابتون ،المدير الطبي المشارك
في مؤسسة القلب البريطانية ،لـ"بي بي سي"،
"تشير هذه الدراسة إلى أن تحديد األشخاص
الـمـصــابـيــن بــالـصـلــع أو ال ـش ـيــب الـمـبـكــر ربـمــا
يساعد في تحديد هــؤالء المعرضين لمخاطر
متزايدة لإلصابة بأمراض القلب".

أول المشوار الملكي ...إيدز
بــدأ األمـيــر البريطاني هــاري
وخطيبته مـيـجــان مــاركــل أمــس
القيام بأول واجباتهما الرسمية
ً
معا منذ إعالنهما نبأ الخطبة،
في مهمة تهدف إلى زيادة الوعي
بمرض نقص المناعة المكتسب
(اإليدز) ،والحد من الجريمة بين
اليافعين.
وش ــارك الخطيبان فــي حــدث
خ ـي ــري إلحـ ـي ــاء الـ ـي ــوم الـعــالـمــي

ل ــ"اإليــدز" ،فــي حين يمثل أهمية
رمزية لألمير هاري ،الذي لعبت
ً
والدته الراحلة األميرة ديانا دورا
ً
رائدا نالت عليه اإلشادة في إلغاء
نظرة االزدراء التي كانت تلحق
بالمصابين بهذا المرض.
وتـ ـ ــوجـ ـ ــه الـ ـخـ ـطـ ـيـ ـب ــان أمـ ــس
إ ل ــى نوتنغهام بــو ســط إنكلترا،
إذ حـ ـض ــرا إحـ ـ ــدى ال ـم ـنــاس ـبــات
ا لـتــي تنظمها جمعية تيرينس

ً
وأضــاف" :لكن هذا ليس شيئا يمكن للناس
تغييره ،فــي حين يمكنك تغيير نمط حياتك،
وعــوامــل الـخـطــورة األخ ــرى مـثــل ارت ـفــاع نسبة
الكوليسترول في الــدم وضغط الــدم .هذه أمور
أكثر اهمية يمكن أخذها في االعتبار".
وفـحــص الباحثون الـتــاريــخ الطبي لكل من

تضمنتهم الدراسة ،وصنفوهم من حيث درجة
الصلع النمطي لدى الرجال ،وهو النمط الشائع
من فقدان الشعر ،الذي يتطور عند أغلب الرجال
في مرحلة ما من العمر ،وكذلك شيب الشعر.
وربــط الباحثون بين نتائج الــدراســة وبين
حدة أعراض مرض القلب التاجي.

فهد البسام

نـبـخــس "ال ـش ـطــرنــج" قــدرهــا حـيــن نصفها
باللعبة ،فـمــا بـيــن جـنـبــات مربعاتها تجري
حياة كاملة بكل فصولها وتقلباتها ،كما في
حياتنا كثير منها كذلك.
ول ـم ــن ال يـعــرفـهــا ه ــي "ل ـع ـبــة" ت ـج ــرى بين
شـخـصـيــن ي ـم ـل ـكــان ال ـع ــدد ن ـف ـســه م ــن الـقـطــع
وينقالنه بالتتابع ،األبيض فاألسود ،أكثرها
عددا وأقلها قيمة هم البيادق ،مما يجعلهم
األ كـثــر عرضة للتضحية بهم وبمستقبلهم،
ف ـهــذا ال ـب ـيــدق هــو الــوح ـيــد ال ــذي بــإمـكــانــه أن
ً
ً
ً
ـرا لو ّ
قيض له العبا ذكيا يعرف
يصبح وز يـ
ك ـي ــف ي ــدف ـع ــه إل ـ ــى األم ـ ـ ــام ب ـش ـكــل ي ـض ـمــن لــه
ً
ً
مستقبال أفضل ،لكن أحيانا تكون التضحية
ب ـ ــه ف ـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب أك ـ ـبـ ــر فــي
ً
النهاية ،وأحيانا أكثر تكون التضحية نتيجة
لحسابات متهورة تؤدي إلى نهاية مستقبله
ه ــو وال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ف ــاب ــد أن ت ـك ــون الـتـضـحـيــة
مناسبة في الوقت المناسب ،يليه في األهمية
والقيمة األفيال واألحصنة ،وتتمايز قيمة كل
منهما حسب الوضع االستراتيجي لكل مباراة
ً
على حــدة ،ثــم نعلو قليال لنصل إ لــى القلعة
التي تستمد قيمتها من حركتها المستقيمة
ً
ً
أف ـق ـيــا وعـ ـم ــودي ــا ،ف ــا ت ـع ــرف ق ـفــز األحـصـنــة
أو مـيــان األف ـيــال ،ثــم نــأتــي إلــى الــوزيــر الــذي
ً
يـجـمــع بـيــن االث ـن ـيــن ،يـسـتـقـيــم حـيـنــا ويـمـيــل
ً
ً
أح ـي ــان ــا ح ـســب ال ـحــاجــة وال ـم ـن ـف ـعــة ،وأخ ـي ــرا
نصل إلى الملك ،وهو أساس "اللعبة" ،أقوى
القطع وأضعفها في آن وا حــد ،حركته قليلة
ومحدودة ،ولكن نهايته تعني نهاية "اللعبة"
ال ـتــي ت ـجــرى عـلــى مــربـعــات سـ ــوداء وبـيـضــاء
كـتـعــاقــب الـلـيــل وال ـن ـه ــار ،أو ت ـبــدل الـحـظــوظ
وتغير األزمنة والظروف.
ت ـكــون الـغـلـبــة فــي ه ــذه "الـلـعـبــة" للشخص
األ كـثــر ق ــدرة على الصبر وا ل ـهــدوء والتركيز
وا لـثـبــات اال نـفـعــا لــي ،فمن يبحث عــن البهرج
للزهو والتظاهر هنا محكوم عليه بالخسارة
ال محالة ،هــذه األ فـعــال قــد تنفع فــي أي لعبة
أخـ ـ ــرى إال الـ ـشـ ـط ــرن ــج ،قـ ــد ت ـن ـف ـعــك فـ ــي لـعــب
ا ل ــورق المعتمد على الحظ أو فــي الدومينو
حتى تخدع خصمك بثقتك الزائفة ،أما هذه
"الـلـعـبــة" فتعتمد عـلــى ُب ـعــد الـنـظــر والـخـيــال
ً
ـرونــا بــالـحـســابــات الــدقـيـقــة ،فمن
ال ــواس ــع م ـقـ ّ
يستطيع تــوقــع أ كـبــر عــدد ممكن مــن حركات
خصمه المحتملة ويضع لها كافة االحتماالت
ل ـل ـت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا هـ ــو األق ـ ـ ـ ــدر عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
ً
االنتصار دائما.

يهرب من الزحمة ...باألسهم! إمبراطور جديد لليابان في مايو ٢٠١٩
هيجينز تراست الخيرية إلحياء
ذكــرى من فقدوا حياتهم بسبب
ف ـي ــروس اإلي ـ ــدز ،وإل ـ ُق ــاء الـضــوء
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـ ـ ــذي أح ـ ـ ـ ـ ـ ِـرز فــي
مكافحة المرض.

سئم صيني في التاسعة والعشرين من الوقوع في أزمــات سير،
ً
فظن أنــه وجــد الحل المناسب برسمه سهما على الطريق ،إلعــادة
توجيه السير لما يخدم مصلحته.
ً
وفرضت الشرطة عليه غرامة قدرها ألف يوان (نحو  150دوالرا)،
بعدما ضبطته وهــو راك ــع على الطريق مــع عـبــوة طــاء فــي مدينة
ليانيونغانغ فــي إقليم جيانغسو (ش ــرق) ،على مــا ذكــرت صحيفة
محلية.
ً
وكان الرجل ،الذي عرف أنه "السيد كاي" يرسم بالطالء سهما عند
تقاطع طرق رئيسي ،لتوجيه حركة السير إلى مكان آخر ،فيما كانت
السيارات تمر من حوله.

اإليرانيون مرعوبون والهنود قتلى والصينيون احترقوا

أع ـلــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـيــابــانــي
شـيـنــزو آب ــي ،أم ــس ،أن أم ـبــراطــور
ال ـي ــاب ــان أك ـي ـه ـي ـتــو س ـي ـت ـنــازل عن
ال ـع ــرش ف ــي  30أب ــري ــل  ،2019في
سابقة في تاريخ البالد منذ قرنين.
وقال آبي إنه "تأثر بعمق" بهذا
القرار الذي اتخذ في ختام اجتماع
خاص للمجلس االمبراطوري نظم
الختيار موعد تنازله عن العرش.
وأضاف أن "الحكومة ستبذل كل

الجهود الممكنة ،ليتمكن الشعب
ال ـي ــاب ــان ــي م ــن االحـ ـتـ ـف ــال ب ـت ـنــازل
اإلمبرطور عن العرش ،وانتقاله إلى
ولي العهد" .وسيعتلي االبن األكبر
لإلمبراطور األمير ناروهيتو (57
ً
عاما) العرش في اليوم التالي.
وكــان اإلمـبــراطــور أكيهيتو (83
ً
ع ــام ــا) ص ــدم الـيــابــانـيـيــن بــإعــانــه
العام الماضي أنه ينوي االنسحاب
ب ـعــد ح ـكــم دام  3عـ ـق ــود( .أ ف ب)

وفيات
فاطمة عبدالرحمن حبيب الكندري

زوجة محمد عبداللطيف الوزان
ً
 49عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان الكنادرة ،الشعب ،النساء :صباح
السالم ،ق ،7ش ،2ج ،4م ،28مقابل مدرسة الحسن بن الهيثم ،ت:
66377777 ،66168888 ،92211111

ميسر صالح قويدر

أرملة عامر مزيد العامر
ً
 72عاما ،شيعت ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،3ش ،37م ،12النساء:
إشبيلية ،ق ،2ش ،218م ،35ت66655688 :

آمال سالم أمان المسعودي

زوجة حزام مطلق سالمين العجمي
ً
 53عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :عبدالله الـمـبــارك ،ق ،9ش ،902م،34
النساء :العارضية ،ق ،11ش ،4م  ،14ت97143441 ،69995935 :

فاطمة عبدالعزيز محمد النصرالله

أرملة حمد خضاري فالح العجمي
ً
 79عاما ،شيعت ،الرجال :القصور ،ق ،7ش ،20م ،13النساء :فهد
األحمد ،ق ،3ش ،318م ،50ت99082322 ،66600354 :

م ــا بـيــن زلـ ــزال ف ــي إي ـ ــران ،وعــاصـفــة
وأمـطــار في الهند ،وحريق بمبنى في
ً
الصين قتل وأصيب  69شخصا.
ً
ومــن إي ــران القربية جـغــرافـيــا ،اهتز
شرقها بــزلــزال بلغت قــوتــه 6.1درجــات
على مقياس ريختر.
وذكر التلفزيون الرسمي اإليراني أن
مركز الــزلــزال وقــع على مسافة أقــل من
ً
 60كيلومترا فقط شمال مدينة كرمان.
وذك ــرت هيئة الـمـســح الجيولوجي
األم ـيــرك ـيــة أن ــه وق ــع عـلــى عـمــق عـشــرة
كيلومترات تحت سطح األرض.
وذكــرت السلطات المحلية أن الهزة
الــرئ ـي ـس ـيــة األول ـ ـ ــى أع ـق ـب ـت ـهــا  40ه ــزة
ارتدادية أقل قوة.
ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى بسبب

الزلزال األخير ،غير أن بعض المباني
ت ـعــرضــت ألضـ ـ ــرار ،وس ـ ــادت ح ــال ــة من
الذعر في العاصمة اإلقليمية كرمان.
ً
وكانت قرية كوهاك األكثر تضررا ،إذ
يقطنها  600شخص .وأرسلت العديد
من فرق اإلنقاذ إلى المنطقة المتضررة،
وف ــر الـكـثـيــر م ــن ال ـس ـكــان م ــن مـنــازلـهــم
ً
خ ــوف ــا م ــن س ـق ــوط األنـ ـقـ ــاض عـلـيـهــم،
وسط درجات حرارة أقل من الصفر في
الساعات األولى من صباح أمس.
ومــن الـشــرق اإليــرانــي إلــى الجنوب
الهندي ،حيث قتل  9أشخاص ،بسبب
أمطار غزيرة ورياح قوية نتيجة إعصار
"أوكخي االستوائي".
واض ـطــر أكـثــر مــن أل ــف شـخــص إلــى
إخ ــاء مـنــازلـهــم وال ــذه ــاب إل ــى مناطق

ً
أكثر ارتفاعا في منطقة "كانياكوماري"
بـ ــواليـ ــة ت ــامـ ـي ــل نـ ـ ـ ـ ــادو ،حـ ـي ــث قـ ـت ــل 5
أشخاص في حوادث تتراوح بين سقوط
أشجار على منازلهم وصعق كهربائي.
وفي الشرق األقصى ،ذكــرت وسائل
إع ـ ــام رس ـم ـيــة ف ــي ال ـص ـيــن أن عـشــرة
أشخاص على األقل قتلوا ،بعد أن شب
حــريــق فــي مـبـنــى شــاهــق االرت ـف ــاع في
مدينة تيانغين الساحلية شرق البالد.
وأص ـيــب  5آخـ ــرون بـسـبــب الـحــريــق
الذي نشب في الطابق الـ 38من المبنى.
ولم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من
الضحايا.
وقالت السلطات المحلية إن "رجال
اإلطفاء أخمدوا الحريق".
(د ب أ)
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