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ال توزيعات سكنية السنة المقبلة

المؤسسة منتصف 2019
تتسلمها
الجديدة
المدن
مخططات
ً

●  30ألف وحدة في جنوب سعد العبدالله و 25ألفا بجنوب صباح األحمد
األمير يبحث مع رئيس وزراء البحرين تطوير العالقات
يوسف العبدالله

ينتظر أن تشهد السنة المالية
المقبلة صيام المؤسسة ً
السكنية عن التوزيع نظرا
لخلو صندوقها من الوحدات
والمشاريع الجاهزة.

أم ــام تـحــديــات الـتــزامـهــا بــاالسـتـمــرار فــي تــوزيــع
ً
 12ألف وحدة سكنية سنويا ،لن تتمكن المؤسسة
العامة للرعاية السكنية من اإليفاء بهذا الوعد الذي
قطعته على نفسها ،بعد خلو «صندوقها» مــن أي
وحدات أو مخططات مشاريع جاهزة يمكن توزيعها
خ ــال الـسـنــة الـمــالـيــة المقبلة الـتــي تنتهي فــي 31
مارس .2019
وبحسب المشاريع ُ
الموقعة للمدن الجديدة ،فإن
مخططات مدينة جنوب سعد العبدالله ،التي ستوفر
ُ
 30ألف وحدة سكنية ،ستسلم في أبريل  ،2019كما
سيتم تسليم مخططات مدينة جنوب صباح األحمد،
التي تضم  25ألف وحدة ،في أغسطس من العام ذاته.
ً
وإذا سـ ــارت ال ـم ـشــاريــع وف ـق ــا لـلـمـتـفــق عـلـيــه مع
الشركات ،فإن «السكنية» ستتسلم في منتصف عام
 2019حوالي  55ألف وحدة لتوزيعها خالل السنوات
المقبلة ،وق ــد تلجأ الـمــؤسـســة إل ــى زي ــادة الـتــوزيــع
ً
مؤقتا أو مضاعفته لتعويض النقص في توزيعات
السنة المالية المقبلة.
ً
أمــا المشاريع الـمــوجــودة حاليا لتوزيعها على
المواطنين خــال السنة المالية المقبلة ،فتتضمن
تجهيز أكثر من  60قسيمة حكومية جديدة في مدينة
ً
جابر األحمد بمساحة  400متر مربع لكل منها ،بدال
من بناء  24عمارة للسكن العمودي في قطعة  7تضم
 120شقة.
ً
وكان الوزير السابق ياسر أبل أصدر قرارا بإلغاء
بناء تلك العمارات الـ 24من أصل  ،152استجابة لرغبة
األهالي الذين شكوا من أن تلك العمارات ستكشف
خصوصية البيوت والقسائم المجاورة لها.

●

زار رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم
النائبين المحبوسين في السجن المركزي
جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ،وإلى
ً
جانبهما التقى عددا من الشباب السجناء
ً
ب ـنــاء عـلــى طـلـبـهــم ،واصـ ـف ــا ،ف ــي تصريح
بمجلس األمة ،هذين اللقاءين ،بأنهما كانا
ُ«إيجابيين وصريحين وراقيين ،وأن كل ما
ذ ِكر أو يذكر بخالف ذلك عار من الصحة».

اقتصاديات

السيولة في صناديق
االستثمار ...بال حد
أدنى
09

 61مليون دينار قيمة
المخالفات المرورية
خالل 2017

صاحب السمو وولي العهد يتوسطان المبارك ورئيس وزراء البحرين خالل زيارته البالد أمس

فــي رســالــة الـنــائــب ع ــادل الــدمـخــي بشأن
«سـجــن ال ـن ــواب» ،لتبيان إمـكــان عرضها
على المجلس من عدمه.
وقـ ــال الـسـبـيـعــي إن ــه ت ــم االت ـف ــاق على
ع ـ ــرض ت ـق ــري ــر ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـت ـع ـلــق ب ـهــذه
الرسالة في جلسة  9الجاري ،مع الطلب
الذي قدمه عدد من النواب بشأن إجراءات
ً
الـحـصــانــة ،مـبـيـنــا أن الـلـجـنــة طـلـبــت من
الخبيرين تزويدها ،قبل موعد الجلسة
المقبلة ،برأيهما فيما استجد من أسئلة،

ً
ليكون هذا التقرير جاهزا االثنين المقبل.
بدوره ،قال عضو اللجنة النائب محمد
ً
ال ــدالل ،لـ «الجريدة» إنــه «أمــر مؤسف جدا
أن ت ـف ـقــد ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـن ـصــاب
ً
خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـي ــن م ـت ـت ــال ـي ـي ــن» ،مـ ـش ــددا
على أن «التغيب وتعمد تعطيل اللجنة
ظاهرة خطيرة في المسارين الديمقراطي
والبرلماني».
وفي السياق ذاته ،اعتبر النائب أسامة
الشاهين أن إصــرار من أسماهم 02

٠٢

مسك وعنبر

«اإلعالم» :التوسع في استخدام
تقنية «ديلي» لتأخير البث المباشر
●

محمد راشد

بهدف تجاوز األخطاء الفنية
ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد ت ـ ـحـ ــدث أثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـب ــث
المباشر للبرامج التلفزيونية،
أك ـ ــد مـ ـص ــدر ق ـ ـيـ ــادي فـ ــي وزارة
اإلع ـ ــام أن ال ـ ـ ــوزارة بـ ــدأت خــال
األيــام القليلة الماضية التوسع
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام تـقـنـيــة 02

هيئة أسواق المال لـ «اتحاد
االستثمار» :التزموا باتفاقية
عضوية البورصة
09

 147.4ألف دينار
تؤول إلى «البورصة»
من صفقة «المال»

مع اتجاه السلطات اإليرانية إلى تصعيد حملتها
األمنية ضد أجرأ ٍّ
تحد للقيادة الدينية منذ عام ،2009
وتلويحها بإعدام المحتجين ،خرج المرشد األعلى
عـلــي خــامـنـئــي ع ــن صـمـتــه ف ــي ال ـي ــوم ال ـس ــادس من
االضطرابات الدامية ،واتهم المتظاهرين بالعمالة
والتآمر مع «األعداء» ضد نظامه اإلسالمي.
وقــال خامنئي ،في تصريحات نقلها التلفزيون
الــرسـمــي ،إن أح ــداث األي ــام األخ ـيــرة شـهــدت اتـحــاد
األعـ ــداء «مستخدمين وســائـلـهــم؛ ال ـمــال واألسـلـحــة
ً
والسياسة وأجهزة األمن ،إلثارة المشكالت» ،مضيفا
أن «العدو يترصد على الدوام فرصة وثغرة للتغلغل
وتسديد ضربة إلى األمة اإليرانية».

خورخي كاستانيدا*
ً
الطيب ،والشرس ،و«دونالد ترامب» .كانت تلك وصفا لعام 2017
في أميركا الالتينية باختصار.
كــان الـحــدث األكـثــر أهمية الـعــام الـمــاضــي دون أدن ــى شــك إحــال
السالم التاريخي في كولومبيا ،فبعد التمرد الذي دام نصف قرن من
الزمن بدعم من عصابات المخدرات والكوبيين ،وغاسلي األمــوال،
ألقت القوات المسلحة الثورية في كولومبيا ( )FARCالسالح ودخلت
التيار السياسي الرئيسي.
خوان
الرئيس
أن
ـرون
ـ
ي
الكولومبيين
ورغــم أن بعض
02

ُ
عمان واإلمارات إلى نهائي «خليجي »23
●

حسين راضي

ت ـ ـ ــأه ـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــا ُع ـ ـ ـمـ ـ ــان
واإلم ـ ــارات إلــى نهائي بطولة
ك ـ ـ ــأس الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
(خ ـل ـي ـج ــي  )23الـ ـمـ ـق ــام ــة فــي
الكويت ،بعد فوزهما أمس على
البحرين والعراق في مباراتي

األسد يحشد في حرستا
وموسكو تريد الحزم

دوليات

22

ُ«تغريدة» ترامب
تشعل أزمة دبلوماسية
مع باكستان

رياضة

26

بعد فوزهما على البحرين والعراق
ال ــدور قـبــل الـنـهــائــي ،ليضربا
ً
مــوعــدا فــي ال ـم ـبــاراة النهائية
بـعــد غ ـ ٍـد الـجـمـعــة عـلــى اسـتــاد
جابر الدولي.
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ــوز عـ ـ ـم ـ ــان ع ـلــى
ال ـب ـحــريــن  – 1ص ـف ــر ،بـهــدف
من نيران صديقة أحــرزه في
م ــرم ــاه ال ـم ـهــاجــم الـبـحــريـنــي

دوليات

11

وعشية تصريحات المرشد ،هاجم المتظاهرون،
الـمـطــالـبــون بــوضــع نـهــايــة للمصاعب االقـتـصــاديــة
والفساد ،مراكز للشرطة في مناطق أخرى من إيران
حتى ساعة متأخرة من ليل االثنين -الثالثاء ،مما
أس ـفــر ع ــن مـقـتــل أول شــرطــي وعـنـصــر م ــن وح ــدات
«ال ـب ــاس ـي ــج» ف ــي مــدي ـنــة ن ـجــف آب ـ ــاد ،إض ــاف ــة إل ــى 9
ً
محتجين فــي أصـفـهــان بينهم فتى عـمــره  11عاما
يــدعــى أرم ـيــن صــادقــي ،ليرتفع بــذلــك ع ــدد ضحايا
ً
االحتجاجات المستمرة منذ ستة أيام إلى  21قتيال،
ً
فضال عن اعتقال نحو  500شخص.
وهدد رئيس المحكمة الثورية موسى غضنفر آبادي
المحتجين بأن السلطات ستقدم المعتقلين 02

مهدي عبد الجبار في الدقيقة
.29
أمـ ــا ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األخـ ــرى
فتمكنت اإلم ـ ــارات مــن الـفــوز
على العراق بركالت الترجيح
َ
بنتيجة  ،2-4بعد انتهاء وقتي
الـمـبــاراة األصـلــي واإلضــافــي
بالتعادل السلبي.

سلمان زيمان يطلق «شربة
ماء» رسميًا على «يوتيوب»

21

ترامب ّ
يصعد ...واالحتجاجات تهدد القيادة الدينية

ً
مستقبال أهالي الشهداء في طهران أمس (إي بي إيه)
خامنئي

20

ً
تفاديا لألخطاء التقنية أو الفنية

خامنئي يتهم المتظاهرين بالعمالة
ّ
ونظامه يلوح بإعدام المعتقلين

عام متواضع في أميركا
الالتينية

 348064موظفًا
في الجهاز الحكومي
حتى نهاية 2017

٠٧

اللجنة استمعت إلى رأي الفيلي والجدعي في رسالة الدمخي وطلبت مذكرة برأيهما القانوني
فهد التركي ومحيي عامر

٠٣

محليات

الغانم زار النائبين المحبوسين و«التشريعية» بال نصاب
في م ــوازاة ذلــك ،فشلت لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية للمرة الثانية على
التوالي في عقد اجتماعها لمناقشة قضية
«سجن النواب» ،بسبب عدم توافر النصاب
ال ــازم ،مما اضـطــر الحاضرين إلــى عقد
اجتماع فرعي.
وصرح رئيس اللجنة النائب الحميدي
السبيعي أمس بأن اللجنة استمعت ،خالل
اجتماعها ا لـفــر عــي ،إ ل ــى رأي الخبيرين
الدستوريين فواز الجدعي ومحمد الفيلي

محليات

س ـ ـ ـجـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ــإم ـ ـ ـ ـ ــارات ع ـل ــي
مبخوت ،وعمر عبدالرحمن،
وخ ـل ـيــل إس ـمــاع ـيــل ،ومـحـمــد
ال ـم ـن ـه ــال ــي ،ف ــي ح ـي ــن سـجــل
ركالت العراق سعد عبداألمير
وأمجد عطوان.

٢٥-٢٤

يوفنتوس القتناص بطاقة
نصف نهائي الكأس

ةديرجلا

•
العدد  / 3644األربعاء  ٣يناير 201٨م  ١٦ /ربيع اآلخر 1439هـ

الثانية

www●aljarida●com

األمير يبحث مع رئيس وزراء البحرين تطوير العالقات الثنائية

بما يخدم مصالح البلدين في إطار دول مجلس التعاون الخليجي

ً
صاحب السمو مستقبال األمير خليفة بحضور ولي العهد أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،كما استقبل رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ,ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
واسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو ،ظـهــر أم ــس ،رئيس
وزراء مملكة البحرين الشقيقة األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة والوفد المرافق له ،بحضور سمو
ولــي العهد ،وسمو رئيس مجلس ال ــوزراء ،وذلك
بمناسبة زيارته األخوية للبالد.
وت ـ ــم خ ـ ــال ال ـل ـق ــاء تـ ـب ــادل األح ـ ــادي ـ ــث الـطـيـبــة
الـتــي جـســدت عـمــق ال ـعــاقــات األخ ــوي ــة المتميزة
بـيــن الـبـلــديــن الشقيقين ،والـعـمــل عـلــى تعزيزها
وتـ ـط ــوي ــره ــا فـ ــي ج ـم ـيــع ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ،ب ـم ــا ي ـخــدم
مصالحهما المشتركة ،فــي إ ط ــار مــا يجمع دول
مجلس الـتـعــاون الخليجي مــن عــاقــات تاريخية
راسخة ،لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها.
حـضــر المقابلة الـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،ووزير
شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح ،ونائب

صاحب السمو واألمير خليفة في طريقهما إلى مأدبة الغداء
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الشيخ
صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الشيخ خالد الجراح ،ونائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء أنس
الصالح ،وكبار المسؤولين بالدولة.
وأق ــام صــاحــب الـسـمــو مــأدبــة غ ــداء عـلــى شــرف
األمـيــر خليفة والــوفــد الـمــرافــق ،بمناسبة زيــارتــه
األخوية للبالد.
وك ــان األم ـيــر خليفة غ ــادر وال ــوف ــد ال ـمــرافــق له
فــي ختام زي ــارة أخــويــة قصيرة .وكــان فــي مقدمة
مستقبليه ومودعيه على أرض المطار سمو رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،وال ـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع ،ونائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة ،ونــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزير الداخلية ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،ونائب وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله ،وعدد من
الشيوخ والمستشارين وكبار المسؤولين بديوان
سمو رئيس مجلس الوزراء.

األمير خليفة أثناء مغادرته البالد وفي وداعه المبارك

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك و ٧وزراء
اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
نواف األحمد بقصر بيان ،صباح أمس،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ن ــائ ــب رئـيــس
الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد،
ثم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك.
واستقبل سمو ولــي العهد النائب
األول لــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،ثم وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان وزيــرة الدولة
لشؤون الخدمات د .جنان بوشهري.
واستقبل سموه وزير اإلعالم محمد
الـ ـجـ ـب ــري ،ووزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة د .بــاســل
الصباح ،ووزيــر النفط وزير الكهرباء
والماء بخيت الرشيدي ،ووزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي،
ووزيــر العدل وزير األوقــاف والشؤون
اإلسالمية د .فهد العفاسي.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ
د .محمد الصباح.

وزير الدفاع وسفير الصين يبحثان التعاون

ً
ناصر الصباح مستقبال سفير الصين أمس
بحث النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح أمس ،في قصر بيان،
مع سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى
البالد وانــغ دي يرافقه الملحق العسكري العميد
تشانغ قه المواضيع ذات االهتمام المشترك.
وقــالــت مــديــريــة الـتــوجـيــه الـمـعـنــوي والـعــاقــات

ً
ولي العهد مستقبال المبارك أمس

الغانم زار النائبين بالحبس...
بـ«نواب الحكومة» على إفقاد اللجنة نصابها للمرة
الثانية على التوالي «رســالــة عــدم تعاون واضحة
ومؤسفة مــن الحكومة ،وعليها تحمل تداعياتها
السياسية».
أما النائب شعيب المويزري فطالب الرئيس الغانم
بضرورة «سحب قضية دخول المجلس ،إن كان صادق
ً
النوايا ،السيما أنه تم سابقا سحب قضية اقتحام اتحاد
ً
ً
كرة القدم» ،مطالبا إياه بأن يقوم بدوره وفقا لنصوص
الدستور ،بسحب الدعوى واتخاذ إجراء دستوري.
ً
وقال المويزري ،في تصريح أمس« :قريبا سأذهب
إلــى االتـحــاد البرلماني الــدولــي لطرح موضوع سجن
ً
النواب ،ألن ما جرى للنواب اليوم سيجري مستقبال»،
ً
مؤكدا أن «الهدف من ذلك تهميش الدستور حتى لحظة
القضاء عليه».
٠٥

«اإلعالم» :التوسع...
«ديلي» ،لتأخير بث البرامج المباشرة.
وقال المصدر إن هذا القرار جاء بناء على توجيهات
مباشرة من وزيــر اإلعــام محمد الجبري ،الــذي شدد
على عدم التهاون مع أي أخطاء فنية أو تقنية أو إدارية
في البرامج المباشرة أو المسجلة.
ّ
وبين أن استخدام هذه التقنية يؤدي إلى وصول
الصورة والصوت إلى المشاهد بعد فترة قصيرة ال
ً
تتجاوز خمس دقــائــق ،تفاديا ألي أمــور خــارجــة عن
إرادة فريق العمل.
وأض ــاف أن هـنــاك متابعة لتنفيذ ه ــذا ال ـقــرار من
وكيل ال ــوزارة طــارق الـمــزرم للسيطرة على أي خطأ،
رغم أنه أمر وارد في مثل هذه البرامج التلفزيونية أو
ً
ً
اإلذاعية ،مشيرا إلى أن تقنية «ديلي» تستخدم أيضا
في برامج اإلذاعة.
و لـفــت إ ل ــى أن ه ــذه التقنية يستخدمها تلفزيون
ال ـك ــوي ــت م ـنــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـم ـبــاريــات
واألنشطة الرياضية ،التي ال يمكن السيطرة عليها
وتأخير بثها المباشر للجمهور.

خامنئي يتهم المتظاهرين...

ً
إل ــى محاكمة عــاجـلــة ،مــؤكــدا أن قــادتـهــم سيواجهون
اتهامات خطيرة تصل عقوبتها إلى اإلعدام.

فــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،نـشــر مــوقــع ق ـنــاة «ف ــوك ــس نـيــوز»
ً
األميركية ،أمس ،تقريرا قال إنه مسرب عن اجتماعات
خامنئي مع القادة السياسيين ورؤساء قوات األمن حتى
 31ديسمبر الماضي ،يؤكد أن «االحتجاجات أضرت
بمختلف القطاعات ،وبــاتــت تهدد أمــن النظام ذات ــه»،
ً
موضحا أن األوضــاع يمكن أن تتدهور أكثر ،واألمــور
ً
معقدة جدا ،وتختلف بشكل كبير عن أي أحداث مماثلة
ً
وقعت سابقا.
وتحدث التقرير ،الذي وصل إلى «المجلس الوطني
ُ
رجم من الفارسية إلى اإلنكليزية،
للمقاومة اإليرانية» ،وت ِ
ً
عن ضــرورة إيجاد مخرج لهذا الوضع ،مطالبا رجال
األمن والسياسيين بمنع تدهور األمور أكثر.
ً
دولـيــا ،وغ ــداة دعــوتــه إلــى تغيير النظام فــي إيــران،
ّ
صعد الرئيس األميركي دونالد ترامب لهجته ضد نظام
ً
طهران ،متهما إياه بأنه «وحشي وفاسد».
وأشــار ترامب إلى أن «كل األمــوال التي أعطاها لهم
(الــرئـيــس ب ــاراك) أوبــامــا بحماقة ذهـبــت إلــى اإلره ــاب
وداخل جيوبهم ،بينما لدى الناس القليل من الطعام،
ً
ً
والكثير من التضخم» ،موضحا أن هناك «انعداما لحقوق
اإلنسان ،لكن الواليات المتحدة تراقب».
بدورها ،اتهمت إسرائيل إيران بالعمل على تشكيل
«هــال شيعي لنشر نفوذ يمتد عبر الـعــراق وسورية
ولبنان واليمن والبحرين وقطاع غزة».
وق ــال قــائــد الـقــوات المسلحة اإلسرائيلية الجنرال
ج ــادي أيــزنـكــوت إن «إيـ ــران تنفق مـئــات الماليين من
ً
الدوالرات سنويا على مساعدة حلفاء لها يقاتلون في
الشرق األوسط ،وتمنح حزب الله نحو مليار دوالر كل
عام ،وهذا اإلنفاق يزيد».
وأض ــاف أيزنكوت أنــه «فــي األشـهــر األخـيــرة تنامى
كذلك االستثمار على الساحة الفلسطينية بدافع رغبة
فــي بسط الـنـفــوذ ،بــزيــادة فــي التمويل (الـسـنــوي) في
قطاع غزة لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي إلى مئة
مليون دوالر».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ن ـ ــددت م ـج ـمــوعــة اإلصــاح ـي ـيــن
الرئيسية برئاسة الرئيس األسبق محمد خاتمي بأعمال
العنف ،وما سمته «الخداع الكبير» للواليات المتحدة
بتأييدها التظاهرات ،مؤكدة أن «مثيري االضطرابات
استغلوا التجمعات واالحتجاجات السلمية لتدمير
الممتلكات الـعــامــة ،وإهــانــة القيم الدينية والوطنية
المقدسة».
وكاالت)
(عواصم
٢١

ال ـعــامــة بـ ــالـ ــوزارة ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي ،إن الـنــائــب
األول أشــاد بعمق العالقات الثنائية بين البلدين
الـصــديـقـيــن مـشـيــرة إل ــى أن الـلـقــاء بـيــن الجانبين
ناقش التعاون المشترك بين البلدين الصديقين
وسبل تطويره.

عام متواضع في أميركا الالتينية
مانويل سانتوس تخلى عن الكثير في سبيل التوصل إلى
ً
هــذا االت ـفــاق ،فــإن إنـهــاء الـصــراع المسلح األط ــول أم ــدا في
نصف الكرة الغربي أمر يستحق اإلشادة والثناء ،وربما ال
يتمتع سانتوس بالقدر الذي تستحقه إنجازاته من شعبية
محلية ،ولكن السالم الــذي ناصره ورسخه -والــذي جعله
يستحق جائزة نوبل للسالم في عــام  - 2016من المرجح
ً
أن يظل باقيا.
مــن األح ــداث المهمة األخ ــرى فــي الـعــام المنصرم نجاح
أمـيــركــا الالتينية المستمر فــي الـتـصــدي لـلـفـســاد ،بقيادة
تحقيق فضيحة «غسيل السيارات» في البرازيل ،والواقع أن
ً
هذا التحقيق ،الذي بدأ عام  ،2014أوقع عددا من كبار الساسة
وقادة األعمال في عام  ،2017بمن في ذلك الرئيسة السابقة
ديلما روسيف ولويز إيناسيو لوال دا سيلفا في البرازيل؛
وثالثة رؤســاء سابقين من بيرو؛ والرئيس السابق لشركة
النفط بيمكس المملوكة للدولة في المكسيك ،كما اضطر
ســانـتــوس إل ــى اإلدالء بـشـهــادتــه ،وأن ـكــر أن ــه ك ــان عـلــى ِعلم
بمساهمات في حمالته االنتخابية من تكتل شركات البناء
البرازيلي أوديبريشت.
كما ُو ِّجـ َـهــت اتهامات بالفساد خــال العام ضد الرئيس
الفنزويلي نـيـكــوالس مـ ــادورو ،ورئـيــس غــواتـيـمــاال جيمي
موراليس ،والعديد من حكام الواليات السابقين في المكسيك،
والرئيسة األرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي
كيرشنر ،باإلضافة إلــى حفنة مــن أولـئــك الــذيــن خــدمــوا في
حكومتها.
الــواقــع أن حجم قضايا الـفـســاد مــذهــل ،ويخشى بعض
المراقبين أن يعاني االستقرار السياسي في المنطقة نتيجة
لذلك ،ففي البرازيل ،على سبيل المثال ،يخشى كثيرون أن
يؤدي عناد السلطة القضائية إلى دكتاتورية عسكرية أو ما
ُ
يعادلها ،وخصوصا إذا انت ِخب عسكري سابق من اليمين
ً
المتطرف رئيسا في .2018
ً
وهذه ليست مخاوف ال أساس لها ،نظرا لتاريخ االستبداد
في المنطقة ،ولكن مع تسبب الفساد المستوطن في تآكل
النمو االقـتـصــادي فــي أميركا الالتينية وتقويض سيادة
ُ
القانون ،ت َعد التحقيقات الجارية من التغييرات المرحب بها
عن الوضع القائم.
كانت النقطة األســوأ في أميركا الالتينية في عام ،2017
مثلها كمثل أفضل النقاط ،سهلة التمييز :األزمة السياسية في
فنزويال ،فقد أسفرت االحتجاجات التي اندلعت في منتصف

سبتمبر عن مقتل أكثر من 120
العام
واستمرت ًحتى شهر ُ
ً
متظاهرا مناهضا للحكومة ،وق ِتل كثيرون على أيدي أنصار
تشافيز ،المعروفين باسم كولكتيفوس ،والذين لم يكلفوا
أنفسهم عناء إخفاء هوياتهم.
وفي شهر يوليو حل مادورو الجمعية الوطنية المنتخبة،
وأحل محلها جمعية تأسيسية منتقاة بعناية إلعادة كتابة
الدستور وترسيخ نظامه ،وتسببت األزم ــة ،التي أججتها
أع ـبــاء ال ــدي ــون الـخــارجـيــة الـحـكــومـيــة الـهــائـلــة ،فــي تعطيل
ً
الخدمات الحكومية فعليا ،وال تــزال الـضــرورات األساسية
مثل األغذية واألدويــة نادرة ،كما فر نحو مليوني فنزويلي
إلى خارج البالد.
رفضت أغلب حكومات أميركا الالتينية االعتراف بانقالب
م ـ ـ ــادورو ك ــأم ــر واقـ ـ ــع ،وهـ ــو م ـث ــال مـشـجــع ع ـلــى الـتـضــامــن
الديمقراطي في المنطقة ،ولكن مــادورو لم ينخرط بعد في
مفاوضات حسن النوايا ،وال تبدو األزمة األسوأ في أميركا
الالتينية قريبة من الحل.
ً ّ
ً
وأخ ـيــرا ،خلف انتخاب دونــالــد تــرامــب رئيسا للواليات
ً
ً
المتحدة تأثيرا سلبيا على أميركا الالتينية في عام ،2017
ً
وفــي حين كــان تأثير رئــاســة تــرامــب ملموسا فــي مختلف
َ
أنحاء العالم ،فلم تبلغ معاناة أي منطقة أخرى قدر المعاناة
التي شهدها أولئك على العتبة الجنوبية للواليات المتحدة.
ولنتأمل هنا األزم ــة فــي فـنــزويــا ،وال ـتــي كــانــت تتحرك
نحو الحل ،قبل أن يقترح ترامب أن األمر هناك ربما يستلزم
استجابة عسكرية ،وعلى حد تعبير وزير الدفاع في فنزويال،
ف ــإن تـصــريـحــات تــرامــب الـمـتـهــورة كــانــت بمثابة «تـصــرف
جنوني» ،فهو التصرف الذي اضطر العديد من زعماء أميركا
الواليات المتحدة ،ومن خالل
الالتينية إلى إبعاد أنفسهم عن
َ
رفــض استبعاد الخيار العسكري نـ َـســف تــرامــب أي فرصة
للتوصل إلى حل سريع ،األمر الذي سمح لمادورو بتصوير
الحدث على أنه دليل على أن «اإلمبراطورية» تريد إطاحته.
ولم تكن سياسات ترامب وتصريحاته بشأن الهجرة أقل
ً
بشاعة ،وخصوصا بالنسبة إلــى المكسيك ،وكــوبــا ،ودول
أميركا الوسطى ،التي تمثل أغلبية المهاجرين في الواليات
المتحدة ،فمن التعهد بإنهاء برنامج يحمي المهاجرين
الـشـبــاب غير الحاملين لــوثــائــق مــن الـتــرحـيــل ،إل ــى تعهده
السخيف ببناء «جدار» على الحدود مع المكسيك ،كان سلوك
ً ً
ترامب مزعجا جدا.
ً
وبعيدا عن الهجرة ،وقعت كوبا والمكسيك في مرمى نيران

ترامب؛ ألسباب مختلفة ،ففي الشأن الكوبي تراجع ترامب عن
قدر كبير من الجهود التي بذلها الرئيس باراك أوباما لتطبيع
العالقات الثنائية ،والواقع أن السياسات األميركية ،التي جرى
تنفيذها في منتصف العام ،لم تكن شديدة القسوة ،ولكنها
كافية على األرجح لتثبيط االستثمار األميركي الجديد ،وكان
السبب الرسمي وراء القرار الذي اتخذه ترامب بتخفيض عدد
ً
ً
موظفي السفارة األميركية في هافانا أن مرضا غامضا يؤثر
عليهم ،وهو سبب في زيادة مخاوف المستثمرين.
وفيما تواصل وزارة الخارجية األميركية إثناء األميركيين
عن زيارة كوبا ،من خالل إصدار نصائح السفر المشؤومة،
فمن المرجح أن ينحدر عدد السائحين األميركيين في عام
.2018
أما عن المكسيك ،فكان إصرار ترامب على إعادة التفاوض
ً
على اتفاقية الـتـجــارة الـحــرة ألمـيــركــا الشمالية سببا في
اإلضرار بالبيزو ،وتثبيط االستثمار األجنبي ،ووضع رئيس
البالد إنيركي بينيا ننيتو ،الذي يفتقر إلى الشعبية بشدة،
في مــأزق .وفي أعقاب مفاوضات جرت في المكسيك وكندا
والواليات المتحدة في عام  2017بات من الواضح على نحو
ً
متزايد أن خطاب حملة ترامب الحاد ُي َت َ
رجم فعليا إلى سياسة،
وأغلبها غير مقبول لدى شركاء أميركا التجاريين.
ً
كــان العام الــذي انتهى للتو حافال بــاألحــداث في أميركا
الالتينية ،فقد وضعت الحرب أوزارها ،وبدأت شبكات كثيفة
من الفساد الرفيع المستوى تنهار وتتفكك ،وساعد خطر ردود
الفعل االستبدادية في بعض الدول في إبراز التزام المنطقة
األرحب بالديمقراطية.
ولكن في المقابل ،كان وصول ترامب إلى الساحة العالمية
ً
ً
سببا فــي جعل  2017عــامــا يستحق النسيان فــي أميركا
ُ
هدف الماليين من الالتينيين في الواليات
الالتينية ،فقد است ِ
الـمـتـحــدة لـلـتــرحـيــل ،وسـيـعــانــي آخ ـ ــرون ال حـصــر لـهــم في
المكسيك وكوبا وأماكن أخرى ،إذا باشرت الواليات المتحدة
السياسات التي اقترحتها اإلدارة في التعامل مع التجارة
ً
والهجرة ،ومن المؤسف أن هذا هو السيناريو األكثر ترجيحا
في عام  2018وما يليه.
* وزير خارجية المكسيك من  2000إلى  ،2003وأستاذ
عالمي متميز للعلوم السياسية ودراسات أميركا الالتينية
ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.
«بروجيكت سنديكيت »2017 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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محليات

ً
 348064موظفا في الجهاز الحكومي حتى نهاية 2017
المواطنون بنسبة  ...%75.38والذكور  ...%42.61واإلناث %57.39
محمد الجاسم

ً
 5684موظفا
أعمارهم فوق
ً
الـ  60عاما و388
تحت الـ  20سنة

ً
 11054موظفا
تجاوزت خدمتهم
ً
 30عاما منهم
ً
 7594مواطنا

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة رب ـ ــع
ال ـس ـن ــوي ــة األخ ـ ـيـ ــرة لـ ـع ــام 2017
للعاملين فــي الـجـهــاز الحكومي
حـتــى  31ديسمبر الـمـنـصــرم ،أن
إج ـم ــال ــي ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـج ـهــاز
ً
الـحـكــومــي بـلــغ  348064مــوظـفــا
وم ــوظـ ـف ــة بـ ــزيـ ــادة ب ـل ـغــت 5281
ً
موظفا خالل  3أشهر ،إذ بلغ عدد
ا ل ــذ ك ــور م ـن ـهــم  148315بنسبة
 42.61ف ــي ال ـم ـئ ــة ب ـي ـن ـمــا وص ــل
اإلنـ ـ ــاث  199749بـنـسـبــة 57.39
في المئة.
وق ـ ــال ـ ــت اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي
أصــدرهــا مــركــز نظم المعلومات
ف ـ ــي دي ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـم ــدن ـي ــة
وحصلت «الجريدة» على نسخة
منها ،إن المواطنين العاملين في
ً
الجهاز الحكومي  262370موظفا
بنسبة  75.38فــي ا لـمـئــة ،بينما
في المقابل بلغ عدد الخليجيين
 4510موظفين ،في حين بلغ عدد
الموظفين من الجنسيات العربية
ً
 49592م ــو ظـ ـف ــا وا ل ـج ـن ـس ـي ــات
األجـنـبـيــة  31592بنسبة 23.32
في المئة.
وأظهرت أن وزارة التربية هي

الهاجري لـ ةديرجلا %88 :
نسبة حضور موظفي «الشؤون»
•

●

جورج عاطف

بدت مكاتب إدارات وزارة الشؤون االجتماعية في مجمع الوزارات،
صباح أمــس ،ممتلئة بالموظفين ،الذين حرصوا على الحضور في
المواعيد الرسمية ،تجنبا للمساءلة أو توقيع العقوبات القانونية.
وكشفت الوكيلة المساعدة للشؤون المالية واإلداريـ ــة ،فــي وزارة
الشؤون االجتماعية ،هناء الهاجري أن «إجمالي نسبة حضور الموظفين،
أمس ،بلغ قرابة  88في المئة في تقدير مبدئي لقسم الدوام بالوزارة»،
الفتة إلى أن «نسبة الـ  12في المئة المتبقية جميعها غيابات مبررة إما
بالحصول على اجازة رسمية أو مرضية أو إذن سابق».
وبينما شــددت الهاجري لـ«الجريدة» على أنه «ستتخذ اإلجــراءات
القانونية الالزمة حيال الموظفين المتغيبين دون عذر أو إذن سابق
أو إجازة رسمية ،أشادت بحرص الموظفين على الحضور للدوام عقب
العودة من عطلة العام الجديد».

من أكبر الوزارات الي تحتوي على
أكثر عدد من الموظفين المدنيين،
حيث بلغ العاملين بها 113571
ً
موظفا تليها وزارة الصحة بعدد
ً
 63270موظفا ،ثم وزارة الكهرباء
ً
وال ـمــاء ب ـ  20588مــوظـفــا ،تليها
ً
وزارة الداخلية بـ  20232موظفا
ثم باقي الوزارات األخرى.

مجاالت العمل والمؤهالت
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـم ـج ــاالت ال ـع ـمــل
الــرئ ـي ـس ـيــة ،ذك ـ ــرت اإلح ـصــائ ـيــة،
إن وظ ــائ ــف ال ـتــدريــس والتعليم
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب تـ ـ ــأتـ ـ ــي ب ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة
ً
األول ــى ب ـ  83048موظفا ومــن ثم
وظائف الدعم اإلداري بـ ،54494
تليها وظــائــف الـخــدمــات الطبية
وال ـص ـح ـي ــة بـ ـ ـ  50111وب ـعــدهــا
الوظائف الهندسية بـ  42683ثم
الــوظــائــف الـمــالـيــة واالقـتـصــاديــة
والـتـجــاريــة ب ـ  23576بينما أقــل
ال ــوظ ــائ ــف ه ــي ال ـب ـحــريــة ب ـ ـ 569
ً
موظفا.
وت ـ ـ ـض ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـمــؤهــات ال ــدراس ـي ــة للعاملين

فـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،إذ إن
الحاصلين على شهادة الدكتوراه
ً
بلغوا  5277موظفا والحاصلين
ع ـلــى م ــؤه ــل مــاج ـس ـي ـتــر 11270
فيما عدد الجامعيين بلغ 160251
أما الحاصلون على دبلوم فبلغ
عددهم  54376في حين بلغ عدد
الحاصلين على مؤهل الثانوية
وم ــاف ــي م ـس ـتــواه  65350وهـنــاك
 11230أق ــل مــن اب ـتــدائــي أو غير
مـبـيـنــة ش ـه ــادات ـه ــم م ـن ـهــم 3342
ً
مواطنا.

الشرائح العمرية
ول ـف ـتــت اإلح ـصــائ ـيــة إل ــى فئة
األع ـم ــار بــالـنـسـبــة للعاملين في
الـجـهــاز الـحـكــومــي ،إذ ج ــاء عــدد
العاملين ممن يقل سنهم عن 20
ً
ً
عاما  388موظفا ،ومن سن  21الى
 30بلغ  ،96866ومن سن  31إلى
 40بلغ  ،137254ومن سن  41إلى
 50بلغ  ،82262ومن سن  51إلى
 60بلغ  ،25615وبالنسبة لما فوق
ً
سن  60فبلغ عددهم  5684موظفا.
ك ـمــا أش ـ ــارت اإلح ـصــائ ـيــة إلــى

خبرات ومدة خدمة العاملين في
الجهاز الحكومي ،إذ من تجاوزت
ً
خ ــدم ـت ــه  30عـ ــامـ ــا ب ـل ــغ 11054
ً
ً
موظفا منهم  7594مواطنا ،ومن

«القوى العاملة» :مخاطبة الجهات الحكومية
لتحويل الرواتب المتأخرة للشركات المتعاقدة
●

جورج عاطف

أكـ ــد ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـقــوى
العاملة ،لشؤون قطاع حماية القوى العاملة
عبدالله المطوطح« ،اتخاذ الهيئة اإلجــراء ات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة حـ ـي ــال الـ ـش ــرك ــات غـيــر
الملتزمة بــالــوفــاء بــأجــور العمالة المسجلة
ً
على ملفاتها» ،كاشفا عن مخاطبة الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـت ـع ــاق ــدة م ــع هـ ــذه ال ـش ــرك ــات
لتحويل الرواتب من الدفعات المستحقة لها،
وإيداعها في حسابات العمالة مباشرة».
وقال المطوطح ،في تصريح صحافي أمس،
إن «هيئة القوى العاملة تؤكد التزامها بما جاء
في القانون رقم  6لسنة  ،2010الصادر بشأن

العمل في القطاع األهلي ،والـقــرارات اإلداريــة
وال ــوزاري ــة المنفذة لــه ،إضــافــة إلــى التزامها
باالختصاصات التي منحها إياها القانون
رقــم  109لسنة  ،2013ال ـصــادر بـشــأن انشاء
الهيئة ،بما يضمن توفير الحماية االجتماعية
للعمالة الوافدة» ،مشيرا إلى أن «أبواب إدارة
عالقات العمل ،الخاصة باستقبال المنازعات
العمالية ،مفتوحة الستقبال الشكاوى الخاصة
ً
ب ــال ــروات ــب واإللـ ـغ ــاء ال ـن ـهــائــي لـلـسـفــر ،وف ـقــا
لنصوص القانون».

تحويل العمالة

العامل الوافد من رب عمل إلى آخر ،قرار إداري
يخضع لسلطة الهيئة الـتـقــديــريــة مــن واقــع
بحث الحالة ،وإثبات وجود خلل في العالقة
ً
التعاقدية بين طرفيها» ،الفتا إلى أن «الهيئة
باشرت هذا اإلجــراء حيال عدد من الشركات
المخالفة ،حيث تــم تحويل بعض عمالتها
دون الرجوع إليها أو الحصول على موافقة
أصحابها».
وأكـ ــد أن «ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة تـفـتــح أبــواب ـهــا
ً
دائما الستقبال االستفسارات واإليضاحات
المتعلقة بحقوق وواجبات العامل ورب العمل
واإلجابة عنها».

وذكر المطوطح أن «قرار تحويل إذن عمل

«الصندوق الكويتي» يطلق رحلتين لمتفوقي الثانوية

ً
إلى ألبانيا والمغرب على متنهما  24طالبا وطالبة
يـطـلــق ال ـص ـن ــدوق الـكــويـتــي
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــاس ـ ـ ــع رحـ ـ ــاتـ ـ ــه
ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـظ ـم ـه ــا ل ـل ـم ـت ـفــوق ـيــن
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوق ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــن طـ ـلـ ـب ــة
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة لـ ــزيـ ــارة
ال ــدول المستفيدة مــن جهوده
اإلن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف ع ـلــى
مشروعاته التنموية فــي هذه
الـ ــدول ،مـكــافــأة ل ـهــؤالء الطلبة
عـ ـل ــى تـ ـف ــوقـ ـه ــم ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ت ـع ــري ـف ـه ــم بـ ـ ـ ــدور الـ ـصـ ـن ــدوق
ومـكــانـتــه الـعــالـمـيــة ،والـفــوائــد
ال ـت ــي ت ـع ــود ع ـلــى الـ ـ ــدول الـتــي
يـتـعــاون معها ،والـتــي يساهم
إنـ ـش ــاء هـ ــذه ال ـم ـش ــروع ــات في
تـنـمـيــة اق ـت ـصــادهــا وتـحـسـيــن
ح ـيــاة مــواطـنـيـهــا ،وذل ــك حتى
ي ـك ــون ــوا ع ـل ــى إطـ ـ ــاع بـمـكــانــة

ال ـكــويــت ودورهـ ـ ــا ف ــي تحقيق
التنمية العالمية .وأكدت مديرة
إدارة االع ـ ـ ــام ف ــي ال ـص ـن ــدوق
منى العياف أن تنظيم رحالت
للطلبة المتفوقين مــن جانب
ال ـص ـن ــدوق ل ــزي ــارة الـمـشــاريــع
ا لـتــي يساهم فــي تمويلها في
ال ــدول التي يتعاون معها هو
ن ــوع مــن التنمية المجتمعية
والثقافية التي تهدف الى اطالع
الـطـلـبــة عـلــى مـســاهـمــات دولــة
الكويت التنموية في مختلف
بقاع األرض.

ً
 24طالبا

وقالت العياف إن رحلة يناير
الجاري التي ينظمها الصندوق

تراوحت خدمته بين  20و 29سنة
بلغ  ،49575أما من قلت خدمتهم
عن  5سنوات فبلغ عددهم 95369
ً
موظفا.

سـتـكــون وجـهـتـهــا األولـ ــى الــى
ألبانيا وهــي خاصة بالطلبة،
والثانية للطالبات ،وستكون
وجهتها إلى المملكة المغربية
وتـنـطـلــق خ ــال الـفـتــرة مــن 13
الى  20الجاري وعلى متنهما
ً
 24طالبا وطالبة.

أبعاد ثقافية
وع ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرة «ك ـ ـ ـ ـ ــن م ــن
المتفوقين» ،ذك ــرت أن اإلدارة
االعالمية في الصندوق تشرف
على تنفيذ هذه المبادرة منذ
أن ب ـ ــدأت عـ ــام  ،2010مـشـيــرة
الـ ــى ان هـ ــذه ال ــرح ــات يتكفل
بها الصندوق بالكامل ،ويوفد
إليها الطلبة ليطلعوا على دور

الـكــويــت فــي دع ــم اقـتـصــاديــات
هـ ــذه الـ ـ ـ ــدول ،وت ـج ـع ـل ـهــم اك ـثــر
تواصال مع العالم.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن مـ ـ ــن اه ـ ـ ــداف
الــرحـلــة تعزيز اعـتـمــاد الطلبة
على أنفسهم وترسيخ مبادئ
الـمـعــرفــة لــدي ـهــم ،واص ـفــة هــذه
ال ـ ــرح ـ ــات ب ــأنـ ـه ــا ذات أبـ ـع ــاد
سياحية وثقافية وتعليمية.
يذكر أن هذه الرحالت تنظم
بــالـتـعــاون مــع وزارة الـتــربـيــة،
وزار ال ـم ـت ـف ــوق ــون ال ــذي ــن بـلــغ
عــددهــم حتى الـيــوم نحو 190
ً
طــال ـبــا وطــال ـبــة ع ــدد كـبـيــر من
الـ ـ ـ ــدول م ـث ــل مـ ـص ــر ،واألردن،
وأوزبكستان ،والصين ،وتركيا،
ولبنان ،وسريالنكا ،والمغرب،
وكوبا ،والسنغال وألبانيا.

وبينت اإلحـصــائـيــة ،أن أعــداد
الموظفين المدرجين تحت بند
االستعانة بالخدمات بلغ 6167
منهم مواطن واحــد فقط ،و2797

مــن الجنسيات الـعــربـيــة ،و3065
مــن الجنسيات األجـنـبـيــة ،و304
من الجنسيات الخليجية.

«التربية» 162 :حالة حرمان
من اختبارات  3مواد بـ «الثانوية»
أعلنت وزارة التربية ،أمس ،حرمان  162حالة من أداء اختبار مواد
الرياضيات وتاريخ العالم الحديث والمعاصر واللغة اإلنكليزية
للفترة الدراسية األولى لمرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي
واألدبي والمعهد الديني ،فيما سجل غياب  2009طالب وطالبات.
وقالت الــوزارة في بيان صحافي ،إن عدد الطلبة المقيدين ألداء
ً
مادة الرياضيات بلغ  21686طالبا وطالبة ،خضع لالختبار 20661
ً
منهم وسجل غياب  1025طالبا فيما بلغت حاالت الحرمان  84حالة.
وأوضحت ،أن إجمالي عدد الطلبة المقيدين ألداء اختبارات تاريخ
ً
العالم الحديث والمعاصر بالقسم األدبي بلغ  14961طالبا وطالبة
خضع لالختبار  14054منهم ،في حين بلغ عدد حاالت الغياب 907
طالب وطالبات ،وعدد  78حالة حرمان إضافة إلى  276حالة غياب.
وأفادت بأن إجمالي عدد المقيدين من طلبة المعهد الديني ألداء
ً
اختبار اللغة اإلنكليزية بلغ  1221طالبا وطالبة خضع لالختبار
 1144منهم وسجل غياب  77حالة و 18حالة أعذار طبية.

«الكهرباء» :ننسق مع «الديوان» إلقرار
مكافآت المستوى الوظيفي والتشجيعية
«حريصون على عدم صرف البدل لغير مستحقيه»
●

سيد القصاص

أكــدت وزارة الكهرباء والماء
حرصها على التنسيق مع ديوان
الخدمة المدنية ،إلقــرار مكافآت
المستوى الوظيفي والمكافآت
التشجيعية وبدل طبيعة العمل
ل ـل ـعــام ـل ـيــن ف ــي إدارة ال ـت ـطــويــر
اإلداري وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــدر يـ ـ ــب واأل مـ ـ ـ ــن
والـســامــة وإدارة الـمـخــازن ،من
خالل المكاتبات المتبادلة.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان لها،
إن ـهــا حــريـصــة عـلــى ع ــدم صــرف
الـ ـب ــدل ل ـغ ـيــر م ـس ـت ـح ـق ـيــه ،وف ـقــا
لقوانين ديــوان الخدمة المدنية
ـار
ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى ذل ـ ــك ،و»ج ـ ـ ٍ

منى العياف

ح ــالـ ـي ــا ال ـت ـن ـس ـي ــق إلق ـ ـ ـ ــرار تـلــك
المكافآت».

نظم إعداد الفواتير
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أكـ ـ ــدت
ال ــوزارة قــرب االنتهاء من أعمال
العقد الخاص بتوريد وتركيب
وصيانة نظام جديد لنظم إعداد
الفواتير ،وأنظمة خدمة العمالء
(.)SAP
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـهـ ــدف
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام اآللـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـش ـ ــؤون
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن ال ـ ـجـ ــديـ ــد عـ ــدم
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح بـ ـتـ ـع ــدي ــل الـ ـتـ ـق ــاري ــر
الـ ـ ـص ـ ــادرة ،م ـن ـعــا الرت ـ ـبـ ــاك تـلــك

الـتـقــاريــر ،إضــافــة إلــى التنسيق
بين قسمي شؤون المستهلكين
والحسابات ،وتسجيل االفراديات
واإلجـمــالـيــات للتقارير المالية
بنظام واحد ،تحريا للدقة.
وتابعت« :يهدف النظام كذلك
إل ــى ال ـحــرص عـلــى إق ـفــال السنة
المالية على النظام اآللي لشؤون
المستهلكين فــي  3 /31مــن كل
عام ،منعا لتداخل نتائج التقارير
السنوية» ،وشددت الوزارة على
حرصها على توافق النظام اآللي
لشؤون المستهلكين مع النظام
المحاسبي المستخدم فــي قيد
وت ـس ـج ـي ــل ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـمــال ـيــة
والمحاسبية.

«السكنية» ترفع أولوية التخصيص على «جنوب عبدالله المبارك»
• تبدأ توزيعها األسبوع المقبل • قسائم خيطان مشروطة بعدم التصرف
●

يوسف العبدالله

م ــع ب ــداي ــة الـ ـع ــام الـ ـج ــدي ــد ،أصـ ــدرت
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة
ً
ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ــس ق ـ ـ ـ ـ ــرارا بـ ــرفـ ــع األول ـ ــوي ـ ــة

إلغاء استقبال المراجعين
الفترة المسائية
كشفت إدارة العالقات العامة واإلعالم صباح أمس أن المؤسسة بدأت
استقبال مراجعيها خالل الفترة الصباحية فقط من المواطنين لتسلم كتب
مباشرة البناء لمشروعها في غرب عبدالله المبارك في المبنى الرئيسي
واألفرع التابعة ،على ان يتم ايقاف استقبالهم خالل الفترة المسائية كما
ً
كان معموال به خالل االيام الماضية ،نظرا إلى قلة المراجعين.

الـتــاريـخـيــة للتخصيص عـلــى مـشــروع
ج ـنــوب عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك حـتــى تــاريــخ
 2000/6/30وما قبل ،ابتداء من االثنين
المقبل.
ودع ــت ال ـمــؤس ـســة ،فــي ب ـيــان صباح
أمس ،المواطنين من أصحاب الطلبات
اإلسكانية والراغبين فــي التخصيص
على القسائم الحكومية فــي المشروع
ذات م ـســاحــة  400م 2ل ـكــل م ـن ـهــا ،الــى
ضـ ـ ــرورة مــراج ـع ـت ـهــا ف ــي ص ــال ــة خــدمــة
المواطن في مبنى المؤسسة الرئيسي
ب ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــرة أو الـ ـ ـف ـ ــروع ال ـتــاب ـعــة
لـهــا فــي ب ــرج الـتـحــريــر أو جــابــر العلي
أو ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء أثـ ـ ـن ـ ــاء مـ ــواع ـ ـيـ ــد الـ ـ ـ ــدوام
الرسمي ،مصطحبين األوراق الرسمية
للتخصيص.
وتـ ـسـ ـتـ ـع ــد الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الس ـت ـئ ـن ــاف
توزيعاتها اإلسكانية االسبوع المقبل

على مـشــروع جنوب عبدالله المبارك،
الذي يضم  3260قسيمة بمساحة 400
متر مربع لكل منها ،بعد االنتهاء من
توزيع جميع قسائم خيطان الجنوبي
نهاية العام الماضي.
وت ـب ــدأ الـمــؤسـســة اإلع ـ ــان ع ــن أول ــى
قــرعــات تــوزيــع قـســائــم جـنــوب عبدالله
الـمـبــارك األرب ـعــاء المقبل على أن يليه
تــوزيــع البطاقات ،ثــم االحتياط فــي 15
ي ـنــايــر الـ ـج ــاري ،وإجـ ـ ــراء قــرعــة قـســائــم
الــدفـعــة االولـ ــى فــي  17مــن الـشـهــر ذاتــه
بإجمالي  328قسيمة.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد إس ـ ـكـ ــانـ ــي آخـ ـ ـ ــر ،نـفــى
م ـص ــدر مـ ـس ــؤول ف ــي ال ـمــؤس ـســة أمــس
صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي خـ ـ ــال االي ـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة
عــن ق ــدرة الـمــواطـنـيــن الحاصلين على
قسائم مشاريع الصباحية وأبوحليفة

وخيطان الجنوبي على بــدل أو تنازل
أو بـ ـي ــع ق ـس ــائ ـم ـه ــم قـ ـب ــل  10سـ ـن ــوات
ً
مــن تــاريــخ الـتـسـلــم ،مـفـيــدا ب ــأن وثــائــق
الـقـســائــم المنظمة مــن مجلس ال ــوزراء
مشروطة بعدم التصرف بها حتى لو
حصل أصحابها على وثيقة المنزل أو
القسيمة.
وأضاف المصدر أن ما أثير حول قدرة
المواطن على التصرف بالقسيمة غير
صحيح ،مبينا أن قــرار مجلس الــوزراء
التنظيمي بشأن هذه األراضــي واضح،
ً
الف ـت ــا ال ــى ان آخ ــر ت ـلــك ال ـم ـشــاريــع في
خيطان بعد تحديد الثمن الرمزي لها
بقيمة  15ألف دينار ،اضافة إلى تكليف
«ال ـس ـك ـن ـيــة» ب ــأخ ــذ االجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
لـ ـم ــراع ــاة ع ـ ــدم تـ ـص ــرف ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن
بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور
عشر سنوات من تسلم القسيمة.

جنوب عبدالله المبارك
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«الصحة» :تحديث األدلة اإلرشادية لرعاية كبار السن

الفالح :مستعدون لالحتفال باألسبوع الخليجي للمسنين الشهر الجاري
عادل سامي

أ ك ـ ـ ــد و كـ ـ ـي ـ ــل وزارة ا ل ـص ـح ــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـف ـن ـي ــة
د .وليد الفالح أن إدارة الخدمات
الصحية لكبار السن تعتزم تنفيذ
برنامج تدريبي لألطباء بمختلف
المناطق الصحية يشتمل على
األدل ــة االرشــاديــة الحديثة التي
أصــدرتـهــا الـلـجــان المتخصصة
ال ـم ـش ـك ـلــة ت ـح ــت م ـظ ـل ــة االدارة
لتوحيد االدلة وسياسات العمل

وبــرتــوكــوالت الــرعــايــة الصحية
للمسنين.
وك ـشــف الـ ـف ــاح ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،ع ــن اس ـت ـع ــداد
اإلدارة ل ــا حـ ـتـ ـف ــال ب ــاأل سـ ـب ــوع
ال ـخ ـل ـي ـجــي ل ــرع ــاي ــة ك ـب ــار ال ـســن
خــال يناير ال ـجــاري عبر إقامة
الـبــرامــج التدريبية ،إضــافــة إلى
تنظيم عدة فعاليات وبالمشاركة
مع الوزارات والجهات الحكومية

وغـ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـم ـج ـت ـمــع
المدني وضمن مفهوم الشراكة
والمسؤولية المشتركة عن رعاية
كبار السن.
و قـ ـ ـ ـ ــال إن اإلدارة أ صـ ـ ـ ــدرت
ب ــروت ــوك ــوالت ال ــرع ــاي ــة ل ـحــاالت
اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاالت ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـع ـص ـب ــي
والصحة النفسية وبروتوكوالت
ال ــوق ــاي ــة وال ـت ـع ــام ــل م ــع ح ــاالت
السقوط واإلصــابــات التي تنتج

أولية
رعاية
طبيب
887
دربنا
«كان»:
ً
و 841اختصاصي أسنان و 1191ممرضا
ك ـش ــف ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة
للتوعية بمرض السرطان "كــان" استشاري
األورام د .خ ــال ــد ال ـصــالــح ع ــن ق ـي ــام "ك ــان"
بتدريب  887طبيب رعاية أولية من 2012
حتى نهاية  ،2017وتدريب  841طبيب أسنان
من  2013حتى نهاية  ،2017و 1191ممرضا
وممرضة من  2016حتى نهاية .2017
وق ـ ــال ال ـص ــال ــح ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي،
إن الـحـمـلــة أع ــدت بــرنــامـجــا مـتـكــامــا قدمه

اخـتـصــاصـيــو األورام لـلـمـتــدربـيــن ،تضمن
تعريفا عن مرض السرطان ومراحله ونسبة
وق ــوع ــه ف ــي ال ـك ــوي ــت وفـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وط ــرق
الـتـشـخـيــص والـ ـع ــاج وال ــوق ــاي ــة والـكـشــف
المبكر ونسب الشفاء ،مبينا ان هذه الدورات
مستمرة وستنطلق في فبراير .2018
واعرب عن سعادته للحماس الذي يلمسه
مــن المتدربين واهتمامهم بــالـتــدريــب ،من
خالل االستبيان الذي يوزع عليهم للوقوف

عـلــى آرائ ـه ــم ومـقـتــرحــاتـهــم ح ــول الـ ــدورات،
ومن خاللها تمت المطالبة باستمراريتها
لتنشيط معلوماتهم واالستفادة منها بما
تحمله من معلومات تفيدهم في عملهم.
وشدد على أهمية هذا النشاط التدريبي
العلمي ،حيث يحصل برنامج الــدورة على
 4نقاط من نظام التعليم الطبي المستمر،
والذي يقدمه معهد الكويت لالختصاصات
الطبية.

عنها بين كبار السن ،مشيرا إلى
إقامة البرامج التدريبية بجميع
المناطق الصحية ،و عـلــى مدى
يومين لكل دورة ،ويستفيد منها
األط ـ ـبـ ــاء وال ـه ـي ـئ ــة الـتـمــريـضـيــة
وال ـكــوادر الصحية ذات العالقة
بـصـحــة الـمـسـنـيــن ،وت ــم االت ـفــاق
مع معهد الكويت لالختصاصات
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـيـ ـلـ ـه ــا ض ـم ــن
ال ـس ــاع ــات ال ــدراس ـي ــة الـمـعـتـمــدة
للتعليم الطبي المستمر.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـ ـ ـحـ ـ ــد يـ ـ ــث
بروتوكوالت وسياسات الرعاية
الصحية لكبار السن بما يتفق
مع أحدث المستجدات العالمية
المستندة الــى االدلــة والبراهين
العلمية يعتبر أحد اولويات ادارة
الـخــدمــات الصحية لكبار السن
ضـمــن االسـتــراتـيـجـيــة الصحية
الوطنية لرعايتهم فــي الكويت،
والخطة التنفيذية الملحقة بها
 2016-2020وا لـ ـت ــي ا عـتـمــد تـهــا
اللجنة ا لــو طـنـيــة العليا لرعاية
ك ـب ــار ال ـس ــن ال ـم ـش ـك ـلــة بـمــوجــب
ال ـق ــرار الـ ـ ــوزاري رق ــم  379لسنة
 2017وا لـ ـ ـت ـ ــي يـ ــرأ س ـ ـهـ ــا وز ي ـ ــر
الصحة.
وأض ـ ــاف أن الـ ـ ــوزارة تـحــرص
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـخ ـب ــرات

وليد الفالح

العالمية فــي مـجــال رعــايــة كبار
ال ـس ــن ح ـيــث ت ــم وضـ ــع بــرنــامــج
للتعاون الطبي مــع الـيــابــان في
هــذا المجال ،كما تعتزم الــوزارة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدء ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء م ـ ـسـ ــح ص ـحــى
ش ــام ــل لـ ـكـ ـب ــار الـ ـس ــن ل ـت ـحــديــث
مؤشرات أنماط الحياة والصحة
واالس ـت ـف ــادة م ــن نـتــائــج البحث
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ل ـ ـ ــوض ـ ـ ــع وت ـ ـحـ ــديـ ــث
االسـتــراتـيـجـيــات وخـطــط العمل
الــوط ـن ـيــة وق ــاع ــدة ال ـم ـع ـلــومــات
الصحية عن المؤشرات الصحية
لكبار السن.

«الشفاء» :نجاح «الميكروسكوب المتطور» في ربط دوالي الخصية
بعد أن أثبت فعاليته في عالج العقم
تمكن اختصاصي جراحة المسالك
ال ـ ـبـ ــول ـ ـيـ ــة والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــم فـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى
دار ا ل ـش ـف ــاء د .د ل ـي ــم ا لـ ـه ــا ج ــري مــن
إ ج ــراء عملية لــر بــط دوا ل ــي الخصية
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـي ـك ــرس ـك ــوب
الجراحي المتطور.
وفي هذا الصدد ،صرح د .الهاجري،
ال ـح ــاص ــل ع ـل ــى ت ـخ ـصــص دقـ ـي ــق فــي
جراحة أمــراض الصحة الجنسية من
مستشفى ســا نــت سيمون فــي فرنسا
ك ـم ــا أن ـ ــه أول ج ـ ـ ــراح م ـس ــال ــك بــول ـيــة
معتمد في جــراحــات أمــراض الذكورة
والعقم والصحة الجنسية ،بأن "عالج
الدوالي يتم من خالل إجراء العمليات
الـجــراحـيــة ول ـيــس مــن خ ــال األدويـ ــة،
وللعمليات الجراحية عدة طرق منها
الفتح الجراحي التقليدي ،والمنظار
الـ ـج ــراح ــي ،واألش ـ ـعـ ــة ال ـت ــداخ ـل ـي ــة أو
جراحة الميكروسكوب".
وأضـ ــاف أن "ال ــدراس ــات واألب ـحــاث
أث ـب ـت ــت أن جـ ــراحـ ــة ال ـم ـي ـكــروس ـكــوب
ال ـم ـت ـطــور ه ــي األف ـض ــل ع ـلــى اإلط ــاق
لربط دوالي الخصية ،إذ إن هذا النوع
من العمليات يتطلب فقط إجراء فتحة
صغيرة طولها ال يتعدى  2سم ،وهي
تعتبر من جراحات اليوم الواحد حيث
يدخل المريض إلى المستشفى ويخرج

في نفس اليوم وال تتعدى فترة بقائه
في المستشفى أكثر من  8ساعات".

نتائج العمليات
وعن نتائج هذا النوع من العمليات ،قال
إن األبحاث أشارت إلى أنها تزيد من نسبة
تحسن السائل المنوي عند  70في المئة
من الحاالت ،كما أنها تزيد فرص اإلنجاب
بنسبة  50في المئة إلى  60في المئة.
وتــابــع ال ـهــاجــري أن" الـنـجــاح ال ــذي تم
تحقيقه في هذه الحالة يعد دليال إضافيا
ع ـلــى أن مـسـتـشـفــى دار ال ـش ـف ــاء يــواصــل
إثبات دوره الريادي في المجتمع المحلي
واإلقليمي ،من خالل تقديم خدمات رعاية
صحية متميزة".
ي ــذك ــر أن دوالـ ـ ــي ال ـخ ـص ـيــة ه ــي ع ـبــارة
عن توسع في أوردة الخصية ينتج عنها
ارتجاع في الدم في هذه األوعية الدموية،
مما ي ــؤدي إلــى ارت ـفــاع فــي درج ــة الـحــرارة
في المنطقة المحيطة بالخصية ،وبالتالي
يسبب ضررا على الخصيتين ،مما يؤدي
إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية الذي
يسبب حدوث العقم عند الرجال.

فريق طبي مميز
ويضم قسم جراحة المسالك البولية
والعقم بمستشفى دار الشفاء فريقا طبيا

د .دليم الهاجري

مميزا من استشاريين واختصاصيين
ذوي خ ـب ــرة وكـ ـف ــاء ة عــال ـيــة يـســانــدهــم
أحدث األجهزة والتقنيات لتقديم خدمات
ال ـع ــاج ال ــدوائ ــي وال ـج ــراح ــي للمرضى
المصابين بأمراض في الجهاز البولي
وال ـت ـن ــاس ـل ــي س ـ ــواء ك ــان ــت ح ـم ـي ــدة أو
خبيثة ،ومن ضمنها أمراض الكليتين،
اولحالبين ،والمثانة ،واإلحليل واألعضاء
التناسلية الذكرية واألنثوية.
ويقدم القسم خدمات تشخيص وعالج
األمــراض البولية والتناسلية مثل سلس
الـبــول وخـلــل التفريغ الـبــولــي باستخدام
جهاز فحص حركة البول ،وعالج الحاالت
الـبــولـيــة بــالـمـنـظــار وال ـتــي تـشـمــل تفتيت
حـ ـص ــوات ال ـك ـل ــى والـ ـح ــال ــب ب ــاس ـت ـخ ــدام

ً
«المخيمات» :إزالة  12مخيما بعريفجان
•

علي حسن

أعلنت إدارة العالقات العامة
ب ــال ـب ـل ــدي ــة قـ ـي ــام ل ـج ـن ــة دراسـ ـ ــة
ال ـ ـمـ ــواقـ ــع ال ـم ـخ ـص ـص ــة ب ـص ـفــة
مؤقتة للتخييم الربيعي بجولة
تفقدية على المخيمات المخالفة
جنوب البالد بمنطقة عريفجان،
والـتــي أقــامـهــا أصحابها خــارج
مواقع التخييم التي خصصتها
البلدية لموسم التخييم الربيعي
.2018 /2017
وأوضـحــت اللجنة أن الجولة
استهدفت المخيمات المخالفة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ل ـ ـ ــم يـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم أصـ ـح ــابـ ـه ــا
بـ ــال ـ ـشـ ــروط والـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط ال ـت ــي
وض ـع ـت ـه ــا ال ـب ـل ــدي ــة ل ـل ـت ـخ ـي ـيــم،
حـيــث أس ـفــرت الـجــولــة عــن إزال ــة
 12مخيما مخالفا تم استغاللها
تجاريا.
ونوهت اللجنة بأنه تم اتخاذ
ج ـم ـي ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
قبل اإلزال ــة ،حيث سبقها وضع

إزالة أحد المخيمات
ملصقات تنذر أصحابها باإلزالة،
ف ــور ان ـت ـه ــاء ال ـم ـه ـلــة الـقــانــونـيــة
لوضع الملصق.
ودعــت إدارة العالقات العامة
بالبلدية المواطنين والمقيمين
االل ـ ـت ـ ــزام ال ـ ـتـ ــام بــال ـت ـخ ـي ـيــم فــي
ال ـمــواقــع ال ـتــي حــددتـهــا البلدية
ل ـل ـت ـخ ـي ـيــم ب ــال ـم ــوس ــم الــرب ـي ـعــي
 ،2018 /2017وااللتزام بالشروط

ً
الهاجري متوسطا الفريق المساعد في العملية

والـ ـض ــواب ــط ال ـت ــي ح ــددت ـه ــا في
التعميم اإلداري رقــم 2017 /20
بشأن تنظيم المخيمات الربيعية
الموسمية لترخيص مخيماتهم
ب ـع ــدم إق ــام ــة س ــوات ــر ت ــراب ـي ــة أو
تبليط وتجريف التربة ،بغرض
المحافظة على الحياة الفطرية.

«النجاة» :بناء أكثر من 100
منزل في مصر

«الرحمة» ِّ
تسير قافلة إغاثية
لالجئين السوريين باألردن

أعـلــن مــديــر مـشــاريــع مصر بجمعية النجاة
ال ـخ ـيــريــة ،الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـعـبـيــدلــي ،انـتـهــاء
الجمعية من بناء أكثر من  100منزل في شتى
محافظات الجمهورية ،وتسليمها للمستفيدين
بتبرع من العم أبوعادل.
وقال العبيدلي ،في تصريح صحافي ،إن "مدة
بناء المنازل استمرت ثالثة أشهر متتالية عملنا
خالل هذه الفترة ،بالتعاون مع شركاء الميدان،
بكل قوة ،ووضعنا فترة زمنية محددة ،وبفضل
الله تم إنجاز المشروع في فترة وجيزة".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ح ــرص ـن ــا ق ـب ــل الـ ـب ــدء ف ــي تـنـفـيــذ
المشروع على زيارة المستفيدين ،والتعرف عن
كثب على أحــوالـهــم المعيشية ،واالط ــاع على
األوراق الرسمية الخاصة بالمنزل ،وبعد اختيار
الحاالت المستحقة ،بدأنا التنفيذ ،وبفضل الله،
ثــم بدعم العم أبــوعــادل ،قمنا بتسليم المنازل
للمستفيدين".

سـ َّـيــرت "الــرحـمــة العالمية" ،التابعة لجمعية
اإلصـ ـ ــاح االج ـت ـم ــاع ــي ،قــاف ـلــة م ــن ال ـم ـســاعــدات
اإلغــاث ـيــة إل ــى الــاجـئـيــن الـســوريـيــن فــي األردن،
بالتعاون مع فريق "همم شبابية" ،حيث استفاد
منها أكثر  166أسرة سورية.
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،ق ــال رئـيــس مكتب ســوريــة
بالجمعية ،وليد السويلم ،إن القافلة اشتملت
على السالل الغذائية والدفايات والمبالغ النقدية،
كما تم توزيع  332بطانية ،وإقامة مهرجان لـ100
يتيم ،إلدخــال السرور إلى نفوسهم .وفي نهاية
المهرجان تم توزيع كسوة الشتاء عليهم.
وأشــار إلــى أن المساعدات المقدمة لالجئين
باألردن تأتي في إطار شدة الحاجة لهم ،وخاصة
أن غالبية الالجئين السوريين في األردن يعيشون
تحت خط الفقر ،وفق تقرير صدر باالشتراك بين
البنك الدولي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين في اآلونة األخيرة.

الـ ـمـ ـن ــاظـ ـي ــر وال ـ ـم ـ ــوج ـ ــات الـ ـتـ ـص ــادمـ ـي ــة،
والعمليات الجراحية التقليدية والعمليات
بالمناظير كعالج األورام بالكلى والمسالك
الـ ـب ــولـ ـي ــة والـ ـب ــروسـ ـت ــات ــا وال ـخ ـص ـي ـت ـيــن
والصفن ،والجراحات الترميمية كعمليات
إصالح التشوهات الخلقية مثل الخصية
الـمـعـلـقــة وتـصـلـيــح ع ـيــوب م ـجــرى الـبــول
وعالج األورام من خالل إجراءات جراحية
الستئصال األورام السرطانية من المسالك
البولية عند الــرجــال والـنـســاء مثل أورام
الـبــروسـتــاتــا وال ـك ـلــى والـخـصـيــة ،إضــافــة
إلى عالج التهاب المسالك البولية وعالج
أم ـ ــراض ال ـم ـســالــك ال ـبــول ـيــة ال ـنــات ـجــة عن
أمــراض عصبية ،مثل اإلصابات بالنخاع
الشوكي.

عالج حاالت العقم
يقدم قسم جراحة المسالك البولية
والعقم بمستشفى دار الشفاء خدماته
العالجية للنساء كعالج اضطرابات
ال ـم ـســالــك ال ـبــول ـيــة الـسـفـلـيــة للنساء
مثل التسرب البولي ،وفــرط النشاط
بالمثانة ،وارتـخــاء أعضاء الحوض،
ول ـل ــرج ــال ك ـع ــاج أمـ ـ ــراض الـمـســالــك
ال ـبــول ـيــة وال ـخ ـصــوبــة وال ـت ــي تشمل
عالج الضعف الجنسي وحاالت العقم
وعــاج تضخم البروستاتا بواسطة
عمليات جراحية صغيرة.

ةديرجلا
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والحربش ...والنصاب يطير «حبس النواب»
الطبطبائي
زار
الغانم
ً

• وصف اللقاء باإليجابي والراقي والتقى عددا من الشباب بناء على طلبهم
• اللجنة التشريعية استمعت إلى الفيلي والجدعي وطلبت منهما مذكرة بالرأي

برلمانيات
سلة برلمانية
عبدالله :تعويم رواتب األطباء
الدارسين في كندا مرفوض

رفض النائب خليل عبدالله
تعويم رواتب األطباء الكويتيني
الدارسني في كندا.
وقال عبدالله ،في حسابه
بـ"تويتر" ،إن اللجنة التعليمية
في مجلس األمة ستناقش هذه
القضية ،وتصححها في أسرع
وقت.

فهاد يقترح أولوية تعيين
«البدون» في وظيفة «مرافقة
الطلبة» بعد الكويتيات
ً
السبيعي متوسطا الدالل وهايف في اجتماع اللجنة التشريعية أمس

مرزوق الغانم

محيي عامر

بينما قام رئيس مجلس األمة
بزيارة النائبين جمعان الحربش
الطبطبائي ،والتقى
ووليد ً
هناك عددا من الشباب السجناء
بناء على طلبهم ،تواصل
فقدان النصاب في اجتماع
اللجنة التشريعية للمرة الثانية
على التوالي ،األمر الذي اضطر
اللجنة إلى عقد اجتماع فرعي.

أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
م ـ ــرزوق ال ـغــانــم زي ــارت ــه للسجن
المركزي أمــس األول ،واجتماعه
بالنائبين جمعان الحربش ووليد
الـطـبـطـبــائــي ،وع ــدد مــن الشباب
السجناء ،مؤكدا أن االجتماعين
كـ ــانـ ــا إيـ ـج ــابـ ـيـ ـي ــن وص ــري ـح ـي ــن
وراقيين ،وأن كل ما ذكر أو يذكر
بخالف ذلك عار من الصحة.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،فـ ــي ت ـصــريــح
بالمجلس أم ــس ،إنــه بعد لقائه
النائبين الحربش والطبطبائي
أ بـلــغ برغبة الـشـبــاب المعتقلين
فـ ــي لـ ـق ــائ ــه ،ل ـ ــذا ال ـت ـق ــى س ـل ـطــان
ال ـ ـع ـ ـص ـ ـيـ ــدان وحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـعـ ـلـ ـي ــان
كممثلين ع ــن ال ـش ـبــاب ،بــوجــود
الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق فـ ـه ــد ال ـخ ـن ــة،
م ـض ـي ـف ــا أن الـ ـلـ ـق ــاء كـ ـ ــان ج ـي ــدا
وصريحا وراقيا.
في موضوع آخر ،أعرب الغانم
عن تفاؤله بنجاح اجتماع رؤساء
ال ـبــرل ـمــانــات الـخـلـيـجـيــة الـمـقــرر
عـ ـق ــده فـ ــي الـ ـك ــوي ــت  8الـ ـج ــاري،
مؤكدا أن الحضور سيكون على
مستوى الرؤساء.
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـ ــوف ـ ــود
وا لـلـجــان التنسيقية سيصلون
غدا للتحضير الجتماع االثنين
المقبل ،وأكد الجميع حضورهم

على مستوى الرؤساء" ،ونتمنى
من الله أن يكون االجتماع ناجحا،
وكـلـنــا مـتـفــائـلــون ألن االجـتـمــاع
يـ ـق ــام ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة س ـم ــو أم ـيــر
البالد".
ال ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ف ـ ـقـ ــدان
ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب فـ ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـج ـنــة
الـشــؤون التشريعية والقانونية
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
األمـ ــر الـ ــذي اض ـط ــر الـلـجـنــة إلــى
ع ـقــد اج ـت ـم ــاع ف ــرع ــي ،اسـتـمـعــت
خالله إلى بعض اآلراء القانونية
والدستورية بشأن رسالة النائب
ع ــادل الدمخي عــن قضية سجن
النواب.
وأوضح رئيس اللجنة النائب
الحميدي السبيعي ،في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـل ـج ـن ــة
اس ـت ـم ـعــت إلـ ــى رأي ال ـخ ـب ـيــريــن
ال ــدسـ ـت ــوريـ ـي ــن فـ ـ ـ ــواز ال ـج ــدع ــي
وم ـح ـمــد ال ـف ـي ـلــي ،ب ـش ــأن رســالــة
الــدمـخــي ،لتبيان م ــدى امكانية
عرضها على المجلس من عدمه.
واضاف أنه تم االتفاق على أن
تعرض الرسالة في جلسة  9يناير
الجاري ،مع الطلب المقدم من قبل
عــدد مــن ال ـنــواب بـشــأن إج ــراءات
ال ـح ـصــانــة ،وط ـل ـبــت الـلـجـنــة من
الخبيرين تزويدها برأيهما فيما

غياب «نواب
الحكومة»
رسالة عدم
تعاون واضحة
ومؤسفة

الشاهين
الفيلي والجدعي خالل حضورهما اجتماع «التشريعية»

نصاب
االجتماع
العادي المقرر
االثنين المقبل
سيكون
ً
مكتمال

السبيعي

اس ـت ـجــد م ــن أس ـئ ـلــة ق ـبــل مــوعــد
الجلسة المقبلة ،مؤكدا أن اللجنة
ستحرص على أن يكون تقريرها
جاهزا االثنين المقبل.
واضـ ــاف أن الـلـجـنــة الـفــرعـيــة
عـ ـق ــدت بـ ـحـ ـض ــوره وال ـن ــائ ـب ـي ــن
م ـح ـمــد الـ ـ ــدالل وم ـح ـمــد هــايــف،
الفتا إلى اعتذار عدد من أعضاء
اللجنة عن عدم الحضور ألسباب
يتعلق بعضها بالسفر ،مؤكدا أن
نصاب االجتماع العادي المقرر
االثنين المقبل سيكون مكتمال،
وفقا لما أبلغ به من قبل أعضاء
اللجنة.
وق ـ ــال ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب

محمد ال ــدالل ،لــ"الـجــريــدة"" ،أمــر
مؤسف جدا أن يفقد النصاب في
الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة اجتماعين
متتاليين حين مناقشة حصانة
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب وحـ ـبـ ـسـ ـهـ ـم ــا ،ف ـ ــي ظــل
ا لـعـضــو يــة ا ل ـتــي يتمتعون بها،
وكـ ــان االج ـ ــدر ع ـلــى المتغيبين
مــن اعضائها الحضور وسماع
وجهات النظر في الموضوع".
وأشــار الــدالل إلــى ان "التغيب
وتـعـمــد تعطيل الـلـجـنــة بــا شك
ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة خـ ـطـ ـي ــرة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــار
ال ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراط ـ ــي وال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــانـ ــي،
ورس ــال ــة سـلـبـيــة ت ـجــاه زمــائـهــم
المحتجزين".

وت ــاب ــع" :الـ ـن ــواب الـمـتـغـيـبــون
عــن اجـتـمــاعــات اللجنة تسببوا
في تعطيل اعمالها ،وليس فقط
في إنجاز تقريرها بشأن رسالة
النائب عــادل الدمخي عن سجن
ال ـنــواب ،وانـمــا عطلوا مجموعة
م ــن الـتـشــريـعــات ال ـمــدرجــة على
جدول أعمالها".
وبين أن مــن أهــم التشريعات
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـب ــب أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
المتغيبون في تعطيل إنجازها
"التعيين في المناصب القيادية
وتـ ـع ــارض ال ـم ـصــالــح ومـحـكـمــة
االسرة" ،وتكاد اللجنة تنتهي من
إنجازها ،وتحتاج الى اجتماعات
ب ـس ـي ـط ــة ل ــاعـ ـتـ ـم ــاد ال ـن ـه ــائ ــي،
وتغيبهم ح ــال دون ا ن ـجــاز تلك
الـقــوانـيــن المهمة الـتــي تـعــد من
االولـ ــويـ ــات ،م ـعــربــا ع ــن أم ـلــه اال
يتكرر ذلك مستقبال.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة
الشاهين إن إصــرار من اسماهم
بـ ــ"نـ ــواب ال ـح ـكــومــة" ع ـلــى إف ـقــاد
اللجنة التشريعية نصابها للمرة
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي "رس ــال ــة
ع ــدم ت ـع ــاون واض ـح ــة ومــؤسـفــة
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة وع ـل ـي ـه ــا تـحـمــل
تداعياتها السياسية".

المويزري للغانم :اسحب قضية دخول المجلس إن كنت صادق النوايا

قدم النائب عبدالله فهاد
اقتراحا بأن تكون األولوية
في التعيني بوظيفة "مرافقة
الطلبة" لغير محددات الجنسية
(البدون) ،بعد الكويتيات.
وعزا فهاد االقتراح الى ضعف
اإلقبال على وظيفة "مرافقة
الطلبة" من املواطنات ،وحاجة
املدارس ملثل هذه املهنة التي
تساعد في تخفيف األعباء على
املعلمة ،وجعل تركيزها على
التربية والتعليم.
من جهة أخرى ،وجه فهاد
سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون
االسكان وزير الدولة لشؤون
الخدمات جنان بوشهري ،طلب
فيه إفادته عما يلي :هل هناك
برنامج زمني لبناء البنية
التحتية ملدينة املطالع؟ فإن
كانت اإلجابة بنعم فيرجي
تزويدي بنسخة من البرنامج؟
وملاذا لم يتم توقيع عقود
للضواحي املتبقية في مدينة
املطالع ( ،)1.2.3.4 Nمما قد
يتسبب في تأخير إصدار أوامر
البناء؟ وملاذا لم يتم طرح عقود
خدمات املنطقة إلى اآلن؟ يرجى
توضيح األسباب لذلك.

الشطي :لتتحمل الجامعة
و«التطبيقي» نصف مصاريف
أبناء األساتذة الكويتيين

«سأذهب إلى االتحاد الدولي لطرح موضوع سجن النواب»

الغائبون
تسببوا في
تعطيل عمل
اللجنة وإنجاز
التشريعات
المهمة

شعيب المويزري

طالب النائب شعيب المويزري رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم بضرورة سحب قضية دخول المجلس،
إن كان صادق النوايا ،خاصة انه تم سابقا سحب قضية
اقتحام اتـحــاد كــرة الـقــدم ،وقضية اقتحام قـنــاة األمــة،
مطالبا إي ــاه بالعمل وفــق الــدسـتــور ،وأن يـقــوم بــدوره
وفقا لنصوص الدستور بسحب الدعوة واتخاذ إجراء
دستوري.
وقال المويزري ،في تصريح أمس" ،إن القضية ليست
قضية خــافــات شخصية بــل قضية دس ـتــور ،ولــوائــح
المجلس يجب أن تحترم ...خــارج المجلس كيفك ،لكن
داخله يجب أن يسير كل شيء وفقا للوائح والدستور".
واشــار إلــى ان "مخالفة المادة  ١١١امــر غير مقبول،
وجهزت الترجمة الكاملة لقضية دخول المجلس ،وقريبا
سأذهب الــى االتـحــاد الــدولــي لطرح الموضوع ،الن ما
جرى للنواب اليوم سيجري مستقبال" ،مؤكدا ان "الهدف
من ذلك هو تهميش الدستور حتى لحظة القضاء عليه".

تخاذل واضح
وأضاف المويزري أنه مر أكثر من شهر لسجن النواب
وأب ـن ــاء الـشـعــب الـكــويـتــي فــي قضية دخ ــول المجلس،
مشيرا إلى أن رئيس المجلس "مع األسف تخاذله واضح
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وغير طبيعي في هذه القضية ،ولم يقم بأدنى حد من
واجباته".
واوضح ان "الغانم رفع جلسة االربعاء الماضي بحجة
عــدم اكتمال النصاب ،وهــذا غير صحيح ،ألن الجلسة
رفعت أساسا للصالة ،وقبل رفعها كانت هناك مناقشة
لقضية اإلسكان ،وبعد رجوعنا كان المفترض أن تستمر
الجلسة ،وال تحتاج الى نصاب ،ومن محاسن الصدف ان
رسالة النائبين الطبطبائي والحربش كانت موجودة،
والهدف من رفع الجلسة هو عدم عرضها".
واضــاف ان "الرئيس قــام بطرد ذوي المعتقلين من
الجلسة ،وعندما سأله احــد الـنــواب ،قــال :ليس أنــا من
طردهم إنما حرس المجلس" ،متسائال" :من يدير الجلسة
الرئيس أم الحرس؟".
وشــدد على ضــرورة وجــود معادلة بين الجميع في
مسألة االستهجان ،خاصة انه كان هناك استهجان في
استجواب محمد العبدالله من األمهات والجمهور ولم
يقم بطرد أحد.

شركة خاصة
واشار المويزري إلى أن هناك نائبين ذهبا للرئيس
بعد منعه ذوي المعتقلين من دخول المجلس" ،وقال لهم

الدالل يسأل الجبري عن هدم «بيت لوذان»
استفسر من وزير الصحة عن انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في المدارس
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب مـحـمــد الـ ــدالل
ســؤاال إلــى وزيــر اإلعــام محمد
الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري ،عـ ـ ــن ه ـ ـ ــدم ال ـم ـب ـن ــى
التراثي والثقافي بيت لوذان.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــدالل ،ف ـ ــي سـ ــؤالـ ــه،
إن "وزارة اإل عـ ـ ــام ق ــا م ــت عبر
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب وجهات أخرى
ف ــي ال ــدول ــة ب ــات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
بهدم المبنى التراثي والثقافي
(بـ ـي ــت ل ـ ـ ـ ـ ــوذان) ،وهـ ـ ــو مـ ــا يـعــد
ص ــورة مــن ص ــور ع ــدم الحفاظ
على التراث المكاني والثقافي
ومخالف للمواثيق واالتفاقيات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي انـ ـضـ ـم ــت ل ـهــا
الكويت".
واضاف" :بناء على ما سبق،
ه ــل يــوجــد ل ــدى وزارة االع ــام
وال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا ل ـف ـن ــون واآلداب آ ل ـيــة عملية
لتنفيذ االتفاقيات والمواثيق

الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـت ــراث
المكاني والثقافي ،مع تزويدي
بكل الـبــرامــج واآلل ـيــات فــي هذا
الشأن".
وسـ ـ ـ ـ ـ ــأل" :هـ ـ ـ ــل ي ـ ــوج ـ ــد لـ ــدى
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا ل ـف ـن ــون واآلداب أو أي جهة
أخـ ـ ــرى ت ــاب ـع ــة لـ ـ ـ ــوزارة االع ـ ــام
قـ ــائ ـ ـمـ ــة بـ ــال ـ ـمـ ــواقـ ــع الـ ـت ــراثـ ـي ــة
وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة؟ مـ ـ ــع بـ ـ ـي ـ ــان آلـ ـي ــة
وش ـ ـ ـ ـ ــروط ت ـ ـحـ ــديـ ــد واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
المواقع التراثية والثقافية ،وهل
تم اعتبار موقع بيت لوذان من
المواقع التراثية مــن عدمه مع
بيان أسباب ذلك؟".
واردف " :مـ ـ ـ ـ ـ ــا األ س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب
والــدواعــي لقيام وزارة االعــام
وال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب بالموافقة على
هدم موقع بيت لوذان ،مع أهمية
م ــا ي ـح ـمــل ال ـم ــوق ــع م ــن أهـمـيــة

ت ــاري ـخ ـي ــة وت ــراثـ ـي ــة وث ـقــاف ـيــة،
م ــع ت ــزوي ــدي ب ـكــل ال ـم ــراس ــات
والقرارات في هذا الشأن".
وت ــاب ــع" :م ــا إجـ ـ ــراء ات وزارة
االع ـ ـ ـ ــام والـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب
إليقاف والحيلولة دون استمرار
إجـ ــراء ات هــدم الـمــوقــع التراثي
والثقافي (بـيــت ل ــوذان) وكذلك
حـ ـم ــايـ ـت ــه واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـنــه
مستقبال كموقع تراثي وثقافي".
مــن جهة أخ ــرى ،وجــه الــدالل
سؤاال إلى وزير الصحة د .باسل
الصباح ،جاء فيه" :نشرت عدد
م ــن الـصـحــف الـمـحـلـيــة مــؤخــرا
خ ـ ـبـ ــرا ب ـ ـشـ ــأن ح ـ ـ ـ ــاالت إص ــاب ــة
ل ـ ـمـ ــرض إنـ ـفـ ـل ــون ــزا ال ـخ ـن ــازي ــر
ف ــي ع ــدد م ــن الـ ـم ــدارس بـ ــوزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،ك ـم ــا أشـ ـ ـ ــارت إحـ ــدى
الـ ـصـ ـح ــف إلـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــام عـ ـ ــدد مــن
المراكز الصحية بتلقي مصابين

ومباشرة عالجهم".
واردف" :نظرا لخطورة األمر
لـ ــذا ي ــرج ــى إف ــادتـ ـن ــا بــال ـتــالــي:
هل يوجد تقييم لمدى انتشار
م ــرض إنـفـلــونــزا الـخـنــازيــر مع
بيان عدد الحاالت لهذا المرض
فــي األش ـهــر ال ـثــاثــة الـمــاضـيــة،
وآل ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مــع
المرض".
وس ـ ــأل" :م ــا إج ـ ـ ــراء ات وزارة
ال ـص ـحــة وال ــوق ــاي ــة وال ـت ـصــدي
ل ـ ـمـ ــرض إنـ ـفـ ـل ــون ــزا ال ـخ ـن ــازي ــر
بـ ـ ـص ـ ــورة عـ ــامـ ــة وع ـ ـلـ ــى ط ــاب
وطـ ــال ـ ـبـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ف ـ ــي كــل
مـحــافـظــات ال ـكــويــت عـلــى وجــه
ال ـخ ـصــوص؟ وه ــل يــوجــد لــدى
وزارة ال ـص ـح ــة آلـ ـي ــة لـلـتـقـيـيــم
والـتـعــامــل مــع انـتـشــار عــدد من
األمـ ــراض المعدية بشكل عــام،
م ــع م ــواف ــات ــي بــآل ـيــات التقييم
والتصدي".

محمد الدالل

تكفلونهم لي وتضمنونهم ...هذا مجلس أمة وليست
شــركــة خــاصــة" ،الفـتــا الــى ان الجميع مستاء مــن نهج
الرئيس وهــذا ليس طيب ،والــرئـيــس نفسه يعلم ذلــك،
والــدلـيــل رد الـجـمـهــور عليه فــي افـتـتــاح ك ــأس الخليج
العربي".
وق ـ ــال إن "ال ـم ـش ـك ـلــة ه ــي أن ال ــرئ ـي ــس ال ي ـف ــرق بين
المجلس والنواب والمبنى والقاعات والموظفين ،وبين
أمالكه الخاصة خــارج المبنى" ،مشيرا الى انه "ما زال
يتعامل بنفس الوضعية".
واكـ ــد ان ال ـغــانــم ق ــال ف ــي تـصــريــح ســابــق ان ــه "رأس
والــرأس كثير األذى" ،مشيرا إلى أن الــرأس الوحيد في
الكويت هو سمو األمير ،وجميع أبناء الشعب هم أبناء
له" ،متمنيا ان يلتفت الى االشياء التي يقوم بها ،وجميع
فئات االمة تعلق على سلبياته.
من جانب آخــر ،ذكــر المويزري انــه "حسبما سمعت
أن وزيرة الشؤون قالت ألحد النواب عن استجوابها إن
النواب لديها" ،مشيرا الى "اننا سنعرف من معها في
استجوابها الذي سيقدم من النواب الحميدي السبيعي
وخــالــد العتيبي ومـبــارك الـحـجــرف ،ونتمنى ان يكون
استجوابا مستحقا لــوزيــرة قصرت في واجباتها مع
المعاقين والمساعدات وقراراتها ضد الجمعيات".

الشاهين يستفسر عن تدهور
مستوى «بريد الكويت»

تقدم النائب خالد الشطي باقتراح
برغبة بأن تتحمل جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،وسائر مؤسسات
التعليم العالي الحكومية ،نصف
املصاريف الدراسية عن أبناء
أعضاء هيئة التدريس الكويتيني،
املسجلني في املدارس الخاصة
بالكويت ،غير املستوفني لشروط
تحمل كل مصاريفهم الدراسية.
ونص االقتراح على أن يكون
بحد أقصى ثالثة أبناء مشمولني
بتحمل كامل أو نصف مصاريفهم
الدراسية ،على أن يعامل بذات
املبدأ الباحثون الكويتيون في
معهد الكويت لألبحاث العلمية،
وأعضاء هيئة التدريب الكويتيون
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.

الحويلة لوزير الصحة:
ماذا تم بشأن مستشفى
مبارك الكبير؟

سأل عن إعالن «الجمارك» نيتها بيع  9000طرد بريدي
وجــه النائب أســامــة الشاهين سؤالين إلــى وزي ــرة الــدولــة لشؤون
اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عن البريد.
وقال الشاهين ،في السؤال األول" ،لوحظ في السنوات األخيرة تدهور
مستوى بريد الكويت ،لدرجة جعلت المواطنين ينصرفون بشكل شبه
تام عن خدماته ،وسط إهمال إداري ومالي حكومي كبيرين".
وسأل" :ما المراكز البريدية العاملة حاليا ،وساعات عملها ،وعدد
الموظفين الحكوميين العاملين فــي كــل منها على ح ــدة؟ و مــا مدة
العقد المبرم بين بريد الكويت وشركة غلوبال أو غيرها؟ وما قيمته
اإلجمالية؟ وما الخدمات المقدمة فيها للوزارة؟".
وأضاف" :هل يقوم مكتب بريد (الفحيحيل) برفض استقبال مراجعي
الفنطاس والعقيلة والمهبولة والمنقف وغيرها؟ وما سند ذلك؟ مع
العلم أن البريد خدمة اجتماعية عمومية للمواطن والمقيم والزائر
العابر كذلك".
وجاء في السؤال الثاني" :فوجئ المواطنون بإعالن الجمارك نيتها
بيع  9000طرد بريدي ،وبثت الجهة فيديو دعائيا يبين قيام موظفيها
بفتح المظاريف وانتهاك سريتها وخصوصيتها ،بالتعاون مع عاملين
في شركة غلوبال التجارية".
وت ـس ــاءل" :كـيــف تــم نـقــل  9000ط ــرد بــريــدي مــن عـهــدة الـبــريــد إلــى
الجمارك؟ وأين السند القانوني لذلك؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراء ات
كافية نحو التعريف بالرسائل والطرود البريدية المشار إليها قبل
أي إج ــراء آخــر؟ ولـمــاذا ال تتم استعادة الـطــرود والــرســائــل البريدية
المشار إليها؟".

تقدم النائب محمد الحويلة
بسؤال إلى وزير الصحة الشيخ
باسل الصباح ،مستفسرا عن
"ماذا تم بشأن إنشاء مستشفى
حكومي في محافظة مبارك
الكبير؟ وخطة الوزارة نحو
إنشائه؟ وهل تسلمت الوزارة
االرض التي خصصت من قبل
املجلس البلدي لبناء املستشفى؟
وما املوقع الذي خصص لبنائه
وهل هناك معوقات؟".
وأضاف" :ما اإلجراءات التي
اتخذتها الوزارة إلزالة هذه
املعوقات للبدء في إنشاء
املستشفى؟ وهل تم تخصيص
مراكز صحية للعمل على مدار
اليوم في مبارك الكبير حتى في
أوقات العطل الرسمية ،إذا كان
الجواب باإليجاب يرجى تزويدي
بهذه املراكز ،وإذا كان الجواب
بالنفي فلماذا لم يتم تخصيص
عدد من املراكز الصحية في
املحافظة للعمل على مدار الساعة
للتخفيف من معاناة املواطنني؟".

أكاديميا
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الطلبة المرفوضون في «التطبيقي» يتظلمون
إلى عمادة القبول والتسجيل إلنصافهم

حضروا إلى الهيئة لمعرفة األسباب
حمد العبدلي

اكتظت صالة القبول والتسجيل
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب في منطقة
العديلية بالعديد من الطلبة،
الذين قدموا تظلمات ،ويريدون
معرفة أسباب رفضهم من
الدراسة في «الهيئة».

ح ـضــر عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـطـلـبــة
ال ـمــرفــوض ـيــن م ــن الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،في
ص ــال ــة ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي ال ـعــدي ـل ـيــة،
صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،ل ـم ـع ــرف ــة أسـ ـب ــاب
رفـ ـضـ ـه ــم مـ ــن الـ ـفـ ـص ــل الـ ــدراسـ ــي
ال ـث ــان ــي ،وف ــق م ــا أع ـل ــن ع ـنــه يــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ومـ ـع ــرف ــة
مـصـيــرهــم بـعــد أن أغـلـقــت جميع
ً
األبــواب في وجوههم ،خصوصا،
أن الكثير منهم مــازالــوا على أمل
القبول في كليات ومعاهد الهيئة
الستكمال تعليمهم.
وح ــرص الـطـلـبــة الـمــرفــوضــون
عـلــى الـحـضــور فــي أول ي ــوم دوام
رس ـم ــي ب ـعــد إجـ ـ ــازة رأس الـسـنــة
الجديدة مع أولياء أمورهم ،لتقديم
تظلمات حيال رفضهم لدى عمادة
القبول والتسجيل للنظر فيها من
قبل إدارة الهيئة ومعرفة أحقيتهم
في القبول.
وف ــاق عــدد الـطــاب والطالبات
المرفوضين مــن كليات ومعاهد
ال ـه ـي ـئ ــة  4آالف ط ــال ــب وط ــال ـب ــة
مـعـظـمـهــم م ــن م ـس ـتــوفــي ش ــروط
القبول المعلن عنها من قبل عمادة

جانب من الطلبة المرفوضين خالل تقديم تظلماتهم للهيئة
القبول والتسجيل ،كما أن الكثير
من الطلبة المقبولين قبلوا في غير
ً
رغباتهم بعد استدعاء  1590طالبا
وطالبة في شهر ديسمبر الماضي.
وي ــرى مــراقـبــون أن التظلمات،
التي تقدم بها الطلبة المرفوضون
أم ــس ،هــي نـفــس الـتـظـلـمــات التي
تقدم بها الطلبة الذين رفضوا في
الـفـصــل ال ــدراس ــي األول ،ول ــم يتم
حسم موضوعهم أو قبول الطلبة
المتظلمين.

وت ــوق ــع الـ ـم ــراقـ ـب ــون أن ت ـكــون
هـ ــذه ال ـت ـظ ـل ـمــات م ـشــاب ـهــة لـتـلــك،
وهــي عـبــارة عــن تظلمات شكلية
الم ـت ـص ــاص غ ـضــب ال ـط ـل ـبــة بعد
رفضهم ،كما أن العدد الكبير من
الطلبة الذين رفضوا يضع إدارة
ً
الهيئة في موقف محرج ،خصوصا
أن وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم
ال ـعــالــي د .حــامــد ال ـعــازمــي مهتم
بشكل كبير في مسألة قبول الطلبة
وأن يتم قبول أكبر عدد منهم.

كما توقع المراقبون أن تشهد
ع ـم ــادة ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل أزم ــة
ش ـعــب دراسـ ـي ــة ك ـب ـيــرة ب ـعــد أزم ــة
ال ـق ـب ــول ،ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا الـهـيـئــة،
ً
خـصــوصــا أن الـكـثـيــر مــن الطلبة
ً
ال ـم ـس ـت ـم ــري ــن لـ ــم ي ـ ـجـ ــدوا ش ـع ـبــا
دراسية في التسجيل األولــي قبل
أسابيع للفصل الدراسي الثاني،
إضــافــة إل ــى الـطـلـبــة المستجدين
الذين بدأوا في تسجيل مقرراتهم
الدراسية.

الرشيدي يصدر
«خطة تطوير
الحقول»
أصدر األستاذ المساعد لدى
الكلية األسترالية في الكويت
د .م ـس ـع ــود رش ـ ـيـ ــدي ،أحـ ــدث
مؤلفاته العلمية «خطة تطوير
الـحـقــول» ،حيث يـقــدم المؤلف
في كتابه الصادر للمهندسين
وشركات النفط والغاز أفضل
ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـم ـك ـنــة
لتطوير النفط والغاز للحقول
البرية والبحرية.
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن خـ ـط ــة ت ـط ــوي ــر
ال ـح ـق ــول ج ـم ـيــع ال ـم ـع ـلــومــات
التفصيلية المطلوبة ،والتي
يـ ـتـ ـع ـ َّـي ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـل ـي ـه ــا،
لتحقيق خطة تفصيلية ناجحة
واقـتـصــاديــة لتطوير أي حقل
مقترح.
وال تقتصر تلك المعلومات
ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــات
الفنية والعمليات الحسابية
بشأن الجيولوجيا والفيزياء
ال ـ ـج ـ ـيـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ،والـ ـمـ ـك ــام ــن
وهـ ـن ــدس ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وال ـح ـف ــر
وت ـص ـم ـيــم اآلب ـ ــار وإن ـشــائ ـهــا،
ً
لـكـنـهــا تـتـضـمــن أي ـضــا البنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة وق ـض ــاي ــا
الـصـحــة وال ـســامــة وال ـمــرافــق
ت ـ ـ ـحـ ـ ــت األرض وا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرا ف ـ ـ ــق
ال ـس ـط ـح ـي ــة ،وك ــذل ــك الـتـقـيـيــم
االقتصادي ،وتقييم المخاطر.

«المشروعات السياحية» تكرم
طلبة كلية العمارة
نظمت شــركــة الـمـشــروعــات الـسـيــاحـيــة ،بــالـتـعــاون مــع كلية
العمارة في جامعة الكويت ،حفل تكريم طلبة الكلية من مقرر
«تـصـمـيــم م ـع ـمــاري  ،»5ف ــي م ـقــر ال ـشــركــة بــال ـشــويــخ ،بــإشــراف
أستاذة المقرر د .مي األنصاري ،وحضور رئيس قسم العمارة
د .عبدالمطلب البالم ،وتم اختيار  3مجموعات فائزة من الطلبة
لعرض مشاريعهم في أبراج الكويت.
في هذا الصدد ،قال رئيس قسم العمارة د .عبدالمطلب البالم
إنها «بادرة طيبة من شركة المشروعات السياحية ،للتعاون مع
كلية العمارة ،لتشجيع الطلبة والنهوض بدورهم الريادي في
خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم ،وإبراز قدرتهم على إنشاء مشاريع
تستوعب التحديات المجتمعية وتعالجها بطريقة مبتكرة،
وتحدث التغيير االيجابي بطريقة تنموية مستدامة تنعكس
بصورة ايجابية على مجتمعنا».
وأكد البالم أن طلبة الكلية قادرون على تقديم نماذج ابداعية
فــي تحقيق االه ــداف التنموية ونـشــر ثقافة الــريــادة وتحقيق
التنمية المستدامة ،مشددا على أهمية وضرورة استثمار هذه
الطاقات اإلبداعية الطالبية ،معتبرا إياهم القوة المحركة للتنمية
وقادة المستقبل وصناع التغيير.
وشدد على ضرورة إيجاد أفضل اآلليات المناسبة للتنسيق
بين المؤسسات المجتمعية ،بما يحقق مبدأ التكافل االجتماعي،
وتحقيق أكبر قدر من االتفاق المشترك.
ب ــدوره ــا ،ذكـ ــرت د .م ــي األنـ ـص ــاري أن ش ــرك ــة ال ـم ـشــروعــات
السياحية أبــدت رغبتها بالتعاون مع كلية العمارة لتصميم
مشروع الواجهة البحرية حول أبراج الكويت ،بهدف دعم الطلبة
وتشجيعهم على تقديم األفكار الجديدة.
وتابعت« :نحن بدورنا لبينا هذه الرغبة بكل رحابة ،لما لذلك
من تبعات إيجابية على الطلبة وعلى المجتمع ،وطرحنا الفكرة
لجعلها موضوع المشروع النهائي في مقرر تصميم معماري 5
لطلبة السنة الرابعة في الكلية».
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 61مليون دينار قيمة المخالفات المرورية خالل 2017
األعلى منذ  5سنوات بفضل تفعيل قرارات تحصيل الغرامات المتراكمة
محمد الشرهان

 23ألف مخالفة
وحجز  474مركبة
و 11دراجة نارية
ً
وإحالة  30مستهترا
خالل أسبوع

علمت «ال ـجــريــدة» مــن مصدر
أمني مطلع ،أن المبالغ المالية
الـ ـمـ ـحـ ـصـ ـل ــة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات
المرورية خالل عام  2017بلغت
 60.848مليون دينار ،ويعد هذا
المبلغ هو أكثر المبالغ المحصلة
خالل السنوات الخمس األخيرة،
حيث طبقت اإلدارة العامة للمرور
نظاما مشددا في عملية تحصيل
المخالفات المتراكمة ولم تسمح
لـلـمـخــالـفـيــن بـتـسـلــم مــركـبــاتـهــم
الـمـحـجــوزة إال بـعــد دف ــع جميع
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـم ـتــرت ـبــة عـلـيـهــم،
كما تم الربط مع اإلدارة العامة
ل ـ ـشـ ــؤون االقـ ــامـ ــة ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بمخالفات الوافدين ،حيث ال يتم
تجديد اقامة الوافد إال بعد دفع
المخالفات الـمــروريــة المسجلة
بحقه بالحاسب اآللي.
مــن جانب آخــر ،نفذت اإلدارة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــرور ح ـم ـل ــة أم ـن ـيــة
اس ـت ـم ــرت م ـنــذ ب ــداي ــة األس ـب ــوع
الماضي وصوال الى اليوم األول
مــن الـسـنــة الـمـيــاديــة الـجــديــدة،
وأش ـ ـ ـ ــرف ع ـل ـي ـه ــا وك ـ ـيـ ــل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون المرور
ب ــاإلن ــاب ــة الـ ـل ــواء ف ـهــد ال ـشــويــع،
وشـ ـمـ ـل ــت الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ـس ــت،

والـ ـط ــرق ال ـســري ـعــة وال ـخــارج ـيــة
والــدائــريــة ،وأسـفــرت عــن تحرير
 23ألف مخالفة مرورية متنوعة،
وحـجــز  474مركبة ،و 11دراجــة
ً
نــاريــة ،وإحــالــة  30شـخـصــا إلــى
الـنـظــارة ،وإحــالــة وافــديــن اثنين
إلـ ــى ادارة اإلب ـ ـعـ ــاد لـقـيــادتـهـمــا
م ــركـ ـب ــات دون الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
رخصة سوق.
ً
وأشــرف على الحملة ميدانيا
م ــدي ــرو الـ ـ ـم ـ ــرور ،وم ــدي ــر إدارة
ال ـع ـم ـل ـيــات الـ ـم ــروري ــة ،ورؤسـ ــاء
أقـ ـس ــام الـ ـح ــرك ــة ،ورئـ ـي ــس قـســم
مباحث المرور.
وأظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
األسبوعية للمرور ،التي حصلت
«الجريدة» على نسخة منها ،أن
إدارة م ــرور محافظة العاصمة
احـ ـتـ ـل ــت الـ ـم ــرتـ ـب ــة االول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
تسجيل المخالفات ،إذ بلغ عدد
المخالفات المسجلة بها خالل
ا ل ـح ـم ـلــة  7080م ـخــا ل ـفــة ،تلتها
إدارة م ــرور محافظة الـفــروانـيــة
ب ــال ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة وبـ ـل ــغ ع ــدد
المخالفات المسجلة بها ،3861
ثــم إدارة م ــرور مـحــافـظــة حولي
ب ـ ـ ــ 3463م ـخــال ـفــة ،وف ــي الـمــرتـبــة
الرابعة حلت إدارة مرور محافظة

االحـ ـم ــدي ب ـ ـ ـ ــ 2934م ـخــال ـفــة ،ثــم
ادارة العمليات المرورية بـ2841
مخالفة ،ثم ادارة مرور محافظة
الجهراء بـ 2357مخالفة ،وأخيرا
جاءت ادارة مرور محافظة مبارك
ال ـك ـب ـيــر وب ـل ــغ عـ ــدد الـمـخــالـفــات
المسجلة فيها  504مخالفات.
وبـيـنــت اإلحـصــائـيــة أن إدارة
مرور محافظة العاصمة احتلت
المرتبة األولى في عدد المركبات
ال ـم ـح ـج ــوزة ،ح ـيــث أحـ ــال رج ــال
دوري ــات الـمــرور  248مركبة إلى
كــراج الحجز ،تلتها في المرتبة
الثانية إدارة العمليات المرورية
بـ 56مركبة ،وفي المرتبة الثالثة
جـ ـ ـ ــاء ت إدارة مـ ـ ـ ــرور م ـحــاف ـظــة
حولي بإحالة  51مركبة ،ثم ادارة
مـ ــرور مـحــافـظــة ال ـفــروان ـيــة ب ــ38
مركبة ،ثــم إدارة م ــرور محافظة
االح ـم ــدي بـ ــ 37مــركـبــة ،ثــم ادارة
مرور محافظة مبارك الكبير بـ36
مركبة ،وأخيرا جاءت ادارة مرور
محافظة الجهراء التي أحالت 9
مركبات الى كراج الحجز.
وكشفت اإلحصائية أن رجال
اإلدارة العامة للمرور ،بناء على
تعليمات اللواء الشويع ،أحالوا
 8أ ح ـ ـ ـ ــداث إ لـ ـ ــى إدارة م ـبــا حــث

●

فهد الشويع

األحداث باإلدارة العامة للمباحث
ال ـج ـن ــائ ـي ــة ،ت ـم ـه ـيــدا إلحــال ـت ـهــم
إلـ ـ ــى نـ ـي ــاب ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،بـ ـع ــد أن
ت ــم ضـبـطـهــم يـ ـق ــودون مــرك ـبــات
بــدون رخــص قيادة ،مشيرة إلى
أن رج ــال ال ـم ــرور تـمـكـنــوا خــال
الـحـمـلــة م ــن ض ـبــط  7أش ـخــاص
مطلوبين لالدارة العامة لتنفيذ
األح ـ ـكـ ــام ال ـج ـن ــائ ـي ــة ،ف ـض ــا عــن
ضـبــط  30مـسـتـهـتــرا واحــالـتـهــم
الى نظارة حجز المرور تمهيدا
إلحالتهم الى محكمة المرور.

وتم تفتيشها ،فتبين أن الوافدة وضعت  ٢٠لفافة
من المخدر بين عبوات تحوي مواد غذائية ،وتزن
نحو  8.4كيلوغرامات من القات».
وأش ــار بــن عيسى إل ــى أن ال ــواف ــدة أحـيـلــت إلــى
ً
األج ـهــزة الـمـخـتـصــة ،مثمنا يقظة رج ــال جـمــارك
المطار ودورهم في إحباط محاوالت التهريب التي
تستهدف البالد عبر مطار الكويت الدولي ،ومطار
سعد العبدالله.
ّ
تسول
وحــذرت اإلدارة العامة للجمارك كل من
له نفس القيام بأي محاولة بتهريب الممنوعات،
مؤكدة أنها تقف بالمرصاد لمثل هؤالء.

ً
ً
ً
ً
ضبط  640مطلوبا جنائيا ومدنيا ومخالفا
وتسجيل  53قضية مخدرات

كمية القات المضبوطة مع اإلفريقية

خالل عطلة السنة الجديدة ...وغرفة العمليات تلقت  4600بالغ

الطراح يشرف على التوزيعات األمنية
ومنع االختناق المروري ،قامت
اإلدارة الـعــامــة لـلـمــرور بتكثيف
الحمالت على الـطــرق الرئيسية
والتقاطعات ،حيث قامت بتحرير
 11055مخالفة مباشرة و9967
غير مباشرة.
وأوض ـحــت أن اإلدارة العامة
ا لـمــر كــز يــة للعمليات تلقت على
هاتف الطوارئ ( 4600 )112بالغ
خالل إجازة نهاية األسبوع خالل
الفترة من  28ديسمبر  2017حتى
 1يناير .2018
ولفتت إلــى أن المنافذ البرية
شـ ـه ــدت ح ــرك ــة دخـ ـ ــول وخـ ــروج
 326518مواطنا ومواطنة ،دخل

منهم  ،42639فــي مقابل خــروج
 ،45768ك ـمــا ت ــم دخـ ــول 49909
وخروج  51532من مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي ،بينما
بلغت حــركــة دخ ــول الجنسيات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة األخ ـ ـ ــرى إلـ ــى ال ـب ــاد
 9040وخروج .12087
وأكدت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـنـ ــي أن ق ـط ــاع ــات
وزارة ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال ت ـلــك
الفترة وغيرها تهدف دائما إلى
حـمــايــة الـمــواطـنـيــن والمقيمين
والتيسير عليهم وحمايتهم من
أي سلوكيات خاطئة أو ظواهر
سلبية ،مثمنة التعاون مع رجال

األم ـ ــن واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات
وال ـت ــوج ـي ـه ــات والـ ـق ــان ــون ال ــذي
ي ـح ـقــق األمـ ـ ــن واألم ـ ـ ـ ــان لـجـمـيــع
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن عـلــى
أرضنا الطيبة.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـح ـمــات
األمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرة لـ ـضـ ـب ــط
ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن والـ ـخ ــارجـ ـي ــن عــن
القانون والمطلوبين ،داعية إلى
عـ ــدم ال ـت ـس ـتــر ع ـل ــى أي شـخــص
مطلوب للعدالة ،حتى ال يتعرض
للمساءلة القانونية.

قاتل «صباح الناصر» أرشد عن سالح الجريمة
«خرازة» دفنها في ساحة ترابية بعدما أجهز على المجني عليها لخالفات عائلية
●

محمد الشرهان

أرش ــد الـمــواطــن المتهم بقتل شقيقته
فــي منطقة صـبــاح الـنــاصــر ،مـســاء أمــس
األول ،رجال مباحث الفروانية عن السالح
الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة ،وكان
يخفيه في ساحة ترابية في نفس المنطقة،
واعترف أمام رجال المباحث أيضا بأنه
أطلق  7أعيرة نارية من سالح نوع خرازة
على شقيقته أمام أبنائها ،بسبب خالفات

عائلية ،قبل ان يسلم نفسه لمخفر شرطة
ال ـفــروان ـيــة ،وأح ـي ــل الـمـتـهــم ال ــى الـنـيــابــة
الـعــامــة ،التهامه بالقتل العمد مــع سبق
اإلصرار والترصد.
وق ـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن
«ال ـق ــات ــل ك ــان يـعـمــل عـسـكــريــا ف ــي وزارة
الداخلية ،وتقاعد قبل سنوات ،كما تبين
ان الـســاح المستخدم فــي الجريمة غير
مرخص».
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت

حسين العبدالله

قــررت النيابة العامة أمس
إخ ـ ـ ـ ـ ــاء س ـ ـب ـ ـيـ ــل ال ـم ـت ـه ـم ـي ــن
الـخـمـســة ف ــي قـضـيــة اإلس ــاءة
إلــى سمو ولــي العهد الشيخ
ن ــواف األحـمــد بكفاالت مالية
قــدرهــا  500ديـنــار لكل منهم،
ب ـع ــدم ــا انـ ـتـ ـه ــت الـ ـنـ ـي ــاب ــة مــن
تـحـقـيـقــاتـهــا م ــع الـمـتـهـمـيــن،
وبــان ـت ـظــار بـقـيــة الـمـعـلــومــات
الــواردة اليها من مباحث أمن
الدولة في القضية.
ووج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــة ال ـ ــى
الـمـتـهـمـيــن تـهــم االسـ ـ ــاءة الــى
س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ،م ــن خــال
التعليق عـلــى أ ح ــد المشاهد
المعروضة لحفل افتتاح كأس
الـخـلـيــج ،فـضــا عــن اتهامهم
بإساء ة استعمال الهاتف ،اال
ان المتهمين انكروا االتهامات
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـسـ ــوبـ ــة الـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــم ،ف ـضــا
ع ــن أن ـه ــم ق ــام ــوا ب ــإع ــادة تلك
ال ـم ـشــاهــد ،ألن لــدي ـهــم جـهــاز

رسيفر يسمح بخاصية تثبيت
المشهد واعادته.
وب ـي ــن ال ـم ـت ـه ـمــون ان ـه ــم لم
ي ـق ـصــدوا االسـ ـ ــاء ة ال ــى سمو
ول ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،وان ت ـص ــوي ــر
ال ـم ـش ـه ــد ك ـ ــان بـ ـه ــدف تـنـبـيــه
وزارة اإلعـ ـ ــام ع ــن س ـبــب بث
بـ ـع ــض الـ ـلـ ـقـ ـط ــات ف ـ ــي ال ـن ـقــل
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ،بـيـنـمــا انـتـهــت
ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــات ال ـ ـمـ ــرفـ ــوعـ ــة ال ــى
الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـ ــى أن ال ـم ـت ـه ـم ـيــن
كانوا مجتمعين في ديوانية
أح ـ ـ ــده ـ ـ ــم بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة س ـ ـلـ ــوى،
وقاموا بالتقاط أحد المشاهد
التلفزيونية والتعليق عليها،
وتم نشرها على "واتساب".
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـتـخــذ
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات فـ ـ ــي هـ ــذه
ال ـق ـض ـيــة ،إمـ ــا بــإحــال ـت ـهــا الــى
محكمة ا لـجـنــا يــات لمحاكمة
المتهمين أو التقرير بحفظها،
وذل ــك على ضــوء المعلومات
النهائية في التحقيقات التي
تجريها النيابة.

«نقابة الداخلية» إلعادة
المنقولين من المنافذ

بحوزتها  8.4كيلوغرامات وأحيلت إلى األجهزة المختصة

ّ
تمكن قطاع األمن العام خالل
إجـ ــازة نـهــايــة األس ـب ــوع ومطلع
الـ ـسـ ـن ــة الـ ـمـ ـي ــادي ــة مـ ــن إحـ ـك ــام
القبضة األمنية في المحافظات
الست ،وأسفر نشاطه عن ضبط
ً
ً
ً
 118مطلوبا جنائيا ومدنيا ،و90
من مخالفي قانون اإلقامة ،و378
ً
بدون إثبات ،و 54مسجال عليهم
بــاغــات تغيب ،وتـمــت إحالتهم
إلــى جهات االختصاص التخاذ
ال ـ ــازم ب ـشــأن ـهــم ،ك ـمــا ت ــم ضبط
 53قضية م ـخــدرات وخـمــور و4
ســرقــات و 78عمالة سائبة و12
قضية بائع متجول.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات
ال ـعــامــة واإلع ـ ــام األم ـنــي إن ــه تم
تـحــريــر  1363مـخــالـفــة مــروريــة،
وح ـ ـجـ ــز  50م ــركـ ـب ــة ،وم ـع ــاي ـن ــة
 801حـ ــادث مـ ـ ــروري ،الف ـتــة إلــى
أن ع ــدد ال ـبــاغــات ال ـتــي تلقتها
غــرفــة عـمـلـيــات الــداخ ـل ـيــة بلغت
 2501بالغ.
وأ ضـ ــا فـ ــت اإلدارة أن ج ـهــود
ق ـط ــاع األم ـ ــن ال ـع ــام أس ـف ــرت عن
ً
إلـقــاء الـقـبــض عـلــى  20مطلوبا،
موضحة أنه تم تحرير مخالفات
السـ ـتـ ـخ ــدام م ــواق ــف ال ـم ـعــاق ـيــن،
وق ــد بلغت  49مـخــالـفــة ،مشيرة
إل ــى أن ال ـم ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
الـ ـمـ ـق ــدم ــة خـ ـ ــال إج ـ ـ ـ ــازة ن ـهــايــة
األسبوع ومطلع السنة الميالدية
بلغت  ،1075الفـتــة إل ــى أن عــدد
المشاجرات بلغ .193
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق جـ ـ ـه ـ ــود قـ ـط ــاع
المرور لتسهيل الحركة المرورية

النيابة تخلي سبيل المتهمين باإلساءة
لولي العهد بكفالة  500دينار
براءة هاني حسين من اإلساءة إلى السعودية

جمارك المطار :ضبط إفريقية
حاولت تهريب مخدر «القات»
مع أول أيام العام الجديد  ،٢٠١٨وبعد ساعات
م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة م ـ ــن ضـ ـب ــط ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن م ـخ ــدر
ّ
«الماريغوانا» ،تمكن رجــال جمارك مطار الكويت
الدولي من ضبط وافدة إفريقية شرعت في تهريب
نحو  8.4كيلوغرامات من القات ،المدرج في جدول
المخدرات.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس لـجـنــة اإلعـ ــام اإللـكـتــرونــي
ومراقب مطار الكويت الدولي عيسى بن عيسى،
إن «أج ـه ــزة الـتـفـتـيــش أع ـطــت للمفتش الجمركي
إشــارات باحتواء أمتعة الــوافــدة ،التي وصلت من
موطنها ،على ممنوعات ،وعليه ُسحبت األمتعة
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في ساعة متأخرة ،من امس االول ،بالغا
ب ــوق ــوع جــري ـمــة ق ـتــل ف ــي مـنـطـقــة صـبــاح
الـنــاصــر ،حيث تــوجــه إلــى الـمــوقــع رجــال
األم ــن ،وت ــم إس ـعــاف المجني عليها الــى
المستشفى ،لكنها لفظت أنفاسها األخيرة،
وبـعــد نـحــو الـســاعــة تـقــدم الـقــاتــل وع ـ ّـرف
بنفسه وأبلغ بأنه أقدم على قتل شقيقته
ومثل جريمته ،بعد أن أرشد عن السالح
الناري.

محليات

طالب نائب رئيس نقابة العاملين المدنيين
ف ــي «ال ــداخ ـل ـي ــة» ،ب ــدر الـ ـص ــواغ ،ب ــإع ــادة جميع
ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ــذي ــن ج ـ ــرى ن ـق ـل ـهــم م ــن ال ـم ـنــافــذ
ال ـحــدوديــة ،بحجة المسمى الــوظـيـفــي ،والــذيــن
يتجاوز عــددهــم  120موظفا ،وبعضهم مضى
عليه أكـثــر مــن  20سنة فــي المنافذ ،ولــه خبرة
واسعة في ذلك المجال الوظيفي.
وأعرب الصواغ ،في تصريح صحافي ،أمس،
ع ــن أس ـف ــه ال ـشــديــد الس ـت ـم ــراري ــة ال ـن ـقــل ،وع ــدم
استجابة المسؤولين والقياديين فــي ال ــوزارة
لمطالبات موظفي المنافذ الحدودية ،مبينا أن
«لدينا كشوفات بأسماء الموظفين المنقولين،
والـتــي تــدل على أن النقل مقصود بــه شريحة
معينة».
وأكــد أنــه «ال توجد آلية واضحة إلجــراء نقل
الموظفين ،إضافة إلــى أن موظفي المنافذ هم
واجهة البلد الحضارية ،ووجــود خبرة لديهم
أمر في غاية األهمية».

ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،قـضــت
مـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــات أمـ ــس
ب ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراءة الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ه ــان ــي
ح ـس ـي ــن م ـ ــن ت ـه ـم ــة االسـ ـ ـ ــاءة
ال ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،م ـ ــن خ ــال
كتابته إحدى التغريدات التي
اعـتـبــرتـهــا ال ـم ـبــاحــث مسيئة
الـ ـ ــى ال ـم ـم ـل ـك ــة ،ومـ ـ ــن شــأن ـهــا
االض ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــات ،وم ــن
ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـط ـعــن ال ـن ـيــابــة
العامة على الحكم أمام محكمة
االستئناف ،للمطالبة بمعاقبة
حسين.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـضــت
محكمة الجنح أ مــس بتغريم
ال ـك ــات ــب ف ـ ــؤاد ال ـه ــاش ــم 3000
دينار ،بعد إدانته في القضية
المقامة مــن النيابة لــإســاء ة
إلــى الوكيل المساعد لشؤون
الجنسية وال ـج ــوازات الشيخ
مازن الجراح.

ضبط  9شركات وهمية
ً
على كفالتها  46عامال
تمكنت اإلدارة العامة لمباحث شؤون
اإلقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري
«ق ـس ــم الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـغ ـل ـقــة» م ــن ض ـبــط 9
ش ــرك ــات م ـغ ـل ـقــة (وهـ ـمـ ـي ــة) ف ــي مـحــافـظــة
الجهراء وعلى كفالتها  46عامال ال يعملون
ف ـي ـهــا ،وذل ـ ــك ض ـمــن ج ــول ــة تـفـتـيــش على
الشركات المخالفة ،وعليه تمت مخاطبة
وزارة الشؤون التخاذ اإلجراءات القانونية
بحقها.
وتؤكد اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني استمرار قطاع الجنسية والجوازات
بــإداراتــه المعنية في الحمالت المفاجئة
بهدف ضبط كل من يخالف قانون اإلقامة
والتصدي للشركات الوهمية والمتغيبين
ع ــن كـفــائـهــم واتـ ـخ ــاذ جـمـيــع اإلجـ ـ ــراءات
القانونية حيالهم.
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حزب جديد

أي حركة أو تيار أو تنظيم سياسي يغفل التقويم االجتماعي
األهم واألكثر تأثيرا على مجتمعنا سيكون عمل بفائدة
محدودة جدا ،بل قد يكون مضرا في بعض األحيان ،وهو
ما أتمنى أن تقوم على أساسه جميع الحركات السياسية في
الكويت.

مظاهرات إيران وخطورة
االنحياز الطائفي

بيزا

فالح بن حجري

خارج السرب :ليتنا في الفهم غرب

علي محمود خاجه
a.m.khajah@gmail.com

opinion@aljarida●com

الغرب هو الوحيد حاليا الذي فهم «الغمندة الطبيعية» فتعامل معها بحسب
قوانينها ،ووفر وسائل مجدية تحفظ لماء استقراره درجته المثالية ،وسائل
مثل مرشات الديمقراطية التي تلطف أجواء الصراع السياسي الحارة ،ومظالت
الدساتير التي تحمي رأس المجتمع من ضربة شمس الطغيان الالهبة ،ومثلجات
الحريات العامة.
تلعب الطبيعة مع المواد دور شرطي المرور
الـحــازم ،فهي لديها قوانين تلتزم بها وترفض
خرقها من قبل أي مــادة مهما كانت ،مثال الماء
ورغــم مكانته األرستقراطية األرضية تسمح له
الطبيعة بمساحة حــر كــة معينة تمتد فقط من
درج ــة  1سيليزي إل ــى  99سـيـلـيــزيــة ،وف ــي حــال
تـخـطــاهــا ف ـلــن تـجــامـلــه وس ـت ـضــع فـ ــورا "فـلـشــر"
قوانينها لتالحقه وتفرض عليه الجزاء المناسب،
عند درجة  0سيليزي ستحوله إلى إدارة المادة
ا لـصـلـبــة للتحقيق مـعــه بـصـفـتــه جـلـيــدا منحال
لصفة ســائــل ،وسـتــوجــه لــه تهمة تخطي درجــة
التجمد تحت تأثير "الصفر" وغالبا ما ُ
سينفى
بعدها للقطب الشمالي أو القطب الجنوبي أو
يحتجز فــي أق ــرب ثــاجــة حتى يــأتــي ظـمــآن ابن
حــال فيكفله ،أمــا عند وصــولــه إلــى درج ــة 100
سيليزية فسيتركب هنا مخالفة تخطي حواجز
درج ــة الـغـلـيــان الـمـحـظــورة ،وال ـتــي سـيــركــب من
جرائها أول طائرة بخار ستنقله إلى منفاه في
م ـع ـس ـكــرات ال ـغ ـيــوم لـيـقـضــي ه ـنــاك م ــدة حبسه
المقررة حتى يأتيه اإلف ــراج المطري والممهور
بإمضاء البروق والرعود.
والطبيعة وقوانينها ال تشمل ا ل ـمــواد فقط،
بل تتخطى ذلك إلى قوانين الكون األخــرى ومن

م ــع الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد ش ـهــدنــا إط ـ ــاق حـ ــزب سـيــاســي
جديد ولد في السجن من شباب أعرف بعضهم وأؤمن
بإخالصهم لوطنهم وإن اختلفنا سابقا أو تعارضت
مساراتنا أحيانا.
وحديثي لن يرتبط بهذا الحزب الجديد بل بالحركة
السياسية بشكل عام ،وتأسيس هذا الحزب الجديد هو
ما أ تــاح لي الفرصة للحديث ،لذلك أ كــرر بــأن حديثي
غير مرتبط بهذا الحزب الجديد بل بالحركة السياسية
الكويتية.
لقد ذكرت في مقاالت سابقة وبعض المداخالت هنا
و هـنــاك بــأن اإل ص ــاح فــي ا لـكــو يــت ينطلق مــن المسار
االجتماعي أكثر من السياسي ،وقد تولدت هذه القناعة
بعد متابعة ومشاركة سياسية ما زلت أجدها مهمة إال
أنها ال تعادل بأهميتها الجانب االجتماعي واألخالقي
في الكويت.
فمشكلتنا االجتماعية أعمق بكثير من السياسية،
ف ــا بـ ــأس ل ــدي ـن ــا م ــن ال ـت ــوس ــط لـ ــأقـ ــارب وال ـم ـقــرب ـيــن
والـت ـفــاخــر بــذلــك ،بــل مــن الـمـعـيــب ع ــدم ال ـتــوســط لـهــم،
وال مشكلة في إهانة الوافد والنظر له بعين الطامع
ا لـجـشــع ،وال نـتــأ ثــر فــي حــر مــا نــه مــن را ت ـبــه المستحق
ألش ـهــر عـ ــدة ،ب ــل ق ــد ن ـقــوم بــذلــك ون ـطــالــب بــاإلصــاح
السياسي ،وال ندافع إال عما يمسنا شخصيا أو يمس
المقربين منا ،وال نتقبل أي رأي آخر ،وال أتحدث عن
الجانب السياسي فقط ،فتفضيل رونالدو على ميسي
قد يؤدي إلى قطيعة أحيانا ،وال نرضى بالمختلف ألنه
مختلف فقط ،ال يهم نوع االختالف وشكله إال أننا ال
نتقبله ،نحن نروج اإلشاعة ونكتفي بتلقي النفي دون
نـشــره ،و نــرى أن كــل تــا جــر حــوت و كــل شيعي طائفي،
و كــل منتم إ لــى قبيلة يدافع عن المزدوجين ،وعندما
ينتقدنا أحد نقوم بالسؤال "منو هذا؟" بدال من البحث
في جوهر النقد نفسه.
نـ ـع ــود اآلن إ ل ـ ــى ا ل ـ ـت ـ ـيـ ــارات وا ل ـ ـحـ ــر كـ ــات واألح ـ ـ ــزاب
السياسية ا لـتــي بطبيعة ا لـحــال هــي جــزء مــن المكون
االجتماعي الكويتي ،فإنها تولي جل اهتمامها لملفات
وإن كانت نظريا مفيدة ،إال أن إيجابياتها محدودة
في ظل التهالك االجتماعي القائم ،لنأخذ حقوق المرأة
السياسية عـلــى سبيل ا لـمـثــال ،هــي ا نـتـصــار إنساني
وس ـي ــاس ــي ب ــا شـ ــك ،ل ـك ـن ـنــا اك ـت ـف ـي ـنــا ب ـت ـح ـق ـي ـقــه دون
االهتمام بما سيحرك تلك الحقوق اجتماعيا ،فأصبح
جــزء كبير مــن الـنـســاء أسـيــرا ل ـقــرارات الــرجــال ،وجــزء
آ خــر يـخـتــار عـلــى حـســب مــرا عــاة أم أو زو ج ــة المرشح
للمناسبات االجتماعية.
حققنا النجاح السياسي المهم وتجاهلنا الواقع
االج ـت ـمــاعــي األه ـ ــم ،ف ـكــانــت الـنـتـيـجــة زي ـ ــادة ف ــي عــدد
المقترعين دون تغيير فــي ج ــودة ا لـمــر شـحـيــن ،األ مــر
نفسه ينطبق على تقليص الدوائر وغيرها من مكاسب
وإنـ ـج ــازات سـيــاسـيــة تـحـقـقــت دون اه ـت ـمــام بــالـجــانــب
االجتماعي األهم.
لــذ لــك فــإ نــي أ عـتـقــد أن أي حــر كــة أو ت ـيــار أو تنظيم
سياسي يغفل التقويم االجتماعي األهم واألكثر تأثيرا
على مجتمعنا سيكون عمل بفائدة محدودة جدا ،بل
قــد ي ـكــون م ـضــرا فــي بـعــض األح ـي ــان ،وه ــو مــا أتمنى
أن تقوم على أ ســا ســه جميع ا لـحــر كــات السياسية في
الكويت.

د .بدر الديحاني
ضمنها الـسـيــاســة ،فـفــي الـسـيــاســة هـنــاك أيضا
درجــات غليان وتجمد وحتى انصهار ،درجــات
تـنـتـظــر طــويــا ت ـحــت س ـطــور ال ـس ـيــاســات حتى
تتحقق شروطها لتنهض فجأة وتفرض نفسها
على األحـ ــداث ،حــادثــة الـبــوعــزيــزي مـثــال صــارخ
على الوصول إلــى درجــة غليان استدعت تدخل
الطبيعة الحاسم ،لتفرض تغيرا درامتيكيا على
مجتمع فشلت و ســا ئــل التبريد والتنفيس منذ
الثمانينيات فــي خـفــض درج ــة ح ــرارة مشاكله
االقتصادية الملتهبة ،البوعزيزي دشــن بجلده
ال ـم ـح ــروق مــرح ـلــة ال ـغ ـل ـيــان فـتــدخـلــت الطبيعة
وفرضت قوانينها ليتبخر النظام ويتحول عصر
ب ــن ع ـلــي إل ــى س ـحــابــة ص ـيــف م ــرت ع ـلــى تــاريــخ
تــونــس ،األم ــر ذات ــه ح ــدث فــي مـصــر وف ــي اليمن
ً
وفي سورية ،وكما تجلى مؤخرا في أحداث إيران
األخيرة التي سيكون مثلها بالتأكيد في القابل
ُ
من األيام في دول العالم الثالث ما دامت ال تلقي
باال لحاالت الطبيعة وقوانينها ،وتترك الدرجات
تسرح وتمرح على مسرحها السياسي.
ولألمانة التاريخية الغرب هو الوحيد حاليا
ا لــذي فهم "ا لـغـمـنــدة الطبيعية" فتعامل معها
بحسب قوانينها ،ووفر وسائل مجدية تحفظ
لـمــاء اسـتـقــراره درجـتــه الـمـثــالـيــة ،وســائــل مثل
مرشات الديمقراطية التي تلطف أجواء الصراع
ال ـس ـيــاســي الـ ـح ــارة ،وم ـظ ــات الــدســات ـيــر الـتــي
تحمي رأس المجتمع من ضربة شمس الطغيان
الالهبة ،ومثلجات الحريات العامة التي ترطب
لسان اآلراء وتحميها من جفاف الرأي األوحد،
وألحفة القضاء التي تدفئ بحضنها الحقوق
المرتجفة مــن شـتــاء ا لـجــور وز مـهــر يــر الفساد،
فهم الغرب كل هذا فليت شعري ليت كل هم هذا
الشرق كان في الفهم...غرب.

بينما تنسحب
الواليات
المتحدة من
الشرق األوسط
ّ
يدخل كل من
روسيا وإيران
الحلبة

ترفع الجماهير اإليرانية في المظاهرات الحالية الشعارات
ذات ـهــا الـتــي كــانــت مـطــروحــة فــي دول عــربـيــة أث ـنــاء مـظــاهــرات
ً
واحتجاجات مــا كــان ُيسمى إعــامـيــا "الــربـيــع الـعــربــي" ،وهي
ّ
ش ـع ــارات تـتـمـحــور ح ــول مـطــالــب "ال ـع ـيــش ،ال ـح ــري ــة ،الـكــرامــة
اإلن ـســان ـيــة" ال ـتــي ت ـط ــورت ،فـيـمــا بـعــد نتيجة ع ــدم استجابة
األ نـظـمــة ،للمطالبة بإسقاط النظام مثلما حصل فــي تونس
ً
ومصر ويحصل حاليا في إيران ،بل إنها هي المطالب الشعبية
ُ
عينها التي طرحت أثناء الثورة اإليرانية التي أسقطت الشاه
فــي فبراير  1979بعد أن شــاركــت فيها جميع طبقات وفئات
المجتمع وقواه السياسية والشعبية ،ولكن قوى يمينية رجعية
ترفع شـعــارات دينية وطائفية اختطفت الـثــورة الشعبية ثم
انفردت في ُ
السلطة ،وقامت ،بعد ذلك ،بتصفية العناصر والقوى
الثورية والمدنية والديمقراطية التي كانت في مقدمة الصفوف
المشاركة في الثورة.
والسبب الرئيس الذي ُيجبر الناس على الخروج إلى الشارع
ً
ً
سواء في الدول العربية أو في إيران حاليا هو ،كما ذكرنا مرارا،
سبب اقتصادي-سياسي داخلي بعد أن ضاقت بهم سبل العيش
الكريم ،وذلك نتيجة احتكار ُ
السلطة والثروة ،والفقر والبطالة،
والتهميش السياسي ،وغياب الحريات والعدالة االجتماعية.
بمعنى آخــر فــإن سبب المظاهرات واالحـتـجــاجــات هــو سبب
ُ
داخلي ال مؤامرات خارجية أو "فئة ُم ّ
ندسة"! كما تشيع األنظمة
التسلطية التي ُت ـ ّ
ـروج ،فــي كــل مـكــان ،الخطاب اإلعــامــي ذاتــه
ُ ّ
ُ
نفصل عن الواقع.
المضلل والم ِ
ومــع أن مـظــاهــرات إي ــران هــي شــأن داخـلــي إيــرانــي ،إال أنها
ُ
ّ
عرت
فضحت دعاة الطائفية ومروجيها من الطرفين ،إذ ُإنها ّ
مواقفهم المتناقضة من حريات الشعوب ومطالبها المستحقة،
ً
ً
وكشفت ضحالة تفكيرهم خصوصا أن بعضهم تمادوا كثيرا،
من منطلقات طائفية بائسة ،فأصبحوا يدافعون عن النظام
اإليراني الرجعي وكأنهم أحد أركانه ،ويقابلهم ،على الضفة
الطائفية األخــرى ،من يقفون مع المظاهرات ،ألسباب طائفية
فقط ،وذلك على الرغم من خطورة الموقف السياسي المبني على
اعتبارات طائفية بغيضة ،وتهديده الستقرار وضعنا الداخلي
ً
خصوصا إذا مــا أخــذنــا فــي عين االعتبار حساسية موقعنا
الجيو-سياسي ،وطبيعة التركيبة االجتماعية لمجتمعنا.
والخشية أن تطورات األحداث السياسية في إيران ،قد تعيدنا
إلــى األجــواء الطائفية الكريهة التي عشناها في ثمانينيات
ال ـقــرن الـمـنـقـضــي ،وم ــا رافـقـهــا مــن اسـتـقـطــابــات وانـقـســامــات
طائفية حادة وأحداث أمنية مؤسفة ،وهو األمر الذي يتطلب
ً
ً
ً
ً
موقفا رسميا وشعبيا ُمعلنا يرفض بشكل قاطع ال لبس فيه
وال غموض االنحياز السياسي الطائفي تجاه ما يجري في
ً
إيران حاليا.

د .ندى المطوع
mutawa.n@gmail.com

ّ
الواليات المتحدة تخلت عن دورها كقائد عالمي في الشرق األوسط
ً
بدال من أن يمسك الرئيس
األميركي بزمام الصفقات
الكبرى في الشرق
األوسط ،رأيناه يتخلى ًعن
المفاتيح األساسية مجانا،
وعبر اعترافه بالقدس
عاصمة إلسرائيل من
دون التمييز بين األقسام
العربية واليهودية ،منح
اإلسرائيلي
رئيس الوزراء
ً
بنيامين نتنياهو انتصارا
ً
كبيرا من دون أن يطلب
منه أي شيء في المقابل.

مع أن مظاهرات إيران هي شأن داخلي إيراني ،إال أنها
فضحت ُدعاة الطائفية ومروجيها من الطرفين ،إذ إنها
ّعرت مواقفهم المتناقضة من حريات الشعوب ًومطالبها
ّ
ُالمستحقةً ،وكشفت ضحالة تفكيرهم خصوصا أن بعضهم
تمادوا كثيرا ،من منطلقات طائفية بائسة ،فأصبحوا يدافعون
عن النظام اإليراني الرجعي وكأنهم أحد أركانه.

«هاشتاق» اإلنسانية

ترودي روبين*

ً
بــإ طــاق تــرا مــب فكرة "أ مـيــر كــا أوال " في
ّ
عــام  2017تخلت ا لــوال يــات المتحدة عن
دورها كقائد للعالم ،وهو دور أدته على
ً
ام ـتــداد سـبـعـيــن عــامــا ،وه ــو كــذلــك مــوقــع
ّ
ً
ْ
ْ
عهدي سلفيه أساسا ،
بــدأ بالتقلص في
ّ
ولعل الشرق األوسط أكثر مكان تشعر فيه
بتراجع الدور القيادي األميركي.
ح ـ ـتـ ــى فـ ـ ــي إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل -ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـغ ــدق
حكومتها عـلــى تــرا مــب ا لـمــد يــح واإل ط ــراء
الــدائـمـيــن لــدعـمــه لـهــا وإلعــانــه إســرائـيــل
عــاصـمــة ل ـل ـقــدس -يـثـيــر ت ـصــرف الــرئـيــس
األم ـيــركــي ال ـغــريــب األط ـ ــوار ال ـح ــذر ،وقــد
ت ــوص ــل م ـح ـ ّـب ــو ت ــرام ــب وم ـب ـغ ـض ــوه إل ــى
االسـتـ ًنـتــاج نـفـســه :دخ ــل ال ـشــرق األوس ــط
مــر ح ـلــة لـيـســت ا ل ــوال ي ــات ا لـمـتـحــدة فيها
العبة أساسية.
وفيما تنسحب الواليات المتحدة من
ّ
الـمـنـطـقــة ي ــدخ ــل ك ــل م ــن روس ـي ــا وإيـ ــران
ال ـح ـل ـب ــة (ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ــرك ـي ــا وح ـتــى
ال ـص ـي ــن) .م ـصــالـح ـه ـمــا ع ـلــى ن ـق ـيــض مــن
م ـصــالــح أم ـيــركــا وض ـم ــان أك ـيــد لـمـشــاكــل
مستقبلية مع واشنطن ،إال إذا عاد ترامب
عن انسحابه هذا في عام .2018
وال ش ــيء ي ـجـ ّـســد ان ـت ـقــال ال ـن ـفــوذ هــذا
أكثر من زيارة بوتين إلى سورية في 11
ديـسـمـبــر  2017بـعــد جــولــة ق ــام بـهــا إلــى
ال ـق ــاه ــرة وأنـ ـق ــرة ،وك ــان ــت ج ــول ــة بــوتـيــن
االنـ ـتـ ـص ــاري ــة ع ـل ــى ن ـق ـيــض ت ـ ــام م ــع ردة
الفعل الدولية السلبية التي نالها ترامب
العترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل قبل
أسبوع من الجولة الروسية .وقد انتشر
فيديو بوتين االستعراضي عند وصوله
الى القاعدة الجوية الروسية في حميميم
في سورية انتشار النار في الهشيم على
شـبـكــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي الـعــربـيــة،
وع ـنــدمــا وط ـئــت قــدمــا الــرئ ـيــس الــروســي
أرض القاعدة الروسية في سورية كان في
استقباله ضابط رو ســي وليس الرئيس
ً
ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ــد .وط ـب ـع ــا صــافــح
بوتين الرئيس السوري في نهاية المطاف
ً
إال أن ــه س ــارع فــي الـمـشــي أمــامــه مـتـقــدمــا
إياه بخطوات فيما حاول ضابط روسي
آخر إبطاء الرئيس السوري كي ال يلحق
بوتين بخطاه فيسير إ لــى جانبه .كانت
الرسالة بالتالي واضحة :كان بوتين قائد
سورية الجديد -ذاك الذي ساهمت قواته
الجوية الى جانب القوات اإليرانية على
األرض في إنقاذ األ ســد -و هــا هو يبرهن

dai7aani@gmail.com

أن ــه مــن يـمـســك بــزمــام األم ــور فــي ال ـبــاد،
وكـ ــان ذل ــك ال ـن ـفــوذ ي ـش ـمــل ق ــواع ــد جــويــة
وب ـحــريــة فــي أك ـثــر مــن م ـكــان عـلــى الـبـحــر
المتوسط.
ّ
فــإن شــاء ت كــل مــن الــواليــات المتحدة
وإ ســرا ئـيــل كبح جماح اال مـتــداد اإل يــرا نــي
فــي ســور يــة فعليهما ا ل ـيــوم ا لـتـعــا مــل مع
بــوت ـيــن ال ـ ــذي ال ي ـق ـلــق م ــن طـ ـه ــران ب ـقــدر
مـ ــا ي ـف ـع ــل ت ـ ــرام ـ ــب ،وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ً
اإلسرائيلي السابق موشي يعلون معلقا
ّ
على الموضوع" :نشعر اليوم بأن بوتين
هو ملك سورية و بــأن الواليات المتحدة
باتت في موقع المنسحب من المنطقة".
ً
قد تتساء لون كيف يكون ذلك صحيحا
ف ـي ـمــا ت ــم اس ـت ـق ـب ــال ت ــرام ــب ب ـ ـحـ ــرارة فــي
الـ ـق ــدس وفـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى الـ ـس ــواء؟
فبعكس أو بــا مــا و خـطــو طــه ا لـحـمــر ،أطلق
تــرا مــب ا ل ـصــوار يــخ عـلــى قــا عــدة عسكرية
سورية استخدمت األسلحة الكيميائية،
كما أنه ّ
سرع وتيرة الحرب التي سبق أن
أطـلـقـهــا أوبــامــا ضـ ّـد "داع ــش" فــي الـعــراق
وس ــوري ــة ،ولـكــن م ــذاك أرب ــك قـصــر تركيز
تــرا مــب وأداؤه المضطرب حلفاء الشرق
ً
األوسـ ــط وأث ـل ــج ص ــدور خ ـصــومــه تـمــامــا
كما فعل مع آسيا وأوروبا .وما زال العالم
يـنـتـظــر رؤي ــة ن ـتــائــج مـلـمــوســة لـعــاقــاتــه
الشخصية مع بوتين وأردوغان والعاهل
الـ ـ ـس ـ ـع ـ ــودي الـ ـمـ ـل ــك مـ ـحـ ـم ــد ب ـ ــن س ـل ـم ــان
والصيني شي جين بينغ.
ً
فـبـعــدمــا انـتـصــر تــرامــب عـسـكــريــا ضد
ً
"داع ـ ـ ــش" ،ل ــم ي ـظ ـهــر اه ـت ـم ــام ــا ف ــي ات ـبــاع
اسـتــراتـيـجـيــةٍ واض ـحــة لـلـحــؤول دون أي
ت ـم ـ ّـر د ج ـه ــادي ف ــي ا لـمـسـتـقـبــل ،وال حتى
عمل مع السعودية لتطوير استراتيجية
واضـ ـح ــة إليـ ـق ــاف الـ ـتـ ـم ــدد اإلي ـ ــران ـ ــي فــي
المنطقة .وأظهر الرئيس األميركي نفسه-
عـلــى عـكــس بــوتـيــن ال ــذي وقــف بـشــدة مع
ً
حليفه األ س ــد -ق ــادرا عـلــى خـيــا نــة حلفاء
ّ
أميركا من األكراد والسوريين الذين تولوا
معظم المعارك ّ
ضد "داعش".
وق ــد الح ــظ الـسـنــة ال ـعــرب مــن أصــدقــاء
أميركا هــذا التناقض فــي مــوا قــف ترامب
وص ــاب ــة م ــواق ــف بــوت ـيــن ،وه ــم ي ــدرك ــون
ف ــي أي ات ـج ــاه ت ـس ـيــر األمـ ـ ــور :ات ـف ـقــت كــل
م ــن روس ـي ــا وم ـصــر ال ـي ــوم ع ـلــى مـشــاركــة
مجالهما الجوي وقواعدهما العسكرية
وذلـ ــك ب ـعــد خ ـم ـســة ع ـق ــود م ــن ط ــرد أن ــور
السادات للسوفيات.

ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ــك ي ـت ـخ ـبــط ت ــرام ــب فــي
مشاكله السياسية من أوروبا إلى الشرق
األوس ـ ـ ــط إل ـ ــى آسـ ـي ــا ع ـب ــر دب ـلــومــاس ـي ـتــه
الـقــاسـيــة وتــوجـيـهــه اإله ــان ــات إل ــى وزيــر
خارجيته وعبر تغريداته التي تنال من
مصداقية فريقه.
ً
ففي الشرق األوسط ،وبدال من أن يمسك
الرئيس األميركي بزمام الصفقات الكبرى،
رأي ـنــاه يـتـخـلــى عــن الـمـفــاتـيــح األســاسـيــة
ً
مـجــانــا ،وعـبــر اعـتــرافــه بــالـقــدس عاصمة
إل ســرا ئـيــل مــن دون التمييز بين األ قـســام
العربية واليهودية ،منح رئيس ا لــوزراء
ً
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو انتصارا
ً
كبيرا من دون أن يطلب منه أي شيء في
ّ
الـمـقــابــل .وفــي الــوقــت عينه حــطــم تــرامــب
جهود صهره بــإ عــداد "أ كـبــر صفقة سالم
ّ
ّ
ويصر الفلسطينيون اآلن ً على أن
للقرن"،
الواليات المتحدة ما عادت راعية نزيهة
ل ـل ـس ــام ولـ ــم ت ـع ــد ت ـت ـم ـتــع بــال ـم ـصــداق ـيــة
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،ويـ ـح ــاول ــون إضـ ـف ــاء الـصـفــة
ا لــدو ل ـيــة عـلــى ّ
أي م ـفــاو ضــات مستقبلية
للسالم.
ّ
وفي ما يتعلق بروسيا وسورية وإيران
ً
ّ
تبين أن أسلوب ترامب كان أكثر تدميريا،
ّ
ّ
المتخيل بـعــا قــةٍ حميمة
ذ لــك أن إ يـمــا نــه
ً
مــع بــوتـيــن جـعـلــه مـعــرضــا لـتــاعــب قــائــد
ً
الكرملين به ،خصوصا أن األخير يجيد
هذه اللعبة ببراعة.
فقد قبل ترامب بصفقات مع موسكو
تطلق يد إ يــران في سورية على الحدود
مع إسرائيل ،وهكذا أصبح بوتين القوة
التي ال يمكن تجاهلها في المنطقة ،والتي
على كل القادة الرجوع إليها من الرياض
إلى القاهرة إلى ليبيا إلى أنقرة إلى رام
ال ـل ــه إلـ ــى إس ــرائ ـي ــل ل ـص ـيــاغــة االت ـف ــاق ــات
الجيوسياسية الجديدة.
أوب ــام ــا ف ـتــح ال ـب ــاب لــروس ـيــا وه ــا هــو
ً
الرئيس ترامب يترك الباب هذا مفتوحا
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ــه ،ويـ ـح ــاول ال ـج ـم ـيــع فــي
المنطقة ،من عرب وأ كــراد وإسرائيليين،
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع حـقـبــةٍ
جديدة لم تعد الواليات المتحدة مصدر
النفوذ األساسي فيها ،ويتساء ل الجميع
مــن دون أي ت ـفــاؤل ب ـهــذا ا ل ـشــأن عـمــا إذا
كانت السياسة األميركية ستستفيق من
سباتها لتعود إلى موقعها في الواجهة
في عام .2018
* "فيالديلفيا إنكوايرير"

ترامب تخبط
في مشاكله
السياسية من
أوروبا إلى
الشرق األوسط
إلى آسيا عبر
دبلوماسيته
القاسية
وتوجيهه
اإلهانات لوزير
خارجيته

ّ
تسابق الـكــتــاب ورواد الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي تحديد
األخبار التي القت رواجا في برامج "السوشيال ميديا" خالل
عام  ،2017ومن خالل أكثر من "هاشتاق" أو "وسم" كما يسمى
بلغتنا العربية ،كانت المواضيع التالية:
• فــي الشهر األول مــن عــام  2017وقــع الرئيس األميركي
ترامب قــرارا تنفيذيا لمنع دخــول مواطني ست دول بصفة
مؤقتة وهــم مــن الــدول ذات الغالبية المسلمة إلــى الــواليــات
المتحدة ،فانطلق "هاشتاق" حول قرار ترامب منع المسلمين
من دخــول أميركا ليصل إلــى أكثر من ستة ماليين ونصف
طبقا لـ"البي بي سي" خالل أسبوع من صدور القرار.
• وبتعيين أنطونيو غوتيريس األمين العام الجديد لألمم
المتحدة انطلق "هاشتاق" "اإلنسانية" مصاحبا األزمات التي
أثقلت كاهل األمين العام ونشطاء العمل اإلنساني ،كالتطهير
العرقي واإلبادة للروهينغا في ميانمار ،باإلضافة إلى انتشار
الكوليرا والمجاعة في اليمن ومعاناة ثمانية ماليين يمني،
أضف إلى ذلك الجئي سورية واستكمال الجهود اإلنسانية
التي انطلقت من الكويت "عاصمة اإلنسانية".
• وفي  5يونيو انتشر "هاشتاق" األزمة الخليجية كسالح
ً
ً
ذي حدين ،موحدا المواقف أحيانا وشاقا الصفوف أحيانا
أخــرى .وفي الشهر ذاتــه وافــق مجلس النواب المصري على
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ،األمر الذي أدى
إلى نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى
المملكة العربية السعودية.
• وقبل منتصف شهر يونيو وطبقا ألوامر ملكية تم تعيين
محمد بــن سلمان وليا للعهد ،وانتشر "هــاشـتــاق" مــن أهل
الخليج مباركا لألمير الشاب بالغا أكثر من نصف مليون
تغريدة طبقا لموقع الـ"بي بي سي".
• وفي شهر يوليو وعند إعالن رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي تحرير الموصل من تنظيم داعش أطلق المغردون
"هاشتاقا" حــول النصر ،بعدها بأربعة اشهر أعلنت قوات
سورية الديمقراطية طردها لمسلحي داعش أيضا من الرقة.
• وفــي شهر سبتمبر صــدر ق ــرار مــن الملك سلمان بن
عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بإصدار رخصة لقيادة
السيارات ،وبموجب القرار ستصدر رخص القيادة بمنتصف
هــذا العام  ،2018فانطلق هاشتاق "الملك ينتصر لقيادة
المرأة" حتى بلغ أكثر من سبعمئة ألف تغريدة (بي بي سي).

سذاجة ترامب
جعلت بوتين
القوة التي ال
يمكن تجاهلها
في المنطقة
والتي على كل
قادة الشرق
األوسط
الرجوع إليها

• وتـصــاعــدت الـتـغــريــدات حــول أح ــداث عــديــدة كاستقالة
ال ـحــريــري ،وانـفـجــار مسجد الــروضــة بـسـيـنــاء ،ومـقـتــل علي
عبدالله صــالــح ،وانتهى الـعــام باعتراف الــواليــات المتحدة
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،األمر الذي أشعل مواقع التواصل
االجتماعي في أكثر من مليون ونصف تغريدة ،وعادت كلمات
أحمد مطر لتصبح جزءا من التغريدات:
يا قدس يا سيدتي معذرة
فليس لي يدان وليس لي أسلحة
كل الذي أملكه لسان
والنطق به يا سيدتي أسعاره باهظة
والموت بالمجان!
ورغم األحداث يبقى "هاشتاق" اإلنسانية متصدرا وسائل
التواصل االجتماعي ،ويستمر دور الكويت في تخفيف معاناة
الالجئين وضحايا الحروب والكوارث بشتى أنواعها.

ةديرجلا

•
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اقتصاد
السيولة في صناديق االستثمار ...بال حد أدنى
«لزيادة أحجام التعامالت واالستفادة من الفرص المتاحة»
عيسى عبدالسالم

في حالة انخفاض وتراجع
األسواق ،فإنه في األساس
ترتفع نسب السيولة المتوفرة
لدى مديري المحافظ والصناديق
االستثمارية.

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»،
إن هيئة أسواق المال أتاحت فرصة
ج ـي ــدة ل ـل ـص ـنــاديــق االس ـت ـث ـمــاريــة
لالستفادة من الفرص المتاحة في
بــورصــة الكويت ل ــأوراق المالية،
ألنـ ـه ــا ت ــرك ــت ه ــام ــش االح ـت ـف ــاظ
بــال ـس ـيــولــة و«ال ـ ـكـ ــاش» ب ـيــد مــديــر
الصندوق دون التقيد بحد أدنى.
وأضــافــت الـمـصــادر ،أن مديري
الصناديق التزموا خــال الفترات
ال ـم ــاض ـي ــة ب ـح ــد أدن ـ ــى لـمـسـتــوى
السيولة المتوفرة لديهم اليقل عن
 25في المئة من رأسمال الصندوق
لمواجهة عمليات االسترداد ،التي
ت ـط ـلــب م ــن ق ـب ــل ح ـم ـلــة ال ــوح ــدات
ودفــع االلـتــزامــات المستحقة على
ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق ،م ــوضـ ـح ــة أن ه ــذه
الخطوة تدعم زيادة نسب السيولة
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرة فـ ــي سـ ـ ــوق األوراق
المالية .
وذكــرت المصادر ،أنــه في حالة
انـخـفــاض وتــراجــع األسـ ــواق ،فإنه
في األســاس ترتفع نسب السيولة
الـمـتــوفــرة ل ــدى مــديــري المحافظ
وال ـص ـنــاديــق االس ـت ـث ـمــاريــة ،على
اعتبار أن الجميع يخشون تكبد

الخسائر ويفضلون االنتظار إلى
حـيــن ات ـضــاح األم ــور أو إل ــى حين
تلوح فرص استثمارية جيدة يمكن
أن تحقق له عوائد جيدة.
وأش ـ ــارت إل ــى أن هـيـئــة أس ــواق
ال ـمــال وب ــورص ــة الـكــويــت ل ــأوراق
المالية تدفعان إلــى زيــادة أحجام
الـسـيــولــة مــن خ ــال تكليف شركة
بــورصــة الـكــويــت لـ ــأوراق المالية
إعـ ـ ـ ــداد خ ـط ــة م ــن أج ـ ــل ذل ـ ــك ،وت ــم
تقديمها والموافقة عليها في وقت
سابق.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر ،أن البنية
التحتية ،التي تقوم بها البورصة
ً
ح ــالـ ـي ــا وفـ ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة
سـتـســاعــد بـشـكــل كـبـيــر ف ــي زي ــادة
ً
الـسـيــولــة ،خـصــوصــا بـعــد تقسيم
الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـت ـيــة إلـ ــى  3أسـ ــواق
ً
ودخ ـ ــول مـنـتـجــات ج ــدي ــدة ،عـلـمــا
أن زيــادة أحجام السيولة مرهون
بزيادة الثقة باالقتصاد.
وذكـ ـ ــرت أن عـ ــدم ت ـحــديــد حد
ادنـ ـ ـ ـ ــى لـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـسـ ـي ــول ــة
المتوفرة لدى صناديق االستثمار
فــي ضــوء النتائج التي حققتها
ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة خ ــال فـتــرة

«نزع الملكية» :إنجاز  1607معامالت
في ديسمبر الماضي
أعـلـنــت إدارة ن ــزع الملكية للمنفعة الـعــامــة ،أن
إجمالي المعامالت الصادرة والواردة ،التي أنجزتها
اإلدارة ،خالل ديسمبر الماضي بلغ  1607معامالت.
وقـ ــال مــديــر اإلدارة ف ـهــد ال ـش ـع ـلــة ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ،إن «عـ ــدد ال ـش ـه ــادات الـ ـص ــادرة لــأفــراد
والـمــؤسـســات بـلــغ خ ــال ديسمبر الـمــاضــي 1443
مـعــامـلــة ،و 90كـتــابــا صـ ــادرا لـ ـل ــوزارات والـجـهــات
الحكومية».

وأضـ ـ ـ ــاف ال ـش ـع ـل ــة أن «اإلدارة أصـ ـ ـ ــدرت خ ــال
ديسمبر الماضي كتابي تثمين ،ومثلهما إلعــادة
نظر لألفراد».
وت ـ ـهـ ــدف اإلدارة إل ـ ــى ن ـ ــزع م ـل ـك ـيــة الـ ـعـ ـق ــارات
واألراض ـ ـ ــي واالس ـت ـي ــاء عـلـيـهــا مــؤق ـتــا للمنفعة
العامة ،بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
والمجلس البلدي ،وتحديد المخصصات المالية
للتعويضات المقررة.

ً
التسعة أشهر ،وتحديدا الشركات،
التي ضمن مؤشر  S&Pلألسهم
ال ـكــوي ـت ـيــة ،يـشـيــر إل ــى أن هـنــاك
ف ــرص ــة ل ـض ـمــان تـحـقـيــق نـتــائــج
نهائية مميزة متفوقة عن السنة
ال ـمــال ـيــة ال ـم ـمــاث ـلــة ،إض ــاف ــة إلــى
وجــود عــدة تفسيرات تشير إلى
نمو حجم الـتــوزيـعــات السنوية
ً
للشركات القيادية ،وخصوصا
تلك الشركات ،التي قامت ببيع
جزء من حصصها على
م ـس ـت ـث ـم ــري ــن ج ــدد
كـشــركــة «أمــريـكــانــا»
و«زين».
وبحسب معلومات
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ق ــريـ ـب ــة
الـ ـصـ ـل ــةُ ،عـ ـل ــم أن بـعــض
شركات االستثمار نجحت
في استقطاب وضخ سيولة
ج ــدي ــدة ف ــي ص ـن ــادي ــق تـحــت
إدارتها ،تقدر بنحو  10ماليين
ً
ً
دي ـن ــار ،م ــا ُي ـعــد ت ـفــاعــا واض ـحــا
ل ـط ـل ـبــات ه ـي ـئــة االس ـت ـث ـم ــار عـلــى
بعض الصناديق االستثمارية ،التي
تساهم فيها بشأن استقطاب أموال
جديدة لمعادلة النسب المحددة في

رأس المال ،السيما أن مساهمتها
في بعض هذه الصناديق تجاوزت
مــا نسبته  75فــي المئة ،فــي حين
تشدد الئحة هذه الصناديق على
أن تـ ـك ــون ح ـص ــة ال ـه ـي ـئ ــة  50فــي
المئة ،مقابل نفس الحصة لبقية
المساهمين.

الـديـنـار الـكـويـتـي
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هيئة أسواق المال لـ «اتحاد االستثمار»:
التزموا باتفاقية عضوية البورصة
تعميم رسمي شدد على أنها معتمدة من مجلس المفوضين
●

محمد اإلتربي

حسمت هيئة أسواق المال بشكل قاطع ملف اتفاقية
ً
عضوية البورصة ،إذ خاطبت رسميا اتحاد شركات
االستثمار ،بالتشديد على ضرورة االلتزام باالتفاقية
ً
وتطبيقها كما هي ،إذ إن الهيئة أقرتها قانونيا.
وحصلت «الجريدة» على كتاب رسمي موجه من هيئة
أسواق المال إلى اتحاد شركات االستثمار ،أكد فيه
مثنى الصالح رئيس قطاع األسواق اآلتي:
السادة اتحاد شركات االستثمار ،باإلشارة إلى ملف
اتفاقية عضوية البورصة ،وبعد االطالع على ما ورد
في مراسالتكم ،التي تضمنت بعض المالحظات على
ً
االتفاقية واستنادا إلــى المواد « 38و »41من القانون
 7لعام  2010بشأن إنشاء هيئة أســواق المال ونشاط
األوراق المالية ،وتعديالته نود إفادتكم باآلتي:
ت ـعــد ال ـب ــورص ــة ال ـس ـيــاســات واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة ،وتشمل هذه
السياسات واإلجراءات على وجه الخصوص مايلي:
 - 1االتفاقية التي تبرم بين البورصة وأعضائها أو
وكالة المقاصة وصانع السوق والمصدرين لــأوراق
المالية مقبول تداولها في البورصة بما يشمل إقرار
المتعاقدين مع البورصة وااللتزام بقواعد وإجــراءات
العمل لديها.
 - 2اإلعالن عن اإلفصاحات ونشر المعلومات.

 - 3إدارة المخاطر والشكاوى وأعمال المراقبة.
 - 4التأديب والمصاريف والرسوم.
 - 5قواعد السلوك المهني ،التي تطبق على أعضاء
مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.
وبناء على حكم البند األول من المادة المذكورة أعاله،
فقد قامت شركة البورصة بإعداد مسودة االتفاقيات،
التي تبرم بينها وبين أعضاء البورصة ،وتم اعتمادها
من قبل مجلس المفوضين وعليه تؤكد الهيئة ضرورة
االلتزام بما ورد في االتفاقية من شروط وأحكام.
في المقابل ،خاطب اتحاد شركات االستثمار الشركات
األعـضــاء بأنه ورده رد نهائي من هيئة أســواق المال
بخصوص اتفاقية الـبــورصــة ،وأك ــد االت ـحــاد خاللها
ً
ضررورة االلتزام بها وتوقيعها استنادا إلى قرار الهيئة.
ول ـفــت االتـ ـح ــاد ألع ـضــائــه م ــن خ ــال األم ـي ــن ال ـعــام
ً
د .رمضان الشراح إلى أنه انطالقا من حرص االتحاد
على كل التطورات في هــذا الـشــأن« ،فإننا نــود اإلفــادة
بأن الهيئة أوضحت أن اتفاقية أعضاء البورصة ،التي
عرضتها شركة البورصة هي حاصلة على االعتماد
والـمــوافـقــة السابقة مــن مجلس المفوضين ،بالتالي
وجب االلتزام بها ،وبما جاء فيها من شروط وأحكام».
ون ـبــه االت ـح ــاد األع ـض ــاء وال ـش ــرك ــات ،ال ـتــي ل ــم تقم
بتوقيعها حتى اآلن إلى االلتزام بها وتوقيعها ،إذ إن
اعتمادها من مجلس المفوضين أعطاها القوة القانونية
وصفة اإللزام والوجوب.

ً
«موديز» :برميل النفط بين  40و 60دوالرا في 2018

أفادت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس
بأنها تتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين
 40و 60دوالرا للبرميل في  ،2018مضيفة
أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعي األميركية
ستكبح األسعار حتى مع ارتفاع الطلب.
وأضــافــت مــوديــز« :مــن المرجح أن تظل
األسعار في نطاق محدود ،وربما تتقلب،
بفعل مــزيــج مــن زي ــادة اإلن ـتــاج الصخري
األميركي ،وانخفاض اإلم ــدادات العالمية،
وإن كــانــت ال ت ــزال كـبـيــرة ،وع ــدم االمـتـثــال

الـمـحـتـمــل بـتـخـفـيـضــات اإلنـ ـت ــاج الـمـتـفــق
عليها ،خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب».
وأش ــارت الــى أن أسـعــار النفط ارتفعت
في أواخــر  2017بدعم من توقعات تمديد
«أوبك» اتفاقها لخفض اإلنتاج و»اضطرابات
سياسية» في منطقة الشرق األوسط.
على صعيد التعامالت ،تراجعت أسعار
النفط صباح أمس ،لكن الخام األميركي ال
يزال أعلى  60دوالرا ،في ظل مخاوف من أن
االحتجاجات في إيران قد تؤدي إلى تعطل

اإلمدادات من ثالث أكبر عضو في «أوبك».
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت حـ ـصـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـق ـ ـت ـ ـلـ ــى خـ ــال
االضطرابات فى ايران ،حيث اشتبكت قوات
االمن مع المتظاهرين فى ظاهرة نادرة على
االستياء مع قادة البالد التي تضخ نحو 3.8
ماليين برميل يوميا.
ورغم انضمام روسيا الى اتفاق خفض
اإلنتاج فإن إنتاجها من النفط خالل العام
الماضي بلغ مستوى قياسيا عند 10.98
ماليين برميل يوميا.

وتــراجــع سعر خــام برنت  0.4فــي المئة
إلى  66.59دوالرا للبرميل ،في الساعة 02:22
مساء بتوقيت مكة المكرمة ،كما انخفضت
العقود اآلجلة لخام نايمكس تسليم فبراير
 0.3في المئة إلى  60.24دوالرا للبرميل.
جدير بالذكر أن سعر النفط في بورصة
ن ـيــويــورك ارت ـف ــع  12ف ــي الـمـئــة خ ــال عــام
 ،2017مع موافقة منظمة «أوبك» وحلفائها
بقيادة روسيا على تقليص اإلمدادات.

١٠
اقتصاد
«بتكوين» تبدأ  2018أدنى من  13ألف دوالر
ةديرجلا
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حصتها تتراجع إلى  %35و«إثريوم» تستعيد لقب ثاني أكبر عملة رقمية
ارتفعت العملة الرقمية
«إثريوم» إلى مستوى
قياسي أعلى من  900دوالر،
لتستعيد وصافة ترتيب أكبر
العمالت الرقمية في العالم
من منافستها «ريبل» فترة
وجيزة .وخالل تعامالت
أمس ،ارتفعت «إثريوم»
بنسبة ً  %13.05إلى 874
دوالرا ،بعدما المست 914
ً
دوالرا في وقت سابق من
التعامالت.

ان ـخ ـف ـضــت "ب ـت ـك ــوي ــن" أدن ـ ــى م ــن 13
ألــف دوالر وبنسبة  6في المئة ،بعدما
ب ــدأت الـعــام الـجــديــد على تــراجــع للمرة
األولـ ــى مـنــذ  2015مــواص ـلــة ابـتـعــادهــا
عــن المستوى الـقـيــاســي ،ال ــذي سجلته
منتصف الشهر الماضي قــرب  20ألف
دوالر.
وخـ ـ ــال تـ ـع ــام ــات ،أمـ ـ ــس ،تــراج ـعــت
ً
العملة الرقمية األوســع انتشارا بنسبة
ً
 2.05في المئة إلى  13138دوالرا ،بعدما
ً
المـســت  12955دوالرا فــي وق ــت سابق
من التعامالت.
وب ــذل ــك ت ــراج ـع ــت ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة
لـ"بتكوين" إلى  220مليار دوالر ،ما يشكل
حصة نسبتها نحو  35.5في المئة من
إجمالي ســوق العمالت الرقمية البالغ
 620م ـل ـيــار دوالر ،ب ـعــدمــا تـخـطــت 50
ً
فــي الـمـئــة خــال الـشـهــر الـمــاضــي ،وفـقــا
لبيانات موقع "كوين ماركت كاب".
وتــأتــي هــذه البداية الهزيلة للعام
ال ـج ــدي ــد ب ـعــدمــا ارت ـف ـع ــت "ب ـت ـكــويــن"
بنسبة  3.6في المئة في أول أيام 2017
ً
لتسجل  998دوالرا ،قبل أن تنهي العام

الماضيين إال أن أغلبهم حققوا مكاسب
ك ـب ـيــرة بـفـضــل االرتـ ـف ــاع الـ ــذي سجلته
العملة الرقمية خــال الــربــع األخـيــر من
عام .2017
في المقابل ،ارتفعت العملة الرقمية
"إثــريــوم" إلى مستوى قياسي أعلى من
 900دوالر ،لتستعيد وصافة ترتيب أكبر
العمالت الرقمية في العالم من منافستها
"ريبل" فترة وجيزة.
وخـ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــامـ ــات أمـ ـ ـ ــس ،ارت ـف ـع ــت
"إث ــري ــوم" بنسبة  13.05فــي الـمـئــة إلــى
ً
ً
 874دوالرا ،بعدما المست  914دوالرا
في وقت سابق من التعامالت.
وق ـف ــزت الـقـيـمــة الـســوقـيــة ل ــ"إث ــري ــوم"
إلـ ــى  88م ـل ـيــار دوالر ق ـبــل أن تـتــراجــع
ً
إلى  84.5مليار دوالر تزامنا مع تعزيز
"ريبل" لمكاسبها إلى  4في المئة ما قفز
بقيمتها السوقية أعلى  90مليار دوالر.
وساهمت مكاسب "إثــريــوم" و"ريبل"
فـ ــي ت ـق ـل ـيــص ه ـي ـم ـنــة "بـ ـتـ ـك ــوي ــن" عـلــى
سوق العمالت الرقمية ،حيث انخفضت
حصتها به إلى أقل من  36في المئة عند
أدنى مستوياتها على اإلطالق.

على مكاسب فاقت  1300في المئة.
وب ـف ـضــل األداء ال ـم ـم ـيــز ل ــ"ب ـت ـكــويــن"
خالل عام  ،2017يمكن أن تؤمن اليابان
وغيرها من األسواق الرئيسية للعمالت
الرقمية دفعة اقتصادية إضافية خالل
العام الجديد.
ويتوقع محللو مقدم الخدمات المالية
"ن ـ ــوم ـ ــورا" إض ــاف ــة م ـكــاســب "ب ـت ـكــويــن"
المسجلة على مــدار  2017ما يصل إلى
 0.3ف ــي الــزم ـئــة لـنـمــو ال ـنــاتــج المحلي
اإلجمالي الياباني خالل السنة الجديدة.
وقال المحللون في مذكرة لهم الجمعة
الماضية ،إن ارتفاع قيم األصــول ً
غالبا
ما يؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي،
ً
األمر المعروف أيضا باسم تأثير الثروة.
وت ــابـ ـع ــوا :نـ ـق ــدر ت ــأث ـي ــر ال ـ ـثـ ــروة مــن
مـكــاســب ت ــداول "بـتـكــويــن" الـتــي حققها
المستثمرون اليابانيون منذ بداية السنة
المالية  ،2017وتشير هــذه التقديرات
إلى زيادة محتملة إلنفاق المستهلكين
تتراوح بين  23.2مليار إلى  96مليار ين.
ورغــم الـخـســارة الـتــي شهدها بعض
مستثمري "بتكوين" خــال األسبوعين

الهند :ليست عملة أو أداة مالية شرعية
أكــد وزيــر المالية الهندي ،أرون جايتلي ،رفضه اعتبار
"بتكوين" عملة أو أي أداة مالية شرعية داخل البالد ،مشددا
على المخاطر التي تنطوي على تبني العمالت الرقمية خالل
جلسة استماع علنية بالبرلمان الهندي.
ونقلت الصحيفة المحلية (زيبيز) عن جايتلي قوله إن
"بتكوين" أداة ال تتحلى بالشرعية داخل بالده ،مشيرا إلى
تبني البنك المركزي الهندي لموقف مشابه منذ فترة بعيدة.
يأتي ذلك ،بعدما قال في ديسمبر الماضي ،إن الحكومة

«بتكوين» تفقد بريقها في أعين الجماعات اإلجرامية

مستمرة في خطتها لتنظيم صناعة العمالت الرقمية الوليدة
ِّ
والمتنامية ،مشيرا إلى عكوف الهيئات المختصة على سن
بعض التوصيات ،مؤكدا في الوقت ذاته عدم االعتراف بها
كعمالت قانونية ،لحين إشعار آخر.
وكشف عن منح الوزارة تراخيص إلحدى عشرة بورصة
لتداول العمالت الرقمية ،وهو ما يأتي بعد سعي السلطات
الضريبية للنظر فــي احتماالت التهرب الضريبي لعمالء
عدد من البورصات.

ت ــواص ــل "ب ـت ـك ــوي ــن" فـ ـق ــدان بــري ـق ـهــا ف ــي أع ـيــن
الجماعات اإلجــرامـيــة التي كانت مــن أوائ ــل وأكثر
المعجبين بـهــا ،فــي ظــل انـتـعــاش إح ــدى العمالت
الرقمية البديلة ،وفق تقرير لـ"بلومبرغ".
وصممت عمالت رقمية خاصة ،مثل "مونيرو"،
بهدف تجنب عملية التعقب التي تقوم بها السلطات.
وعـلــى م ــدار الـشـهــريــن الماضيين ارتـفـعــت بشكل
متسارع ،في ظل تبني سلطات إنفاذ القانون حول

العالم أدوات برمجية لمراقبة مستخدمي "بتكوين".
وأخ ـ ـيـ ــرا أص ـب ـح ــت ش ــرك ــات ال ـت ـح ـل ـيــل واألم ـ ــن
السيبراني ،مثل "تشاينا ليسيس" ،أكثر قدرة على
تخطي ال ـحــواجــز الــرقـمـيــة الـمــرتـبـطــة بالعمليات
اإلجرامية وغسل األم ــوال ،كما باتت أكثر دقــة في
تحذير البورصات لمنع بعض المعامالت.
يأتي ذلك ،بعدما تزايدت الهجمات اإللكترونية
التي يستخدم خاللها المهاجمون برمجيات خبيثة

الب ـت ــزاز ضـحــايــاهــم ،مـقــابــل دف ــع فــديــة بالعمالت
الرقمية الستعادة بياناتهم.
وفي  18من الشهر الماضي بلغ معدل الهجوم
على المواقع اإللكترونية  190ألف موقع في الساعة
ال ــواح ــدة ،ب ـهــدف حــث خـ ــوادم وأج ـه ــزة زوار هــذه
المواقع على تعدين "مــونـيــرو" ،التي تفوقت على
"بـتـكــويــن" مــن حـيــث األداء خ ــال األش ـهــر األخـيــرة
من .2017

ماذا قالوا عن «بتكوين» خالل العام الذي شهد صحوتها؟
فــي وقــت أذهـلــت "بتكوين" العالم
بـمـكــاسـبـهــا ومـسـيــرتـهــا الـصـعــوديــة
خالل عام  ،2017كانت العملة الرقمية
المواضيع األكـثــر إث ــارة للجدل
بين
ً
والتخوف أيضا على مدار العام ذاته.
واخـ ـتـ ـلـ ـف ــت آراء ك ـ ـبـ ــار الـ ـخـ ـب ــراء
والـ ـمـ ـص ــرفـ ـيـ ـي ــن واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـيـ ــن،
فـبـعـضـهــم أك ــد أن الـحـكـمــة تقتضي
بــا حـتـفــاظ المستثمرين بحيازاتهم
من العملة الرقمية ،فيما حذر آخرون
م ــن مـخــاطــر مـحـتـمـلــة جـ ــراء الـهــوس
بـ"بتكوين" وأخواتها ،بحسب تقرير
لـ"كوين دسك".

المعارضون
بيتر شيف

 رئ ـيــس شــركــة "ي ـ ــورو باسيفيككــاب ـي ـتــال" واح ـ ــد م ــن ال ـق ــائ ــل الــذيــن
توقعوا أزمة اإلسكان عام  ،2008ورغم

ً
أنه كان متفائال إزاء الذهب إال أن رأيه
يختلف عندما يتعلق األمر بالعملة
الرقمية.
 ال يـ ـت ــوق ــع "ش ـ ـ ـيـ ـ ــف" اسـ ـتـ ـف ــادةال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن مـ ــن "بـ ـتـ ـك ــوي ــن" رغ ــم
م ـكــاســب ال ـب ـعــض م ـن ـهــا ،إذ ي ــرى أن
معظمهم لن يتمكنوا من بيعها في
الوقت المناسب لذلك.

جيمي ديمون

بشأن مسار "بتكوين" تقترن بتوقعات
ع ــدم تـبـنـيـهــا ع ـلــى ن ـطــاق واسـ ــع كي
تصبح عملة حقيقية.
 أضاف مؤسس صندوق التحوط"ب ـ ــري ـ ــدج ووت ـ ـ ــر أس ــوشـ ـيـ ـت ــس" أن ـهــا
ً
ليست مـخــز نــا للقيمة أل نـهــا متقلبة
بخالف الذهب ،عالوة على أنها سوق
للمضاربة مما يؤكد أنها فقاعة.

جون هاثاواي

 ف ــي م ـن ـت ـصــف سـبـتـمـبــر عـنــدمــااقتربت "بتكوين" مــن  4آالف دوالر،
وصفها الرئيس التنفيذي لمصرف
"ج ـي ــه ب ــي مـ ــورغـ ــان" ب ــأن ـه ــا وسـيـلــة
لــاح ـت ـيــال وف ـقــاعــة أسـ ــوأ م ــن هــوس
"التوليب".

 تـ ـص ــريـ ـح ــات ك ـ ــل م ـ ــن "دال ـ ـي ـ ــو"ً
و"دي ـمــون" القــت تأييدا مــن مستثمر
الذهب لدى "توكفيل" إلدارة األصول،
الـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
ً
بـ"النفايات" ،قائال ،إن الشركة لن تولي
االهتمام لغير المعدن النفيس".

راي داليو

غوردون بلفور

 بـعــد أي ــام قليلة مــن تصريحات"دي ـم ــون" ق ــال "دال ـي ــو" ،إن التكهنات

 أكـ ـ ـ ــد أحـ ـ ـ ــد أشـ ـ ـه ـ ــر م ـس ـت ـث ـم ــريومحتالي الـســوق األمـيــركــي الملقب

بـ"ذئب وول ستريت" أن "بتكوين" ما
ً
هي إال وسيلة احتيال بالفعل ،مطالبا
بضرورة الحذر إزاء االستثمار بها،
ً
الحتمال تالشي قيمتها سريعا.

وارن بافيت

 وصف المستثمر المحنك وواحدمــن أغـنــى الــرجــال فــي الـعــالــم العملة
ً
الرقمية بـ"الفقاعة الحقيقية" ،قائال إنه
غير ممكن تقييم "بتكوين".

تيدجان ثيام

 قــال الرئيس التنفيذي لمصرف"كــريــدي ســويــس" إن العملة الرقمية
ت ـس ـهــل ال ـم ـع ــام ــات ال ـم ـش ـب ــوه ــة مــا
ً
ً
ً
يجعلها تحديا كبيرا ،معتبرا إياها
ً
مرادفا للمضاربة والفقاعة.

كارل إيكان

 -كسابقيه من رواد "وول ستريت"

يرى الملياردير مؤسس شركة "إيكان
إنتربريسس" أن "بتكوين" هي فقاعة
ً
تــوشــك على االنـهـيــار تـمــامــا كفقاعة
أراضي المسيسيبي.

المؤيدون
بيل ميلر

 كــان للمستثمر األس ـطــوري رأيمغاير ،وبــدأ صندوقه "إم فــي بــي "1
زيادة رهانه على "بتكوين" و"بتكوين
كاش" إلى ما يقرب من نصف أصوله.
 "مـيـلــر" لــم يـبــد تــأيـيــده للعمالتالرقمية علنية فقط ،وإنما أسهب في
تصريحاته للرد على مــن انتقدوها
ً
مثل "بافيت" و"ديـمــون" قائال إن أيا
منهما لم يدرس األمر بدقة.

مايك نوفوغراتز

 -رغم اعتراف المستثمر الملياردير

المشعان يعرض تجارب «األرجان» في «السكنية الخضراء»

بـ ـ ــأن "بـ ـتـ ـك ــوي ــن" دخـ ـل ــت إلـ ـ ــى ن ـطــاق
الفقاعة خالل  ،2017لكنه أعلن أواخر
سبتمبر عزمه إطالق صندوق تحوط
بقيمة  500مليون دوالر للتركيز على
العمالت الرقمية وتقنية "بلوك شين"
الداعمة لها.
ً
 ق ـ ـ ــال "ن ـ ــوف ـ ــوغ ـ ــرات ـ ــز" ن ـ ـصـ ــا فــيتصريحاته قبل أشهر :ستكون هذه
أك ـبــر فـقــاعــة ف ــي حـيــاتـنــا ،واألس ـع ــار
س ـت ــواص ــل االرتـ ـ ـف ـ ــاع ،وي ـم ـك ــن جـنــي
الكثير من األموال خالل هذه المسيرة،
وهذا ما سنفعله.

األكاديميون
أسواث دامودران

 ن ـشــر األسـ ـت ــاذ ال ـمــالــي بـجــامـعــةنـيــويــورك والـمـعــروف بعميد خبراء
ً
التقييم في "وول ستريت" ،مقاال قال
ف ـيــه :ال أعـتـقــد أن ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة

ستصبح فئة من األصول ،وال يمكن أن
تكون سلعة ،فهي غير قابلة للتقييم
أو االستثمار ،فقط يمكن تسعيرها
وتداولها.

نوريل روبيني

 "روب ـي ـن ــي" ه ــو أس ـت ــاذ اقـتـصــادً
ب ـج ــام ـع ــة نـ ـي ــوي ــورك أيـ ـ ـض ـ ــا ،ويـ ــرى
أن "ب ـت ـكــويــن" فـقــاعــة وسـ ــوق عـمــاق
للمضاربة.
 يقول االقتصادي الشهير :ما هوأكـثــر مــن ذلــك بـشــأن "بـتـكــويــن" ،إنها
تستخدم من قبل المجرمين للتواري
عــن األن ـظ ــار ،وأعـتـقــد أن الـمــزيــد من
البلدان ستقتفي أثر الصين في حظر
بورصات تداولها.
(أرقام)

أسعار صرف العمالت العالمية

خالل حلقة نقاشية لمعهد الكويت لألبحاث العلمية
فــي أمـسـيــة "بـيـتـشــا كــوت ـشــا" ،ال ـتــي نظمها معهد
ال ـكــويــت لــأب ـحــاث الـعـلـمـيــة ب ـع ـنــوان "حـ ــوار الـحـفــاظ
على الطاقة" ،عرض الرئيس التنفيذي ونائب رئيس
مجلس إدارة شــركــة األرجـ ــان العالمية الـعـقــاريــة ،م.
خالد المشعان ،تجارب الشركة في تطوير المشاريع
ال ـخ ـضــراء بــالـكــويــت وسـلـطـنــة ع ـم ــان ،حـيــث نجحت
الشركة في تحقيق وفورات كبيرة في استهالك الطاقة
والمياه.
بدأ المشعان حديثه بتقديم مشروع مركز أرجان
لــأعـمــال ،حيث حــازت الشركة التصنيف البالتيني
األعلى في شهادة القيادة بمجال الطاقة والتصميم
ال ـب ـي ـئــي ( )LEEDم ــن ال ـم ـج ـلــس األم ـي ــرك ــي لـلـمـبــانــي
ال ـصــدي ـقــة لـلـبـيـئــة ( ،)USGBCالـ ــذي ُي ـعــد التصنيف
الرئيسي في العالم ،عن مقرها في المركز.
وق ــال" :تــم تصميم مــركــز أرج ــان لــأعـمــال بمفهوم
تحقيق اإلنتاجية والنمو واالستدامة ،وهو ما انعكس
فــي هندسته المعمارية ا لـتــي تــو فــر بيئة مجتمعية
تجمع بين العمل وأسلوب الحياة داخل مركز تتخلله
ال ـم ـس ــاح ــات ال ـخ ـض ــراء والـ ـم ــراف ــق ال ـص ـح ـيــة ورؤيـ ــة

كاملة على كل ما حول المبنى ،عالوة على الخدمات
المتكاملة لدعم المستأجرين على القيام بأعمالهم".
وأوضح أن "عملية تطوير المبنى وتسليمه كذلك
وفقا لهذا المفهوم ،ليكون التصنيف المتفوق
كانت
ً
دليال على
من المعيار الرئيسي لالستدامة العقارية
ً
تجربتنا الناجحة في المباني الخضراء الفعالة".
مكنت طريقة تطوير مركز أرجان لألعمال من
وقد َّ
تخفيض حجم استهالك الطاقة بنسبة  30في المئة،
وحجم استهالك المياه بنسبة  35في المئة ،وحجم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  40في المئة.
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـم ـش ـع ــان نـ ـج ــاح بـ ـن ــاء مـ ـن ــزل ت ــاون
هاوس وفق معايير " ،"LEEDحيث تمكنت "األرجــان"
من الحفاظ على الطاقة وتخفيض نسب استهالكها
باستخدام األلــواح الشمسية ،وتقنيات إعــادة تدوير
ال ـم ـيــاه ال ــرم ــادي ــة ،وأح ـ ــدث م ــا ت ــم ال ـتــوصــل إل ـيــه في
المواد العازلة والتقنيات األخرى التي توفر الكفاء ة
في استهالك الطاقة ،كاإلضاء ة والتكييف والصرف
الصحي.
وق ــال إن "تكلفة تـطــويــر مـنــزل يحقق ال ـك ـفــاء ة في

ً
المشعان متحدثا خالل الحلقة النقاشية

أسعار صرف العمالت العربية

استهالك الطاقة وفقا لمعايير  LEEDأعلى بنسبة 20
في المئة من تكلفة بناء منزل عادي ،لكن الوفورات في
الصرف المادي على استهالك الطاقة والمياه كبيرة
سنويا في استهالك الكهرباء،
جدا تبلغ  67في المئة
ً
ً
سنويا في استهالك المياه".
و 35في المئة
ً

«كامكو» تعقد ورشة عمل «تطوير اإلدارة الوسطى»
أعلنت شركة كامكو لالستثمار ،عقد ورشة عمل حول "تطوير
اإلدارة الوسطى" ،بالتعاون مع "يوروموني" لحلول التعلم.
وعقدت ورشة العمل في تشيرمانز كلوب ببرج كيبكو ،حصريا
لموظفي "كامكو" ومجموعة شركات "مشاريع الكويت" (القابضة).
وتم تصميم ورشة العمل ،التي استمرت  3أيام ،وقام بإدارتها
سيمون ماكوليف ،بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة
إلدارة فرق العمل ،وتدريب وتطوير أولئك الذين يقدمون تقارير
إلـيـهــم ،وتـعــزيــز روح فــريــق الـعـمــل الــواحــد فــي تنفيذ األه ــداف
المرجوة.
كما وفرت ورشة العمل للمشاركين المهارات الضرورية إللهام
ً
وقيادة اآلخرين ،عبر تحفيز الموظفين واإلدارة ،استنادا إلى
الشخصية القيادية.
وحول ورشة العمل ،قال الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد
في "كامكو" ،فــاروق العومي ،إن "تــزويــد المديرين من ذوي
المستوى المتوسط بالتدريب المناسب لتطوير مهاراتهم
ً
ً
ً
اإلدارية ُيعد أمرا حيويا وضروريا ،في سبيل إعدادهم للقيادة،
ُّ
وتدريبهم على تحمل مستويات أكبر ستقع على عاتقهم في
المستقبل".

أسعار المعادن الثمينة والنفط

المشاركون في ورشة العمل

ةديرجلا
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تراجع حاد للمؤشر السعري وطفيف لـ «الوزني» و«كويت »15
فتور الفت في بداية تعامالت السنة ...وسهم اإلثمار يستحوذ على أكثر من نصف نشاط السوق
علي العنزي

بدأت تعامالت بورصة الكويت
أمس ،وهي
فاترة في جلسة ً
جلسة تعتبر امتدادا لعطلة
رأس السنة الميالدية ،التي
استمرت  4أيام ،وتراجع
النشاط بدرجة كبيرة عدا سهم
«اإلثمار».

سجلت المؤشرات الرئيسية
ً
الثالثة لبورصة الكويت تراجعا
ً
حـ ــادا فــي أول ــى جـلـســاتــه أمــس،
ً
وخ ـصــوصــا الـمــؤشــر الـسـعــري،
ال ــذي فـقــد نـسـبــة  1.5ف ــي المئة
ً
تقريبا بعدما فقد  95.49نقطة،
بـيـنـمــا ت ــراج ــع ال ــوزن ــي بنسبة
ربـ ـ ــع ن ـق ـط ــة م ـئ ــوي ــة هـ ــي نـقـطــة
واح ـ ـ ـ ــدة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 400.43نـقـطــة ،وس ـجــل "كــويــت
 "15خـ ـس ــارة م ـمــاث ـلــة ل ـلــوزنــي
ً
نسبيا تعادل  2.28نقطة ليقفل
في أولى جلساته على مستوى
 912.59نقطة.
وتــراج ـعــت حــركــة ال ـت ــداوالت
م ـق ــارن ــة م ــع مـ ـع ــدالت األس ـب ــوع
األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
وا قـتـصــرت السيولة على قيمة
 5.5ماليين دينار فقط تداولت
أسهم عددها  59.2مليون سهم
أكثر من نصفها ت ــداوالت سهم
االثمار وكان عدد الصفقات أمس
 2025صفقة.

القطاعات مالت
إلى اللون األحمر
في أدائها

 147.42ألف دينار تؤول
إلى «البورصة»
عقوبة للمشتري لعدم التزامه بشراء حصة في «المال»
● عيسى عبدالسالم
أعلنت بورصة الكويت عــدم إتمام إج ــراء ات بيع 34127050
سهما مــن أسـهــم شــركــة ال ـمــال لالستثمار (ال ـم ــال) بسعر قــدره
 43.2فلسا للسهم ،بقيمة إجمالية  1.474مليون ،لعدم حضور
المشتري ،وامتناعه عن إتمام إجراءات الصفقة في الوقت المحدد
من البورصة ،علما ان طرفي الصفقة هما شركة االستثمارات
الوطنية – حساب عمالء كطرف بائع لمصلحة العميل شركة
الخير الوطنية لألسهم والعقارات ،ومبارك حامد المسلم كطرف
مشتر.
وقالت مصادر مطلعة ،لـ"الجريدة" ،إن  10في المئة من قيمة
الصفقة ،التي كــان مـقــررة ،سـتــؤول إلــى شركة بــورصــة الكويت
لألوراق المالية ،كعقوبة على الطرف المشتري الذي أبدى رغبته
في شراء الحصة.
واضافت المصادر أن من شروط المزاد أن من يرغب في دخول
المزاد عليه أن يودع شيكا مصدقا بقيمة  10في المئة من إجمالي
قيمة الصفقة ،في موعد أقصاه  9:30صباح يوم انعقاد المزاد،
مشيرة إلى أن المبلغ الذي سيؤول إلى شركة البورصة يبلغ نحو
 147.42الف دينار.

استحقاقات هذا العام
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات بـ ــورصـ ــة
الـكــويــت فــاتــرة فــي جلسة أمــس
الـ ـث ــاث ــاء ،وهـ ــي ج ـل ـســة تـعـتـبــر
ً
امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادا ل ـع ـط ـل ــة رأس ال ـس ـنــة
الميالدية ،التي استمرت  4أيام،
وتــراجــع النشاط بــدرجــة كبيرة
ع ــدا سـهــم «االث ـم ــار» ،ال ــذي أنقذ
ال ـبــورصــة مــن تحقيق مستوى
نشاط قياسي للسنوات الثالث
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى أقـ ـ ـ ــل تـ ـق ــدي ــر
واس ـت ـحــوذ الـسـهــم عـلــى نصف
كمية األس ـهــم الـمـتــداولــة وســط
ف ـ ـتـ ــور الف ـ ـ ــت ل ـج ـم ـي ــع األسـ ـه ــم
ال ـن ـش ـي ـط ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـقــود
ً
الـ ـتـ ـع ــام ــات بـ ـ ـ ــدءا مـ ــن األس ـه ــم
الـقـيــاديــة كأسهم قـطــاع البنوك
أو أس ـه ــم ال ـخ ــدم ــات الــرئـيـسـيــة
ك ــزي ــن وأج ـي ـل ـي ـتــي ،نــاه ـيــك عن
األسهم الصغيرة ،التي تراجعت
ولم تزد تــداوالت أفضلها عن 3
ماليين سهم عدا سهمي اإلثمار
وأجوان فقط.
إذن تصنف الجلسة بالفتور
واالنتظار ،حتى تتبين اتجاهات
ال ـ ـك ـ ـبـ ــار أو م ـ ـح ـ ـفـ ــزات الـ ـس ــوق
وعوامله المؤثرة التي ينتظر أن
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اقتصاد

ً
تشكل اتجاه السوق خصوصا
مسألة تقسيم السوق بالدرجة
األول ـ ـ ـ ــى ث ـ ــم إعـ ـ ــانـ ـ ــات األربـ ـ ـ ــاح
وأسعار النفط وإدراج المؤشر
ضمن مؤشر فوتسي راســل في
شـهــر سبتمبر ا لـمـقـبــل ،ويبقى
ً
الـعــامــل األك ـثــر تــأث ـيــرا األح ــداث
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي اإلق ـل ـي ــم
الخليجي سواء في دول مجلس
التعاون الخليجي أو ما حولها،
والـ ـت ــي ع ــودت ـن ــا خـ ــال األع ـ ــوام
الخمسة الماضية على المفاجآت
غير السارة في أغلبها ،وانتهت
الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ب ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ك ـب ـي ــرة
للسعري بعد تراجع أسهم فاترة
ك ــال ـع ــادة ،بـيـنـمــا ك ــان ــت ص ــورة
الـجـلـســة الـحـقـيـقــة قــد انعكست
ف ــي أداء ال ـمــؤشــريــن الــوزنـيـيــن
"الوزني" و"كويت  "15وخسارة
ربع نقطة مئوية.
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ك ــان ــت
تــداوالت العام الجديد إيجابية
ً
جـ ـ ـ ــدا عـ ـل ــى مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات أس ـ ـ ــواق
دب ــي وقـطــر وأبــوظ ـبــي ومسقط
وبمكاسب كبيرة بنسبة  1.2في

المئة لــأول ونسبة  1في المئة
للقطري وأبوظبي وربح مسقط
ربع نقطة مئوية بينما تراجعت
مــؤشــرات السعودية والبحرين
وخـســر ال ـســوق ثــانــي جلساته،
إذ ك ــان ــت ب ــدايـ ـت ــه أمـ ـ ــس األول
وبخسارة بنصف نقطة مئوية،
وكــانــت أسـعــار النفط قــد أقفلت
قبيل نهاية العام على مستويات
ً
جيدة كانت  66.5دوالرا للبرميل
ً
لمزيج برنت و 60دوالرا للخام
األميركي نايمكس.

أداء القطاعات
ال ـق ـطــاعــات م ــال ــت إل ــى ال ـلــون
األحمر في أدائها بجلسة األمس،
إذ انـخـفـضــت م ــؤش ــرات سبعة
ق ـطــاعــات هــي صـنــاعـيــة بـ ـ 10.3
نقاط وخدمات استهالكية بـ 9.4
نقاط ومواد أساسية بـ  6.3نقاط
والنفط والغاز بـ  3.1نقاط وعقار
بـ  2.2نقطة وتأمين بـ  1.4نقطة
وبنوك بـ  0.2نقطة ،بينما ارتفع
مؤشرا قطاعين فقط ،هما سلع
استهالكية بـ  2.4نقطة وخدمات

مــالـيــة بـ ـ  1.6نـقـطــة ،واسـتـقــرت
م ــؤش ــرات أربـ ـع ــة ق ـط ــاع ــات هي
ت ـك ـنــولــوج ـيــا وم ـن ــاف ــع وأدوات
مــالـيــة ورع ــاي ــة صـحـيــة وبقيت
دون تغير.
وتـصــدر سهم االث ـمــار قائمة
األس ـه ــم األك ـث ــر قـيـمــة إذ بلغت
تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  1.4مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
وبارتفاع بنسبة  9في المئة تاله
سهم أجيليتي بتداول  1مليون
دينار ،وبتراجع بنسبة  0.6في
ً
الـمـئــة ثــم سـهــم وط ـنــي م ـتــداوال
 444ألف دينار وبخسارة بنسبة
ً
 0.6في المئة ورابعا سهم بيتك
بـتــدوالت بلغت  391ألــف دينار
وب ـن ـم ــو ب ـن ـصــف ن ـق ـطــة مـئــويــة
ً
وأخيرا سهم "زين" بتداول 363
ألف دينار وبارتفاع بنسبة 0.9
في المئة.
ومـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األسـ ـه ــم
ً
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة ،ج ـ ــاء أوال سـهــم
االث ـمــار ،إذ ت ــداول بكمية بلغت
 33.4م ـل ـي ــون س ـه ــم وب ــارت ـف ــاع
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  9فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة وجـ ـ ــاء
ً
ثــانـيــا سهم أج ــوان ب ـتــداول 6.8
ماليين سهم و بـتــرا جــع بنسبة

أخبار الشركات

إتمام بيع  %29.5من «السفن»
قالت بورصة الكويت إنه تم االنتهاء من اإلجــراء ات المقررة
لبيع  53.171.248سهما من أسهم شركة الصناعات الهندسية
الثقيلة وبناء السفن (سفن) ،والتي تبلغ  29.5في المئة أسهمها،
بسعر قدره ( 0.320دينار) للسهم الواحد ،بقيمة إجمالية تبلغ
 17.014مليون دينار ،وذلك من خالل شركة االستثمارات الوطنية-
حساب عمالء كطرف بائع لمصلحة العميل شركة الخير الوطنية
لألسهم والعقارات ،وشركة المركز المالي الكويتي -حساب عمالء
مشتر لمصلحة العميل شركة أم .أتش .آي .هولدينغ ليمتد.
كطرف
ٍ
وأض ــاف ــت ال ـبــورصــة أن ــه تــم الـتــوقـيــع عـلــى ذل ــك مــن األط ــراف
المعنية ،على أن تستكمل باقي إج ــراء ات الدفع والتحويل من
خالل الشركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه الساعة 11:00
من صباح اليوم.

«المصرية» :موافقة لالستحواذ
على  %99من «الدلتا للتأمين»
ذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ال ـق ــاب ـض ــة
الـ ـمـ ـص ــري ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة أن ـه ــا
ح ـص ـلــت ع ـلــى م ــواف ـق ــة بـشــأن
االستحواذ على  99في المئة
م ـ ــن رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال شـ ــركـ ــة ال ــدل ـت ــا
للتأمين.
ويـبـلــغ رأس ـم ــال «الـقــابـضــة

الكويتية» نحو  256.11مليون
ً
دوالر ،موزعا على  1.02مليار
سهم ،بقيمة اسمية  0.25دوالر،
وت ـب ـلــغ مـســاهـمــة ال ـشــركــة في
«الــدلـتــا للتأمين» نحو 32.03
في المئة.

«الكويتية لالستثمار» :اتفاقية تسوية تسهيالت
وقعت الشركة الكويتية لالستثمار اتفاقية تسوية تسهيالت
ممنوحة لشركة الجــون للتطوير العقاري من البنوك المشاركة،
ومن بينها «كويتية» مع المدين شركة «الجون».
وقالت «الكويتية لالستثمار» إن االتفاقية تم بمقتضاها تسوية
كــامــل رصـيــد المديونية ُمقابل إدخ ــال الضمانات الـتــي تحتفظ
فيها البنوك المشاركة والمتمثلة في عقارات ُمدرة ،باإلضافة إلى
مبلغ نقدي بمليون دينار بحريني ( 2.68مليون دوالر) تم إيداعه
بحساب الدائنين.
وأوضحت الشركة أن مساهمتها في هذه التسهيالت تبلغ 5
ماليين دينار بحريني بما ُيعادل  4.02ماليين دينار كويتي (13.35
مليون دوالر) سبق أن كونت بشأنها مخصصا بواقع  50في المئة
ً
من قيمتها ،وتبلغ القيمة العادلة للعقار طبقا للتقييم األقل بين
أحدث تقييمين بنهاية نحو  102في المئة من قيمة التسهيالت.
ً
ً
وفقا للقيمة العادلة للعقارات ُ
المستدخلة -طبقا
وأضافت أنه
للتقييم األقل بين أحدث تقييمين -يبلغ ربح التسوية نحو 245
ً
ألف دينار كويتي ليصبح صافي األثــر المالي للتسوية أرباحا
بمبلغ  2.245مليون ديـنــار تــم قيدها بدفاتر الشركة فــي الربع
األخير من عام .2017

صدور حكم ببطالن عمومية «ياكو»
أف ــادت شــركــة يــاكــو الطبية
بــأن المحكمة الكلية أصــدرت
ً
حكما ،في  28ديسمبر ،2017
لمصلحة نافل محمد عيسى
الهذال ببطالن الدعوة النعقاد
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة الـعــاديــة
ل ـل ـش ــرك ــة بـ ـت ــاري ــخ  4يــون ـيــو
الماضي.

وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن الـحـكــم
يقضي ببطالن جميع القرارات
ال ـ ـتـ ــي ت ــرتـ ـب ــت عـ ـل ــى انـ ـعـ ـق ــاد
العمومية في التاريخ المذكور،
الفتة الى أنه ال يمكن توقع أثر
الحكم ُ
المشار إليه على الشركة
في الوقت الحالي.

 5ف ــي ال ـم ـئــة وجـ ــاء ثــال ـثــا سهم
المستثمرون بتداول  2.5مليون
سهم وبخسارة بنسبة  1.1في
ً
المئة وجاء رابعا سهم إنوفست
بتداوالت بلغت  2مليون سهم،
وب ــانـ ـخـ ـف ــاض ب ـن ـس ـبــة  1.5فــي
ً
المئة ،وجاء خامسا سهم ابيار
بتداول  1.4مليون سهم ،وبنمو
بنسبة  0.9في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتفاعا سهم "إيفكت" ،إذ ارتفع
بنسبة  19.2في المئة ،تاله سهم
ورقية بنسبة  10.7في المئة ،ثم
سهم اإلثمار بنسبة  9في المئة،
ً
ورابعا سهم مواشي بنسبة 6.9
ً
فــي المئة ،وأخ ـيــرا سهم أرجــان
بنسبة  6.6في المئة.
ً
وكــان أكثر األسهم انخفاضا
سهم نفائسن إذ انخفض بنسبة
 19.9في المئة تاله سهم الرابطة
بنسبة  8.2فــي الـمـئــة ،ثــم سهم
ورب ــة ت بنسبة  6.8فــي الـمـئــة،
ً
وراب ـ ـعـ ــا س ـه ــم م ـت ـح ــدة بـنـسـبــة
ً
 6.2في المئة ،وأخيرا سهم إيفا
فنادق بنسبة  5.5في المئة.

 7.8مليارات دوالر عجز موازنة
سلطنة عمان
أقرت سلطنة عمان موازنة عام
ً
 2018متوقعة عـجــزا قيمته 7.8
مليارات دوالر ،بسبب انخفاض
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،لـكـنـهــا أكـ ــدت أن
العجز يتراجع.
وبلغت اإلي ــرادات المقدرة في
الـمــوازنــة العامة للسنة المالية
 2018ن ـحــو  24.7م ـل ـيــار دوالر
بـ ــزيـ ــادة ت ـب ـلــغ  3ف ــي ال ـم ـئ ــة عــن
إيــرادات  ،2017فيما قدر اإلنفاق
ً
العام بنحو  32.5مليارا بزيادة
ق ــدره ــا  7ف ــي ال ـم ـئــة ،بـحـســب ما
أعلنت وزارة المالية في بيان.
ومــن المتوقع أن يبلغ العجز
ن ـحــو  7.8م ـل ـي ــارات دوالر ،مما
يمثل نحو  10المئة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي.
وأفادت الوزارة بأن العجز في
مــوازنــة  2017بـلــغ  9.1مـلـيــارات
دوالر ف ــي ش ـكــل أك ـب ــر م ـمــا كــان
ً
مـتــوقـعــا بـسـبــب تــراجــع اإلن ـتــاج
النفطي.
ل ـك ـن ـه ــا أكـ ـ ـ ـ ــدت ،أن" ت ــرش ـي ــد
اإلنفاق والتعافي النسبي ألسعار

ال ـن ـفــط أديـ ــا إل ــى ت ــراج ــع الـعـجــز
الكلي لموازنة عام  "2017إضافة
إل ــى ارت ـف ــاع ع ــائ ــدات الـقـطــاعــات
غير النفطية.
ورغم اإلجراءات الرامية لتقليل
االعتماد على النفط ،تمثل مساهمة
القطاع النفطي نحو  70في المئة،
مــن إجـمــالــي اإليـ ــرادات المتوقعة،
بحسب الوزارة.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أن ـ ــه تــم
تـمــويــل الـعـجــز ف ــي م ــوازن ــة عــام
 2017مــن تحصيل  11.2مليار
دوالر ،على شكل سندات دولية
وصكوك إسالمية دولية وقروض
تـجــاريــة .وثمة مساع لتحصيل
 6.5مليارات دوالر هذا العام.
وخصصت مسقط نحو ثلث
م ـ ــوازن ـ ــة ع ـ ــام  2018ل ـق ـطــاعــات
"ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـص ـح ــة واإلسـ ـك ــان
وال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ألهـمـيــة
هذه القطاعات للبعد االجتماعي
ومالمستها لـحـيــاة المواطنين
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة" ،ب ـح ـســب
المصدر نفسه.

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو واإلسترليني
اس ـت ـقــر س ـعــر ص ــرف الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي مـقــابــل
الدينار أمــس عند مستوى  0.301دينار ،في حين
ارت ـفــع ال ـي ــورو إل ــى مـسـتــوى  0.362دي ـنــار مـقــارنــة
بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقــال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية
عـلــى مــوقـعــه اإللـكـتــرونــي ،إن سـعــر ص ــرف الجنيه
االسترليني ارتفع ليسجل  0.407دينار ،والفرنك
السويسري إلــى  0.309ديـنــار ،فــي حين بقي الين
الياباني عند مستوى  0.002دينار.

وف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة انـخـفــض سـعــر صــرف
ال ــدوالر إلــى أدنــى مستوياته خــال أكثر من ثالثة
أشـهــر مقابل سلة مــن العمالت الرئيسية األخــرى
يوم الجمعة الماضي آخر يوم تداول لعام .2017
وب ــذل ــك يـسـجــل ال ـ ــدوالر أك ـبــر ان ـخ ـفــاض سـنــوي
لــه مـنــذ ع ــام  2003عـلــى الــرغــم مــن ق ـيــام المجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي برفع سعر الفائدة،
وسط زيادة توقعات المستثمرين للبنوك المركزية
األخرى للحد من التحفيز.
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اليورو واإلسترليني يودعان  2017بارتفاعات قوية والذهب يعزز بريقه بأعلى مستوى في  ٣أشهر
سجلت أسعار الذهب بداية
قوية عام  ،2018أمس ،بعد
أن سجل المعدن األصفر أعلى
فيما يزيد على ثالثة
مستوياته ً
أشهر ،مدعوما بعوامل فنية
بعدما تجاوز مستوى 1300
دوالر لألوقية األسبوع الماضي.

تراجعت األسهم األوروبية في
بداية تداوالت العام الجديد أمس،
وهبطت أسهم شركات المعادن
وال ـت ـعــديــن ع ـقــب م ــوج ــة ارت ـف ــاع
قوية ،بينما لم يكن ارتفاع أسهم
ً
ش ــرك ــات الـنـفــط وال ـب ـنــوك كــافـيــا
لوقف االنخفاض.
وه ـ ـ ـبـ ـ ــط مـ ـ ــؤشـ ـ ــر «س ـ ـتـ ــوكـ ــس
 »600األوروبي  0.2في المئة في
التعامالت المبكرة ،فيما انخفض
مؤشر «ستوكس» لمنطقة اليورو
 0.3في المئة.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت أس ـ ـهـ ــم الـ ـ ـم ـ ــوارد
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ق ــائـ ـم ــة ال ـق ـط ــاع ــات
الـمـنـخـفـضــة ،م ــع ه ـبــوط مــؤشــر
القطاع  0.6في المئة .وتراجعت
أس ـهــم «ريـ ــو تـيـنـتــو» و«ب ــاس ــف»
و«بي .إتش .بي بيليتون».

وكان قطاع التعدين قد ارتفع
إلـ ــى أع ـل ــى م ـس ـت ــوى ف ــي خـمــس
سنوات بنهاية األسبوع الماضي.
وقدم النفط الذي سجل أعلى
بداية في مستوى تداوالت السنة
مـنــذ ع ــام  2014الــدعــم للمؤشر،
مع ارتـفــاع أسهم شركات النفط
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء ال ـم ـن ـط ـقــة
بالتزامن مع ارتفاع الخام .وكانت
«شتات أويــل» و«توتال» من بين
أكبر الشركات الرابحة.
ً
وارتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا أس ـ ـهـ ــم
الشركات المالية إذ كانت أسهم
«ســان ـتــانــدر» و«أون ـ ــي كــريــديــت»
من بين أقوي أسهم البنوك ً
أداء.
وف ــي ت ـحــركــات الف ـتــة للنظر،
انخفضت أسهم «لوفتهانزا» 6.3
فــي الـمـئــة ،بعد أن اتفقت شركة

«آي .إيــه .جي» المالكة للخطوط
الـجــويــة الـبــريـطــانـيــة عـلــى شــراء
شركة الطيران «نيكي» النمساوية
المتعثرة التابعة لـ«إير برلين».
وان ـس ـح ـب ــت ش ــرك ــة ال ـط ـي ــران
األلمانية «لوفتهانزا» من اتفاق
لشراء أصول «نيكي» في منتصف
ديسمبر بسبب مـخــاوف بشأن
المنافسة.
وانخفض مــؤ شــر «فايننشال
تــايـمــز  »100الـبــريـطــانــي ،%0.3
و«ك ـ ــاك  »40ال ـفــرن ـســي  0.39في
المئة ،و«داكس» األلماني .%0.77
مـ ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـهـ ـم ــا ،حـ ـقـ ـق ــت كــل
مــن الـعـمـلــة األوروبـ ـي ــة (ال ـي ــورو)
وال ـع ـم ـلــة ال ـبــري ـطــان ـيــة (الـجـنـيــه
اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي) ارتـ ـف ــاع ــات قــويــة
خــال عــام  2017مدفوعة بحالة

ال ـت ـف ــاؤل ،ال ـتــي سـ ــادت األسـ ــواق
حيال المفاوضات الجارية بين
لندن وبروكسل من أجل الخروج
من االتحاد األوروبي ،واألنباء عن
موافقة بريطانيا على دفع مبلغ
ضخم من أجل التخارج السلس
واإلب ـق ــاء عـلــى اتـفــاقـيــة الـتـجــارة
الحرة بين الجانبين.
وب ـح ـســب ال ـم ـع ـلــومــات ،الـتــي
رص ــدتـ ـه ــا «الـ ـع ــربـ ـي ــة نـ ـ ــت» ف ــإن
الـيــورو األوروب ــي بــدأ عــام 2017
عند سعر  1.046دوالر أميركي،
لكنه بدأ رحلة ارتفاع هادئة طوال
العام الماضي ليودع عام 2017
عـنــد مـسـتــوى  1.20دوالر ،مما
ً
يعني أنه حقق ارتفاعا بنسبة 15
في المئة خالل العام بأكمله ،وهو
أفضل أداء لليورو منذ سنوات.

«بيتك» يعلن فائز السحب األول لـ «تمتع بجولتك»
أ عـلــن بيت التمويل الكويتي (بيتك)
الـ ـف ــائ ــز ف ـ ــي الـ ـسـ ـح ــب األول بــال ـح ـم ـلــة
الترويجية الجديدة التي أطلقها البنك
لـعـمــاء ال ـب ـطــاقــات الـمـصــرفـيــة بـعـنــوان
«تمتع بجولتك في إيطاليا مع فيراري»،
لـتـشـجـيـعـهــم ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ب ـطــاقــات
«بيتك» ماستركارد االئتمانية ومسبقة
ال ـ ــدف ـ ــع ف ـ ــي سـ ـ ـ ــداد ق ـي ـم ــة ال ـم ـش ـت ــري ــات
داخــل الكويت وخارجها ،بالتعاون مع
«ماستركارد العالمية» ،وأجري السحب
تحت إش ــراف ممثل عــن وزارة التجارة
والصناعة.
والفائز هو :أحمد نواف الخس ،حيث
ف ــاز بــرحـلــة لشخصين لـمــدة  5أي ــام في
إيطاليا ،وتتضمن الرحلة قيادة سيارات
فيراري الرياضية في إيطاليا ،وتذكرة
ذه ــاب وع ــودة مــن الـكــويــت إلــى إيطاليا
على درجة رجال األعمال ،وإقامة فندقية
فــي إيـطــالـيــا ،إضــافــة إل ــى زي ــارة متحف
فيراري.
وت ـت ـي ــح ال ـح ـم ـل ــة ،الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت فـ ــي 1
نوفمبر  2017لـمــدة  3شـهــور ،لحاملي
بطاقات «بيتك» ماستركارد فرصة دخول
السحب الشهري للفوز مقابل إنفاق 100
دي ـنــار كـحــد أدن ــى كــل شـهــر بــاسـتـخــدام
بطاقات «بيتك» ماستركارد االئتمانية
أو مسبقة الدفع ،بحيث يمنح كل دينار
يتم إنفاقه محليا العميل فرصة واحدة
للدخول في السحب الشهري الذي ُيقام

ً
ممثل وزارة التجارة متوسطا موظفي «بيتك» عقب إجراء السحب األول
على مدى ثالثة أشهر ،فيما يمنحه كل
دينار يتم إنفاقه خارج الكويت  3فرص
للدخول في السحب الشهري.
ويشجع «بيتك» عمالء ه على استخدام
الـ ـبـ ـط ــاق ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـش ــرائ ـي ــة ،لــاس ـت ـفــادة م ــن ه ــذا ال ـعــرض
َّ
المميز ،ودخول السحب للفوز برحلة إلى
إيطاليا ،إذ ال تــزال هناك فرصتان للفوز
بالجائزة الثانية والثالثة.
وتأتي الحملة ضمن إطار جهود «بيتك»،
وحرصه الدائم على مكافأة عمالئه بأفضل
العروض الحصرية ،بما يضيف قيمة على
تعامالتهم المصرفية ،ويعزز من ثقتهم،

ويساهم في تحسين مستوى الرضا لدى
العميل.
وتهدف الحملة إلى تعزيز وجود البنك،
ال سـيـمــا أن ــه يـسـتـحــوذ عـلــى أك ـبــر حصة
ســوقـيــة فــي س ــوق الـبـطــاقــات المصرفية،
وكذلك منح العمالء تجربة تسوق فريدة،
مـ ــن خـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام بـ ـط ــاق ــات «ب ـي ـت ــك»
المصرفية.
وي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» إطـ ـ ـ ـ ــاق حـ ـم ــات
ت ـس ــوي ـق ـي ــة جـ ــديـ ــدة وع ـ ـ ـ ــروض ح ـصــريــة
تلبي تطلعات وطـمــوحــات الـعـمــاء ،بما
يعكس التزام البنك وحرصه على مكافأة
عمالئه بأروع الخصومات والجوائز غير

المسبوقة ،فضال عن توفير باقة متكاملة
من المنتجات والخدمات المبتكرة التي
تعكس مكانة «بيتك» الــرائــدة عالميا في
صناعة الخدمات المصرفية اإلسالمية.
ويسعى «بيتك» دائما إلى منح عمالئه
مميزات خــاصــة تميزهم عــن أقــرانـهــم في
السوق ،وتترك فيهم انطباعا يعزز والءهم
وثقتهم فــي الـبـنــك .وتـســاهــم الحملة في
ترسيخ مبادئ وأهداف «بيتك» الرامية إلى
تنشيط حركة المبيعات ،وتحقيق المنفعة
لـلـعـمــاء مـسـتـخــدمــي الـبـطــاقــة ولـلـتـجــار،
والسعي لتعزيز سمعة بطاقات «بيتك»
واستخدامها محليا وعالميا.

أمــا الجنيه اإلسترليني فبدأ
عـ ــام  2017ع ـنــد م ـس ـتــوى 1.22
دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ل ـك ـن ــه واص ـ ــل
االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ط ـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــام ل ـي ــودع
ً
العام مستقرا عند مستوى 1.35
ً
دوالر ،ويكون تبعا لذلك قد حقق
ً
ارتفاعا بنسبة  11في المئة خالل
العام الماضي بأكمله.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــه
اإلسترليني واليورو األوروبي قد
ً
ً
سجال هبوطا حادا أمام الدوالر
عام  ،2016في أعقاب التصويت
فــي بريطانيا على ال ـخــروج من
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي استفتاء
عام جرى في شهر يونيو ،2016
ف ـي ـمــا ت ـس ـبــب االس ـت ـف ـت ــاء ب ـهــزة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي كـ ــل مــن
أوروبا وبريطانيا.

وسجلت أسعار الذهب بداية
قــويــة ع ــام  ،2018أم ــس ،بـعــد أن
سـ ـج ــل الـ ـمـ ـع ــدن األص ـ ـفـ ــر أع ـل ــى
مستوياته فيما يزيد على ثالثة
ً
أش ـه ــر ،م ــدع ــوم ــا ب ـع ــوام ــل فنية
ب ـعــدمــا تـ ـج ــاوز م ـس ـتــوى 1300
دوالر لألوقية األسبوع الماضي.
وصعد الذهب في التعامالت
الـ ـ ـف ـ ــوري ـ ــة  0.5ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ــى
 1308.31دوالرات ل ــأو قـ ـي ــة
(األونـ ـص ــة) ب ـعــدمــا س ـجــل أعـلــى
مـسـتــوى مـنــذ  26سبتمبر عند
 1310.30دوالرات في وقت سابق
من الجلسة.
وزاد ا لـ ـ ــذ هـ ـ ــب فـ ـ ــي ا لـ ـعـ ـق ــود
األميركية اآلجلة  0.1في المئة إلى
 1310.50دوالرات لألوقية.
وقـ ــال مـحـلـلــون ومـتـعــامـلــون،

إن الــذهــب ارت ـفــع بسبب عــوامــل
فنية ،بعدما أغلق فوق المتوسط
المتحرك لمئتي يــوم ومئة يوم
على مدى األسبوعين الماضيين،
عـقــب تـخـطـيــه مـسـتــوى مـقــاومــة
ً
ن ـف ـس ـيــا ع ـن ــد  1300دوالر ي ــوم
الجمعة.
وارتفع الذهب في التعامالت
ال ـ ـفـ ــوريـ ــة  13فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة الـ ـع ــام
ً
الـ ـم ــاض ــي ،م ـس ـج ــا أف ـض ــل أداء
سنوي منذ  .2010وغذى الصعود
تعثر الدوالر وتوترات سياسية
وانـحـســار القلق إزاء تأثير رفع
أسعار الفائدة األميركية.
(رويترز)

«الوطني» يمنح عمالءه فرصة حضور
نهائي كأس العالم  2018في موسكو
يسعى بـنــك الـكــويــت الوطني
ب ـش ـكــل مـسـتـمــر إلـ ــى اس ـت ـحــداث
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت ال ـم ـص ـم ـمــة
خصيصا لعمالئه ،بما يتناسب
مع أذواقهم الفريدة واهتماماتهم
الخاصة.
وفــي هــذا اإلط ــار ،يــوفــر البنك
لـحــامـلــي بـطــاقــات فـيــزا الوطني
االئتمانية والسحب اآللي فرصة
الـ ـف ــوز ب ـث ــاث ت ــذاك ــر لـمـشــاهــدة
نهائيات كأس العالم لكرة القدم
التي ستقام بموسكو في يوليو
.2018
ويـ ـمـ ـن ــح «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ال ـع ـم ـيــل
فرصة لتأهله هو وأحد أصدقائه
لـلـفــوز بـتــذاكــر لـحـضــور الـمـبــاراة
النهائية لكأس العالم لكرة القدم
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا روس ـ ـيـ ــا َّفــي
 ،2018لمشاهدة فريقه المفضل
في منافسات البطولة .ويحصل
ح ــام ـل ــو ب ـط ــاق ــات ف ـي ــزا الــوط ـنــي
االئ ـت ـمــان ـيــة ع ـلــى ف ــرص ــة واح ــدة
لــدخــول الـسـحــب لـكــل دي ـنــار يتم
ً
إ نـفــا قــه محليا  ،ويحصل حاملو
بطاقات فيزا الوطني االئتمانية
والسحب اآللي على  3فرص مقابل
كل دينار يتم إنفاقه في الخارج.

محمد العثمان

وبـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،ق ـ ــال
نــائــب الـمــديــر ال ـعــام لمجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية
فــي «الــوطـنــي» محمد العثمان:
«ت ـع ــد م ـش ــاه ــدة م ـب ــاري ــات كــرة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــن أفـ ـ ـض ـ ــل األنـ ـشـ ـط ــة
الـتــرفـيـهـيــة األك ـث ــر شـعـبـيــة في
الكويت ،وهو ما دفع البنك إلى
تــوف ـيــر ت ـلــك ال ـج ــائ ــزة الــرائ ـعــة،
بــال ـت ـعــاون م ــع ف ـي ــزا ،ف ــي إط ــار
س ـع ـيــه الـ ــدائـ ــم ل ـت ـقــديــم أف ـضــل
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز لـ ـعـ ـم ــائ ــه ،إلي ـم ــان ــه

بأهمية توطيد أواصر العالقات
المستدامة المبنية على أسس
الوالء».
وأوض ــح أن الـبــاقــة الحصرية
ال ـتــي يــوفــرهــا «الــوط ـنــي» لكأس
العالم  2018تشمل تذاكر السفر
واإلقامة وتذاكر لحضور نهائي
ً
كــأس العالم لشخصين ،مشيرا
ً
إلى نفاد  98في المئة تقريبا من
مبيعات التذاكر لحضور المباراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة الـ ـمـ ـق ــام ــة ب ـمــوس ـكــو
ف ــي يــولـيــو  2018خ ــال أول 24
ســاعــة مــن طرحها فــي األس ــواق،
ب ـمــا يـجـعـلـهــا م ــن أك ـث ــر ال ـتــذاكــر
ً
رواج ـ ــا لـمــوســم تـصـفـيــات كــأس
العالم لكرة القدم .ويتنافس في
نهائيات كأس العالم لكرة القدم
أفـضــل وأق ــوى الـفــرق فــي العالم،
فيما ُيعد أهم حدث رياضي على
مستوى العالم.
ويتمتع جميع حاملي بطاقات
فيزا الوطني االئتمانية والسحب
ً
اآلل ــي بــالـتــأهــل تـلـقــائـيــا لــدخــول
السحب الــذي ستتم إقامته بعد
انقضاء فترة الحملة التي تستمر
من  1يناير  2018إلى  17مارس
.2018

«المتحد» يوقع اتفاقية تعاون مع مشروع «أمنية» «التجاري» يعلن فائزي «النجمة»
إلعادة تدوير مخلفات العبوات البالستيكية
وقــع البنك األهلي المتحد ،في
إطــار دعمه المتواصل للمبادرات
المجتمعية ال ـم ـت ـعــددة ،وخــاصــة
ت ـلــك الـمـتـعـلـقــة بــالـمـحــافـظــة على
البيئة ،اتفاقية تعاون مع مشروع
أم ـن ـي ــة إلعـ ـ ـ ــادة تـ ــدويـ ــر م ـخ ـل ـفــات
العبوات البالستيكية المستخدمة
فــي المبنى الرئيسي للبنك ،وفي
المنطقة المحيطة به.
وتتضمن هذه المبادرة توزيع
ح ـ ـ ــاوي ـ ـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي ال ـم ـب ـن ــى
الرئيسي للبنك والمنطقة المحيطة
بـ ــه ،ل ـي ـتــم ب ـه ــا ت ـج ـم ـيــع مـخـلـفــات
عـبــوات المياه المستعملة ،أو أي
عبوات بالستيكية تحمل رقم واحد
في رمز التدوير ،والمعروفة عالميا
ب ــا س ــم  ،PET1و م ــن ث ــم تسليمها
لمشروع أمنية ليقوموا بتجميعها
وإعادة تدويرها.
وتعليقا على هذه المبادرة ،قال
الـنــائــب األول لـلــرئـيــس التنفيذي
لـمـجـمــوعــة ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
ل ـل ـب ـن ــك األهـ ـ ـل ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــد ط ـ ــارق
م ـ ـح ـ ـمـ ــود« :ج ـ ـ ـ ــاء ح ــرصـ ـن ــا ع ـلــى
ال ـت ـع ــاون م ــع أم ـن ـيــة ان ـط ــاق ــا من
إيماننا بأهمية نشر ثقافة إعادة
التدوير بين موظفي وعمالء البنك،

أجـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري ال ـس ـحــب ال ـي ــوم ــي على
«حـســاب النجمة» ،يــوم األحــد الماضي فــي المركز
الرئيسي للبنك ،الخـتـيــار  5مــن الـعـمــاء أصحاب
هــذا الـحـســاب ،للفوز بجائزة قــدرهــا  7.000دينار
لكل واحد منهم ،وأسفر السحب ،الذي تم بحضور
وزارة التجارة ،عن فوز كل من :طارق محمد االستاد،
وزهراء محمد دشتي ،وصفية داود ويس زاده ،وعمر
نبيل المسلم ،ومصطفى محمد حديد.
ويتميز حـســاب النجمة بتأهيل عمالئه للفوز
بجائزة يومية قدرها  7آالف د.ك تعد أكبر جائزة
سحب يومي في الكويت ،باإلضافة إلــى أنــه يقدم

سـحــوبــات رب ــع سـنــويــة تـتـيــح لـلـعـمــاء الـفــوز
ب ـج ــوائ ــز ك ـب ــرى تـمـكـنـهــم م ــن تـحـقـيــق جميع
أحالمهم تبدأ من  100ألف دينار كويتي للربع
األول ،ثم تزيد بمعدل  50ألف دينار لكل فترة
فصلية ،لتصل إلى  250ألفا في الربع األخير
من العام.
ويمكن للعميل التمتع بالمزايا اإلضافية
التي يوفرها «النجمة» ،وهي الحصول على
بطاقة سحب آلــي ،وبطاقة ائتمان بضمان
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ،والـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـج ـم ـي ــع الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية التي يوفرها البنك.

«برقان»  ٥فائزين في سحب «يومي»
طارق محمود وسناء القمالس يوقعان االتفاقية
مـمــا يـنـعـكــس عـلــى تـغـيـيــر سـلــوك
األفراد في بيئة العمل وفي حياتهم
اليومية بشكل ع ــام ،وتشجيعهم
عـلــى مـمــارســة سـلــوكـيــات صديقة
للبيئة ،فنحن نؤمن بــأن التغيير
الفعال والحقيقي يـبــدأ مــن داخــل
اإلنسان».
واضـ ـ ــاف م ـح ـم ــود« :مــوظ ـفــونــا
هم مواردنا األكثر قيمة ،وبالتالي

إقبال الفت على فعاليات
معرض «نهاية العام»
تشهد أنشطة معرض «نهاية الـعــام» فــي القاعة  4Bعلى أرض
المعارض الدولية بمشرف حضورا الفتا من مختلف الجنسيات؛
مواطنين ومقيمين ،والــذي انطلقت فعالياته في نهاية ديسمبر
 ،2017لتستمر عــروضــه وأنـشـطـتــه منتصف األس ـبــوع المقبل 9
الجاري.
وي ـشــارك فــي الـمـعــرض حشد مــن الـشــركــات والـجـهــات العارضة
وصلت إلى أكثر من  140جناحا ،لتستعرض منتجاتها التي تمثل
بضائع مــن دول ،ك ــاألردن وفلسطين ولبنان والـسـعــوديــة واليمن
والـبـحــريــن واإلم ـ ــارات وع ـمــان وتــركـيــا ومـصــر وبــاكـسـتــان والهند
والصين والهند ،إضافة إلى الكويت.
كما يحفل المعرض بأنشطة مهمة عديدة ،ويستهدف استقطاب
شرائح مختلفة من الزبائن تناسب مختلف األذواق ،حيث إنه تزامن
مع نهاية العام وعطلة رأس السنة وأعياد الميالد ،والتي واكبها
هبوط درجات الحرارة ،لتنتعش طلعات البر والمخيمات ،فيما تعد
هذه الفترة من أهم فترات مواسم التسوق ،األمر الذي يدفع الكثيرين
إلــى شــراء الهدايا واقتناء مستلزمات األســرة ومستلزمات السفر
ورواد البر والتخييم.
ويلبي الـمـعــرض االحـتـيــاجــات األســريــة والشخصية ،لمختلف
ال ـم ــراح ــل واألع ـ ـمـ ــار ،م ــن خ ــال تــوف ـيــره مـجـمــوعــة م ــن الـكـمــالـيــات
والمشغوالت اليدوية ،إضافة إلى المالبس الشتوية النسائية والعبي.

فإننا نسعى إلى تكثيف استثمارنا
وم ـســؤول ـي ـت ـنــا داخ ـل ـي ــا ،لـتــوجـيــه
أنشطتنا نحو تعزيز ثقافة البيئة
الصحية داخل البنك ،والتي تؤثر
ايـجــابــا على أداء عمل الموظفين
بشكل ملحوظ».
وأوض ـ ــح ان ت ـع ــاون ال ـب ـنــك مع
م ـش ــروع أم ـن ـيــة ،الـ ــذي ي ـقــوم على
إدارت ـ ـ ـ ـ ــه م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـش ـب ــاب

الكويتيين على رأسهم فرح شعبان
وسناء القمالس ،يعكس تقديرنا
ل ـل ـم ـبــادرات الـشـبــابـيــة ال ـتــي تقوم
ب ـس ــواع ــد ش ـب ــاب ك ــوي ـت ــي ط ـمــوح
اختار ان يواجه تحديا مهما في
الـعـمــل عـلــى ال ـح ـفــاظ عـلــى البيئة
وتـ ـط ــوي ــره ــا ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة وتطوير الصناعة في
الكويت».

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات
اليومية على حساب يــومــي ،وفــاز كــل واحــد منهم
بجائزة  5000د.ك ،وكان الحظ في هذه السحوبات
من نصيب:
 - 1خالد بندر عواد الحربي
 - 2أحمد عبدالله إبراهيم الفيلكاوي
 - 3سالم شنان ناصر الشمري
 - 4عقيلة عبود صبيح
 - 5ثامر صالح سعود الدخيل
وإضــافــة إلــى السحب اليومي ،يوفر بنك برقان
سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» ،للفوز بجائزة
نقدية بقيمة  125000دينار .وللتأهل للسحوبات

الربع سنوية يتعين على العمالء
أال يقل رصيدهم عن  500د.ك لمدة
شهرين كاملين قبل تاريخ السحب،
ك ـمــا أن ك ــل  10د.ك تـمـثــل فــرصــة
واحــدة لدخول السحب ،وإذا كان
رصـيــد الـحـســاب  500ديـنــار وما
فــوق فسيكون صــاحــب الحساب
مــؤهــا لـلــدخــول فــي السحوبات
اليومية والربع سنوية.

«الحساوي الصناعية» تشارك في رعاية «هوريكا»
توالت عقود المشاركة في معرض «هوريكا الكويت
 »2018للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية ،الذي
تنظمه شــركــة لـيــدرز غ ــروب لالستشارت والتطوير،
بالتعاون مــع شركة هوسبيتاليته سرفيسز مــن 15
إلى  17الجاري بأرض المعارض الدولية في مشرف.
وبعد سلسلة الرعايات التي تم اإلعالن عنها تباعا
فــي األســابـيــع الـمــاضـيــة ،قــالــت الـشــركــة المنظمة ،في
بيان ،إن مجموعة الحساوي الصناعية انضمت إلى
رعاة المعرض ،مؤكدة أن ذلك «يمثل داللة إضافية على
المكانة المتزايدة التي اكتسبها (هوريكا الكويت) في
سوق الضيافة بكل أنشطته وفروعه».
وفي إشارة إلى مشاركتها ألول مرة في رعاية هذا
ال ـحــدث ،أكــد الـمــديــر الـتـجــاري لمجموعة الـحـســاوي،
َّ
م .صبري الــرهــوان ،أن «هوريكا الكويت تمكن خالل
سنوات قليلة أن ِّ
يكون سمعة عالية من حيث نوعية
الـمـشــاركـيــن والـتـنـظـيــم رف ـيــع الـمـسـتــوى وال ـج ــدوى،
وأصبح يتمتع بأهمية واضحة لصناعاتنا وعملياتنا
وتوريداتنا».
ول ـفــت إل ــى أن ال ـم ـعــرض «أث ـبــت ح ـضــوره كــدعــامــة
أساسية للتسويق ،وااللتقاء بين شركات ومؤسسات
الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة والـتـجـهـيــزات الفندقية وفنون
الطهي ،واستطاع توثيق العالقات التجارية والمهنية
بين هذه األنشطة ،وساهم في تعزيز معايير الجودة
بكل هذه المنتجات والخدمات في الكويت».

وشــرح الــرهــوان أهــم المميزات التي تتمتع بها
منتجات مصانع الحساوي لمبردات مياه ومكيفات
ال ـه ــواء وث ــاج ــات ال ـعــرض وغ ــرف الـتـبــريــد وأل ــواح
«الـســانــدوتــش بانل الـمـعــزول» ،والـتــي تعتمد كلها
التكنولوجيا الدقيقة وأدق معايير الكفاءة والجودة،
مــا جعلها تـضــاهــي المنتجات الـعــالـمـيــة ،وتـحــوز
شهادات اآليــزو  ،ISO9002و ،ISO0001Kوشهادات
االعتماد العلمي األوروبي واألميركي.
وأوض ـ ـ ــح أن م ـج ـمــوعــة الـ ـحـ ـس ــاوي ال ـص ـنــاع ـيــة
صاحبة تاريخ طويل في اإلنتاج الصناعي الوطني،
ح ـي ــث بـ ـ ــدأت ف ــي عـ ــام  1961ب ــإن ـش ــاء أول مـصـنــع
إلنـتــاج الـثــاجــات وم ـبــردات الـمــاء صغيرة الحجم،
ثم توسعت تدريجيا ،حتى أصبح لديها اآلن أكثر
مــن خمسة مصانع تنتج مـبــردات الـمــاء وثــاجــات
ال ـع ــرض ومـكـيـفــات ال ـه ــواء ذات ال ـن ـظــام المنفصل
والشباك ،إضافة إلــى سخانات المياه الكهربائية
وغرف التبريد على مساحة  65000متر مربع ،وهي
تملك أكبر مجمع صناعي إلنتاج البانالت المعزولة
لألسقف والجدران.
َّ
وبين أن المجموعة لديها قسم تركيبات وصيانة
يعمل على مــدار الساعة مع أسطول من السيارات
المجهزة بأحدث اآلالت وقطع الغيار ،ويبلغ عدد
العاملين في «الحساوي» أكثر من ألــف موظف من
الكويتيين وعدد من الجنسيات.

صبري الرهوان

«كانون» تطلق مبادرات
ً
احتفاء بيوم اللغة العربية
ً
احتفاال باليوم العالمي للغة العربية لعام  ،2017الــذي َّ
أقرته
منظمة األمــم المتحدة ،أطلقت «كــانــون الـشــرق األوس ــط» ،الشركة
الرائدة في حلول التصوير ،سلسلة من الفعاليات واألنشطة الرامية
لدعم اللغة العربية ،واالحتفاء بها على مستوى المنطقة.
وفي هذا اإلطار ،بادرت الشركة إلى رعاية النسخة الخامسة من
مبادرة «بالعربي» ،التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد ،بهدف
استعادة المكانة الــرائــدة للغة العربية كلغة عالمية ،إضافة إلى
إطالق حملة على مستوى المنطقة عبر شبكات التواصل االجتماعي
لترسيخ المكانة العريقة للغة العربية في «عصرنا» الرقمي الراهن.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قالت مــديــرة االتـصــال المؤسسي وخدمات
الـتـســويــق بــالـشــرق األوس ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا فــي «كــانــون الـشــرق
األوس ــط» ،مي يوسف« :اللغة العربية لغة غنية ومركبة وموغلة
ً
في القدم .لهذا السبب ،علينا أن نساهم جميعا في الحفاظ عليها
ً
لألجيال القادمة .واستنادا إلى رؤية قادتنا العظماء ،فإن مبادرة
(بالعربي) تهدف إلى تعزيز دور ومكانة اللغة العربية في المجتمع،
وتشجع األجيال القادمة على الفخر بإرثهم وثقافتهم».
وتابعت« :نحن في (كــانــون) سنواصل شراكتنا مع الحكومة،
ً
ً
لدعم هذه القضية النبيلة ،التي تشكل انعكاسا حقيقيا لفلسفتنا
ً
المؤسسية (كـيــوســي) ،الـتــي تعني العيش والعمل مـعــا مــن أجل
المصلحة العامة».
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الفنان المصري محمد أطلق المطرب سلمان
رشاد يتحدث عن أعماله زيمان أغنية «شربة ماء»،
بمناسبة حلول العام
المقبلة في الغناء
والتمثيل وتجربته في الجديد ،على مواقع
التواصل االجتماعي.
{آراب أيدول».
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قالت اإلعالمية حليمة
بولند إن «فكرة التمثيل
مؤجلة» ،مشيرة إلى أنها
مازالت تتلقى العروض،
في التلفزيون والمسرح.

تايلور سويفت تحطم األرقام
القياسية في 2017
يعتبر  2017عام النجاح بالنسبة للنجمة الشهيرة تايلور سويفت ،بسبب
كمية النجاح وكسر األرقام القياسية ،التي استطاعت تحقيقها بكل سالسة
وبساطة في هذا العام.
ً
وب ــدأت "تــايـلــور" البالغة مــن العمر  28عــامــا نجاحها فــي نهاية شهر
أغسطس ،عندما نشرت أول أغنية من ألبومها الجديد " "Reputationوالتي
تحمل اسم " "Look What You Made Me Doألول مرة في حفل توزيع
جــوائــز " "MTVللفيديوهات الـمـصــورة " "VMAsالـمـقــام فــي مدينة لوس
أنجلس ،وحطمت من خالله الكثير من األرقام القياسية ،مثل أكثر فيديو
يحصل على عدد مشاهدات في يوم واحد ،وأسرع فيديو يصل لـ  100و200
و 300مليون مشاهدة منذ إطالقه.

ً
األكثر مبيعا
وبعدها نشرت "تايلور" ألبومها الكامل ،وتلقى آراء إيجابية من النقاد،
ويصفونه باأللبوم األكثر حنية لها ،وأضافوا أنه يحمل كلمات تبدو مثل
مدفعيات ثقيلة على كارهيها ،إذ احتوى على  15أغنية مختلفة.
ومن أشهر اإلنجازات واألرقام القياسية ،التي حطمها األلبوم الذي حمل

كاتي بيري

اسم " "Reputationهو أنه باع أكثر من  700ألف نسخة في أول يوم
من إصداره باإلضافة إلي أنه باع  1.28مليون نسخة نقية بشكل
رسمي في أول أسبوع من صــدوره ،إضافة إلى األلبوم األكثر
ً
مبيعا هذه السنة بجدارة.

المركز األول
ومن اإلنجازات التي أضيفت إلى النجمة "تايلور"
عــن ألبومها الجديد ،أنــه أســرع ألـبــوم وصــل إلى
الـمــركــز األول فــي مــوقــع " ،"ITunesوق ــد احتل
المركز األول في أكثر من  100دولة على الموقع
حول العالم.
وتناقلت تقارير إعالمية أن كل ما سبق
جعل سويفت تتصدر التوقعات بأنها
ستظل واحدة من أفضل  5نجوم على
مستوى العالم ،خالل .2018

ديانا حداد

بلقيس

كاتي بيري سعيدة في أولى
حفالتها بأبوظبي

ً
ديانا ًحداد قدمت «كوكتيال»
منوعا في دبي

بلقيس تختتم حفالت العام
الماضي في مسقط رأسها

ألهبت المغنية العالمية كاتي بيري حماسة
الجمهور ،الذي احتشد في ميدان دو بجزيرة ياس،
لالستمتاع بحفل رأس السنة .وتخلل الحفل ،الذي
ً
صممته كاتي خصوصا لدولة اإلمارات ،عروض
مميزة لأللعاب النارية ،التي أضاءت سماء العاصمة.
حماستها الشديد
وعبرت كاتي ،قبل الحفل ،عن
ً
إلحياء ذلك الحفل في أبوظبي ،قائلة" :تغمرني
ً
السعادة البالغة من رؤيتكم مجددا وتقديم أول حفل
لي في أبوظبي .فال شك أن هذا الحفل يمثل خير
بداية الستقبال العام الجديد!"

أشعلت الفنانة ديانا حداد أجواء حفل "سيتي ووك"
بمدينة دبي ،وتنقلت على مدار ساعتين ونصف
الساعة برفقة فرقتها الموسيقية بين مجموعة
كبيرة من أغنياتها المتنوعة .وبين القديم والجديد،
كانت رحلة "البرنسيسة" في االحتفالية من األغنيات
"مراس" في دبي ،حيث أعربت ديانا
التي نظمتها ِ
عن سعادتها ،بأن تختتم العام المنصرم واستقبال
العام الجديد ( )2018مع جمهور وزوار مدينة دبي
من الخليج والوطن العربي ،متمنية أن تكون سنة
كلها خير لها وللجمهور.

أبدت الفنانة بلقيس أحمد سعادة كبيرة وهي
تختتم حفالتها الغنائية لعام  2017من مدينة
أبوظبي ،مسقط رأسها ،بحضور جمهور غفير
ً
جدا.
َّ
وأبدعت بلقيس خالل وصلتها الغنائية ،وتجولت
مع عزف وإيقاع فرقتها الموسيقية بين مجموعة
كبيرة من أغنياتها الناجحة والمتميزة ،والتي
ضمت في نفس الليلة حضور الفنان كاظم الساهر.
وكانت بلقيس كشفت أنها بصدد طرح أغنية
منفردة جديدة بعنوان "ألمح لك".

مي فاروق تحيي أمسية كلثوميات في مركز جابر الثقافي
ي ـت ـجــدد ال ـل ـقــاء ف ــي مــركــز ال ـش ـيــخ جــابــر األح ـمــد
الثقافي مع باقة من أغنيات "كوكب الشرق" ،نستعيد
من خاللها أجمل األلحان التي تغنت بها أم كلثوم،
وبقيت في أذهان ووجدان المستمعين.
ففي الغد ،والذي يصادف مرور  45عاما على حفل
أم كلثوم األخير في  4يناير  1973على مسرح سينما
قصر النيل ،يفتتح المركز النصف الثاني من موسمه
الثقافي مع الفنانة المصرية مي فاروق ،بمصاحبة
فرقة المايسترو عماد عاشور.

مشوار مبكر

مي فاروق

وال ـف ـن ــان ــة م ــي ف ـ ـ ــاروق ت ـ َّ
ـرب ــت ع ـل ــى ح ــب ال ـغ ـنــاء
والـمــوسـيـقــى ،حـيــث ورث ــت ال ـصــوت والـمــوهـبــة من
والدها ،وآمنت والدتها بموهبتها ،وشجعتها منذ
الصغر .وقد بــدأت مشوارها الفني في سن مبكرة،
فقد انضمت إلى كورال األطفال بدار األوبرا المصرية،
وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب .وعندما
الـتـقــت الـجـمـهــور أول م ــرة عـلــى مـســرح دار األوب ــرا
المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها.
حصلت مي فاروق على المراكز األولى في العديد
م ــن ال ـم ـســاب ـقــات الـغـنــائـيــة بــال ـم ـهــرجــانــات الـفـنـيــة
التي تقام في الدول العربية ،وفي سن الــ ،15التقت
الموسيقار عـمــار الشريعي ،مــن خــال العمل على

أغاني مسلسلي "ذو النون المصري" ،و"قاسم
أمين" .وتعاونت بعدها مع الموسيقار ياسر
عـبــدالــرحـمــن فــي مسلسل "األص ــدق ــاء" ،وفــي
أغــانــي مسلسل "الليل وآخ ــره" ،الـتــي حققت
نجاحا عريضا ،وال ق ــت إعجابا كبيرا لدى
الجمهور.

برنامج الحفل
وتضمن برنامج الحفل أغنية "برضاك يا
خالقي" من كلمات بيرم التونسي وألحان
زكريا أحمد" ،يا مسهرني" من كلمات أحمد
رامي وألحان سيد مكاوي" ،رباعيات الخيام"
من ترجمة أحمد رامي لعمر الخيام وألحان
ري ــاض الـسـنـبــاطــي" ،جـ ــددت حـبــك ل ـيــه" من
كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي،
و"ف ـكــرونــي" مــن كـلـمــات عـبــدالــوهــاب محمد
وألحان محمد عبدالوهاب.
وي ـس ـت ـم ــر م ــرك ــز ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـم ــد
الثقافي في تقديم األمسيات الغنائية الرائعة
لعشاق الطرب األصيل ،لالستمتاع باأللحان
ال ـش ــرق ـي ــة ال ـج ـم ـي ـلــة ،م ــع ف ــرق ــة مــوسـيـقـيــة
كالسيكية وصوت متمكن.

تايلور سويفت

ثقافات 14
الفلسطينية حزامة حبايب« :مخمل» رواية النساء العاشقات
• بعد فوزها بجائزة نجيب محفوظ
توابل ةديرجلا

•
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استطاعت حزامة حبايب ،بجرأة كبيرة أن تنقل القضية ًالفلسطينية إلى منعطف جديد بروايتها األخيرة «مخمل» ،وذلك
حسب نقاد كثر عقب فوزها بجائزة نجيب محفوظ أخيرا .كذلك رأوا أنها ّ
تحدت بقوة تقاليد فرضها المجتمع العربي،
باقتحامها أسوارها ،ومحاولة تفكيكها.
ً ً
ّ
تنوعت أعمال حزامة ،بين الشعر والقصص والرواية والترجمة ،لتحصد بذلك عددا كبيرا من الجوائز األدبية ،آخرها جائزة
محفوظ لألدب ،التي حصلت عليها باحتفالية كبرى بالجامعة األميركية بالقاهرة.
«الجريدة» التقت حزامة وكان هذا الحوار.
القاهرة – كريم البحيري

الكويت
شهدت حبي
األول وبداية
مجموعاتي
القصصية

ما السبب وراء بكائك خالل إعالن جائزة
نجيب محفوظ؟
ً
كــا نــت اللحظة كلها مشحونة عاطفيا
بالنسبة إلــي ،والشهادة التي قدمتها في
ً
االحتفالية حول تجربتي السردية عموما
وتجربة رواية «مخمل» هي أقرب ما تكون
إل ــى «س ـيــرة الـفـقــد» .ثـمــة مـفــاصــل ع ــدة في
ً
الـشـهــادة تنبش آالم ــا كـثـيــرة مــن مـخــزون
خساراتي الكثيرة .أعتقد أن الغصة بدأت
تقبض عـلــى قلبي فــي الـجــزئـيــة الخاصة
بحقيقة أنني «امرأة بال وطن» ،واستدعاء
مـفـهــوم الـبـيــت أو بــاألحــرى ضـيــاع البيت
ً
بالتفاصيل ا لـتــي تجعله مـكــا نــا لمراكمة
ال ـع ـي ــش وال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة ،وحـ ـي ــن وصـ ـل ــت إل ــى
الجزئية الـتــي تـقــول« :أن ــا حــزامــة حبايب،
اب ـن ــة ال ــاج ــئ الـفـلـسـطـيـنــي ح ــام ــد محمد
ً
حبايب ،الذي غادر قريته الفلسطينية طفال
ً
ً َ
مآل
في السابعة ،ممسكا يد أمه ،الهيا عن ِ
واع أنه استحال
البالد
ِ
وناس البالد ،غير ٍ
ً
رمزا ألكبر نكبات العصر».
ً
لم أستطع أن أتمالك نفسي ،خصوصا
حين ذكــرت اســم والــدي ُ
المتوفي ،في تلك
اللحظة شاهدت أبــي أمــامــي ،ليس الرجل
ً
الذي عرفته أبا ،وإنما الطفل الصغير ابن
السابعة الذي كان يمسك يد أمه ،شاهدت
عينيه الــزائـغـتـيــن ،غـيــر م ــدرك لـمــا يجري
حوله .والحق أننا ال نملك أية صورة ألبي
وهو طفل ،وال أذكر مرة أني تخيلت شكله
ً
ً
ً
صغيرا ،كأنه لم يكن طفال يــومــا .لكن في
تلك اللحظة ،وجه الطفل ،الذي هو أبي ،ظهر
ً
أمامي ،فبكيت غصبا عني.

الحب األول والكتابة األولى
الميالد والدراسة في الكويت ومنها إلى
األردن واإل ّم ــارات ،واألصــل فلسطيني ،أي
تلك البالد أثر في تكوينك ،من ثم كتاباتك؟
ً
ُ
أقمت فيه ،ولكل مدينة
قطعا  ،لكل بلد
ُ
عشت فيها حضور في كتاباتي ،وإن كان
بــدرجــات مختلفة من «طغيان» الحضور،
كما بــدرجــات مختلفة مــن الـلــون والـمــذاق
وال ـت ـفــاعــل ال ـح ـســي وال ـن ـف ـســي م ــع الـبـشــر
واألماكن.
ُولـ ـ ــدت ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وع ـش ــت طـفــولـتــي
وأول شبابي فيها ،وهي «نشأة» غنية من
النواحي كــافــة .أول حــب كــان فــي الكويت،
وأول الفقد الجسيم كان هناك ،وأول بيت،
صغناه على نحو شديد الشبه ببيت عائلة
يتسع لحياة ممتدة ،بكراكيب ال تعد وال
ت ـح ـصــى ،وبــال ـط ـبــع ،ف ــإن ال ـك ـتــابــة األول ــى
ً
كــانــت فــي الـكــويــت .وفعليا،
مجموعتي القصصية األولى
ال ـتــي تـحـمــل ع ـنــوان «الــرجــل
ُ
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـكـ ــرر» كـ ـتـ ـب ــت فــي
ه ــذا الـبـلــد ،وبـعــض قصص
ال ـم ـج ـم ــوع ــة «يـ ـ ــا ل ـس ـخــريــة
ال ـق ــدر» كـتـبـتــه عـلــى مكتبي
ً
الخشبي الذي تحول الحقا
إلــى حطب ألقمه وال ــدي في
ً
النار وقــودا لمدفأة بدائية.
أما األردن التي عشت فيها
س ـ ـبـ ــع س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،ف ـش ـك ـل ــت
ً
ً
ا م ـت ــدادا طبيعيا للحضور
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ـمـ ــازم ،مــن
خالل تدفق هائل في البشر
والمشاعر والتجارب ،التي
ترسبت كمخزون عاطفي ما
زلت أنهل منه.
ثم جاءت اإلمارات ،بداية

culture@aljarida●com

«دموع القاتل»
طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

فــي أبــو ظبي قبل أن انتقل إلــى دبــي ،هنا
ً
وجدت العزلة اإليجابية ،التي تعد شرطا
ً
ح ـيــويــا لـلـكـتــابــة .أع ـمــالــي ال ــروائ ـي ــة كــافــة
كتبتها في اإلمــارات ،وثمة أمر ربما يبدو
ً
ً
غــريـبــا أو غير مفهوم تـمــامــا لــي ،وهــو أن
ً
البلد األكثر حضورا في كتاباتي هي تلك
ً
الـتــي لــم أعــش فيها ،ولــم أعرفها «مــاديــا».
أتحدث هنا عن وطني فلسطين .أعتقد أن
ُ
عشت فيها كانت
كــل الـمــدن وال ــدول التي
ً
جـســرا أو ربما شاشة إنسانية وعاطفية
كــي أكـتـشــف فيها وم ــن خــالـهــا فلسطين
أكثر ،كأن األماكن كلها قادتني في النهاية
إلى فلسطين.
بـمــن تــأثــرت مــن األدبـ ــاء الفلسطينيين
أكثر من غيرهم؟
ً
شخصيا  ،ثمة تجربتان أد بـيـتــان كان
ً
لهما أكبر األثر في مسيرتي ،خصوصا في
البدايات :تجربة رائدة القصة الفلسطينية
سـمـيــرة عـ ــزام ،وال ـق ــاص وال ــروائ ــي غسان
كـنـفــانــي ،وهـمــا يـشـكــان عــامــة فــارقــة في
األدب الفلسطيني ا ل ـحــد يــث .كتاباتهما
ً
ً
ال ـتــي اطـلـعــت عليها مـبـكــرا شـكـلــت كشفا
ً
ل ــي وم ـن ـط ـل ـقــا ك ــي أخ ـ ــوض غ ـم ــار ال ـســرد
ً
م ــن م ـن ـظــور ع ــرف ــت أنـ ــه س ـي ـكــون م ـغــايــرا
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يـضـيــف إل ــى الـمـنـجــز
ً
الفلسطيني ويكون باختالفه امتدادا له.
م ـ ــع قـ ـص ــص سـ ـمـ ـي ــرة عـ ـ ـ ــزام اك ـت ـش ـفــت
جماليات «أنسنة» الفلسطيني ،ومع كتابات
كنفاني اكتشفت ظالل الهوية الفلسطينية.
كنت طالبة في الجامعة حين قرأت روايته
«رج ـ ــال ف ــي ال ـش ـمــس» ،وأذك ـ ــر يــومـهــا أنــي
بـكـيــت .كــانــت تـلــك أول م ــرة أكـتـشــف فيها
دالالت الهوية الفلسطينية واستحقاقاتها،
وك ـيــف أن ـهــا رب ـمــا تـتـحــول إل ــى ع ــبء لــدى
الـبـعــض أو مــدعــاة لـلـخــوف أو الـخـجــل أو
ا ل ـت ــواري أو التعبير المبطن أو التعبير
السافر ،وغيرها ،ووجدتني أكثر من مرة
أعـيــش ه ــذا االسـتـحـقــاق ،ف ـجــاء ت الكتابة
في أحد جوانبها كوسيلة للتعبير عن هذه
الدالالت وهذه االستحقاقات.

حزامة حبايب

عدة ،وأفاجأ بمقاربات تسلط الضوء على
ج ــوان ــب ل ــم أنـتـبــه ل ـهــا ،ذل ــك أن أي ــة ق ــراءة
للعمل اإلب ــداع ــي تـتـنــاول مـسـتــويــات عــدة
ً
في التجربة ،ال يكون الكاتب واعيا لها أو
ً
ً
مدركا أبعادها دائما ،وهذه مسألة طبيعية
بــالـنـظــر إل ــى الـطـبـيـعــة الـمـعـقــدة للكتابة،
وتداخل عوامل عدة فيها.
ّ
شــكـلــت روايـ ــة «أص ــل ال ـه ــوى» انعطافة
رئـيـســة فــي مسيرتي ال ـســرديــة ،فـهــي أول
ع ـم ــل روائـ ـ ـ ــي لـ ــي ب ـع ــد أربـ ـ ــع م ـج ـمــوعــات
قصصية كرستني كصوت «مسموع» في
ً
القصة القصيرة عربيا ،وتم استقبال «أصل
الهوى» بضجيج كبير ،لجرأة الطرح ،فكان
ً
الثناء النقدي واسعا ،كذلك الهجاء (معظمه
لـيــس ف ــي إط ــار ن ـق ــدي) .وم ــع ال ــوق ــت خف
الضجيج وبقي العمل ،ألفاجأ بعد سنوات
من صدور الرواية بتراجع النفس الهجائي
ً
ُ
خضت دربا
لصالح اإلقرار بأني كروائية
ً
ج ــدي ــدا ف ــي «أص ـ ــل ال ـ ـهـ ــوى» ،وهـ ــو شــائــك
ُيحسب لي أني طرقته بشجاعة ،غير ّ
هيابة.

ل ـل ـســرد ،ألن الـمـخـيــم بـطـبـيـعـتــه الـخـشـنــة
والقاسية ،يشكل بيئة ألشـكــال الحرمان،
ذ لــك المخيم الفلسطيني كبيئة مشوهة
يـفـتــرض أن ـهــا مــؤقـتــة ت ـحــول م ــع سـنــوات
النكبة وال ـنــزوح ،إلــى بيئة دائـمــة ،مــا رفع
ً
مــن مـسـتــوى الـتـشــوه لـيـغــدو أكـثــر تـجــذرا
واسـتـشـ ً
ـراء .عليه ،فــإن الحياة في المخيم
تشكل أكبر اختبار لإلنسان الفلسطيني،
ضمن منظومة اجتماعية ونفسية ومادية
ً
تطحنه يوميا.
ك ــروائـ ـي ــة ،ل ـس ــت م ـع ـن ـيــة ف ــي «م ـخ ـمــل»
بتقديم طرح سياسي أو استدعاء أدبيات
ال ـث ــورة ،أو ال ـم ـنــاداة بــالـصـمــود أو إطــاق
م ـقــوالت فــارهــة مــن ن ــوع «الـمـخـيــم مصنع
الرجال»! ما يعنيني االلتفات إلى اإلنسان
الفلسطيني ،القضية األساسية والكبرى
ً
ف ـع ـل ـيــا ،واإلن ـ ـصـ ــات إلـ ــى ه ـم ــوم ــه ،ونـبــش
عــواط ـفــه وم ـخ ــاوف ــه ورغ ـب ــات ــه ال ـم ـتــواريــة
خلف الشعارات الكبرى .هذه هي قضيتي
في الكتابة.
أثـ ــارت رواي ـت ــك «أص ــل ال ـه ــوى» عاصفة
من َ
الج َدل بسبب المحتوى الجريء ،فهل
يخيفك النقد؟ أو يجعلك تفكرين بتغيير
مقاربتك السردية؟

«حوا» العاشقة
حــدث ـي ـنــا ع ــن روايـ ـت ــك «م ـخ ـم ــل» .ل ـمــاذا
اخترت «حوا» المرأة الفلسطينية العاشقة،
لتكون البطلة؟ وهل اختيار مخيم «البقعة»
يرجع إلى رغبة لديك في العودة إلى أصل
المأساة الفلسطينية؟

ال أ سـمــح للنقد السلبي بــأن يخيفني،
كما ال آخذ بالنقد اإليجابي،
كـ ــي ال ي ـق ـي ــد ن ــي األول وال
ي ـف ـت ـن ـنــي الـ ـث ــان ــي ب ـن ـف ـســي!
ف ــي جـمـيــع األح ـ ــوال،
أح ـ ـتـ ــرم الـ ـ ـق ـ ــراءات
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ال ـ ـجـ ــادة
ألعمالي وأتوقف
ع ـ ـن ـ ــد إض ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات

«مخمل» روايــة الحب الذي يبلغ غايته،
بمعنى التحقق واالمتالء العاطفي والحسي
ال ـم ـتــوق أو الـمـتـخـيــل .ه ــي روايـ ــة الـنـســاء
العاشقات ،مثل «حوا» و{قمر» و{درة العين»،
واخ ـت ـي ــار ال ـم ـخ ـيــم الـفـلـسـطـيـنــي كـفـضــاء

«قبل أن تنام الملكة»

ح ــول روايـتـهــا الـثــانـيــة «قـبــل أن تـنــام الـمـلـكــة» الـتــي حظيت
بإشادة نقدية واسعة ،واختيرت ضمن استفتاء أجرته صحيفة
«الغارديان» في  2012ضمن أفضل قراء ات العام ،تقول حزامة
ً
ح ـبــايــب« :الـشـجــاعــة م ــوج ــودة فــي رواي ـت ــي ه ــذه أي ـض ــا ،وهــي
تالزمني كوسمة روائية .في «قبل أن تنام الملكة» ،سلطت الضوء
على المجتمع الفلسطيني في الكويت ،في مقاربة سردية ربما
تـكــون األول ــى مــن نوعها فــي الــروايــة الفلسطينية ،والعربية
ً
عـمــومــا .وم ــرة أخ ــرى ،مــن دون أي حـضــور جلي للسياسة أو
للمفاهيم والنظريات الكبرى .ومــرة أخــرى ،فلسطين حاضرة
بقوة رغم غياب المكان /الوطن ،بل إن حضورها يتعاظم أكثر من

ً
خالل هذا الغياب القسري .ومرة أخرى أيضا ،تعانق شخصياتي
ً
ً
الحياة طوال وعرضا».
تـتــابــع« :وإذا كــانــت «ح ــوا» فــي «مـخـمــل» عاشقة تصمد فــي وجه
محاوالت تحطيم روحها ،فإن شخصية «جهاد» المركزية في «قبل
أن تنام الملكة» نموذج البنت الفلسطينية التي تمشي على األرض
بثبات ،فتقطع الصحراء من الكويت عبر العراق إلى األردن (في رحلة
عكسية لرحلة رجــال غسان كنفاني في «رجــال في الشمس» الذين
يقطعون الصحراء من العراق إلى الكويت داخل خزان مائي) ،هدفها
أن تصل بابنتها ،رمز األمل الفلسطيني ،بسالم وفي النهاية ،تصل
إلى غايتها ،وتظل روحها صلبة عصية على االنكسار».

شبكات التواصل االجتماعي صارت منصات كبيرة للترويج
ألي فـكــرة أو منتج أو سلعة ،بما فــي ذلــك السلع اإلبــداعـيــة
والمناسبات الثقافية ،إذا صح تسليع اإلبداع والثقافة.
ً
لقد قرأت مدحا في أكثر من موقع على اإلنترنت وصفحات
ُ
لــكـتــاب أو مــواقــع أدبـيــة عــن رواي ــة الفرنسية آن-لـ ــور بوندو
( ،)Anne-Laure Bondouxالصادرة بترجمتها العربية عن
دار حمد بن خليفة للنشر ،بطبعتها األولى  ،2015والثانية
 ،2017وبترجمة عبدالرؤوف الجباشي.
ً
ً
إن بحثا فاحصا على مواقع اإلنترنت عن عوالم الرواية
يفضي إلى ما أشار إليه أكثر من موقع ،بأن الرواية تحكي عن
الخير والشر ،وأنها تقدم عوالم البراءة والجريمة بشكل مؤثر.
وواضح أن هذا كالم عام ،قد يصلح لوصف الكثير من عوالم
ً
الروايات .لكن قراءة بسيطة للرواية تظهر أمورا كثيرة ،وعلى
رأسـهــا ،أن الروائية آن-ل ــور بــونــدور ،المولودة في ضواحي
باريس عام  ،1971هي أقرب لعالم كتب األطفال ،وأنها تفرغت
للكتابة منذ عام  ،2000وأن معظم جهدها في ورش الكتابة
ً
َّ
موجه إلى الطفل والطفولة .وهذا ليس ببعيد أبدا
اإلبداعية
ً
ً
عن عالم رواية "دموع القاتل" ،بدءا بالعنوان ،مرورا بالحبكة،
وانتهاء عند الشكل.
حكاية الرواية تدور حول :قاتل/أنخل ،وطفل :باولو ،ورجل
ً
ً
ً
آخر :لويس ،وأخيرا فتاة فقيرة رسامة يملك والدها نزال بائسا
ً
ً
ً
اسمها :داليا ،حيث يقصد القاتل بيتا بعيدا ومنعزال" :هنا،
لم يصل أحد قط بمحض الصدفة ،فهنا نهاية العالم ،أقصى
ً
جنوب تشيلي ،هذا الذي يمتد شريطا مثل نسيج الدانتيل
داخل مياه المحيط الهادئ الباردة" (ص.)5
ُيقدم القاتل ،وبدم بارد ودون أي مقدمات ،على قتل والد
ووالدة الطفل ،ومن ثم دفنهما في فناء المنزل ،وتنشأ عالقة
بين القاتل والطفل ،لحين مجيء السيد لويس ،الذي يحاول
استمالة الطفل بتعليمه القراء ة والكتابة ،وبعد مرور فترة،
وبسبب انتهاء مؤنة البيت ،يذهب الثالثة إلى المدينة ،كي
ً
يسحب السيد لويس نقودا من البنك ،وهناك يلتقي الفتاة
داليا ،وينجدب إليها ،ولكونها رسامة تقوم برسم بورتريه
ً
ألنخل بوصفه قاتال ،ويحاوالن هي ولويس الهرب لعيش شهر
عسل ،لكن أنخل ،الذي أحب الطفل ،يلحق بهما إلى السفينة،
ً
و يــأ خــذ منهما نـقــودا يعطيها للطفل ،و حـيــن ُيلقى القبض
عليه ،ويحكم عليه باإلعدام ،تتأجج عاطفة الطفل تجاه رجل
ً
احتضنه ،رغم أنه قتل أمه وأباه ،وأخيرا يعود الطفل/الفتى
إلى بيت أبيه القديم ،ويحاول البدء بحياة جديدة.
بداية ،يجب التوقف عند استخدام الروائية لضمير الغائب،
بصيغة الراوي العليم ،ما جعل حضور الراوي هو الحضور
ً
األكـبــر واألكـثــر اسـتـحــواذا على جميع فصول الــروايــة ،وفي
ً
ً
ً
جميع عــوالـمـهــا ،س ــواء كــانــت وص ـفــا أو حـ ــوارا أو تخييال،
وليس بجديد القول إن صيغة الراوي العليم باتت أقرب إلى
الكالسيكية منها لكتابة الرواية الجديدة/الحديثة/المعاصرة.
َّ
مؤجه لعقلية الطفل أكثر منه لقارئ
كما أن السرد يبدو وكأنه
متقد الــذهــن ،فجميع ح ــوادث الــروايــة تتم مصادفة وبشكل
عفوي وبسيط؛ القاتل يقتل األب واألم ،القاتل يحتضن الطفل،
ً
الـطـفــل يستشعر شيئا مــن الـعــاطـفــة .اآلخ ــر يـصــل متسلحا
بالورقة والقلم والمعرفة ،يستميل الطفل ،فيبدأ الطفل بمعرفة
ً
ً
الكتابة ،يرحل الثالثة إلــى المدينة ،ويقصدون نــزال بائسا
ويلتفون بالفتاة الــرســامــة .ح ــوادث الــروايــة تسير ببساطة
كتابية واضـحــة ،وبخط مستقيم دون أي مفاجآت ،ولحين
ً
وصولها إلى نهايتها .وهذا ال يعني أبدا "السهل الممتنع /
السهل المبدع" ،فذاك شأن آخر .لذا ،وهنا الكالم عن الترجمة
ً
العربية ،التي ال أظنها تبتعد كثيرا عن كنه الرواية بلغتها
الفرنسية األم .فــإن ق ــراء ة انطباعية عــن الــروايــة تستوجب
بالضرورة القول إن الرواية كالسيكية بسيطة ،وانها تقدم
راو عليم ،وانـهــا قــد تناسب ذهنية األطفال
حكاية يقودها ٍ
والناشئة أكثر من كونها رواية عالمية مبدعة بجدة الشكل.
الكتابة اإلبداعية المعاصرة تتخذ من الشكل الفتة كبيرة
ً
ً
لها ،ورواية "دموع القاتل" ال تقدم شكال جديدا البتة!

إصدار

«الوصفة رقم »7

«النوم بعين واحدة مفتوحة» لمارك ستراند

قصائد تولد من مشهد خارجي وتخترق عوالم داخلية
صدر عن «منشورات المتوسط» كتاب «النوم بعين واحدة مفتوحة» ،يتضمن قصائد مختارة لمارك ستراند ،اختارها وترجمها سامر أبو هواش ،تعكس ّ
تحوالت الشاعر في
حياته الخاصة أي العائلية ،أو العامة في عالقاته وأفكاره وتطلعاته إلى القضايا المختلفة ،ال سيما الفكرية والفنية.

بيروت  -ةديرجلا

•

ضمن عالم ستراند
البديل الثابت ّ
ثمة
ُ َ
عوالم تولد باستمرار
ومشهديات ّ
تتبدل

ف ــي ت ـقــدي ـمــه كـ ـت ــاب «ال ـ ـنـ ــوم بـعـيــن
واحـ ـ ـ ــدة مـ ـفـ ـت ــوح ــة» ،ي ـت ـح ــدث ســامــر
أبــوهــواش حــول مــا يميز شعر مــارك
ستراند فيقول« :لـعــل عــاقــة ستراند
ّ
الوثيقة بالفن التشكيلي (بــدأ حياته
ّّ
ْ
ّ
َّ
ودرس الرسم لفترة ،قبل
الفنية كرسامِّ ،
ً
ُ ِّ
ْ
أن ينتقل إلى الشعر) ،تشكل عنصرا
ً
ُ
حاسما في بناء القصيدة لديه ،حيث
ُ َ
نشعر بــأن الكثير مــن قصائده يولد
مــن مشهد خــارجــي ،يقود إلــى العالم
الداخلي المتشابك للشاعر ،لترتسم
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة «ش ـخ ـص ـي ــة» أو «ب ـط ــل»
القصيدة (وصــف ستراند الشخوص
فــي لــوحــات الـ ّ
ـرســام األميركي إدوارد
ً
ه ــوب ــر ال ـ ــذي وضـ ــع ك ـت ــاب ــا ع ــن عمله
بـعـنــوان «هــوبــر» بأنها «شخصيات»
ً
ال بمعنى أ ن ـهــا « تـ ــؤدي أدوارا » ،كما
فـ ـ ــي الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة أو
ْ
السينمائية ،ولكن ،بمعنى أنه يصبح
ّ
ل ـهــا كـيـنــونـتـهــا وح ـيــات ـهــا ال ـخــاصــة
داخــل الـلــوحــة) ،وخــال ِّعملية الـ َّـر ْســم
ُ َ
هــذه تــولــد المفاجأة الــشـ ْـعــريــة ،أو ما
يصفه الشاعر بـ «سيطرة اللغة على
القصيدة».
يـ ـت ــاب ــع أبـ ـ ــو ه ـ ـ ـ ــواش« :ال يـنـطـلــق

ِّ
ستراند فــي كتابة الــشـ ْـعــر ،أو فلسفة
ِّ
الش ْعر ،من سمات واضحة أو نهائية
أو م ــواض ـع ــات وتـصـنـيـفــات شــائـعــة،
ّ
ومتفق عليها ،سواء كانت الرمزية أم
السريالية أم التعبيرية ،إلخ .القصيدة
ّ
الخاصة،
عند ستراند تعيش حياتها
وت ـص ـنــع ن ـف ـس ـهــا ،وع ــوال ـم ـه ــا ،خــال
ُّ
تشكلها ،مع كثير من المناطق الشاغرة
(الغموض) الذي يقول ستراند إن عمل
ً
الـقــارئ مــأه ،الـقــارئ بوصفه ِّشريكا
ً
في حياة القصيدة ،وليس ُمتلقيا لها
فحسب».
مــع ذل ــك ،فــإنــه ضمن عــالــم ستراند
ُ َ
البديل الثابت هــذاّ ،
ثمة عــوالــم تولد
ً
ّ
تتبد ل ،وفقا
باستمرار ،ومشهديات
ّ
للت ّ
يشهدها الشاعر نفسه:
حوالت التي
َّ َ
ح ـيــاة ال ـعــائ ـلــة ،وال ــس ــف ــر ،والـطـبـيـعــة،
واألصــدقــاء ،والشباب ،والشيخوخة،
ّ
والحب ،إلخ»...

مارك ستراند
ُول ــد م ــارك س ـتــرانــد ع ــام  1934في
ُ
جزيرة {برينس إدوارد} بكندا ،حيث
ك ــان ــت ن ـشــأتــه األولـ ـ ــى ،وت ــرع ــرع بعد

ً
ذلك في بلدان عدة ،متنقال مع عائلته
ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة
وكولومبيا والمكسيك وبـيــرو .درس
َّ
الر ْسم في جامعة يال على يد جوزيف
ّ
ألبيرز ،وتخرج فيها عام  ،1959لينال
منحة فولبرايت ،ويسافر إلى إيطاليا،
ُ
حيث درس ِش ْعر فلورنسة في القرن
التاسع عشر .وفي  1962حصل على
ماجستير في الفنون من جامعة أيوا.
ص ــف
عـ ـ ـم ـ ــل س ـ ـ ـتـ ـ ــرانـ ـ ــد مـ ـ ـن ـ ــذ م ـن ـت ـ ِّ
الستينيات في تدريس األدب والش ْعر
ف ــي ج ــامـ ـع ــات م ــرم ــوق ــة ،م ــن بـيـنـهــا:
{ي ــال وه ــارف ــرد} ،وح ــاز جــوائــز أدبـيــة
مهمة ،أبرزها تنصيبه {شاعر أميركا
الم َّ
ُ
توج} عام  ،1990وجائزة بوليتزر

عـ ــام  1998ع ــن مـجـمــوعـتــه { ّعــاصـفــة
ثلجية مــن نــدفــة واح ـ ــدة} .تــوفــي عــام
 2014بعد صراع مع مرض السرطان.
أبرز أعماله الشعرية{ :النوم بعين
واحـ ـ ــدة م ـف ـتــوحــة ( ،)1964وأس ـب ــاب
ّ
حرك ( ،)1968وأعتم (ّ ،)1970
للت ّ
وقصة
( ،)1973وا بـ ـن ــي (،)1976
ح ـي ــوا ت ـن ــا
ّ
والساعة المتأخرة ( ،)1978والحياة
المتواصلة ( ،)1990وميناء ّ
أشد ظلمة
( ،)1993وعــاص ـفــة ثـلـجـيــة م ــن نــدفــة
واحـ ــدة ( ،)1998و 89غـيـمــة (،)1999
ورجـ ــل وج ـمــل ( ،)2006وغ ـيــر ِّ َمــرئـ ّـي
ً
تـقــريـبــا ( ،)2012واألع ـم ــال الــشـ ْـعــريــة
الكاملة} (.)2014

من قصائد الكتاب
َ
يتحرك /.شـ ٌ
يمكنك تـصـ ُّـو ُره /.شـ ٌ
ثمة شـ ٌ
ّ
َّ
ـيء ما في األجــواء/.
ـيء بــدأ
ـيء يحدث /ال
ُ
ُ
إنه هناك في الفوضى /بين ُ
ُ
َ
القمار
ـب
ـ
ع
ال
ـد
ـ
ي
و
ه/
سطور
ئ
تأت
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ً
صدرت أخيرا عن الــدار المصرية اللبنانية روايــة للكاتب
أحمد مجدي همام بعنوان «الوصفة رقم  ،»7تمزج بين الخيال
العلمي والواقع ،وتعد مغامرة مثيرة ،يقوم بها البطل «مليجي
الصغير» ورحلة استثنائية ،يقطع فيها أرض الكابوريا ،من
أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ،ليسافر عبر ممالك خرافية،
ويـلـتـقــي بـكــائـنــات ال يــوجــد لـهــا مـثـيــل عـلــى كــوكــب األرض،
بعضها خرج من الكتب التراثية العربية وبعضها وليد خيال
المؤلف ،وبعضها جاء من األساطير األوروبية القديمة.
ي ـهــرب مليجي مــن ال ـمــوت وال ـظ ـلــم والـتـمـيـيــز العنصري
ً
وال ـح ــروب األهـلـيــة فــي ال ـب ـلــدان الـتــي يعبر بـهــا ،بــاحـثــا عن
مــاذ آمــن لــه ،إذ يتمثل ذلــك المالذ في جزيرة «كابوريا» ،أو
ُ
مــا اصــطـ ِـلــح على تسميته «بــاد كــل الـخـلــق» ،ليؤمن لنفسه
ً
ولزوجته ،سنورية ،النمرة البيضاء النادرة ،وطنا بال تمييز
عنصري أو طبقي أو عقائدي بين المخلوقات واألجناس.
ال تكتفي «الــوصـفــة رق ــم  »7بــاالتـكــاء عـلــى ال ـتــراث القديم
والحكايات األسطورية والكائنات الخرافية التي ابتدعتها
ً
أمزجة البشر على مر العصور ،بل يجد فيها القارئ حضورا
لبعض اللمحات ّمــن الـفـنــون الـحــديـثــة ،مثل أغنية «أن ــا في
ّ
الــابــوريــا» ،ويتكثف ذلــك الملمح الفني ويتجلى بحضور
الفنان أحمد زكي كشخصية من شخصيات الرواية.
في «الوصفة رقم  »7تمتزج عوالم البشر وغير البشر ،مكونة
ذلك العالم السحري الرائع بكل آفاق الخيال الرحبة من بالد لم
ً
يسمع بها أحد ،وأسماء لم تألفها أذن سابقا ،آخذة من الواقع
كل قيمه النبيلة وأخالقياته السامية ،لتشكل في نهاية األمر
جزيرة «كابوريا» أو ما أطلق عليه المؤلف «بالد كل الخلق».

توابل ةديرجلا
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محمد رشاد :رسالة جورج وسوف شرف كبير لي
ً
• يخوض تجربة التمثيل قريبا

ً
المطرب محمد رشاد أحد األصوات
إنه
الغناء.
خريطة
على
مميزا
لفت األنظار بموهبته منذ إطاللته ًاألولى في برنامج «آراب
ً
ً
ً
أيدول» ،ومع كل أغنية ّقدمها الحقا نجح في أن يحجز لنفسه مكانا الواعدة ،التي حققت نجاحا ملحوظا في الفترة األخيرة.
القاهرة  -جمال عبد القادر

أبحث عن
االنتشار
خارج الوطن
العربي

عن حفالته ،ومشاريعه المقبلة ،كان لنا معه هذا الحوار:

حدثنا عن أحدث أغانيك «ضرب نار».
كانت تجربتي األولى في الغناء الشعبي
مــن خ ــال فـيـلــم «ك ــرم الـكـنــج» لـمـحـمــود عبد
ُ
المغني ،حيث ّقدمت أغنية «أهل الكالم» .لكن
«ضــرب نــار» هي أول أغنية شعبية أطرحها
ً
ً
منفردة فــي األس ــواق ،وكــانــت ق ــرارا مشتركا
بيني وبين المنتج سامو زيــن ،والحمد لله
وصلت بشكل كبير إلى الشريحة المستهدفة
من الجمهور.
ُ
لـ ـم ــاذا اخـ ـت ــرت أن ت ـغ ـنــي «ال ـش ـع ـب ــي» من
البداية؟
كــانــت الـبــدايــة فــي بــرنــامــج «آراب أي ــدول»،
حـيــث وج ــدت أن ه ــذا ال ـلــون مــن الـغـنــاء غير
م ــوج ــود ف ــي ال ـبــرنــامــج ،ول ــم ي ـقــدمــه أي من
المتسابقين ،فقررت أن أتولى األمر بنفسي،
وك ـنــت عـلــى ثـقــة مــن ن ـجــاحــه ،وم ــن وصــولــه
إلى الجمهور ولجنة التحكيم .وبعد انتهاء
البرنامج ،وجــدت أن من األفضل االستمرار
بهذا الشكل لتحقيق النجاح ،ودعم وجودي
ً
على الساحة ،خصوصا مع مطالبة الجمهور
ً
لي بذلك ،فضال عن أني أعشق هذا اللون من
الـغـنــاء .ولـكــن فــي القريب أق ــدم أل ــوان الغناء
كافة.
ً
ما الفرق بين الغناء الشعبي قديما واآلن؟
اخـتـلـفــت األم ــور كــافــة ،وم ــن الطبيعي أن
ينعكس ذلك على الغناء ككل وليس الشعبي
ً
ً
فحسب .قديما ،كان هذا اللون طربيا بشكل
كبير ،ويعتمد على صــوت المطرب الـقــوي،
واللحن الذي ينتقل بين أكثر من جملة لحنية،
بــاإلضــافــة إلــى الـكـلـمــات البسيطة الشعبية
حـتــى لــو كــانــت عــاطـفـيــة ،بينما اآلن اللحن
عبارة عن جملة واحدة تتكرر ،ومعظم األغاني
درام ــي ُيعبر عــن مشاكل الـنــاس وهمومهم،
وال ـصــوت لـيــس بـطــل الـعـمــل .كــذلــك كنتيجة
طبيعة للعصر أصبحت األغنية اآلن أقصر
ً
من األغنية قديما.
ماذا عن أغاني المهرجانات ،هل يمكن
اعتبارها شعبية؟
هي ليست شعبية ،وإنما نوع من
الموسيقى شبه الرابُ ،يطلق عليه
ف ــي ال ـخ ــارج مــوسـيـقــى ال ـش ــارع،
ولكنها وصلت إلى الجمهور.
ً
ال شـ ـ ـ ـ ــيء م ـ ـس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــدا ف ــي
خطتي ،لكن ربما أفكر في تقديم
هـ ــذا الـ ـل ــون م ــع تـغـيـيــر الـكـلـمــات
لتناسبني ،وال يرفضها جمهوري.

مواهب وسلطان الطرب
مـ ــا رأي ـ ـ ــك فـ ــي االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـتــي

محمد رشاد
ّ
تعرضت لها برامج اكتشاف المواهب؟
يعتقد الـبـعــض أن دور ه ــذه ال ـبــرامــج أن
ت ــواك ــب الـمــوهـبــة م ــدى ال ـح ـيــاة ،وه ــذا خطأ
ك ـب ـيــر .ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،دوره ـ ــا ُمـ ـح ــدد ،وهــو
تقديم الموهبة إلــى الجمهور ،واالسـتـفــادة
مــن آراء لجنة التحكيم بــوصـفـهــم أصـحــاب
الـخـبــرة .ولـكــن يبقى عـلــى المتسابق نفسه
أثناء البرنامج وبعده ،الجهد والسعي إلى
تحقيق الحلم.
ً
شـخـصـيــا ،اسـتـفــدت بشكل كبير مــن «آراب
أيدول» ،وصنع لي شهرة ما كنت سأصل إليها
إال بعد فترة من الجهد والتعب .كذلك اكتسبت
خ ـبــرة فـنـيــة كـبـيــرة مــن لـجـنــة الـتـحـكـيــم ،وبعد
الـبــرنــامــج كـنــت بـحــاجــة إل ــى مــزيــد مــن الجهد
للظهور قبل أن ينسى الجمهور من محمد رشاد.

األجيال السابقة .ما رأيك؟
فــي أي ــام أم كلثوم وعـبــد الــوهــاب وعبد
الحليم وغيرهم من العمالقة ،كانت مصر
م ـن ــارة ال ـف ــن ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي وال ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ك ـل ــه ،ولـ ــم ي ـكــن ل ـنــا م ـنــافــس في
ال ـم ـن ـط ـقــة ك ـل ـه ــا ،وأي م ـط ــرب ي ـب ـحــث عــن
الـنـجــاح وال ـش ـهــرة ك ــان ال بــد مــن أن يــزور
مصر .من ثم كان ال بد من الغناء باللهجة
ال ـم ـصــريــة ،بـيـنـمــا ف ـنــانــو ال ــزم ــن الـجـمـيــل
لــم يحتاجوا إلــى ذل ــك ،ألنـهــم وصـلــوا إلى
ال ـج ـم ـيــع بــالـلـهـجــة نـفـسـهــا ال ـت ــي يجتهد
كثيرون في تعلمها .اليوم ،صــار لكل بلد
فنه الخاص ،ونجومه الكبار ،وليس مصر
فحسب ،فكان ال بد من أن نغني بلهجات
يحبها الجمهور.

ما قصة النجم جورج وسوف معك؟
أنا أحد عشاق هذا النجم الكبير ،وأسمع
أغانيه منذ الصغر .أثناء البرنامج قررت أن
أغني إحدى أغانيه «الهوى سلطان» ،وإيلي
الـعـلـيــا مــايـسـتــرو الـبــرنــامــج صــديــق ألبــي
وديع ،وبعد سماعه األغنية في التمرينات
ات ـصــل ب ــه ،وأخ ـب ــره أن أح ــد المتسابقين
ُ
سيغني له ،وال بد من أن يسمعه.
بعد الحلقة أرسل لي وسوف رسالة مع
إيلي تقول« :رجعت  30سنة وأنا أسمعك،
وأنا فرح بك وبأدائك األغنية» .وهي رسالة
من نجم ،وكانت داعمة لــي ،ومصدر فخر
وفرح لي.

أغنية منفردة ودويتو

ي ـل ـجــأ ال ـم ـط ــرب ــون إلـ ــى ال ـغ ـن ــاء بـلـهـجــات
مختلفة للوصول إلــى الجمهور على عكس

في رأيك ّما سبب انتشار األغنية المنفردة؟
ألنها تحقق الحضور المستمر للمطرب،
إذ ي ـطــرح أغـنـيــة واح ـ ــدة ،ثــم يتبعها بعد

لو قررت تقديم دويتو مع أحد المطربين
من تختار؟
أثناء برنامج «آراب أيدول» وبعده فكرت
في تقديم دويتو مع نانسي عجرم أو حكيم،
ولكن االنشغال حال دون ظهور المشروع
إلى النور .واآلن أنا بحاجة إلى التركيز في
تقديم أغان منفردة تدعم خطواتي الفنية،
ثم أقدم الدويتو ،وأتمنى أن يكون مع مطرب
من خارج الوطن العربي ،ألني أسعى إلى
ً
االنتشار عالميا.

حفالت
تـقـتـصــر ال ـح ـفــات عـلــى ال ـم ــدن الـكـبــرى
والساحل دون بقية المحافظات ،ما السبب؟
ُبعد المسافة ،وارتفاع تكلفة نقل الفرقة
بالمعدات ،كذلك المسرح واإلض ــاء ة ،إلى
م ـك ــان ال ـح ـف ـلــة ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات األخ ـ ــرى،
باإلضافة إلــى أجــور المطرب والـفــرقــة ،ما
يرفع من ثمن التذكرة .ولكن في الساحل
األم ــر أسـهــل ،وطبيعة الجمهور مختلفة،
وهو قادر على ّ
تحمل أي ارتفاع في التذكرة.

بيروت  -ةديرجلا

{الفيل الملك}
ّ
يتميز
بتقنيات
حديثة في
صناعة
الرسوم
المتحركة
ثالثية
األبعاد

وقع في خبر الفنان عاصي الحالني المنشور في عدد أمس في
صفحة مزاج ،خلل ناتج عن خطأ تقني أدى إلى نشر صورة الفنانة
نادين نجيم مرفقة بالخبر ،فاقتضى التنويه واالعتذار.

أخبار النجوم

أحمد الشريف في «مني اسمعي»

ّ
كثيرة ،لكن حادثة الهجوم على الجزيرة
سـتـجـعـلــه أق ـ ــرب إلـ ــى ال ـق ـل ــوب وسـتـجـعــل
مغامراته المضحكة في وجــه الصيادين
حديث الجميع.
تتصاعد األحداث بشكل مشوق لتعكس
حبكة درامية متماسكة تستند إلى تراث
البالد العربية والبحر األحمر.
ي ـت ـمـ ّـيــز ش ــادف ـيــل ب ـمــواص ـفــات تـحـتــاج
إليها الشخصية النموذجية للتأثير في
المتلقين ،و هــي تختزن القيم ومحورية
األحــداث المؤثرة في الفيلم ،ورقــة القلب،
ً
ً
ً
فضال عن الطرافة التي تعكس جوا فكاهيا.
ورغ ــم ذل ــك ك ـلــه ،فــإنــه يــرتـكــب األخ ـطــاء
ويـتـعـلــم مـنـهــا وي ـن ـحــرف ع ــن م ـس ــاره ،ثـ ّـم
يتدارك ذلك في لحظة مؤثرة وحاسمة .في
السفينة ،ثم بعد ذلك في المدينة ،في قصر
الملك أو السد أو في األمكنة التي ُيستعان
بالحيوانات والفيلة لبنائها ،والتفنن في
المعالم الحضرية للمدينة ،ثم في السجن
أو مأوى الحيوانات؛ في هذه المواقف كلها
أح ــداث تتفاعل لتعكس الـتـحــديــات التي
ّ
يمر بها الشخص في حياته منذ طفولته،
وكيف يتعلم من تجاربه والمواقف التي
ينبغي اتخاذها عند وقوع األصدقاء في
المخاطر ،أو إزاء اإلغراءات التي ُت ّ
قدم للفرد
ع ــادة .ذلــك كله وســط أج ــواء مــن الضحك

الفيل الملك

أحمد الشريف
ّ
بعد غياب خمس سنوات عن األعـمــال المصورة ،يطل الفنان
التونسي أحمد الشريف في كليب أغنيته الجديدة {مني اسمعي}
بإطاللة جديدة مع الحفاظ على األكسسوار الذي يضعه في يده
والذي اشتهر به منذ مشاركته في {ستار أكاديمي} .الكليب حقق
أكثر من  30ألف مشاهدة بعد يومين على طرحه وهو من توقيع
محمد القصدلي .وأغنية {مني اسمعي} من كلمات أحمد الشريف
وألحانه.

مي حريري:
ُ
وحدها الشجرة المثمرة تهاجم

ما جديدك في الحفالت؟
قـ ّـد مــت حفلة غنائية فــي دول ــة الكويت
ً
لـلـمــرة األولـ ــى ،وه ــو أم ــر أسـعــدنــي كـثـيــرا،
ً
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد م ـ ــا ل ـم ـس ـت ــه م ـ ــن شـغــف
ل ــدى الـجـمـهــور وان ـت ـظــاره الـحـفـلــة ،إذ زار
ً
كـ ـثـ ـي ــرون ص ـف ـح ـت ــي ،وطـ ـلـ ـب ــوا ع ـ ـ ـ ــددا مــن
األغــانــي قـبــل الـحـفـلــة ،ال سيما مــن أعـمــال
أبو بكر سالم .وللمرة األولى أديت أغاني
خ ـل ـي ـج ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى أع ـ ـمـ ــال ك ـبــار
نجومنا ،وإنتاجات خاصة بي .كذلك أحيي
حفالت عدة في أكثر من دولة عربية.

تجارب مقبلة
حول جديده في الغناء والتمثيل يقول محمد رشاد{ :في الغناء ،أبحث أنا وشركة اإلنتاج
ً
ً
ً
عن تقديم شيء مختلف كلمات ولحنا وشكال ،وقريبا يظهر إلى النور مشروع جديد».
في التمثيل ،يذكر رشادُ :
َّ
«عرض علي أكثر من عمل فني للمشاركة فيه ،ولكن هذه الخطوة
ال بد من دراستها بشكل جيد ،ألنها قد تأخذ مني ،وتؤثر سلبا في اسمي الذي أسعى إلى
ً
وضعه في مكانة جيدة ،وبالطبع أتمنى أن أخوض هذه التجربة ،خصوصا في السينما،
لكن في الوقت المناسب ،وبالشكل الجيد».

فيلمان جديدان ّ
ينضمان إلى الساحة السينمائية اللبنانية ،األول {الفيل الملك} يندرج ضمن الرسوم
ِّ
المتحركة ،والثاني {طرابلس} ويندرج ضمن األفالم الوثائقية .تكمن ميزة الفيلمين في أن األول يشكل
خطوة رائدة في مجال الرسوم المتحركة بتقنية ثالثية األبعاد ،والثاني في أنه يطرح وجه مدينة طرابلس
الجميل بعدما شوهته الحرب فيها سنوات طويلة.
•

تنويه واعتذار

أشـهــر بأغنية أخ ــرى ،عـلــى عـكــس األلـبــوم
ً
الــذي يحتاج تحضيره إلــى عامين بعيدا
عن الساحة .كذلك اختيار وتحضير أغنية
أفضل من اختيار وتحضير عدد أكبر من
األغاني ،إذ يكون أدق وأفضل ،باإلضافة إلى
أن تكلفة إنتاج األلبوم كبيرة ،ال سيما في
ظل األوضاع المالية الصعبة والقرصنة.

{الفيل الملك} و{طرابلس}...
ريادة في أفالم الرسوم المتحركة وتذكير بمدينة الحضارة
{ال ـف ـيــل ال ـم ـلــك} ،The elephant king
فيلم رســوم متحركة بتقنية األنيمايشن
ث ــاث ــي األب ـ ـعـ ــاد أنـ ـت ــج ع ـب ــر {ش ــرك ــة ّمـيــم
ل ــإن ـت ــاج ال ـث ـق ــاف ــي} ف ــي ل ـب ـن ــان ،ون ــف ــذت
عمليات التحريك في استديو {هنر بويا}
بتكلفة مليوني دوالر ،وهــو فكرة عباس
ش ـ ــرارة وإنـ ـت ــاج ح ــام ــد ج ـع ـفــري وإخـ ــراج
هادي محمديان ،أصوات :رودي قليعاني،
وجورج خباز ،ونسرين مسعود ،وجمانة
الزنجي.
يأتي الفيلم ،كما يصرح منتجوه ،في
سياق إنتاج أفالم موجهة إلى األطفال في
الــدول العربية ترتكز على التراث العربي
واإلسالمي .وكانت الشركتان المنتجتان
لـلـفـيـلــم {م ـي ــم ل ــإن ـت ــاج ال ـث ـق ــاف ــي} و{ه ـنــر
بويا} أنتجتا أول أعمالهما فيلم {أميرة
ً
الروم} ( )2015الذي القى رواجا واستثمرت
عائداته في إنتاج {الفيل الملك».
ت ــدور األح ــداث فــي إح ــدى جــزر ارتــريــا،
يسعى أسفل ،رئيس صائدي الحيوانات
ال ـم ـتــوح ـش ـيــن ،إلـ ــى دخـ ـ ــول أرض ال ـع ــاج
{م ــوط ــن ال ـف ـي ـلــة} واص ـط ـي ــاد ال ـح ـيــوانــات
الضخمة لبيعها ألبرهة ملك اليمن .كانت
الفيلة تحتفل بــوالدة شادفيل ابــن الملك
ّ
وال ـت ــي شــك ـلــت خـيـبــة أم ــل ل ـه ــا ،إذ كــانــت
تنظر إلى بدانته على أنها مصدر لمشاكل
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مزاج

مي حريري

في تصريح لها عبر إذاعة «أرابيسك» السورية قالت الفنانة مي
حريري إن اإلعــام اللبناني يهاجمها من دون أن تعرف السبب،
وأضافت« :لدي تساؤالت عدة ،لكن هذا األمر ال يهمني ألنني مي
حريري ،وال أدري ما الذي دفع الصحافة اللبنانية إلى مهاجمتي
وصب حقدها ّ
علي».
تابعت« :لــم أعــد أثــق في أحــد ألنني ال أعــرف من يحبني ومن
يكرهني ،ولو لم أكن شجرة مثمرة لما هوجمت».

سيرين عبد النور وابنتها تاليا

سيرين عبد النور
عبر حسابها على أحد مواقع التواصل نشرت الفنانة اللبنانية
سيرين عبد النور ،صورة «سلفي» لها برفقة ابنتها الوحيدة تاليا،
التقطتها خلسة أثناء نوم الطفلة ،وعلقت عليها« :حبيبتي».
انهالت التعليقات على الصورة من متابعي سيرين عبد النور
الذين أثنوا على عفويتها وجمال ابنتها.
آخر أعمال سيرين ،كليب أغنية {إذا بدك ياني} ،من كلمات عماد
فرح وألحانه ،وتوزيع روجيه أبي عقل ،وإخراج إميل سليالتي.

منذر رياحنة في {البيت الكبير»
سيلفيو شيحا
والترفيه نتيجة لــأ حــداث الطريفة التي
تصطنعها الشخصيات في مواقف عدة.
من الشخصيات المحببة التي تظهر في
األحــداث المتتابعة ،فرفور الفأر الطائش
ال ــذي يـعـ ّـرض سفينة الصيادين للخطر،
ويؤدي دور المساعد لصديقه شادفيل.
ي ـت ـمـ ّـيــز ال ـف ـي ـلــم ب ـت ـق ـن ـيــات ح ــدي ـث ــة فــي

صناعة الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد،
ً
ليكون رائدا في تاريخ صناعة األنيمايشن
في العالم العربي ومن األعمال المنافسة
على صعيد العالم.

طرابلس مدينة الحضارة
مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان ،مدينة الحضارة والثقافة والسالم،
هكذا ظهرت في فيلم البطل الرياضي سيلفيو شيحا القصير {طرابلس} ،وذلك
ضمن إطار المشاريع االجتماعية والرياضية التي يقوم بها للحفاظ على سالمة
المجتمع والوطن.
الفيلم الــذي عــرض للمرة األولــى على شاشة المؤسسة اللبنانية لإلرسال،
ً
تـحــديــدا فــي برنامج {كــام الـنــاس} مــع اإلعــامــي مارسيل غــانــم ،يـنــدرج ضمن
الخطوات التي بدأ بها شيحا منذ سنتين وتعكس صورة لبنان الحقيقية إلى
العالم كله ،وقد اختار طرابلس لتكون بطلة الفيلم ألنه أراد أن يرى الناس مشاهد
ً
حية ّ
ّ
مؤكدا أنها ستبقى ّ
حرة ،مهما
صورت وسط طبيعة هذه المدينة الرائعة،
كانت الظروف ،ولن ينجح أحد في المتاجرة بها.
شكر سيلفيو الجهات المؤمنة بالهدف الذي يسعى إلى تحقيقه ،ال سيما
شباب جبل محسن وباب التباني  Straight Outta Trablosالذين وضعوا
الموسيقى الخاصة بالفيلم.

منذر رياحنة
كـشــف الـمـمـثــل م ـنــذر ريــاحـنــة تفاصيل
حول مسلسله الجديد {البيت الكبير} عبر
حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل
ً
االجتماعي موضحا أنــه يتألف مــن 60
حـلـقــة ،وه ــو م ــن تــألـيــف أح ـمــد صبحي
وإخـ ــراج محمد النقلي وإن ـتــاج مـمــدوح
شاهين ،وتــدور أحداثه في إطــار صعيدي
ويناقش مسائل حول العالقات اإلنسانية.
ً
وك ــان ريـحــانــة كـشــف ســابـقــا أن المسلسل من
بـطــولــة :لــوســي وري ــم الـ ـب ــارودي ،وســوســن بــدر،
ودينا.
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ً
سنة الكلب صينيا

الجدي
ٌ
ٌ

الرمز

انطالقة واعدة
 22ديسمبر –  20يناير
تعيش مـصـ ّـادفــات سعيدة كــان يصعب عليك
االع ـت ـق ــاد ب ــأن ـه ــا مـ ــوجـ ــودة ،س ـت ـكــون مـصــدر
ّ
س ـعــادتــك ع ــام  .2018ن ـعــم ،يـبـتـســم ل ــك الـحــظ
ع ــن ط ــري ــق أح ـ ــداث مــذه ـلــة ولـ ـق ــاءات جـمـيـلــة.
يدفعك جوبيتر إلى الصدارة ،فتزداد شهرتك
ويسهل وصولك إلى النجاح .ويكمن «السبق»

األرض

الحقيقي فــي دخــول أوران ــوس إلــى بــرج الثور
ّ
ًّ
ّ
في  16مايوّ :
جذريا
وتتبدل
تتغير األمور كلها
ّ
لتعيش خبرات ال تصدق .تنفتح على مشاريع
كثيرة داخــل الـبــاد وخــارجـهــا ،باإلضافة إلى
ّ
الحب .باختصار ،ستنبض
تبادالت جريئة في
ٍ
ّأيامك بالحياة!

الدائرة األولى:
بين  22و 31ديسمبر
يـنـيــر س ــات ــورن مستقبلك وي ـع ــود الـفـضــل ل ــه في
ن ـش ــاط ــات ــك ال ـم ـح ـك ــوم ع ـل ـي ـهــا ب ــال ـن ـج ــاح ،ويـصـيــر
الوقت حليفك إذا كنت تبحث عن الغوص في بعض
الـمـجــاالت وتحقيق األح ــام .حتى مــايــو ،تجد أفضل
ً
ً
الظروف لتطلق مشروعا مهما .في  16من الشهر ذاته،
ّ
يمد لك أورانــوس يد العون لتأخذ الخطوة األولــى ،فتبدأ
المغامرة! أورانوس ،كوكب الجرأة  +ساتورن ،كوكب الحكمة
ّ
استثنائيةٍ (أوران ــوس) وأنــت تحمي
= فرصة عيش حالةٍ
ً
ظهرك (ساتورن) .ربما يفتح انتقال ما في حياتك أفقا
ً
ً
عاطفيا ،ال ّ
بد من انتظار قدوم فينوس
مختلفا لك.
ّ
إلى العقرب في  10سبتمبر لتحب بشغف.

الدائرة الثانية:
بين  1و 10ديسمبر
ّ
تـبــدأ السنة مــع خمسة كــواكــب تــرشــدك :ينظم فينوس
ّ
العاطفية فتبني مستقبلك ّإما مع شريكك إذا كانت
حياتك
ّ
األمــور كلها تسير على ما يــرام ،أو بمفردك إذا كانت عالقتكما
تسير إلى الهاوية .حتى  26يناير ،يسمح لك مارس بإيجاد حلول
ّ
لـطـ ّـي صفحة الـمــاضــي ،فــي حـيــن أن جــوبـيـتــر ينغمس فــي إنـشــاء
مشاريع طموحة.
ً
أخ ـي ــرا يعطيك الـثـنــائــي نـبـتــون /بـلــوتــون الــرغـبــة فــي استكشاف
بشكل أفضل .تبدأ نشاطاتك
ميادين أخرى واستغالل مواهبك
ٍ
في الربيع وتركب أمــواج النجاح منذ بدايتها .تنير لقاءات
حياتك من  18أبريل وحتى  25سبتمبر ،وإذا كنت غير
مــرتـبــط ،فــاالحـتـمــال كبير بــأن ي ــؤدي لـقــاء مــا إلــى
ّ
قصة ٍّ
حب هذا الصيف.

أوقات بارزة:
• فــي  11يــولـيــو ،يستعيد جوبيتر م ـســاره الطبيعي فــي حـيــن يدخل
فينوس إلى برج العذراء ،وهو أمر رائع لتعزيز الروابط حول مشاريعك
الجديدة.
ٌ
• تركيز حتى  6أغسطس قبل الشروع في العمل .بعد عودة مارس في
ّ
 13أغسطس ،يسرع أعمالك بين  28أغسطس و 10سبتمبر.
ً
ّ
تصب عودة أخرى أيضا في صالحك وبطلها فينوس في  3ديسمبر.
•
ً
ًّ
حبا من النظرة األولــى ووعــدا بتبادالت متناغمة ،األمر
قد يحمل معه
بجمال تام.
الرائع لتنهي سنتك
ٍ

خيبات األمل:

الدائرة الثالثة:
بين  11و 20يناير

• بـيــن  24م ــارس و 15أب ــري ــل ،ي ـتــراجــع ع ـط ــارد ف ــي ال ـح ـمــل ،م ــا يجعل
ّ
حتمي ًا ،فتخسر من ّ
أهم ّيتك ووقتك ومالك.
التصادم مع هذا الكوكب

بين  22يناير و 25أبريل ،يزيد جوبيتر فرص
ّ
ّ
تحب.
إيـجــاد مـســارك أو تغييره لتتجه نحو مــا
ّ
ّأمــا بلوتون من جهته ،وابـتـ ً
فبراير ،فيركز
ـداء من 7
ّ
على إبراز مهاراتك .تخدم إنجازاتك التي حققتها في
ّ
ّ
المالية .أنت في
المهنية كما فوائدك
الماضي مسيرتك
مــوضــع ق ـ ّـوة لتفاوض الحصول على مداخيل أفضل.
ّ
ً
بدعم
ابتداء من آخر سبتمبرّ حتى  8نوفمبر ،تتمتع
ٍ
ّ
ـرة أســرع
يـســهــل حـيــاتــك ً ،فتتحقق مـشـ ّـاريـعــك بــو ّتـيـ ٍ
وت ـنــال أرب ــاح ــا لــم تـكــن تـتــوقـعـهـ ّـا .لـكــن انــدفــاعــك
ّ
يقل على المستوى العاطفي ألنك تخشى أن
تصادف تبادالتكما المتاعب.

• يتشاجر فـيـ ّنــوس وجــوبـيـتــر بـيــن  18و 29أغـسـطــس ،ث ـ ّـم بـيــن  3و12
ّ
العائلية والــزوجـ ّـيــة ،ويسيطر
سبتمبر ،ويــؤثــر اإلره ــاق فــي عــاقــاتــك
ّ
التوتر على أفراد األسرة ،فيصبحون فريسة ثورات الغضب.
ّ
ً
• يحبطك ظهور أورانــوس مجددا في  7نوفمبر ،فتشعر كأنك تغوص
ُّ
في الماضي وتواجه مشاكل ظننتها حلت.

ً ّ
ّ
شيء يتغير إلى األفضل
عاطفيا :كل ٍ
ِّ
ي ـ ـ ـعـ ـ ــزز ج ــوبـ ـيـ ـت ــر اإلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة فــي
ع ــاق ــات ّــك ،كــذلــك أورانـ ـ ـ ــوس .من
ّ
ال ـم ـت ــوق ــع أل ت ـش ـبــه ّ 2018أي ــة
سـنــة أخـ ــرى! تـخــرج مــن مـســارك
ً
الـ ـ ـم ـ ــأل ـ ــوف ،م ـ ـحـ ـ ّـركـ ــا ب ـم ـشــاعــر
ّ
جياشة.
ً
ت ـق ـ ّـدم ل ــك الـ ـظ ــروف ف ــي ي ـنــايــر دل ـيــا
عـ ـل ــى تـ ـغ ـ ّـي ــر م ـس ـت ـق ـب ـل ــي .ت ـت ـم ـحــور
س ـب ـعــة ك ــواك ــب حـ ــول أبـ ـ ــراج األرض
والـ ـم ــاء ،وث ـم ــة ع ـن ـصــران أســاسـ ّـيــان
ي ـعــززان ازدهـ ــاركّ .أســاســاتــك صلبة،
واس ـت ـق ــرارك يـتـحــقــق ع ـلــى م ــا يـبــدو
عندما تقلب سلسلة حوادث عاداتك
ً
رأسا على عقبّ .
ثمة حركة في حياة

ّ
ش ــريـ ـك ــك ،واق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ي ـس ـت ـحــق
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر ب ـ ـ ــه ،وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر فــي
ب ـ ـي ـ ـئ ـ ـتـ ــك ...كـ ـثـ ـي ــرة س ـت ـك ــون
عالمات اإلنذار المبكرة .بعد
أن تنتهي من الهلع ،تعرف فائدة
ّ
تحسن عالقتك العاطفية ،بــل أن
أن
تبحث عن شريك آخر.
بين  11فبراير و 6مــارس ،يستثمر
مكلف ،كتغيير
مشروع
الثنائي في
ٍ
ٍ ً
م ـكــان اإلق ــام ــة ،يـضـمــن ح ـيــاة أفضل
ل ـه ـمــا .ف ــي أب ــري ــل ،تـقـنـعــك مجموعة
مــن الـظــروف باالبتعاد عــن العائلة،
فال مجال بعد اليوم لسوء الفهم أو
انعدام التواصل.

ف ــي  16م ــاي ــو ،ي ــدخ ــل أوران ـ ـ ــوس
ّ
فتتسرع أمــورك
إلــى بــرج الثور،
وتأخذ مبادرات جريئة تفرض
اإلعـجــاب بشريكك .كذلك يمزج
الـ ـثـ ـن ــائ ــي سـ ـ ــاتـ ـ ــورن /أوران ـ ـ ـ ــوس
التركيز واالبـتـكــار .أعمالك «جريئة»
ولـكــن ال تـتــرك أي أم ــر للمصادفات،
لتفوز بدعم محيطك.

أبراج مالئمة لك:
• ال ـث ــور ّ:تكمن سـعــادتــه فــي رؤيـتــك
ّ
ً
فــرحــا ألن ــك ات ـخــذت الـخـطــوة األول ــى
ّ
وتخطيت مخاوفك لتحقيق أحالمك.

ً
مهنيا :طموحات مثيرة لالهتمام

ً
يـضــع ّجوبيتر تقييما لمسيرتك:
ح ــان الــوقــت لـلـتــوقــف عــن ال ـ ــدوران فــي حلقة
فــارغــة ،وهــو أمــر جـ ّـيــد ،فــابـتـ ً
ـداء مــن  16مايو
ي ـه ـم ــس ل ـ ــك أوران ـ ـ ـ ـ ـ ــوس اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات م ـث ـي ــرة
لالهتمام.
ً
ّ
صوب عاليا! يبرز ساتورن وبلوتون مهاراتك
ّ
ّ
إزاء المساهمين المستقبليين ،فــي حين أن
نبتون يغيثك إذا كنت تخضع لضغوطات.
ً
أخـ ـي ــرا ،ي ـعــدك جــوبـيـتــر ف ــي ال ـع ـقــرب بتعزيز
ونوفمبر.
مهنتك بين يناير ّ
لغاية  26يناير ،تحفز حماسة كوكب مارس
ّ ّ
ـروع كنت تظن أن
رغبتك بــاالنـخــراط فــي مـّشـ ٍ
تـحـقـيـقــه مـسـتـحـيــل .ت ـفــضــل ال ـع ـمــل ضمن
ً
ـدال م ــن الـ ـص ــورة ال ـف ـ ّ
ـردي ــة ،وهــو
فــريــق بـ ـ
تغيير ملحوظ.
بين  18مارس و 16مايوّ ،
تسرع مساعدة
صـغـيــرة مــن ال ـقــدر ت ـقـ ّـدم ّنـشــاطــاتــك ،فهل
تتحقق من خالل لقاء محفز أو دعم ّ
مادي أو
ً
ّ
ترقية ،أم الثالثة مـعــا؟ فــي الــوقــت ذاتــه ،ثمة
تغيير هائل تسعى إلى تحقيقه.

أطلق مشاريعك
ً
وداعــا للخمول .ثمة تغيير في الوظيفة

أو اغـ ـت ــراب .بــاخ ـت ـصــار ،ت ـت ـح ـ ّـرك! يـتـغـ ّـيــر
ّ
والهرمية.
اإلط ــار مــن حــولــك ،كما الــزمــاء
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـص ــف يـ ــول ـ ـيـ ــو ،يـ ـقـ ـي ــم الـ ـث ــاث ــي
ّ ً
ً
مهما
فينوس /جوبيتر /ساتورن تحالفا
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـم ــال ــي ،فـتـتـبـلــور
ّ
ّ
وتتحمل
وتتقدم
رغباتك في البداية
م ـســؤولـ ّـيــات م ـهـ ّـمــة .نـعـجــب ب ــك ،كما
ً
ً
نغار منك أيضا .يــزرع فينوس نزاعا،
ً
ّ
ل ــذا اع ـت ـمــد ال ـك ـت ـمــان بـ ــدال ّم ــن ال ـ ــرد في
ً
أوج المشكلة .تمشي مـظــفــرا فــي أكتوبر
انتصار على ذاتــك تحتفل به .يقترن
مع
ٍ
ت ـح ـ ّـس ــن وضـ ـع ــك ب ــاف ـت ـخ ــارك

ّ
تتقدم بثقة رغم العواقب:
ب ـيــن  20م ــاي ــو و 13يــون ـيــو ،ت ـهـ ّـدد
ً
ن ــزاع ــات قــديـمــة بــالـظـهــور م ـج ــددا،
ـاف مــع حبيبك الـســابــق أو
مثل خ ـ ٍ
ض ـغ ــائ ــن ب ـي ــن اإلخ ـ ـ ــوة واألخـ ـ ـ ــوات.
فـ ــي  11ي ــولـ ـي ــو ،ي ــوق ــف جــوب ـي ـتــر
الوقت ،فتطيل مـ ّـدة متعتكّ .أمــا في
منتصف أغ ـس ـطــس ،فتقلقك حالة

أو س ـل ــوك م ــا ،وهـ ــذه الـ ـم ـ ّـرة ي ـشـ ّـوه
ّ
الزوجية ولكن
تفاهم عالقاتك
سوء
ٍّ
ً
ً
لحسن حظك ال يدوم وقتا طويال.
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن  10س ـب ـت ـم ـبــر ،يـسـتـقـ ّـر
فـ ـيـ ـن ــوس فـ ــي بـ ـ ــرج الـ ـعـ ـق ــرب خ ــال
ّ
ومهمته إشـعــال الشغف.
الـخــريــف،
ًّ
ً
ّ
يعتبر أكتوبر شهرا أساسيا لتقرر

ّ
ك ــذل ــك يـ ـب ـ ّـدد ط ــاق ـت ــه ك ــل ـه ــا لـيـضـعــك
ّ
على سكة قــدرك الصحيحة .ترشدك
ن ـص ــائ ـح ــه ال ـح ـك ـي ـم ــة فـ ــي ق ـ ــرارات ـ ــك،
فتعطي أفضل مــا لديك لتكون على
مستوى الثقة التي وضعها فيك.

ّ
ذراعيه .إذا التقيته هذا العام ،توقع
أن تـعـيــش حــالــة ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا،
وبعيدة عن صورة الثنائي التقليدي.
ّأما إذا كنتما مرتبطين منذ سنوات،
ّ
فتتأجج الرغبة بينكما وتعيد إحياء
ّ
شعلة الـحــب مــع أكثر قــدر ممكن من
حرارة اللهب.

• العقرب :مستحيل أن تسيطر على
ّ
الـ ــوضـ ــع ،ألن م ــوج ــة م ــن ال ـع ــواط ــف
ّ
ال ـج ـ ّـي ــاش ــة ت ـجــذبــك ثـ ــم تــدف ـعــك بين

ّ
ّ
بــأنــك تخطيت نـفـســك .بـعــد اس ـتــراحــةٍ في
نوفمبر ،يعود اإللهام في بداية ديسمبر
مشروع شخصي.
عبر
ٍ

ّ
ّ
ّ
ّ
تفضل االدخ ــار على الـصــرف ،وه ــذا أمــر مهم ألن شــؤونــك
المالية عــالـقــة .الهدف
الــذي تريد تحقيقه هــذه السنة :عــدم الحاجة إلــى الحساب .لكن انتبه ،فهذا ال عالقة
ّله برغبةٍ محتملةٍ بشراء ما يروق ّلك عندما يحلو لك .تكمن الفكرة في ترشيد
نهاية
إنفاقاتك ّ
كل
شهر لتبقى مرتاح البال .تتحقق أمنيتك في بداية العام وتسمح لك
ٍ
مداخيل غير متوقعة
ّ
ّ
ً
ّ
بتسوية
أوضاعك.
لغاية
مايو،
تدفع
ديونك وتسدها وتدعم ميزانيتك ،ضامنا حصولك على
السالم .كذلك تنجح بم
فاوضاتك لخفض
أشهر تحاول فيها استعادة
ً
تكاليف معينة .بعد أربعة ّ ٍ
التوازن ،يصبح
المجال
مفتوحا
إزاء
أورانوس
ليضيف
مكافآت
مالي
ة
إلى
مداخيلك.

بالتوازي مع نشاطك مجاالت قيد الدرس:
ش ـ ــراء أو ب ـي ــع ،ت ـت ـس ــارع ال ـص ـف ـقــات خــال
ي ــول ـي ــو ،م ــن دون أن ت ــرت ـب ــط ب ــال ـض ــرورة
ب ــالـ ـعـ ـق ــارات .ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـص ـبــح ال ـم ــال
ً
موضوعا يثير استياءك خــال أغسطس.
ُ
فــإذا كــان لديك مبلغ مــن الـمــال يفترض أن
تحصل عليه ،فلن يتحقق ذلك .بين  7و22

جملة تعطيك ّ
معنويات

م ـن ـت ـظــم كـ ـعـ ـق ــارب ال ـس ــاع ــة،
ي ـح ـفــظ ال ـط ـفــل الـ ـج ــدي ســاعـتــه
الـبـيــولــوجـ ّـيــة عــن ظـهــر قـلــب .مـمـنــوع ّ
أي
ّ
تأخير في موعد زجاجة الرضاعة ،وإل
ّ ٍ
يتوتر ولكن من دون نحيب.

اقتباس يوقعك في حالة ّ
حب:
ٌ
«جميل أن نقع فــي الـحـ ّـب» (جــان
أنوي).

ّ ً ِّ
صحيا :عزز دفاعاتك

ّ
يخل بالتوازن وصــول أورانــوس إلى برج
ّ
ّ
الثور في منتصف مايو ،ومن هنا أهمية
تعزيز دفــاعــاتــك اب ـتـ ً
ـداء مــن يـنــايــر .مــارس
ال ـت ـم ــاري ــن ال ــري ــاض ـ ّـي ــة ،كــال ـم ـشــي وركـ ــوب
الـ ّ
بناد ريــاضــي ،بانتظام.
ـدراجــة والتحق
ٍ
تـ ـضـ ـع ــف ضـ ـ ــربـ ـ ــات ع ـ ـ ـطـ ـ ــارد فـ ـ ــي أبـ ــريـ ــل

ّ
تتعرض أليــة كسور،
مفاصلك ،ولكنك لن
ً
بل تواجه آالما في العنق أو الظهر.
ً
ابتداء من  16مايو ،تنشط قوى أورانوس،
ف ـت ــزداد حـيـ ّ
ـويـتــك الـتــي ربـمــا تـتـحـ ّـول إلــى
ع ـص ـب ـ ّـي ــة ف ـ ــي ي ــونـ ـي ــو ب ـس ـب ــب اإلرهـ ـ ـ ـ ــاق.
يتأرجح مــزاجــك حين يدخل فينوس إلى

ال ـم ـيــزان فــي  7أغـسـطــس ،فيكفي انــزعــاج
صغير ليصيبك الصداع أو تعاني مشاكل
ّ
ّ
هضمية .فــي سبتمبر ،ثـ ّـمــة مخاطر لكن
ـدر ك ـب ـيـ ٍـر من
ـ
ق
ـ
ب
ـاب
ـ
ئ
ـ
ت
ـ
ك
اال
ـرد
ـ
ط
ـ
ي
ـر
ـ
أك ـتــوب
ٍ
الفيتامينات .فتنتهي السنة بخير!

ّ
ّ
ّ
المسؤولية حيال
بحس
اطمئن :تتمتع
ً
ن ـف ـســك واآلخـ ـ ــريـ ـ ــن .شـ ـكـ ــرا ع ـل ــى ق ـيــامــك
بــال ـصــواب بـفــاعـلـ ّـيــة .لـمــا كـنــت سـتــواجــه
ً
أم ـ ـ ــورا ص ـع ـبــة ،ف ــإن ــك ت ـش ـ ّـد ع ـلــى نفسك
ّ
ً
مـكــافـحــا ّبـبـســالــةٍ ألج ــل ك ــل ش ــيء .يقول
ّ
ـج
الـبـعــض إن ــك كـنــت تـ ّتـمــتــع بـ ّعـقــل نــاضـ ٍ
فــي جـســم ط ـفـ ٍـل .ل ـكــن الـعـمـلــيــة انعكست
م ــع ال ــوق ــت .ت ـمـ ّـر ال ـس ـنــوات وأنـ ــت ت ــزداد
ً
شباباّ .
تتكرر الظاهرة ذاتها في الحفالت
ّ
الصغيرة ،فكلما طالت األمـسـيــة ،صرت
ّ ً
ً
ً
م ـض ـح ـك ــا وم ـ ـتـ ــأل ـ ـقـ ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن ال ـن ــار
ال ـحــارقــة تـحــت الـثـلــج ال ـتــي تـشـعــل قلب
شريكك وجسده.
ّ
ّ
مهني ًا ،تشغر مناصب ّ
مهمة تستحقها
ع ــن ج ـ ـ ــدارة ،ف ـت ـق ـ ّ
يمكن
ال
ـك.
ـ
ت
ـارا
ـ
ه
ـ
ـ
م
ر
ـد
ّ
ال ـع ـبــث بـ ــاألوامـ ــر ال ـت ــي تـعـطـيـهــا لـكــنـهــا
ّ
ت ـح ـ ّـدد الــوج ـهــة ال ـت ــي تــت ـجــه ف ـي ـهــا .أنــت
مخلص وموضع ثقة وص ــادق ...وتظهر
ً
ً
والء كـبـيــرا فــي ال ـحـ ّـب .عـنــدمــا تـثــق بمن

ّ
تـ ـح ـ ّـب وت ـط ـم ـئ ــن ب ـي ــن ذراعـ ـ ـي ـ ــه ،تـصـبــح
ّ ً
ً
متناه!
بشكل ال
ومميزا
حنونا
ٍ
ٍ
الـ ـم ــزي ــد ب ـ ـشـ ــأن الـ ـعـ ـم ــل :ت ـج ـت ـه ــد فــي
العمل كما ال أحــد ،فتخلط بين البطء
ً
وال ـك ـس ــل ،م ـس ـت ـب ـعــدا ال ـت ـســاهــل تـجــاه
ّ
اآلخ ـ ــري ـ ــن .ع ـ ــدوان ـ ــي وحـ ـ ـ ــاد ال ـل ـه ـجــة،
تجرح اآلخر قبل أن تندم على أقوالك.
ً
تبدو بخيال
إطار مهني غير
في
ٍ
مؤاتّ ،
ًٍ
ومنغلقا وتحسب األمــور بدقة عالية.
ً
كذلك تكون حزينا لعدم قدرتك
على االندماج.
ت ـن ــال ت ــرق ـي ــة ب ـع ــد مـنــافـســة
عادلة .ولكن ما إن تصل إلى
ّ
ال ـقـ ّـمــة حــتــى تـخـشــى إنــزالــك
عن العرش لدرجة حذرك من
ّ
األمور كلها ومن الجميع .ال
يسهل التواصل معك بسبب
بـ ـ ـ ــرودتـ ـ ـ ــك ال ـ ـم ـ ـضـ ــافـ ــة إلـ ــى

ّ
إلى
الحاد .فلم ال
طبعك
تضيف الليونة ّ
ً
عاداتك الصلبة وخياال إلى صرامتك؟ إنه
الـخــوف مــن الـغــد ووزن الماضي اللذين
يثقالن كاهلك.
يساعدك عـ ٌ
ـاج «خفيف» في إزالــة الغبار
ّ
ّعــن مــزاجــك وإنـعــاش تـبــادالتــك ،ال سيما
أنك تستعيد شبابك على ّ
مر السنوات...

ّ ّ
ّ
«أحـ ّـب أن أظن أن القمر هنا حتى وإن
كنت ال أنظر إليه» (ألبرت أينشتاين).

ّ
شخصية الجدي الصغير:
ّ
ي ــأخ ــذ وق ـت ــه لـيـمـشــي وي ـن ــظ ــف أس ـنــانــه
ّ
ويـ ـتـ ـك ــل ــم ،ف ـه ــو مـ ــراقـ ــب أكـ ـث ــر مـ ــن كــونــه
ً
ً
ببطء
كسوال .في المدرسة أيضا يتأقلم
ٍ
م ــع مـحـيـطــه .كــذلــك يـعـتـبــر االه ـت ـمــام به
ّ ً
ـروري ــا لـلـغــايــة لـيـشـعــر بــاالطـمـئـنــان.
ضـ

ال ـج ــدي لـتـغـيـيــر حـيــاتـهـمــا م ــن دون
ً
ّ
يتحرك
خسارة مكتسباتهما كثيرا.
ّ
األول ليبتكر ،في حين يسهر الثاني
على تقوية المشاريع للوصول إلى
الهدف الذي وضعاه .في حال عملتما
ً
ً
يدا بيد ،تمضيان أيضا فترات راحة
ّ
لـتـتـســكـعــا وذراع ــاك ـم ــا مـتـشــابـكـتــان
ً
وتتعانقان ليمتلئ قلبكما سعادة.

في علم النفس:

ً
ماليا :تنظيم مناسب

سـبـتـمـبــر ،ي ـ ِّت ـحــالــف عـ ـط ــارد م ــع جــوبـيـتــر
ليجعلك تــوقــع عـلــى ع ـقـ ٍـد مــن ذه ــب .تزيد
مـلـفــات الـعـمــل الـمـلـقــاة عـلــى عــاتـقــك ،كذلك
م ــدخ ــول ــك .ف ــي أك ـت ــوب ــر ّادخـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـارات وف ـي ــرة،
والحرص ضــروري في نوفمبر قبل نهاية
عام مشرقة ،مع عالوة كبيرة!

• ال ـجــدي :يـتـنــاوب مــولــدان مــن بــرج

الـمـنـحــى الـ ــذي سـتـعـطـيــه لـحـيــاتــك
ً
ّ
العاطفية .مـ ّـرة جديدة تدعم سبعة
ّ
ك ــواك ــب مـ ـصـ ـي ــرك ،ف ــا ت ـ ـتـ ــردد فــي
ال ـبــدء بالعمل أو االنـتـقــال للعيش
مكان آخر.
في
ٍ
ي ـعــود أوران ـ ــوس إل ــى الـحـمــل فــي 7
نوفمبر ،لذا حذار أي شجار جديد

ّ
ّ
مالية .لكن فينوس
بسبب مشاكل
يـ ـع ــود ب ـ ـ ــدوره ف ــي  3دي ـس ـم ـبــر مــع
مـ ــارس إل ــى جــان ـبــه :يــأتــي م ـشـ ٌ
ـروع
ج ــدي ــد ل ـي ـع ـي ــد الـ ــزخـ ــم ل ـم ـش ــاع ــرك
فتنهي السنة بسعاد ٍة وحماسة.

يحرص هذا التلميذ المجتهد على نيل
عــامــات جـ ّـيــدة .ينضج الـمــراهــق الجدي
ٍّ
ف ــي سـ ــن م ـب ـكــرة وي ـت ـحـ ّـمــل ال ـم ـســؤولـ ّـيــة
ّ
ويتعهد استكمال دراساته ليحصل على
عمل إضافي كي ال يفوته من اآلن أي أمر.
ٍ

وصفتك لتحقيق رفاهيتك:
لتكسب ال ـه ــدوء :اقـلــب ســاعــة الــرمــل مــن خ ــال اسـتـبــدال الثقة
ّ
ّ
بالشك في ّكل ّ
مر ٍة يبتسم لك الحظ ،كي ال تفارقك بعد اليوم.
ً
ًّ
ّ
لتوسع أفكارك .اجمع قطع
منطقيا دائما
لتزيد إبداعك :ال تكن
«البازيل» فتجد بين يديك تحفة.

ً
لتستفيد من اللحظة الحاضرة« :ال نــدري أبــدا ما قد يحدث»
ً
ّ
التفوه بهذه العبارة بعد اليوم ،بل
اقطع وعدا على نفسك بعدم
ً
ّ
اغتنم الفرص اليوم وال تفكر كثيرا في المستقبل.
ّ
لتسيطر عـلــى مـشــاعــرك بـشـكـ ٍـل أف ـضــل :تـخــلــص مــن مخاوفك
وتحرر من الداخل ّ
ّ
وعبر عن مشاعرك بهدوء.
وغضبك واسترخ

توابل ةديرجلا

•
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الحمل

 21مارس  19 -أبريل

4
9 6

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:
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كلمات متقاطعة

ً
مهنيا :تواجه عدم استقرار في وضعك المهني
ً
وتفكر بالتغيير جديا.
ً
ً
عاطفيا :تعيش ازدواجية عاطفية راهنا وال
ّ
ً
ً
تتخذ موقفا صريحا.
ً
اجتماعيا :قد تفكر بمشروع سفر أو بنزهة
طويلة مع العائلة.
رقم الحظ18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
ً
مهنيا :عما قريب ستلقى ازدهارا ونجاحا في
مشاريعك الراهنة.
ً
عــاط ـف ـيــا :الـحـبـيــب جـمـيــل ومـخـلــص فـلـمــاذا
تنظر إلى آخر؟
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـتــوق إل ــى ص ــداق ــة م ــع شخص
مخلص بعد تجربة سيئة مررت بها.
رقم الحظ9 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :خطوة جدية بعد أخــرى تقترب من
الهدف الذي ترمي إليه.
ً
عاطفيا :راع الظروف التي يجتازها الحبيب
ً
ً
راهنا وكن داعما له.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتعاطى مــع األوسـ ــاط الثقافية
بأمر ما.
بهدف االحتفال
ِ
رقم الحظ2 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

أدهم نابلسي

كلمة السر

 -1م ـ ــذ ي ـ ـع ـ ــة و مـ ـمـ ـثـ ـل ــة
كـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ــدايـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا

7
2
6
9
4
8
1
3
5

ً
عموديا:

م ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــل «الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت
المسكون» (م).
 -2أن ـب ـهــا (م ـب ـع ـث ــرة) –
يتفسح «في المجلس».
 -3الجير الذي تطلى به
الحوائط (م) – عاصمة
السنغال (م).

 -4انـقـســام (م) – نغمة
موسيقية.
 -5العقاقير – ردم.
 -6أصيب بالشلل (م) –
العرفان (مبعثرة).
 -7أشجار كثيفة ملتفة
– يناير (مبعثرة).

 -8يخادع (م) – تجدها
في (كورساج).
 -9أعطى لفترة محددة
– أبريل (مبعثرة).
 -10مئة عام – أرجو.
 -11دو لـ ـ ـ ـ ـ ــة آ س ـ ـيـ ــو يـ ــة
عاصمتها هانوي (م).

ّ
ً
مهنيا  :تتعاون مع مسؤولين كبار وتتعلم
ً
منهم أمورا كثيرة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـمـ ّـر الـشـكــوك ببالك أحـيــانــا لكنها
ّ
تزول بمجرد رؤيتك للحبيب.
ً
اجتماعيا  :تبرز موهبتك فــي عقد صداقات
ومعارف جديدة.
رقم الحظ19 :

 23يوليو  22 -أغسطس

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

األسد

الحلول

4
3
8
2
1
7
6
5
9

 -1رجــل أعـمــال كويتي
أق ـ ــام مـنـتـجــع سـيــاحــي
في مصر.
 -2مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ك ــو ي ـت ــي
إخراج حسن أمل.
-3ال ـ ـطـ ــرب (م ـب ـع ـثــرة) –
حروف متشابهة.
 -4اسـتـعـطــف – قــرائــن
(مبعثرة).
 -5ثلثا (ه ــام) – نتابع
– دق.
 -6و ع ـ ـ ـ ـ ــل  -ضـ ـمـ ـي ــر
المخاطب.
 -7تجدها في (ريــان) –
عاصمة آسيوية.
 -8خ ـ ــاب (م) – بـ ــارع
(مبعثرة).
 -9نـ ـظ ــف بـ ــال ـ ـسـ ــواك –
( .......النبوية) لمحمد
بن إسحاق (م).
 -10دولة إفريقية كانت
تسمى « فــو لـتــا العليا»
(م).
 -11فنان كويتي أقيم له
معرض «همس األلوان».

ً
مهنيا  :تتولى قـيــادة أ عـمــا لــك وتسيطر على
وضعك بشكل جيد.
ً
ً
عاطفيا :تأسر قلب الحبيب وتبدو سعيدا عند
اجتماعك به.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـح ـتــاج إل ــى م ـضــاع ـفــة ج ـهــودك
المنزلية لترتيب بعض األمور.
رقم الحظ1 :

5 4 8

2
9
5
4
6
3
7
8
1

مرحلة
مسابقة
موهبة
ضحك
لجنة

حفلة
تصوير
سيرة
ملك
موسم

عن
نسخة
قضية

فلك

1
6
7
8
9
5
2
4
3

كلمة السر:

ٍّ
من  10أحــرف وهــي اســم مغن أردنــي من أصل
فلسطيني.

17

تسالي

ً
ً
مهنيا :تــؤدي صداقة أحد األقرباء دورا في
القرارات التي تتخذها.
ً
عــاطـفـيــا :تحقق مــع الـشــريــك أمـنـيــات كنتما
ترغبان بها.
ً
ً
ً
اجتماعيا :المكان األكثر متعة وجذبا لك هو
المنزل والحديقة.
رقم الحظ15 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتلقى معلومات من مصادر مختلفة
ّ
تتضمن مشروع سفر.
ً
ّ
عادي
عاطفيا :الخالفات بين الحبيبين أمر
بشرط أن يسود احترام متبادل.
ً
اجتماعيا :تكثر الحفالت والمناسبات التي
ّ
توفر لك فرص التعارف.
رقم الحظ3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :نقاشات كثيرة تدور وعرض سفر أو
شراكة مع البعض.
ً
عاطفيا :تنتابك مشاعر عاطفية متضاربة
وال يمكنك اتخاذ أي قرار.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـعــالــج مـشــاكــل قــديـمــة وتحقق
أمنيات منزلية تراودك.
رقم الحظ7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تعاني صعوبات مع الزمالء فال تلجأ
إلى المواجهة.
ً
عاطفيا :قد تنجذب إلى شخص ثم تكتشف
ً
أنه ال يناسبك أبدا.
ً
اجتماعيا :تزدهر حياتك االجتماعية بشكل
الفت وتشترك في نشاطات.
رقم الحظ15 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تشتعل األحــام واآلم ــال في رأسك
وتنظر بتفاؤل إلى المستقبل.
ً
ً
عاطفيا :يفرض القدر عليك ّ
توجها معينا
لكنك تعارضه بشدة.
ً
ً
اجتماعيا :تكون متحمسا لتغييرات تجري
في محيط عائلتك.
رقم الحظ8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـش ـعــر بــاالس ـت ـقــال ـيــة ف ــي ات ـخــاذ
ّ
قراراتك وتتخلى ّ
عمن يعوق تقدمك.
ّ
ً
ً
عاطفيا :ال ّ
حب كبيرا أمامك ومشاعرك تنتقل
من شخص الى ّآخر.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :تجنب التنقالت البعيدة وكن
ً
حذرا في قيادتك لسيارتك.
رقم الحظ16 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــراج ــع ح ـســابــاتــك وتـ ـق ــارن بين
اإليجابيات والسلبيات.
ً
عاطفيا :يشاطرك الحبيب أحالمك والمثل
العليا التي تتحلى بها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـســاعــد مــن يـحـتــاج إلـيــك وال
تتأخر في تقديم المعونة لألهل.
رقم الحظ14 :

18
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أفراح المرزوق والفليج

سمو ولي العهد يتوسط عصام وجاسم المرزوق والمعرس وصالح الفليج

سمو األمير خالل عقد القران

ب ـح ـضــور س ـمــو أمـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ــي
الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األح ـ ـمـ ــد ،ت ــم ع ـق ــد ق ــران
خ ــال ــد ع ـص ــام ال ـم ــرزوق
على كريمة السيد صالح
الفليج ،وذلك في ديوان
المرزوق.
أمـ ـ ـ ــا ح ـ ـفـ ــل الـ ـ ــزفـ ـ ــاف،
الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم ف ـ ــي ف ـن ــدق
مــاريــوت الـكــويــت "قــاعــة
الـ ــرايـ ــة" ،ف ـح ـضــره كـبــار
الشخصيات واألقارب.

صباح الخالد يهنئ

ً
مهنئا
عبدالرحمن النمش

تهنئة من أحمد الجسار

ً
مهنئا
السفير األميركي

عادل الصبيح يبارك

 ...وأنس الصالح

 ...وخالد الروضان

 ...ومن عدنان شهاب الدين

عادل الماجد والسفير السعودي وعادل الحليلة يهنئون

 ...وطالل الخالد

social@aljarida●com

المعرس خالد عصام المرزوق

ً
مهنئا
خالد الجارالله

وتهنئة من المبارك

الغانم يبارك

 ...وسالم الصباح والروضان وداود المرزوق

تهنئة من محمد الجبري ومحمد اليوسف الصقر وجاسم الغانم

ً
جمال الحربي مهنئا

 ...ومن صالح الفضالة

عبدالعزيز الصقر ومشعل المرزوق ومحمد المرزوق وحمد المرزوق وخالد المرزوق ود .زيد المرزوق

 ...ونزار العدساني

محمد الفارس يبارك

يوسف المتروك وحسن أبل مهنئين

المعرس بين أصدقائه

مسك وعنبر

٢٠
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tawabil@aljarida●com

ً
سلمان زيمان يطلق «شربة ماء» رسميا على «يوتيوب»

خبريات
بيتر مارتنز يتقاعد من إدارة
«باليه نيويورك»

ً
أكد لـ ةديرجلا• أن اإلبداع هو أن تفعل شيئا لم يقم به غيرك
فادي عبدالله

أطلق المطرب سلمان زيمان
أغنية «شربة ماء» ،كلمات
وألحان محفوظ باحشوان،
بمناسبة حلول العام الجديد،
على مواقع التواصل االجتماعي.

انتقاء الراحل
كرامة مرسال
للقصائد
واأللحان ذات
الطرب والشجن
يعجبني

أه ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـط ــرب ال ـب ـحــري ـنــي
س ـل ـم ــان زي ـ ـمـ ــان إلـ ـ ــى ج ـم ـه ــوره
ال ـعــريــض أغـن ـيــة م ـن ـفــردة بــاســم
"شربة ماء" ،بمناسبة حلول العام
الميالدي الجديد ،عبر المحطات
اإلذاع ـ ـيـ ــة و"ي ــوتـ ـي ــوب" وم ــواق ــع
التواصل االجتماعي.
وفــي هــذا ال ـصــدد ،قــال زيمان
ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :أح ـب ـبــت أن أطـلــق
هـ ــذه األغ ـن ـي ــة ال ـج ـم ـي ـلــة (ش ــرب ــة
مـ ـ ـ ــاء) ،وه ـ ــي مـ ــن إبـ ـ ـ ــداع األدي ـ ــب
ً
الفنان محفوظ باحشوان؛ كالما
ً
ً
إهداء إلى جمهوري الرائع
ولحنا،
وال ــوف ــي ،بمناسبة حـلــول الـعــام
ً
الجديد ،رسميا على (يوتيوب)،
وم ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وم ـ ــواق ـ ــع
التواصل االجتماعي".
وت ــاب ــع" :راف ـق ـت ـنــي ف ــي الـغـنــاء
فـ ــرقـ ــة أج ـ ـ ـ ـ ــراس ،ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـيــزهــا
التجانس والـهــارمــونــي الغريب
بين أعضائها ،كما قــام شقيقي
ال ـ ـمـ ــاي ـ ـس ـ ـتـ ــرو خـ ـلـ ـيـ ـف ــة زي ـ ـمـ ــان
باإلعداد واإلشراف على تنفيذها
باستديوهات ( )RF STUDIOفي
البحرين ،مع الفنان عارف عامر،
الذي شاركنا في مجال الهندسة
الصوتية والمكساج".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :اسـ ـتـ ـمـ ـع ــت ل ـه ــذه
األغنية عام  ،1974حيث أول من
أبــدع فــي غنائها الفنان الــراحــل

جاسم محمد يهدي لجمهوره
«مشتاقلك وحشتني»
يستعد الـفـنــان جــاســم محمد
ل ـطــرح "سـيـنـغــل" جــديــد بـعـنــوان
"مشتاقلك وحشتني" ،من كلمات
مشاري إبراهيم ،وألحان عبدالله
عباس ،وتوزيع بدر كرم ،ومكس
منتظر الزاير.
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،ق ــال الفنان
الشاب" :تعد (مشتاقلك وحشتني)
أولـ ـ ــى ال ـم ـف ــاج ــآت الـ ـت ــي أقــدم ـهــا
للجمهور مع بداية العام الجديد.
(س ـي ـن ـغــل) روم ــان ـس ــي أت ـم ـنــى أن
يـ ـن ــال رض ـ ــاه ـ ــم" ،ك ــاش ـف ــا ع ــن أن
"الفترة المقبلة حبلى بالعديد من
المشاريع المميزة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أكـ ــد جــاســم
أن األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـغ ــل ت ـعــد
المتنفس الوحيد للفنانين حاليا،
للبقاء على الــود مــع جمهورهم،
الف ـتــا إل ــى أهـمـيــة دع ــم أي أغنية
"سينغل" ،حتى تــأ خــذ حقها من
حيث التسويق واالنتشار .وقال:

سلمان زيمان
ك ــرام ــة م ــرس ــال ع ـلــى آلـ ــة ال ـعــود
واإلي ـ ـقـ ــاعـ ــات ،وط ـب ـع ــا ك ـن ــت مــن
محبي الفن اليمني ،وما يعجبني
ف ــي م ــرس ــال ان ـت ـق ــاؤه لـلـقـصــائــد
واألل ـ ـحـ ــان ال ــرائ ـع ــة ذات ال ـطــرب
والشجن".
األصيل
َّ
وأوضح أنه حضر العمل منذ

حليمة بولند :المياه عادت
إلى مجاريها مع زهرة عرفات
قالت حليمة بولند إن «فكرة
التمثيل مؤجلة» ،مشيرة إلى
أنها مازالت تتلقى العروض،
سواء بالتلفزيون أو المسرح.

جاسم محمد

"الـسـيـنـغــل قــد تـ ــوازي فــي قوتها
أل ـبــومــا ك ــام ــا ،ف ــي ح ــال اجـتـهــد
الـفـنــان لـلـتــرويــج ل ـهــا" ،الفـتــا إلــى
أهمية مواقع التواصل في تحقيق
االن ـت ـش ــار ال ـم ـط ـلــوب لــأغـنـيــات،
وقياس مدى رضا الجمهور عنها.

محمد جمعة

يستعد الفنان عيسى المرزوق
لحفل غـنــائــي جـمــاهـيــري يجمعه
وال ـف ـن ــان بـ ــدر ال ـش ـع ـي ـبــي ،ف ــي 26
الجاري ،على مسرح الشيخ دعيج
الخليفة بمنطقة شرق.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ـت ــاب ــع نـجــم
س ـ ـتـ ــار أك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ردود أفـ ـع ــال
الجمهور تجاه أغنيته المصورة
الجديدة (ثامن عجيبة) ،من كلمات
ع ــذب ــي ال ــدب ـي ــس ،وألـ ـح ــان عيسى
المرزوق ،وتوزيع محمد إبراهيم.
واألغـنـيــة الـتــي طــرحـهــا عيسى
عـبــر قـنــاتــه ال ـخــاصــة ب ــ"يــوت ـيــوب"
من إنتاج "ذا ديجيتال كامبوس"،
وإخ ـ ــراج عـبــدالـلــه الـ ـع ــراك ،ومــديــر
التصوير مصطفى فهمي ،ومونتاج
وألوان مالك صباح ،وتنفيذ شركة
فيالسو لإلنتاج الفني.
و ش ــارك بالتمثيل فــي الكليب:

قرر بيتر مارتنز ،الذي
يدير فرقة "نيويورك سيتي
باليه" ،التقاعد ،بعد اتهامه
بالتحرش الجنسي واالعتداء
الجسدي ،حسبما ذكرت
تقارير صحافية .ويتهم نحو
 20راقصا وراقصة بيتر
مارتنز ( 71عاما) باعتداءات
لفظية وجسدية ،ويشتبه في
أنه استغل منصبه إلجبار
البعض على إقامة عالقات
جنسية معه .ونفى مارتنز،
في رسالة موجهة إلى مجلس
إدارة املؤسسة" ،أن يكون أي
سلوك سيئ من هذا القبيل
قد صدر عني ،وأنا ما زلت
على موقفي" .وصرح رئيس
مجلس اإلدارة تشارلز شارف،
في بيان" ،نشكر بيتر على
مساهمته القيمة في نيويورك
سيتي باليه ألكثر من ثالثة
عقود" .وفتح تحقيق في هذه
االدعاءات منذ توجيه رسالة
مجهولة املصدر وردت فيها
بعض االتهامات.
ثم أعلنت مجموعة من
الراقصني اتهامات جديدة
بشأن أحداث مزعومة تعود
لعام .1983
(أ ف ب)

كارلسون رئيسة لمسابقة
ملكة جمال أميركا

تستعد لتقديم برنامج سياسي وترى أن التمثيل فكرة مؤجلة

المرزوق يحتفي بـ «ثامن عجيبة»
ويستعد لحفل جماهيري
•

ف ـت ــرة ولـ ــم ُي ـط ـل ـقــه ،ح ـيــث "كـنــت
بانتظار الوقت المناسب ،لكنني
ق ــدمـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي أغـ ـسـ ـط ــس الـ ـع ــام
ال ـمــاضــي ع ـنــدمــا اسـتـضــافـتـنــي
اإلع ــام ـي ــة عـبـيــر نـ ـص ــراوي ،من
خــال برنامج (ط ــرب) ،عبر أثير
إذاع ـ ــة مــونــت ك ــارل ــو الـفــرنـسـيــة،

واآلن أط ــرحـ ـه ــا ب ـش ـكــل رس ـمــي
وبمتناول الجميع".
ي ـق ــول مـطـلــع األغ ـن ـيــة "شــربــة
ماء يا حبايب شربة مــاء /كبدي
يحترق من كثر الظما شربة ماء/
أن ــا عـطـشــان رفـقــا بقلبي جريح
تعبان /استحلفكم حبايب برب

ّ
السماء /ما حد يلقي سقايه وأهل
بيته ظما".
وح ـ ـ ـ ــول تـ ـص ــريـ ـح ــه الـ ـس ــاب ــق
"خ ــال ــف ت ـع ــرف" ،بـ َّـيــن زي ـم ــان أن
"اإلبداع أن تفعل شيئا لم يقم به
غيرك ،وما قصدته بجملة (خالف
تعرف) أن تخالف إبداعيا".
وع ــن ح ـبــه وع ـش ـقــه لـلـكــويــت،
قــال" :لها مكانة كبيرة في قلبي
وروح ـ ـ ـ ــي ،وأق ـ ـمـ ــت ف ـي ـه ــا ل ـف ـتــرة
طويلة ،ولــدي صداقاتي التي ال
ً
تزال مستمرة منذ  30عاما وإلى
يومنا هذا .لقد أسهمت الكويت
فــي تكوين وجــدانــي الموسيقي
عبر مطربيها الكبار ،ومن بينهم:
عوض الدوخي ،مصطفى أحمد،
غــريــد ال ـشــاطــئ ،حـسـيــن جــاســم،
شادي الخليج ،واألخير اشتريت
ً
شريطا له يحمل أغنية (عادت لنا
األيام فوق السفينة) ،كلمات أحمد
مشاري العدواني ،و"تقول نسيت"
كلمات د .يعقوب الغنيم ،و"كفي
الـ ـم ــام" ل ـل ـشــاعــر ف ـهــد الـعـسـكــر،
وجميعها من ألحان أحمد باقر".
وأض ـ ــاف زي ـم ــان" :ق ــدم ــت أول
أغنية وطنية للكويت أثناء الغزو
ال ـع ــراق ــي ب ـع ـن ــوان (أم ـ ــي ق ــال ــت)،
ك ـمــا ص ـن ـعــت أغ ـن ـيــة م ــن نظمي
وألحاني وغنائي بمناسبة العيد
ا لــو طـنــي ،وبتكليف مــن جمعية

الروضة التعاونية ،وهي "خيرتي
الكويت" ،ولله الحمد القت القبول
والنجاح لدى الجمهور".
وواص ـ ــل" :ك ـمــا أطـلـقــت أغنية
عن األم في الكويت ،حيث كتبت
هـ ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــة ألمـ ـ ــي ال ـح ـب ـي ـبــة،
ولألمهات في كل أنحاء العالم،
فاألم هي كل شيء في هذه الدنيا،
واألم ـ ـ ـ ــان واالطـ ـمـ ـئـ ـن ــان وال ـح ــب
وال ـ ـ ـ ــود ،واألغـ ـنـ ـي ــة م ــن كـلـمــاتــي
وألحان إبراهيم علي ،الذي َّ
لحن
ل ــي أغ ـن ـي ـتــي ال ـش ـه ـيــرة (ال ـطــائــر
الهيمان).
وتقول كلمات األغنيةّ :
"قبلتني
أمــي يــومــا فــي صـبــاح بــانـشــراح/
ً
بلبال يشدو ألطفال صغار /لعبة
ً
تهدى لطفل مارحا بين الحقول/
ً
يـلـهــو ي ـمــرح ي ـعــدو ي ـفــرح طــائــرا
بين الزهور /وتر يروي حكايات
الـنـسـيــم أطـ ــرب ال ـن ـجــم ال ـحــزيــن/
شمعة تطفأ فــي عـيــدك الحبيب
تـبـتـهــج ف ـيــه األم ــان ــي وال ـق ـلــوب/
يمحو الهم ويبعث الحياة حبك
مـ ــلء ال ـس ـم ــاء /اح ـض ـنــي الـسـهــل
وموج البحر أمل يغدو الشعور/
ح ـل ــم ح ـب ــي ح ـل ــم ح ـب ــي ي ـعــانــق
األشجار".

عيسى المرزوق

س ـ ـ ـ ــارة وشـ ـيـ ـخ ــة وع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
الخضير وعبداللطيف العوضي
وأبوجندل ،وحققت األغنية نسبة
م ـشــاهــدة كـبـيــرة ت ـج ــاوزت حــاجــز
النصف مليون خالل ساعات قليلة
من طرحها رسميا.

المذيع
المحترف
يستطيع
التعامل
مع مختلف
القوالب
البرامجية

•

محمد جمعة

أك ــدت اإلعــام ـيــة حـلـيـمــة بــول ـنــد ،أن ـهــا ت ـنــازلــت عن
الــدعــوى الـقـضــائـيــة الـتــي حـ َّـركـتـهــا ضــد الفنانة
زهرة عرفات.
وق ــال ــت حـلـيـمــة ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :أح ــب
الـفـنــانــة البحرينية زه ــرة عــرفــات،
وأع ـ ـ ـتـ ـ ــز ب ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
اإلن ـســانــي ،وأق ـ ِّـدره ــا كـفـنــانــة له
َّ
المميز على الساحة
حضورها
ال ـف ـن ـيــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة .ورغ ـ ــم أنـهــا
ظ ـل ـم ـت ـنــي وأس ـ ـ ــأت ل ـ ــي ،ل ـك ـن ـنــي ال
أملك إال أن أرد التحية بأفضل منها،
بعد أن مـ َّـد ت يدها بالسالم ،وطلبت أن
نطوي الخالف السابق ،ألبدأ العام الجديد
بالتسامح ،وقــد تنازلت عن الدعوى القضائية
التي حركتها ضدها ،أسوة بما أقدمت عليه زهرة".
وأض ــاف ــت بــولـنــد فــي الـسـيــاق ذاتـ ــه" :عـ ــادت الـمـيــاه إلــى
ُّ
مجاريها بيننا ،وأكن لها كل التقدير واالحترام ،والجميع تابع
مقطع الفيديو الذي انتشر أخيرا ،ووثق مداخلتها الهاتفية في
البرنامج الذي أقدمه ،وقد فوجئت بهذا االتصال ،ولم أملك أمام
ما بادرت به من تسامح إال أن أتعامل بالمثل".
مــن جهة أخ ــرى ،كشفت حليمة أنـهــا تستعد خــال الفترة
المقبلة لبرنامج حــواري ذي صبغة سياسية "من المقرر أن
يرى النور قريبا ،سأطل من خالله بصورة مغايرة تماما عما
اعتاد عليه الجمهور" ،مؤكدة أن اإلعالمي المحترف يستطيع
التعامل مع جميع القوالب ،معتمدا على خلفيته الثقافية.
وأضافت" :سوف أحاور نخبة من السياسيين والشخصيات
الـ ـع ــام ــة ف ـ ــي مـ ــوضـ ــوعـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ،عـ ـل ــى ت ـ ـمـ ــاس م ـبــاشــر
باهتماماتهم ،وأتمنى أن ينال البرنامج رضا الجمهور".
وبخصوص التمثيل ،أكدت بولند أنها تلقت عروضا عدة في
هذا الصدد ،سواء درامية أو مسرحية ،آخرها من الفنان محمد
الحملي ،للمشاركة فــي عــرض مسرحي ،الفتة إلــى أنها تفضل
تأجيل تلك الخطوة" :أفضل في الفترة الحالية التركيز على التقديم،
السيما برنامجي الجديد".
ُيشار إلى أن سبب الخالف بين الفنانة زهرة عرفات واإلعالمية
حليمة بولند يعود للهجوم الــذي شنته زهــرة على حليمة على
خلفية نشر األخ ـيــرة فيديو لــزهــرة عقب إج ــراء جــراحــة تجميل،
وظهرت فيه عرفات بصورة سيئة ،ما ترتب عليه مهاجمة عرفات
لحليمة ،من جانبها دافعت حليمة عن نفسها ،وأكدت حينها أن
زهرة كانت على علم بتصوير الفيديو ،وسارعت كل من حليمة
وزهرة لتحريك دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.

عينت غريتشن كارلسون ملكة
جمال أميركا السابقة ،التي
أصبحت مقدمة برامج في
محطة "فوكس نيوز" ،رئيسة
للمنظمة التي تشرف على
املسابقة ،بعد استقالة
رئيسها السابق
املتهم بتوجيه
رسائل مهينة
وذات طابع
جنسي
الى بعض
الفائزات.
وأصبحت
كارلسون (51
عاما) تاليا اول فائزة
بمسابقة ملكة جمال
اميركا تتولى رئاسة هذه
املنظمة ،وكان الرئيس السابق
سام هاسكل استقال في 23
ديسمبر .وكتبت كارلسون
التي فازت باللقب عام 1989
في تغريدة "انه لشرف لي ان
اواصل هذا البرنامج الشهير
برفقة متطوعني استثنائيني
كثر" .وأصبح تعيني كارلسون
ساريا على الفور ،حسبما
اوضحت املنظمة في بيان،
مشيرة الى ان ثالث فائزات
أخريات باللقب دخلن الى
مجلس ادارتها .واكدت
"غالبية األعضاء السابقني في
مجلس االدارة استقالوا".
(أ ف ب)

مشاهير يطلقون مشروعًا
مناهضًا للتحرش الجنسي
حليمة بولند

المسلم« :البيت المسكون» تحمل مفاجأة للشعب السعودي
تبدأ عروضها في  11الجاري بمنطقة الجبيل

لقطة من مسرحية «البيت المسكون»

يعرض الفنان عبدالعزيز المسلم مسرحية "البيت المسكون"
على مسرح الملك عبدالله الحضاري ،التابع للهيئة الملكية
بمنطقة الجبيل في السعودية ،اعتبارا من  11الجاري.
وفي هذا الصدد ،أعرب المسلم عن سعادته ،لتقديم عروض
هذه المسرحية في مدينة الجبيل ،وقال" :نشعر بسعادة ،ألننا
سنكون بين أشقائنا وأهلنا في المملكة ،الذين اعتدنا منهم
مشاهدة الفن الذي يحمل القيم الجميلة ،ويقدم موضوعات
تهم المجتمع ،وتساهم في البناء والنهضة ،وتدعو دائما إلى
العمل على الوحدة الوطنية" ،مشيرا إلى أن مسرحية "البيت
المسكون" تحمل مفاجأة رائعة للشعب السعودي.
وذك ــر أنــه اهـتــم فــي هــذه المسرحية بــزيــادة جــرعــة الرعب
ُ
والكوميديا ،إليـجــاد أج ــواء احتفالية ،السيما أنها تعرض
ألول مــرة في المملكة ،الفتا إلــى أن "الشعب السعودي يحب
االبتسامة والكوميديا بشكل عام".
وأشار المسلم إلى أن انتقاله بأعماله المسرحية إلى خارج
الكويت عملية اعـتــاد عليها منذ بــدايــة أعماله الفنية ،لنقل
الثقافة الكويتية خارج الكويت ،مبينا أن "دول الخليج امتداد
للثقافة الكويتية ،والتواجد فيها ُيعد تعزيزا حقيقا للثقافة
والتراث والفن الكويتي".
وفيما يتعلق بتفاصيل هــذا ا ل ـعــرض ،أ لـمــح المسلم إلى

أن "ال ـعــالــم ال ـعــربــي يـعــانــي كـثـيــرا م ــن األش ـب ــاح ال ـتــي تظهر
بالمسرحية فــي داخ ــل الـبـيــت وخ ــارج ــه ،وه ــذا مـثــال بسيط
عما ُيـحــاك لنا فــي الخليج والـعــالــم الـعــربــي ،وه ــذه األشـبــاح
تعبث بمستقبلنا ،وفي كل مكان ،وبــات علينا التصدي لها
بقوة ،فضال عن مناقشة المسرحية للقضايا التنموية وما
يهم الناس في الشارع" ،متمنيا أن تحظى المسرحية بقبول
الجمهور السعودي.
وأضاف" :أترك لكل شخص من الجمهور أن ِّ
يفسر األشباح
كما يحلو له ،لكن من المؤكد أننا جميعا لدينا مخاوف من
أشباح كثيرة تهدد المنطقة كلها اآلن ،وهــذا يتطلب منا أن
نكون أكثر يقظة ،وأن نبقى يدا واحدة ،حتى ننتصر على كل
األشباح التي تتربص بمجتمعنا ،وعلينا أن نعمل ونضحي
ونعالج مشاكلنا في هدوء فيما بيننا".

ميريل ستريب

أطلقت أكثر من  300ممثلة
وكاتبة سيناريو ومخرجة
وشخصيات أخرى في
أوساط السينما مشروعا
يسمح بمكافحة التحرش
الجنسي بشكل ملموس في
هوليوود وفي مهن اخرى
بالواليات املتحدة .وسيتمتع
املشروع ،وهو بعنوان "تايمز
آب" ،بصندوق يهدف إلى
تمويل املساندة القانونية
للنساء والرجال ضحايا
التحرش الجنسي في العمل،
وتلقى املشروع حتى اآلن
أكثر من  13مليون دوالر
من أصل  15مليونا حددها
هدفا لهذا الصندوق .ويضم
املشروع ممثالت من أمثال
كيت بالنشيت وآشلي جاد
وناتالي بورتمان وميريل
ستريب ،والكاتبة املدافعة عن
حقوق املرأة غلوريا ستينيم،
واملحامية ومديرة مكتب
ميشال أوباما سابقا تينا
تشني.
(أ ف ب)

ةديرجلا

•
العدد  / 3644األربعاء  ٣يناير 201٨م  ١٦ /ربيع اآلخر 1439هـ

foreigndesk@aljarida●com

٢١

دوليات
خامنئي يتهم «أعداء الخارج» بضرب إيران ...والقتلى إلى ٢١

● مقتل أول شرطي وعنصر من «الباسيج» ● إحراق  4مراقد في سواكده ● ترامب :النظام وحشي وفاسد
● «الحرس» يتهم «مجاهدي خلق» ● شمخاني :االحتجاجات حرب وراءها أميركا وبريطانيا والسعودية
بينما حذرت «المحكمة الثورية»
في طهران من أن المحتجين
المعتقلين قد يواجهون قضايا
عقوبتها اإلعدام ،أعلن المرشد
األعلى للجمهورية اإلسالمية
علي خامنئي ،في أول تعليق
له على التظاهرات الجارية
لليوم السادس على التوالي ،أن
«العدو يتحين الفرصة لتوجيه
ضربة إلى إيران».

مــع اسـتـمــرار سـقــوط الضحايا
في إيــران بوتيرة متصاعدة ،بعد
ت ـس ـج ـيــل م ـق ـت ــل  9ل ـي ــل االث ـن ـي ــن-
الثالثاء في اصفهان ،بينهم عنصر
مــن ميليشيا الـبــاسـيــج وآخ ــر من
ال ـش ــرط ــة ،لـتــرتـفــع حـصـيـلــة قتلى
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات اإلج ـم ــال ـي ــة إل ـ ــى 21
ً
شخصا ،ومعتقليها إلى  ،450أكد
المرشد األعلى علي خامنئي أمس
أن "األعــداء وظفوا المال والسالح
والسياسة واألجـهــزة األمنية ،كي
يخلقوا بلبلة للنظام اإلسالمي".
وفـ ــي أول تـعـلـيــق ل ــه م ـنــذ بــدء
االحتجاجات ،قال خامنئي ،خالل
لقائه عــوائــل الـشـهــداء ،إن "الـعــدو
يتحين الفرصة لتوجيه ضربة إلى
إي ــران ،ومــا يمكن أن يمنع العدو
م ــن ال ـت ـح ــرك ه ــو روح الـشـجــاعــة
والتضحية واإليـمــان التي تحرك
الـ ـشـ ـع ــب" .وتـ ــابـ ــع م ـت ــوج ـه ــا إل ــى
الشعب اإليرانيّ :
"لدي الكثير ألقوله
لشعبنا العزيز ،لكن ذلــك سيكون
في وقته المناسب".
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد االع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي بـ ـمـ ـقـ ـت ــل  9أش ـ ـخـ ــاص
ل ـيــل االث ـن ـي ــن ف ــي إق ـل ـيــم اصـفـهــان
(وس ـ ـ ـ ـ ــط إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران) ،ح ـ ـيـ ــث ح ـ ـ ــاول
متظاهرون مهاجمة مركز شرطة.
وفي حصيلة إجمالية ،قتل 21
شخصا بينهم  16متظاهرا ،منذ
أن انطلقت الـتـظــاهــرات الخميس
الماضي ،في مشهد (شمال شرق)،
قبل أن تنتشر سريعا وتمتد إلى
جميع األنحاء.
وتركزت االحتجاجات بصورة
رئ ـي ـس ـي ــة ف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدن ال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،إال أن ــه ت ــم تــوقـيــف
 450ش ـخ ـص ــا ف ـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران م ـنــذ
الـسـبــت .ون ـشــرت الـسـلـطــات قــوات

سفير إيران بلندن لترامب:
سنساعد شعبك الجائع

إيرانيات يدعمن التظاهرات أمام سفارتهن في روما أمس (إي بي آي)
أمنية إ ضــا فـيــة للتصدي للحركة
االحـتـجــاجـيــة ،الـتــي ال يـبــدو أنها
تتبع تنظيما معينا أو تقودها
جهة معينة.

إحراق مراقد
في األثناء ،أفادت وكاالت أنباء،
أمــس ،أن محتجين أضــرمــوا النار
فــي أرب ـعــة مــراقــد ألب ـنــاء أئ ـمــة في
مدينة سواكده .وأعلنت الوحدات
المتطوعة التابعة للحرس الثوري
"الباسيج" إلقاء القبض على ثالثة
مشتبه بهم في إحراق المراقد.

وطــالـبــت وزارة األم ــن فــي بيان
لـ ـه ــا الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ب ــال ـم ـس ــاه ـم ــة
ف ــي ك ـش ــف ه ــوي ــة م ـث ـي ــري أع ـم ــال
الـشـغــب ،والــذيــن يلحقون الـضــرر
بالممتلكات العامة.
وفي طهران ،حاول عدد ضئيل
من المتظاهرين التجمع ليال في
حي الجامعة وسط العاصمة .وقال
نائب محافظ طـهــران علي أصغر
نــاصــر بـخــت" :أوق ــف  200شخص
الـسـبــت ،و 150األح ــد ،ونـحــو 100
االثنين".
وحذر نائب قائد قاعدة "ثارالله"
التابعة للحرس الثوري والمكلفة
األمـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـع ـم ـي ــد
ً
اسماعيل كوثري قائال" :لن نسمح
بأي من األحوال أن يستمر انعدام
األمـ ـ ــن ف ــي ط ـ ـهـ ــران ،وإن ت ــواص ــل
األمر فسيتخذ المسؤولون قرارات
لوضع حد له".

وحـ ــذر رئ ـيــس مـحـكـمــة ط ـهــران
ال ـث ــوري ــة م ــوس ــى غـضـنـفــر آبـ ــادي
ً
المحتجين ،مؤكدا أنه "مع كل يوم
جــديــد تـ ــزداد جــريـمــة الـمــوقــوفـيــن
خ ـ ـطـ ــورة وت ـش ـت ــد ع ـق ــوب ـت ـه ــم .لــم
نعد نعتبرهم محتجين يطالبون
بحقوقهم بل أشخاصا يستهدفون
النظام".
وقال غضنفر أبادي إن السلطات
ستقدم المعتقلين لمحاكمة عاجلة،
وإن قــادة المحتجين سيواجهون
اتـ ـه ــام ــات خ ـط ـي ــرة ت ـص ــل عـقــوبــة
بعضها إلى اإلعدام.
وأم ــر ص ــادق الريـجــانــي رئيس
القضاء اإليراني المدعين بالتشدد
في معاقبة "مثيري الشغب".
ونسبت وكالة "مهر" لألنباء إلى
مسؤول قضائي قوله إن "عددا من

قادة االحتجاجات في خرج (رابع
أكبر المدن في إيران) قد اعتقلوا".

الحرس الثوري
واتـ ـه ــم م ـس ــاع ــد ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام
ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري ال ـع ـم ـيــد رس ــول
سنائي راد حركة "مجاهدي خلق"
ال ـم ـعــارضــة ،وم ـج ـمــوعــات مــؤيــدة
ل ـع ــودة الـمـلـكـيــة م ـت ـمــركــزة بعض
الــدول األوروبـيــة بــ"الــوقــوف خلف
هذه األحداث".
وأفادت وكالة "تسنيم" ،بأن أمين
الـمـجـلــس األع ـل ــى ل ــأم ــن الـقــومــي

علي شمخاني قال ،إن احتجاجات
إيران تجري في إطار "الحرب غير
الـمـبــاشــرة" الـتــي يشنها ع ــدد من
بلدان العالم ضد طهران.
وزع ـ ـ ــم أن احـ ـتـ ـج ــاج ــات إي ـ ــران
"تـقــف وراء ه ــا الــواليــات المتحدة
وبــريـطــانـيــا والـسـعــوديــة" ،مشيرا
إلى أن "هذه الدول تترأس حمالت
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي شـ ـبـ ـك ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي التي تؤثر على تحريك
االحتجاجات".
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أش ـ ـ ــاد ال ــرئ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب أم ــس
بالمتظاهرين ،وقال إنهم يتحركون

ض ـ ــد ن ـ ـظـ ــام ط ـ ـه ـ ــران "ال ــوحـ ـش ــي
والفاسد".
وب ـع ــد يـ ــوم ع ـل ــى دع ــوت ــه إل ــى
ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية ،كتب ترامب في تغريدة
على "تويتر"" :شعب إيران يتحرك
ً
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ض ـ ــد ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ــوح ـش ــي
ً
والفاسد" ،مضيفا" :كل تلك األموال
التي أعطاهم إياها الرئيس اوباما
بحماقة ذهبت إلى اإلرهاب وداخل
جيوبهم .القليل مــن الـطـعــام لدى
ال ـ ـن ـ ــاس ،ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـض ـخ ــم،
وانعدام حقوق اإلنسان .الواليات
المتحدة تراقب"( .عواصم  -وكاالت)

قلق تركي وإدانة سورية ورصد أوروبي
تواصلت ردود الفعل على األحداث في إيران،
فــأع ـل ـنــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي بـيــان
أن ـهــا «ق ـل ـقــة إزاء األن ـب ــاء ع ــن ت ـمــدد ال ـت ـظــاهــرات
ً
وسقوط قتلى ،وأيضا اإلضرار ببعض المباني
الحكومية» ،داعية إلى «تغليب المنطق لمنع أي
تصعيد».
وشـ ـ ــددت ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ت ـج ـنــب «ال ـخ ـطــابــات
االسـ ـتـ ـف ــزازي ــة ال ـت ــدخ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ،مــؤكــدة
أن تــركـيــا تـعـلــق أهـمـيــة كـبـيــرة عـلــى المحافظة
على الـســام االجتماعي واالسـتـقــرار فــي «إيــران
الشقيقة».
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أع ــرب ــت دم ـش ــق ع ــن «إدان ـت ـه ــا
الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن
اإلدارة األميركية والكيان الصهيوني ،وأدواتهما
بخصوص األوض ــاع الــراهـنــة فــي إي ــران ،والتي
تؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة األمن
واالسـتـقــرار فــي المنطقة» ،مـشــددة على «أهمية
احترام سيادة إيران ،وعدم التدخل في شؤونها،
وأنها لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة
وشعبا ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة».

وبعد تأكيد االتـحــاد األوروب ــي بأنه يواصل
رصد التطورات ،دعا وزير الخارجية البريطاني
بوريس جونسون إلى السماح بـ«حرية التعبير
ً
والتظاهر السلمي» ،مشددا على أهمية حصول
«نقاش هادف» حول مطالب المتظاهرين.
وفــي برلين ،أعــرب وزيــر الخارجية سيغمار
غابرييل عن قلقه الشديد من التطورات في إيران،
ومن األخبار التي تشير الى سقوط قتلى واعتقال
ً
عــدد كبير مــن المواطنين» ،مـنــاشــدا «السلطات
اح ـتــرام حــق المواطنين فــي التظاهر والتجمع
بشكل سلمي».
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ــذر ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـج ـهــاز
االس ـت ـخ ـبــارات اإلســرائـيـلـيــة «ال ـم ــوس ــاد» افــرايــم
هليفي من تدخل إسرائيل في إيران.
وقـ ــال« :تــدخـلـنــا لــن يـجـلــب أي فــائــدة مطلقا.
سنضعف بــذ لــك ا لــذ يــن يمكنهم فــي المستقبل
ممارسة سياسة أفضل تعيد عالقتنا السابقة مع
ً
إيــران» ،مؤكدا أنه «من األفضل أن تظل إسرائيل
صامتة ،وتترك األمور تأخذ مسارها في إيران».

لبنان :الرياض ّ
سفيرها
اعتماد
أوراق
م
تقد
األسد يحشد في حرستا ...وموسكو تريد الحزم
ّ
ّ
وتترقب «النأي» لتحدد وجهة العالقة
● النظام يتسلم تالل بيت جن ● فصائل إدلب تقسم الجبهات
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
قدم السفير السعودي الجديد
فــي لبنان وليد اليعقوب نسخة
مـ ــن أوراق اعـ ـتـ ـم ــاده ال ـ ــى وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن جـبــران
باسيل ،أمــس ،تمهيدا لتقديمها
رسـمـيــا ال ــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ،ال ـي ــوم ،مع
أربـ ـع ــة سـ ـف ــراء آخـ ــريـ ــن ،لـيـتـسـلــم
مـهــا مــه عـلــى رأس الدبلوماسية
الـسـعــوديــة فــي بـيــروت اثــر قبول
االعتماد.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر سـيــاسـيــة أن
«ا ل ـعــا قــات السعودية-اللبنانية
ستسلك مع مطلع العام الجديد
منحى انفراجيا ،بعدما حصلت
المملكة عـلــى ضـمــانــات بــالـتــزام
لبنان والمكونات السياسية فيه،
السيما حزب الله ،سياسة النأي
بالنفس عن صراعات الخارج ،ما
شكل مبعث ارتياح للرياض التي
تراقب االوضاع اللبنانية عن كثب
و تـتــر قــب كيفية تطبيق سياسة
ّ
لتحدد في ضوئها
النأي بالنفس
تــوجـهــات الـعــاقــات المستقبلية
مع بيروت».
وش ـ ـ ـ ـ ّـددت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـل ــى أن
«ض ـ ـمـ ــانـ ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون لـ ـلـ ـن ــأي بــال ـن ـفــس
ومتابعة ر ئـيــس الحكومة سعد
الـ ـح ــري ــري ال ـش ـخ ـص ـيــة لـلـتـنـفـيــذ
وإلع ــادة العالقات الــى طبيعتها

فيديو يوثق قتل األمن
للمتظاهرين اإليرانيين

تداولت حسابات على مواقع
التواصل االجتماعي مقطع فيديو
أكدت أنه يوثق لحظة إطالق النار
على متظاهرين ،ومقتل عدد منهم
على يد قوات األمن اإليرانية.
ونشرت صفحة "شؤون إيرانية"
الناطقة باللغة العربية ،ويتابعها
أكثر من  600ألف شخص
على "تويتر" ،الفيديو بعنوان
"توثيق قتل قوات األمن االيرانية
للمتظاهرين" .وقام شخص
باالحتماء خلف مبنى ،لتصوير
مجموعة من املتظاهرين وهم
يتعرضون إلطالق النار.
ويظهر في الفيديو أشخاص
وهم يهربون لالحتماء من وابل
الرصاص ،فيما ظهر آخرون وهم
يحاولون جر من أصيبوا بإطالق
النار.

اإلعدام

مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة بـ ـث ــت م ـن ــاخ ــات
مـ ـطـ ـمـ ـئـ ـن ــة فـ ـ ــي نـ ـ ـف ـ ــوس الـ ـ ـق ـ ــادة
الـ ـسـ ـع ــوديـ ـي ــن ،س ـت ـش ـهــد ق ـف ــزات
نــوعـيــة قــد تـبــدأ مــن نقطة زي ــارة
يقوم بها الحريري ا لــى المملكة
بناء لــدعــوة ستوجه اليه الحقا،
وتـتـبـعـهــا اخ ـ ــرى ل ـلــرئ ـيــس عــون
للمشاركة في القمة العربية المقرر
عقدها هذا العام في الرياض».
إل ــى ذلـ ــك ،تـتـجــه األنـ ـظ ــار إلــى
ج ـ ـهـ ــود ال ـ ـحـ ــريـ ــري ال ـ ـ ـ ــذي أع ـل ــن
عـ ــزمـ ــه االض ـ ـ ـطـ ـ ــاع ب ـ ــ»وسـ ــاطـ ــة»
بين ر ئـيــس الجمهورية ورئيس
مجلس الـنــواب نبيه بــري ،تضع
حــدا للخالف ا ل ــذي نشأ بينهما
عـلــى خـلـفـيــة ال ـمــرســوم الـشـهـيــر،
ّ
وتطوق مفاعيله قبل أن تطال عمل
الـمــؤسـســات الــدس ـتــوريــة ،وعلى
رأسها الحكومة التي دعيت الى
االجتماع ظهر غد.
وق ــال ال ـحــريــري ،أم ــس االول:
«بـ ـ ــدأت وس ــاط ــة ب ـيــن الــرئـيـسـيــن
عـ ـ ــون وب ـ ـ ــري فـ ــي شـ ـ ــأن م ــرس ــوم
ترقية الضباط ،وهناك تجاوب»،
م ــؤك ــدا رف ـضــه «زج الـمــؤسـســات
األمنية والعسكرية في السياسة»،
والف ـت ــا ال ــى أن «الــرئـيـسـيــن عــون
وبــري حريصان أيضا على هذه
المسألة».
واذ رفض التسليم بأن هناك
أزمــة سياسية ،أشــار الــى ان «كل
األمور يمكن أن تحل باإليجابية.
أن ـ ــا م ـت ـف ــائ ــل دومـ ـ ـ ــا ،ف ـق ــد م ــررن ــا

سلة أخبار

بـصـعــوبــات أكـبــر بكثير وتمكنا
من تخطيها».
في مــوازاة ذلك ،أعرب الرئيس
عون ،أمس ،عن ارتياحه «لألجواء
اآلم ـ ـنـ ــة الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت اح ـت ـف ــاالت
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـيـ ـي ــن ب ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـم ـ ـيـ ــاد
واسـتـقـبــالـهــم لـلـسـنــة ال ـجــديــدة»،
ً
منوها بـ«اإلجراءات التي اعتمدها
الـجـيــش وال ـق ــوى األم ـن ـيــة لحفظ
األمن وتوفير األمان في المناطق
اللبنانية كافة».
وأشاد عون بـ«جهوزية القوى
األم ـن ـيــة وال ـمــؤس ـســات اإلغــاث ـيــة
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،فــان ـق ـضــت
األعياد بسالم ،ما ّأكد ّ
مرة أخرى
ثبات االستقرار األمني في البالد،
وأعطى صورة مشرقة للبنان في
الخارج وأسقط محاوالت البعض
ال ـت ـشــويــش ع ـلــى م ـس ـيــرة االم ــان
التي يعيشها لبنان منذ ما يزيد
على سنة».
فــي ال ـس ـيــاق ،ن ـ ّـوه عـضــو كتلة
«التنمية والتحرير» النائب علي
ع ـس ـيــران ،أم ــس ،بـ ـ ــ»دور الجيش
األمنية في ليلة
اللبناني والقوى
ّ
رأس السنة ،إذ أثبتوا انهم الرهان
فــي مختلف الـمـحـطــات الوطنية
والمفصلية مــن تــاريــخ الــوطــن»،
ً
مؤكدا أنه «يجب تعزيز دور القوى
األمنية في لبنان لإلمساك بحالة
األمن في مختلف ربوع الوطن».

وسط ضغوط روسية لحسم المعركة على
تخوم دمشق ،أرسلت قــوات الرئيس السوري
بشار األسد أمس تعزيزات إضافية إلى جبهة
مدينة حرستا ،مع عودة القصف العنيف على
محاور القتال في مدينة حرستا.
ووف ــق م ـصــادر إعــامـيــة مـقــربــة مــن الـقــوات
الحكومية ،فــإن «مجموعات كبيرة من الفرقة
الــراب ـعــة (قـ ــوات ال ـغ ـيــث) وص ـلــت إل ــى مـشــارف
حرستا ،تتمركز في بساتينها الغربية ،مزودة
بعربات تحمل صواريخ أرض -أرض وكاسحات
ألغام» ،موضحة أن الحرس الجمهوري وقوات
درع القلمون انتشرا في محيط حي القابون من
جهة االتوستراد الدولي ،مع وصول تعزيزات
جديدة إلى فرع المخابرات الجوية في حرستا.
وأك ــدت المصادر أن «ســاح الجو السوري
قام بقصف مواقع الفصائل المسلحة في مدينة
حرستا وعــربـيــن بــريــف دم ـشــق» ،إثــر سيطرة
ف ـصــائــل ال ـم ـع ــارض ــة ع ـلــى م ـس ـت ــودع ــات 411
واغتنامها كميات كبيرة من السالح والعتاد.
وسحبت القوات الحكومية مجموعات من
قــواتـهــا مــن جـبـهــات ري ــف ح ـمــاة ودف ـعــت بها
إل ــى جـبـهــات حــرس ـتــا ،بـعــدمــا طـلـبــت الـقـيــادة
الروسية فــي قــاعــدة حميميم مــن نظام األســد
«الـتـصــدي بـحــزم» لمسلحي المعارضة شرق
العاصمة دمشق.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـق ـيــادة
ال ــروس ــي أل ـي ـك ـس ـنــدر إيـ ـف ــان ــوف ،ع ـبــر مــواقــع
الـتــواصــل االجتماعي أمــس األول« :،نــأمــل من
ق ــوات ال ـح ــرس ال ـج ـم ـهــوري إبـ ــداء ال ـمــزيــد من
الجدية في التصدي للهجمات اإلرهابية في
ً
منطقة حرستا ،التي تشهد نزاعا دمويا منذ
بداية الصراع في سورية».
وقال قائد عسكري في غرفة عمليات «معركة

انتقد السفير اإليراني لدى لندن
حميد بعيدي نجاد ،أمس ،مواقف
الرئيس األميركي دونالد ترامب،
من االحتجاجات ،مؤكدًا أنه لطلب
املساعدة من الشعب اإليراني
لـ"شعبه الجائع" ستلبي طهران
ذلك رغم مشاكلها.
وقال بعيدي نجاد" :بدال من
التفكير بالشعب اإليراني ،على
ترامب أن يفكر بسكان بورتوريكو،
فنصفهم ما يزالون محرومني من
الكهرباء ،رغم انقضاء  3أشهر على
اإلعصار الذي ضرب منطقتهم".
وأضاف" :ترامب وصف الشعب
اإليراني سابقا بالشعب اإلرهابي،
واآلن يسيء له مرة أخرى ويصفه
بالشعب الجائع الذي يستحق
الشفقة ،مدعيا تعاطفه الكاذب
مع املشاركني في التجمعات
االحتجاجية في إيران".

السبسي يدعو إلى إنجاح
االنتخابات البلدية بتونس

دعا الرئيس التونسي الباجي
قائد السبسي إلى ضرورة إنجاح
االستحقاق البلدي املقرر في مايو
املقبل ،لحماية الديمقراطية في
البالد.
وطالب السبسي األحزاب بتوفير
املناخ املالئم إلنجاح املوعد
االنتخابي املقبل ،واالبتعاد عن
خطاب التجريح والتشكيك،
مضيفا" :نعول على جهود قوات
األمن ،من حرس وطني وشرطة
وجيش ،إلنجاح املسار االنتخابي
املقبل".
أما في الشأن االقتصادي،
فقد اعترف الرئيس التونسي
بصعوبة األوضاع املالية
واالقتصادية في البالد ،رغم
التحسن النسبي لبعض
املؤشرات.

السودان حريص على تعزيز
عالقاته مع كل الدول

سوري يتلقى العالج بعيادة مؤقتة بعد ضربة على دوما أمس (أ ف ب)
حرستا» التي أطلقتها المعارضة في نوفمبر،
إن «القوات الحكومية كثفت قصفها المدفعي
والـ ـص ــاروخ ــي ع ـلــى ال ـمــدي ـنــة وب ـع ــض ب ـلــدات
ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،وأط ـل ــق ال ـط ـيــران أك ـثــر من
مئة ص ــاروخ ومــا يــزيــد عــن  300قذيفة هــاون
ومدفعية مما أدى لمقتل  8أ شـخــاص بينهم
طفالن وسقوط عشرات الجرحى».
وأك ــد الـقــائــد الـعـسـكــري مـقـتــل أك ـثــر مــن 60
ً
عنصرا مــن الـقــوات الحكومية بينهم العميد
عـلــي دي ــوب قــائــد ال ـل ــواء  138دب ــاب ــات ومقتل
الـ ـم ــازم أول أح ـم ــد م ـن ـيــر ع ـل ـي ـشــة ،ك ـمــا قتل
ال ـق ـيــادي فــي كـتــائــب ق ــوات الـصــاعـقــة التابعة
لجيش ا لـتـحــر يــر الفلسطيني محمد محسن
الملقب أبو الوليد في معارك إدارة المركبات».

وفيريف دمشق الجنوبي الغربي ،استلم
النظام التالل الثالث الحمر االستراتيجية من
فصائل المعارضة ،ضمن اتـفــاق الـخــروج من
منطقة بيت جن ورفع العلم فوقها.
وف ـ ــي إدلـ ـ ـ ــب ،ق ـس ـمــت ف ـص ــائ ــل ال ـم ـع ــارض ــة
ال ـج ـب ـه ــات ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي
إل ــى قـطــاعــات ،كــأحــد بـنــود ات ـفــاق بـيــن «هيئة
تحرير الشام» حركة «أحــرار الشام» و»الحزب
التركستاني» لتشكيل غرفة عمليات مشتركة
ً
تضم أيضا «جند المالحم»« ،جيش األحــرار»،
«جيش الـعــزة»« ،جيش النصر»« ،جيش إدلب
الحر» ،وحركة «نور الدين الزنكي» ،بهدف صد
تقدم قوات األسد باتجاه المنطقة.
(عواصم -وكاالت)

أكد نائب الرئيس السوداني
حسبو محمد عبدالرحمن ،أمس،
حرص حكومته على تعزيز
عالقاتها الخارجية مع كل الدول،
دون أن تكون عالقة السودان
بدولة من الدول خصما على
أخرى.
جاء ذلك في الحوار االستثنائي،
بمناسبة الذكرى الـ  62الستقالل
السودان ،الذي نظمته وكالة
السودان لألنباء.
وقال حسبو" :السودان يدعم
مبادرة دولة الكويت لحل أزمة
الخليج ،وسيواصل دعم التحالف
إلعادة الشرعية فى اليمن" ،الفتا
إلى استمرار الحوار مع أميركيا
لرفع اسم السودان من قائمة الدول
الراعية لإلرهاب.
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«الكنيست» يزيد أغالل القدس ويشرعن تهويدها بعزل العرب

َّ
• ليبرمان يرفض «جره» لغزة • «حماس» إللغاء االتفاقيات • «المصالح التجارية» ينذر بانهيار ائتالف نتنياهو
صادق الكنيست اإلسرائيلي
على مشروع قانون «القدس
الموحدة» بالقراءتين الثانية
والثالثة ،والذي يحظر نقل
أجزاء من القدس المحتلة بأي
تسوية مستقبلية إال بموافقة
 80عضوا بالكنيست ،وبدأ
تهويدها بتغيير التعريف
البلدي لها ،وفصل األحياء
الفلسطينية عنها.

بعد يوم من دعوة حزب «ليكود»
الـحــاكــم فــي إســرائـيــل «الكنيست»
إلـ ــى ض ــم م ـنــاطــق وم ـسـتــوطـنــات
الضفة الغربية للقانون المدني،
وافق البرلمان اإلسرائيلي أمس في
قراءته األخيرة على مشروع قانون
يـقـيــد وي ـص ـعــب ع ـلــى أي حـكــومــة
إسرائيلية تسليم الفلسطينيين
أجزاء من مدينة القدس ،في إطار
أي اتفاق سالم في المستقبل.
وي ـنــص ال ـق ــان ــون ع ـلــى وج ــوب
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى أغ ـل ـب ـي ــة نـيــابـيــة
استثنائية ،أي موافقة ثلثي نواب
الكنيست على أي قرار بالتنازل عن
األراضــي التي تعتبرها إسرائيل
ً
جزءا من القدس.
ورفع التعديل الذي أقر إدخاله
ع ـلــى ت ـشــريــع ق ــائ ــم بــال ـف ـعــل عــدد
األص ـ ــوات ال ـ ــازم ل ـل ـمــواف ـقــة على
أي اقتراح بترك جــزء من المدينة
لـ«طرف أجنبي» من  61صوتا إلى
 80صوتا.

مالحقة قيادية ألمانية
أساءت للمسلمين
سياح يستمعون أمس إلى شرح على جبل الزيتون المطل على القدس القديمة (رويترز)
رفائيلي من حزب «البيت اليهودي»
ال ـي ـم ـي ـن ــي ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــرف ،مـ ـش ــروع
ال ـقــانــون ال ــذي ج ــاء بـعــد أســابـيــع
على قرار الرئيس األميركي دونالد
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل.
وال ـق ــان ــون ،ال ــذي ح ــاز دع ــم 64
نــائـبــا وع ــارض ــه  51مـنـهــم ،يمثل
ضــربــة جــديــدة ألي آم ــال متبقية
ل ـ ـحـ ــل ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي-
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس حــل
الدولتين.

الهند تستقبل نتنياهو بالصواريخ
قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامين نتنياهو لنيودلهي ،أعلنت وزارة الدفاع
الهندية أمس أنها ستشتري  131صاروخ أرض -
جو من تل أبيب ،في صفقة بقيمة  70مليون دوالر.
وستستخدم الصواريخ ،وهي من طراز «براك»،
على أول حاملة طائرات للهند يجري تصنيعها
ً
حاليا.

ً
وسيترأس نتنياهو وفدا من رجال األعمال إلى
الهند في الزيارة التي تستمر  4أيــام ،والمتوقع
إجــراؤهــا في منتصف يناير الحالي .وأصبحت
ً
ً
إسرائيل مــزودا رئيسيا للمعدات العسكرية إلى
الـهـنــد مــع مـبـيـعــات تـقــدر قيمتها بـمـلـيــار دوالر
كل عام.

واعتبر النائب دوف حنين من
ا لـقــا ئـمــة المشتركة ذات األغلبية
العربية أن القانون الجديد يجب أن
يسمى «قانون منع السالم».

رفض فلسطيني
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،اعـ ـتـ ـب ــرت
م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر أن ت ـصــويــت
الكنيست الذي زاد أغالل المدينة
المقدسة ،إضافة إلى قرار «ليكود»
بـ ـف ــرض الـ ـسـ ـي ــادة ع ـل ــى ال ـض ـفــة
الـغــربـيــة «ام ـت ــداد إلع ــان تــرامــب
القدس عاصمة إلسرائيل.
وقال أمين سر المنظمة صائب
عــري ـقــات ،إن «اإلدارة األمـيــركـيــة
تـبـنــت مــواقــف االح ـت ــال ،وبــذلــك
ً
ً
تبنت نهجا مـغــا يــرا لسابقاتها
ال ـت ــي ال ـت ــزم ــت ب ـح ــل ال ــدول ـت ـي ــن،
والـقـيــادة ستسقط كــل محاوالت
فرض الحل».
بدورها ،طالبت حركة «حماس»
بــإلـغــاء االتـفــاقـيــات الفلسطينية
ً
مــع إســرائـيــل ،ردا على قــراراتـهــا
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ب ـ ـضـ ــم مـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات
الضفة الغربية وال ـقــدس ،داعية

السلطة إلى إعالن «انهيار عملية
التسوية».
واعتبرت «حماس» أن «القرارات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـت ـس ــارع ــة ضــد
األرض ا ل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة و م ــد ي ـن ــة
ال ـق ــدس يـجــب أن تـنـهــي م ــا سبق
من اتفاقيات هزيلة مع إسرائيل»،
مطالبة بـ»تدشين مرحلة جديدة
من النضال تعتمد على المقاومة
بكل أشكالها».

جر إسرائيل
إل ــى ذلـ ــك ،أجـ ــرى وزيـ ــر الــدفــاع
اإلســرائ ـي ـلــي ،أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان،
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـي ــن ن ـ ـ ـ ــواب الـ ـب ــرلـ ـم ــان
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارضـ ـ ـي ـ ــن ،و«ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات
المتطرفة فــي غ ــزة» ،حيث قــال إن
كــا منهما يـحــاول دفــع الحكومة
إلى حرب شاملة مع «حماس».
ورأى ليبرمان ،فــي مقابلة مع
إذاعــة الجيش ،أن الحرب مع غزة
ل ـي ـس ــت فـ ــي م ـص ـل ـحــة إس ــرائـ ـي ــل،
ً
م ـع ـت ـبــرا أن «ال ـم ـص ـل ـحــة ه ــي فــي
تـحــويــل االنـتـبــاه الــدولــي باتجاه
اح ـت ـج ــاج ــات إيـ ـ ـ ــران ،ول ـي ــس شــن

حملة عسكرية على غزة وتحويل
االنتباه إلى هناك».
وتــابــع لـيـبــرمــان ،ال ــذي يــواجــه
انتقادات بسبب الردود العسكرية
المتساهلة مع إطــاق الصواريخ
بـ ـ ـص ـ ــورة زائـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن غ ـ ــزة خ ــال
األسابيع األخيرة« ،نعلم حقيقة أن
جميع السلفيين يرغبون في جرنا
إلى حرب ضد حماس».

صاروخ وغارات
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،نـفــذت طــائــرة
إسرائيلية أمس غارات على مواقع
ً
لـ»حماس» في غزة ،ردا على إطالق
ص ــاروخ مــن الـقـطــاع عـلــى جنوب
إسرائيل.
وأعلن الجيش اإلسرائيلي في
بيان أن الطائرة استهدفت «مجمعا
عسكريا لحماس».
وقالت مصادر أمنية فلسطينية
إن الغارات وقعت في خان يونس
بجنوب القطاع وفي دير البلح في
الوسط ،متسببة في أضرار بدون
تسجيل إصابات.
ووقعت أحداث مماثلة الجمعة

الـ ـم ــاض ــي ،إذ ق ـص ـف ــت م ـق ــات ــات
ً
ودبابات إسرائيلية غزة ردا على
إط ــاق صـ ــاروخ مــن الـقـطــاع على
جنوب إسرائيل.

ائتالف نتنياهو
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق م ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ،أج ـ ــل
الكنيست التصويت على قانون
«المصالح التجارية» الــذي يمنح
الصالحيات لوزير الداخلية إللغاء
القوانين المساعدة للبلديات ،ما
يحول دون فتح األكـشــاك ومحال
السوبر ماركت أيام السبت ،وأتى
ال ـتــأج ـيــل بـسـبــب ال ـخ ــاف ــات بين
األح ـ ـ ــزاب ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ائ ـتــاف
حكومة نتنياهو ،حيث اتضح أنه
ال توجد أغلبية داعمة للقانون.
وال ـت ـبــايــن ب ـيــن األحـ ـ ــزاب حــول
مــوقـفـهــا مــن دع ــم ال ـقــانــون يشكل
خ ـ ـطـ ــرا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ائـ ـت ــاف
الحكومة األكثر يمينية في تاريخ
إس ــرائـ ـي ــل ،ح ـي ــث ل ــوح ــت أحـ ــزاب
«الحريديم» باالنسحاب منه.
(القدس ،رام الله ـ وكاالت)

العبادي يتأهب إلنهاء األزمة مع أربيل وتسليم المعابر

األمين المساعد لحزب صالح
• إيران تعيد فتح الحدود مع كردستان • مفوضية االنتخابات تسجل عراقيي الخارج بآلية جديدة يخضع إلمالءات الحوثي

كشفت مـصــادر مقربة مــن رئيس ال ــوزراء العراقي حيدر
العبادي ،أمس ،أن األخير بصدد إصدار عدة قــرارات إلنهاء
األزمة بين بغداد وأربيل ،من بينها تسليم المنافذ الحدودية
للمركز.
ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد إحسان
الشمري ،فإنه «بناء على قبول اإلقليم بالدستور كحاكم،
والرغبة في إنهاء األزمة ،مع االرتباك الداخلي نتيجة أزمة
الرواتب ،وصلت رسائل حول تلك المستجدات ،األمر الذي
دفع نحو اتخاذ عدة قرارات» ،مبينا أن «هذه القرارات هي
تسلم الحدود الدولية مع تركيا وإيران ،وتشكيل اللجنة
العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات».
في السياق ،أكد مسؤول عالقات إقليم كردستان العراق
مع إيران ،عبدالله آكريي ،أمس ،أن السلطات اإليرانية قررت
إعادة فتح معبري «برويزخان» و«الحاج عمران» الحدوديين
مع اإلقليم ،موضحا أن «المسؤولين اإليرانيين أبلغونا أنه
تمت إعادة فتح المعبرين الدوليين منذ الليلة الماضية».
يــذكــر أن إي ــران أغلقت فــي أكـتــوبــر الـمــاضــي معابرها
الـحــدوديــة الـثــاثــة مــع كــردسـتــان (بــاشـمــاخ وبــرويــزخــان
والحاج عمران) ،وبعد أيام فتحت معبر باشماخ.
وتقع «قصر شيرين» غربي محافظة كرمانشاه ،وتشترك
مع العراق بحدود تمتد لـ 186كلم .ويتمتع المعبر بأهمية
استراتيجية كبرى ،إذ ُت ّ
صدر من خالله  54في المئة من
البضائع اإليرانية إلى العراق.

بائع نحاسيات بسوق بغداد القديم ينتظر زبائن أمس(أ ف ب)
بــدوره ،أعلن رئيس اإلدارة االنتخابية في المفوضية
العليا لالنتخابات في العراق رياض البدران ،أمس ،بدء
مفوضية االنتخابات تسجيل العراقيين في الخارج.
وقال البدران ،في بيان ،إن «المفوضية وضعت آلية جديدة
لتسجيل عراقيي الخارج من خالل استخدام شبكة االنترنت،

سيول تعرض على بيونغ يانغ التفاوض
عرضت كوريا الجنوبية،
أمس ،على جارتها الشمالية،
إجراء مفاوضات في التاسع
م ـ ــن ي ـ ـنـ ــايـ ــر ،بـ ـع ــد أن أل ـم ــح
ال ــزعـ ـي ــم ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـمــالــي
كيم جونغ أون إلى إمكانية
م ـ ـشـ ــاركـ ــة بـ ـ ـ ــاده ف ـ ــي دورة
األلـعــاب األولمبية الشتوية
التي ينظمها الجنوب.
وفـ ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـح ــاف ــي
عـقــده فــي س ـيــول ،ق ــال وزيــر
الوحدة في كوريا الجنوبية
ت ـ ـشـ ــو م ـ ـيـ ــونـ ــغ ج ـ ـ ـيـ ـ ــون ،إن
ب ـ ــاده بـحـثــت م ــع ال ــوالي ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح إج ـ ـ ــراء
مـحــادثــات رفيعة المستوى
مــع بيونغ يانغ فــي التاسع
مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،لـكـنــه
أوضـ ـ ــح أن سـ ـي ــول لـ ــم ت ـبـ ّ
ـت
تــأج ـيــل م ـ ـنـ ــاورات عـسـكــريــة
ضخمة مشتركة بين سيول
وواشـ ـنـ ـط ــن ل ـم ــا ب ـع ــد دورة
األلـعــاب األولمبية الشتوية

المقررة في كوريا الجنوبية.
وقـ ـ ــال تـ ـش ــو« :ن ـت ـط ـلــع إل ــى
مـنــاقـشــة م ـصــالــح الـجــانـبـيــن
ب ـصــراحــة وج ـهــا ل ــوج ــه ،إلــى
جــانــب م ـشــاركــة ال ـش ـمــال في
األولمبياد الشتوي في بيونغ
ت ـ ـشـ ــانـ ــغ .أكـ ـ ـ ـ ـ ــرر ...ال ـح ـك ــوم ــة
م ـن ـف ـت ـحــة ع ـل ــى الـ ـح ــدي ــث مــع
كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ب ـغــض
الـنـظــر عــن الــوقــت أو الـمـكــان
أو الشكل».
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــرض كـ ـ ــوريـ ـ ــا
الجنوبية ،بعد كلمة ألقاها
كيم بمناسبة العام الجديد،
وق ـ ـ ــال خ ــال ـه ــا إن ـ ــه «م ـن ـف ـتــح
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار» مـ ـ ــع سـ ـي ــول
وإمكان مشاركة العبي كوريا
الـشـمــالـيــة فــي دورة األل ـعــاب
الشتوية ،لكنه تشبث مجددا
بإعالن بالده قوة نووية.
وف ـ ــي ب ـك ـي ــن ،ق ـ ــال ال ـنــاطــق
باسم وزارة الخارجية جينغ
ش ـ ـ ــوان ـ ـ ــغ ،أمـ ـ ـ ـ ــس« ،الحـ ـظـ ـن ــا

الحكومة السعودية تقر
«االستراتيجية الدفاعية»

أصدر مجلس الوزراء
السعودي ،برئاسة الملك
سلمان بن عبدالعزيز ،أمس،
جملة من القرارات واألوامر
الملكية.
وكان أبرز تلك القرارات،
موافقة المجلس على
استراتيجية الدفاع الوطني.
وأوضح بيان أنه في مستهل
االجتماع أطلع الملك مجلس
الوزراء على مجمل االتصاالت
والرسائل المتبادلة مع
عدد من قادة وزعماء
ً
العالم ،مشيرا إلى أن معظم
المسؤولين دانوا الهجمات
الصاروخية لـ"أنصار الله"
الحوثية واستهدافهم مدينة
الرياض بصاروخ بالستي.

فصل وتهويد
وي ـ ـس ـ ـمـ ــح ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ب ـت ـغ ـي ـيــر
التعريف البلدي لمدينة القدس،
م ــا يـعـنــي إم ـكــان ـيــة إعـ ــان أج ــزاء
م ــن ال ـمــدي ـنــة ال ـم ـقــدســة «ك ـيــانــات
م ـن ـف ـص ـلــة» .وتـ ـح ــدث سـيــاسـيــون
مــن الـتـيــار اليميني فــي إسرائيل
ع ــن إم ـكــان ـيــة ات ـخ ــاذ قـ ــرار مـنـفــرد
بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة
سكانية عالية ،في مسعى إلضفاء
طابع يهودي على المدينة.
وك ـت ــب وزيـ ــر الـتـعـلـيــم نـفـتــالــي
بينيت بعد إقرار القانون الجديد
«ل ـ ـ ـقـ ـ ــد ضـ ـمـ ـن ــا وح ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس.
سـيـبـقــى ج ـبــل ال ــزي ـت ــون وال ـب ـلــدة
القديمة ومدينة داود ،حي سلوان
الفلسطيني ،لألبد ملكنا».
وق ــدم ــت ال ـنــائ ـبــة شــولــي معلم

سلة أخبار

الـ ــرسـ ــالـ ــة اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
أصـ ــدرهـ ــا ق ـ ــادة ال ـكــوري ـت ـيــن،
في شأن تحسين عالقاتهما،
ومـشــاركــة (كــوريــا الشمالية)
فـ ـ ــي دورة ب ـ ـيـ ــو نـ ــغ ت ـش ــا ن ــغ
لأللعاب االولمبية الشتوية».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـ ــوانـ ـ ــغ« :إنـ ـ ــه
أم ــر ج ـيــد .إن الـصـيــن ترحب
وتدعم اعتبار كوريا الشمالية
وكوريا الجنوبية ذلك فرصة
لـبــذل جـهــود فعالة لتحسين
عالقاتهما المتبادلة ،وتعزيز
ت ـخ ـف ـي ــف ال ـ ــوض ـ ــع ف ـ ــي ش ـبــه
الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ،ونـ ـ ـ ــزع االس ـل ـح ــة
النووية من شبه الجزيرة».
(سيول ،بكين  -رويترز)

والدخول الى موقع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات»،
الفتا الى أنه «بإمكان الناخب العراقي في الخارج تسجيل
بياناته من خالل االستمارة اإللكترونية».
(بغداد ـ ـ وكاالت)

خضع األمين العام المساعد لحزب «المؤتمر الشعبي» ،الذي كان
يتزعمه الرئيس الراحل علي صالح ،إلمالءات الميليشيات الحوثية
المسيطرة على صنعاء ،داعيا أنصار الحزب ومؤيديه إلى االلتفاف
ً
حول القيادات التي تتصدر زعامته حاليا ،والتي بات أغلبها يتلقى
األوامر من «أنصار الله» ومتخليا عن المطالب التي تنادي بالثأر
لمقتل صالح من عناصر الجماعة المدعومة من إيران.
وفي اعتراف ضمني بسلطة األمر الواقع في صنعاء ،والتبعية
للميليشيات ،قــال العواضي في سلسلة تغريدات على «تويتر»:
«السلطة يتحمل مسؤوليتها القائمون عليها ،وليتركوا للمؤتمر
خياراته ،ولــن يقبل أي مؤتمري حر فــرض غير ذلــك عليه؛ مهما
حدث أو كان».
وأضاف العواضي وهو يحاول النأي بنفسه عن مزاحمة قتلة
صالح على السلطة في صنعاء« :أي قول أو فعل يصدر عن مؤتمري
خارج ما ًتقرره هيئات المؤتمر هو رأي شخصي فقط».
وانطالقا من مبدأ التفاوض مع الحوثيين ،والتبعية لهم أردف
ً
العواضي قائل« :من أولويات قيادات المؤتمر ،العمل على إطالق
سراح األسرى واإلفراج عن المعتقلين ،واستعادة مقراته وممتلكاته
ً
ووســائــل إعــامــه؛ ليتمكن من ممارسة دوره بحرية كاملة ،وفقا
للدستور» الذي أقره الحوثيون.
في غضون ذلك ،تضاربت أنباء بشأن نجاح اللواء علي صالح
األحمر ،األخ غير الشقيق للرئيس الراحل ،في الخروج من صنعاء
فجر أمس ،ووصوله إلى محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة حكومة
الرئيس عبدربه منصور هادي.

تلقى االدعاء العام بمدينة
كولونيا األلمانية مئات الدعاوى
الجنائية ،من بينها دعوى من
شرطة كولونيا ذاتها ،ضد
قيادية بحزب "البديل من أجل
ألمانيا" ،بتهمة التحريض
وإثارة الفتن بسبب تغريدة
عنصرية لها عن المسلمين
على "تويتر" .وكانت نائبة
زعيم الكتلة البرلمانية للحزب
بياتريكس فون شتورش أعربت
عن استيائها مما كتبته شرطة
كولونيا على "تويتر" كتحية
بمناسبة العام الميالدي الجديد
بأربع لغات من بينها اللغة
العربية .وعلى إثر ذلك ،كتبت
شتورش تقول" :ماذا يحدث
بحق الجحيم في هذا البلد؟ هل
تقصدون أن تسترضوا قطيع
الرجال المسلمين البربريين
عصابات االغتصاب؟".

زعيم «بوكو حرام» يطل
عبر شريط فيديو

ظهر أبوبكر الشكوي زعيم
جماعة "بوكو حرام" في شريط
ً
فيديو أمس ،معلنا مسؤولية
تنظيمه اإلسالمي المتطرف
عن سلسلة من االعتداءات في
شمال شرق نيجيريا خالل
موسم أعياد الميالد.
ونشر التنظيم أول شريط
لزعيمه منذ أشهر ،وسط
تصاعد هجمات التنظيم،
ما يثير الشكوك حول إعالن
السلطات النيجيرية هزيمته.
وأعلن في التسجيل الطويل،
الذي استمر  31دقيقة ،تبنيه
مسؤولية عدة اعتداءات.
في غضون ذلك ،أفاد مسؤول
حكومي بأن مسلحين
مجهولين قتلوا  17شخصا
عقب قداس في إحدى الكنائس
أقيم بمناسبة العام الجديد
صباح أمس األول.

ُ
«تغريدة» ترامب تشعل أزمة دبلوماسية مع باكستان

اس ـت ــدع ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
الباكستانية السفير األ مـيــر كــي
فـ ــي إس ـ ـ ــام آبـ ـ ـ ــاد ،دي ـف ـي ــد ه ـيــل،
لتسليمه مــذكــرة احـتـجــاج على
التصريحات االتهامية التي َّ
غرد
ب ـهــا ت ــرام ــب ،وت ـح ــدث فـيـهــا عن
«أكــاذيــب وخ ــداع» باكستان ،في
حين رفض وزير خارجية إسالم
اب ـ ــاد ،خ ــواج ــة آصـ ــف ،الـتـغــريــدة
الغاضبة ،ووصفها بأنها حركة
سياسية «لالستهالك المحلي».
وق ـبــل ع ــودت ــه إل ــى واش ـن ـطــن،
بعد عطلة استمرت أسبوعا في
منتجعه فــي فـلــوريــدا لالحتفال
ب ـع ـط ـل ـتــي ع ـي ــد الـ ـمـ ـي ــاد ورأس
السنة الجديدة ،كتب ترامب في
تغريدة على حسابه بـ «تويتر»،
أمــس األول« :الــواليــات المتحدة
ق ــدم ــت ب ـغ ـب ــاء ل ـبــاك ـس ـتــان أك ـثــر
م ــن  33مـلـيــار دوالر عـلــى شكل
م ـســاعــدات عـلــى م ــدى الـسـنــوات
ال ــ 15الماضية ،وهــم لم يعطونا
س ـ ـ ـ ــوى األك ـ ـ ـ ــاذي ـ ـ ـ ــب وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــداع،
ظ ـنــا مـنـهــم أن ق ــادت ـن ــا حـمـقــى».

وأضاف« :هم يوفرون مالذا آمنا
لإلرهابيين الــذيــن نتعقبهم في
ُ
أفغانستان دون مساعدة تذكر.
كفى!».
وع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي ،ب ــرئ ــاس ــة شــاهــد
عباسي ،أمس ،اجتماعا ركز على
تغريدة ترامب ،في حين تجتمع
القيادة المدنية والعسكرية اليوم،
لبحث العالقات المتدهورة مع
الواليات المتحدة.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،رفـ ـ ـ ــض وزيـ ـ ــر
الخارجية الباكستاني تعليقات
ً
ترامب ،قائال« :كتب على تويتر
كالما ضدنا وضد إيران ،من أجل
االستهالك المحلي .إنه (ترامب)
يصب مــن جــديــد على باكستان
جام إحباطاته من اإلخفاقات في
أفغانستان ،حيث هم محاصرون
فـ ــي ط ــري ــق مـ ـ ـس ـ ــدود» .وأض ـ ــاف
أن ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ل ـي ـس ــت ب ـح ــاج ــة
للمساعدة األميركية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون أفـ ـغ ــان
وهنود بتصريحات ترامب.

ب ــاك ـس ـت ــان ـي ــون يـحـتـجــون
ضــد ت ـغــريــدات تــرامــب في
كراتشي أمس (أ ف ب)
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
الدفاع األفغانية ،الجنرال دولت
وزي ــري« :فخامة الرئيس ترامب
أقــر الــواقــع .لــم تساعد باكستان
ق ــط ،أو تـســاهــم فــي الـتـعــامــل مع
اإلرهاب».

من ناحيته ،صرح وزير الدولة
في مكتب رئيس الوزراء الهندي
جـيـتـنــدرا سـيـنــغ ،ب ــأن «تـغــريــدة
تــرامــب دافـعــت عــن مــوقــف الهند
فـيـمــا يتعلق ب ــاإلره ــاب ،وب ــدور
باكستان في التعامل معه» .لكن

الـصـيــن دع ـمــت بــاكـسـتــان ،وقــال
الناطق باسم وزارة الخارجية:
«قـلـنــا مـ ــرارا إن بــاكـسـتــان بذلت
جهودا كبيرة ،وقدمت تضحيات
عظيمة في محاربة اإلرهاب».
(عواصم -وكاالت)

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

«جدول الرئاسية»  8يناير ...وإعدام  4قتلوا طلبة بالكلية الحربية

• تمديد الطوارئ • ضبط معمل متفجرات وحبس مهاجم كنيسة حلوان • «المركزي» سدد  30مليار دوالر

سلة أخبار
تدمير  63نفقًا مع غزة

القاهرة – أيمن عيسى ومحمد يحيى ونهى رجب

عقدت الهيئة الوطنية
لالنتخابات ،أمس ،أول اجتماع
لها في المقر الجديد ،بشارع
«قصر العيني» ،وسط القاهرة،
في وقت نفذت مصلحة
السجون ،بإدارة سجن برج
العرب ،حكم اإلعدام بحق 4
إرهابيين ،أدينوا بتنفيذ عملية
استهداف طلبة الكلية الحربية
عام .2015

شكري يستقبل
وفد الهيئة العليا
للمفاوضات السورية
برئاسة الحريري

بعد شهور من إعــان تشكيلها،
عقدت الهيئة الوطنية لالنتخابات،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أول ل ـ ـق ـ ــاء تـ ـ ـع ـ ــارف ـ ــي مــع
الصحافيين في المقر الجديد بشارع
قصر العيني وسط القاهرة ،وأعلنت
أن االثنين المقبل الموافق  ٨يناير
الجاري سيكون موعد إعالن جدول
االنتخابات الرئاسية.
وق ـ ـ ــال ع ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة م ـح ـمــود
ال ـشــريــف ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن اللجنة
تسلمت المالحظات التي سجلها
الـحـقــوقـيــان أن ــور ال ـس ــادات وخــالــد
علي ،بشأن ضمان نزاهة االنتخابات
الــرئــاسـيــة ،وتــدرس ـهــا حــالـيــا ،دون
أن يكون هناك موقف محدد منها
حتى اآلن.
واوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـش ــري ــف أن جـمـيــع
العناصر التي تنتمي إلــى جماعة
اإلخـ ــوان سيطبق عليها الـقــانــون،
حيث إن المدانين بأحكام قضائية
نهائية وباتة محرومون من الترشح
أو التصويت في االنتخابات.
في السياق ،وفيما يعتبر كشف
حساب لــأداء الرئاسي خالل العام
المنقضي ،قــال المتحدث الرئاسي
بسام راضي ،في تصريحات متلفزة،
أم ــس األول ،إن حجم المشروعات
الـقــومـيــة الـتــي تـمــت ،وال ـتــي يجري
تنفيذها ،يفوق ما تم إنجازه خالل
الـ 30عاما الماضية.
وتابع راضــي" :تلك المشروعات
ستغير خريطة مصر" ،مشيرا إلى أن
الرئيس تفقد خالل الفترة الماضية
الكثير مــن الـمـشــروعــات التنموية
الكبرى ،سواء المتعلقة باالستزراع
الـسـمـكــي أو اإلسـ ـك ــان أو ال ـمــراكــز
التنموية.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،اسـتـقـبــل وزي ــر
الخارجية المصري سامح شكري،
ً
أمـ ـ ــس ،وف ـ ـ ــدا م ــن أعـ ـض ــاء الـمـكـتــب
الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض

أول مؤتمر صحافي للهيئة العليا لالنتخابات في مقرها الجديد بالقاهرة أمس (الجريدة)
الـســوريــة ،برئاسة نصر الحريري،
وت ـن ــاول ال ـل ـقــاء مـسـتـجــدات األزم ــة
السورية ،إلى جانب تنسيق الجهود
الـمـبــذولــة لــدعــم الـمـســار السياسي
لتسوية األزمة.

تنفيذ اإلعدام
بعد نحو  10أيام من تنفيذ حكم
اإلعـ ـ ــدام بـحــق  15إرهــاب ـيــا أدي ـنــوا
بالهجوم على ارتكاز "الصفا" األمني
في مدينة العريش" ،شمال سيناء"،
أع ـل ـنــت مـصـلـحــة ال ـس ـجــون بـ ــإدارة
سـجــن ب ــرج ال ـع ــرب بــاإلسـكـنــدريــة،
أم ــس ،تنفيذ حكم اإلعـ ــدام بحق 4
مدانين بقتل طلبة الكلية الحربية،
قرب استاد كفر الشيخ (شمال غرب
القاهرة) عام .2015
وك ــان ــت ال ـم ـح ـك ـمــة الـمـخـتـصــة
فــي اإلسكندرية أي ــدت ،فــي يونيو
الماضي ،حكما بإعدام  7متهمين
ف ـ ــي الـ ـقـ ـضـ ـي ــة 4 ،ح ـ ـضـ ــوريـ ــا و3

غ ـي ــاب ـي ــا ،ع ـق ــب ثـ ـب ــوت تـنـفـيــذهــم
عملية اس ـت ـهــداف ،عـبــر تفجيرات
قرب استاد كفر الشيخ ،وقت تجمع
طــاب الكلية الحربية للسفر إلى
كـلـيـتـهــم ،م ــا أدى إل ــى اسـتـشـهــاد
 3م ـن ـه ــم ،وأحـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ال ـع ــام
المتهمين إ لــى النيابة العسكرية
في طنطا ،وقررت إحالة  16متهما
إلى المحكمة العسكرية في مدينة
اإلسكندرية.
من جانب آخــر ،أصــدر الرئيس
المصري قرارا جمهوريا أمس بمد
حالة الطوارئ المعلنة في جميع
أنحاء البالد ثالثة أشهر ،تبدأ من
الساعة الواحدة من صباح السبت
ال ـمــوافــق ال ـثــالــث ع ـشــر م ــن يـنــايــر
الجاري.

عمليات عدائية
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،عـ ـث ــر ج ـ ـهـ ــاز أم ــن
الدولة ،التابع لــوزارة الداخلية،

أمـ ــس ،ع ـلــى ك ـم ـيــات م ــن ال ـم ــواد
المتفجرة وعبوات ناسفة معدة
لـلـتـفـجـيــر داخ ـ ــل إح ـ ــدى الـشـقــق
الـسـكـنـيــة ف ــي مـنـطـقــة ده ـش ــور،
التابعة لمدينة  6أكتوبر ،جنوب
القاهرة.
وع ـل ـم ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن أح ــد
الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة الـمــوقــوفــة
مـ ــؤخـ ــرا دل الـ ـجـ ـه ــاز ع ـل ــى ذل ــك
الوكر اإلرهابي ،وأوضح مصدر
أن ال ـ ـش ـ ـقـ ــة ك ـ ــان ـ ــت خـ ــال ـ ـيـ ــة مــن
األفراد ،مرجحا أن يكون الهدف
مــن حـيــازة تلك المتفجرات هو
استعمالها في عمليات عدائية،
خ ــال اح ـت ـفــال األقـ ـب ــاط بــأعـيــاد
الميالد.
وقال مصدر أمني ،لـ"الجريدة"،
إن الـ ـ ـق ـ ــوات عـ ـث ــرت ع ـل ــى ص ــور
لمقرات وأمــاكــن أمنية وحيوية
في الشقة ،ويرجح أن تكون تلك
الـ ـص ــور ألهـ ـ ــداف ك ــان ــت تـنـتــوي

إسرائيلي في جامع عمرو يستفز المصريين
•

أشـعـلــت صـ ــورة الـتـقـطـهــا مـ ــدون يـهــودي
إسرائيلي يدعى بن تزيون داخل مسجد عمرو
بــن الـعــاص (جـنــوب الـقــاهــرة) ونـشــرهــا على
صفحته بموقع "فيسبوك" ،ردود فعل غاضبة
على المستوى الجماهيري ،وصلت أصداؤها
إلى البرلمان ،واعتبرها البعض صورة مستفزة
لمشاعر المصريين ،فــي بلد يرفض مناخه
الـعــام التطبيع مــع الكيان الصهيوني ،على
الرغم من وجود اتفاقية سالم موقعة بين مصر
وإسرائيل منذ .1979
لم تكن تلك المرة األولى التي يلتقط فيها
"بن تزيون" ،مدون يعمل في صحيفة "تايمز
ً
أوف إســرائـيــل" ،ص ــورا مــن داخــل دور عبادة
إســامـيــة ،فقبل نحو شهر نشر على موقع
ً
"انستغرام" صــورا له داخــل المسجد النبوي
الـشــريــف فــي المملكة الـسـعــوديــة ،ب ــدا فيها
ً
مبتسما للكاميرا ،وهــو يشير باصبعه إلى
كلمة "بــن صـهـيــون" ،منقوشة على حقيبته
بحروف عبرية ،ما أثــار استفزاز المسلمين،
السيما أن الشريعة اإلسالمية تمنع دخول غير
المسلمين إلى الحرمين الشريفين.
وفي الصورة الجديدة التي نشرها قبل أيام
ً
على "فيسبوك" ،حامال فيها حقيبته المنقوش
عليها الكلمة المستفزة ذاتها "بن صهيون"،

بن تزيون داخل مسجد عمرو بن العاص

حلوان وعبدالعال
ق ـض ــائ ـي ــا ،أم ـ ــر الـ ـن ــائ ــب ال ـع ــام
المصري المستشار نبيل صادق
بحبس اإلرهابي إبراهيم إسماعيل
مصطفى ،المتهم بارتكاب جريمة
الـ ـهـ ـج ــوم ال ـم ـس ـل ــح ع ـل ــى كـنـيـســة
مارمينا ،وأحــد المحال التجارية
في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)
مــؤخــرا 15 ،يــومــا احتياطيا على
ذمــة التحقيقات التي تجرى معه
بمعرفة النيابة.
وأس ـ ـنـ ــدت ن ـي ــاب ــة أم ـ ــن ال ــدول ــة
العليا إلــى اإلرهــابــي جرائم القتل
العمد والشروع في القتل مع سبق
اإلص ــرار ،تنفيذا لغرض إرهــابــي،
وح ـ ـ ـيـ ـ ــازة س ـ ــاح نـ ـ ـ ــاري وق ـن ــاب ــل
هجومية.
برلمانيا ،توجه رئيس مجلس

اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــا ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك
المركزي ،أمس ،أن مصر سددت
نـحــو  30مـلـيــار دوالر الـتــزامــات
وديــونــا لـجـهــات خــارجـيــة خــال
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،وأن ـه ــا ملتزمة
بسداد أكثر من  12مليار دوالر
خالل العام الجديد.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن ال ـ ــ30
مليار دوالر وزعــت بين سندات
وديون خارجية لمصلحة بنوك
دول ـ ـيـ ــة ،م ـن ـهــا ال ـب ـن ــك اإلف ــري ـق ــي
للتصدير واالس ـت ـيــراد ،وودائ ــع
وق ــروض لــدول منها السعودية
وليبيا وتركيا.

كتب المدون اإلسرائيلي انه في مسجد عمرو
بن العاص ،الذي ُبني خالل عامي  641و،642
ً
مـشـيــرا إل ــى أن ــه أول مسجد يبنى فــي مصر
وإفريقيا ،وأضاف أن بن العاص قائد عربي،
حرر مصر من الوجود الروماني سنة .641
ولــم يكتف "بــن تــزيــون" بهذه الـصــورة ،بل
نشر مقطع فيديو من داخــل معبد "بن عزرا"
ال ـي ـه ــودي ،ال ـمــوجــود ف ــي منطقة الفسطاط
بضاحية مصر القديمة ،وفيديو آخر في منطقة
األه ــرام ــات بمحافظة الـجـيــزة ،وهــو يمتطي
ً
ً
جوادا ،ومرتديا عباءة وفي يده سوط.
وطالب النائب أحمد طنطاوي السلطات
المصرية بمنع التأشيرات عن اإلسرائيليين،
خصوصا بعد الكشف عن أطماع الصهاينة
ً
فــي إطـ ــار مــا يسمى بصفقة ال ـق ــرن ،م ـشــددا
على ض ــرورة معاقبة من سهل لهذا المدون
اإلسرائيلي الدخول إلى المسجد.
وأضاف" :هذه جريمة تطبيع ال تغتفر"،
ب ـي ـن ـمــا ق ـ ــال أمـ ـي ــن سـ ــر ل ـج ـنــة ال ـع ــاق ــات
الخارجية فــي الـبــرلـمــان ،ط ــارق الخولي،
إن "تـصــرف الـمــدون اإلسرائيلي نــوع من
ً
الحرب النفسية" ،مضيفا لـ"الجريدة"" :هذه
ً
ً
التصرفات تأتي ردا على ما حدث أخيرا
من جانب الدول العربية تجاه قرار الرئيس
األميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بالده
إلى القدس".

عباس :مجلس الطفولة ال يؤدي دوره ...وحنفي :القوانين لن تجدي
•

القاهرة  -عادل زناتي

في وقت يسعى البرلمان المصري إلى
إقرار تشريع يغلظ عقوبة المتورطين في
تزويج األ طـفــال ،مــازا لــت مناطق متفرقة
بــال ـبــاد تـشـهــد ح ـفــات خـطــوبــة وزف ــاف
لـ"عرسان" في سن صغيرة.
وشهدت قرية "منشأة رحمي" ،التابعة
لمركز إطسا بمحافظة الفيوم ،أحدث هذه
الجرائم ،حيث تم األسبوع الماضي عقد
حفل خطوبة طفل عـمــره  12عــا مــا ،على
فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة.
وانتشرت الواقعة الصادمة للعروسين
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي ،بعد ســاعــات مــن نشر صور
يظهر فيها الطفالن متأبطين وبمالبس
عــرس رسـمـيــة ،فــي وقــت ضجت األوس ــاط
الحقوقية المعنية بشؤون الطفل ،رفضا
لما سموه "خطوبة صغار الفيوم".
ووج ـه ــت رئـيـســة الـجـمـعـيــة الـقــانــونـيــة
لحقوق الطفل واألسرة دعاء عباس ،اللوم
في انتشار وقائع زواج القصر إلى المجلس
القومي للطفولة واألمــومــة ،مبينة انــه "ال
يقوم بــدوره رغــم سلطته التي تمكنه من
التحرك".
وتابعت عباس ،في تصريح لـ"الجريدة"،
"األطفال ليسوا ملكية خاصة لألب واألم،

إطالق شاب وشابة
ّلوحا بعلم المثليين

 30مليار دوالر

«الفيوم» تجدد صدمة زواج األطفال

حمل حقيبة منقوش عليها كلمة «بن صهيون» ...ومطالبات بمعاقبة من ّ
سهل دخوله
القاهرة  -أحمد جاد

الخلية استهدافها ،موضحا أن
الشقة معمل لتصنيع الناسفات.

ال ـن ــواب الـمـصــري عـلــي عـبــدالـعــال
إلى السعودية أمس ،تلبية للدعوة
ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة مـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـش ــورى فــي المملكة عـبــدالـلــه آل
الشيخ.

أعلن المتحدث العسكري
العقيد تامر الرفاعي ،أن
إجمالي عدد األنفاق التي تم
اكتشافها وتدميرها ،على
الشريط الحدودي بين رفح
وقطاع غزة الفلسطيني،
خالل  ،2017بلغ  63فتحة
نفق.
وقال المتحدث ،في بيان عن
حصاد قوات حرس الحدود
خالل  ،2017انه تم إحباط
 239محاولة هجرة غير
شرعية ،وفي مجال تهريب
األسلحة والذخائر ،تم ضبط
 36قضية أسلحة وذخيرة.
أما في مجال تهريب
المخدرات فتمكن حرس
الحدود من ضبط 312
قضية.

فــالــدولــة مـلــزمــة وف ـقــا لـلــدسـتــور بحماية
الطفل ،وعدم تطبيق قوانين الطفل سبب
استمرار هذه الوقائع".
ودوت أصــداء الواقعة في البرلمان ،إذ
دان ــت عـضــوة لجنة ال ـشــؤون الــدسـتــوريــة
والتشريعية ،القيادية في المجلس القومي
لـلـمــرأة ،عبلة ال ـه ــواري الــواق ـعــة ،مضيفة:
"تقدمت بمشروع قانون يجرم زواج القصر،
وأحـيــل إلــى لجنتي ال ـشــؤون الدستورية
والتشريعة والـتـضــامــن ،تمهيدا إلحالته
وعرضه على الحكومة".
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس خـ ــط نـ ـج ــدة الـ ـطـ ـف ــل فــي
المجلس القومي لألمومة والطفولة أحمد
حنفي" :المسؤولية وراء تفشي الظاهرة
تتحملها عــوا تــق المجتمع ك ـلــه" ،مشيرا
إلى أن الــزواج المبكر ظاهرة متجذرة ،لن
يتم القضاء عليها إال بتحسين األ حــوال
االقتصادية والثقافية والتعليمية لألسر
التي تقدم على هذا التصرف.
وتابع حنفي" :القومي للطفولة واألمومة
وضع خطة في إطار استراتيجية التنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة هـ ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة
ال ـخ ـط ـيــرة ،تـتـضـمــن ش ــراك ــة ب ـيــن اإلع ــام
واألزهر الشريف والكنيسة وصناع األعمال
الدرامية ،للمساهمة في مواجهة الظاهرة
والـقـضــاء عـلـيـهــا" ،الفـتــا إل ــى أن القوانين
وحدها لن تجدي.

المقبل
«داعش»
هدف
الكبرى
المساجد
:
ناجح إبراهيم لـ ةديرجلا•
ً
ِّ

قررت محكمة جنايات
مصرية ،أمس ،اإلفراج بكفالة
عن شخصين اتهما برفع
علم يرمز إلى المثليين ،خالل
حفل غنائي في سبتمبر
الفائت ،بعدما أوقفا لثالثة
أشهر.
وقالت المحامية هدى نصر:
"صدر قرار بإخالء سبيل
المتهمين على ذمة القضية
بكفالة قدرها ألف جنيه لكل
منهما ،وقد يخرجان من
السجن بعد انتهاء اإلجراءات
ً
اليوم أو غدا".
وكانت قوات األمن اعتقلت
الشاب أحمد عالء والشابة
سارة حجازي بعدما لوحا
بعلم "ألوان قوس قزح
السبعة" في حفل غنائي
لفرقة "مشروع ليلى".

 11بؤرة إلنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة رفع حالة
الطوارئ في المحافظات خالل
موسم الشتاء ،بعد ظهور 11
بؤرة مصابة بمرض انفلونزا
الطيور في  7محافظات،
وكلف وزير الزراعة عبدالمنعم
البنا ،الهيئة العامة للخدمات
البيطرية ،بتكثيف اإلجراءات
الخاصة وإعالن حالة الطوارئ
لمواجهة المرض.
وقال البنا" :خطة المواجهة
تتضمن  4إجراءات تشمل
التقصي ،والقضاء على البؤر
المصابة ،وإعمال األمان
الحيوي والتحصين".

إضراب سمنود مستمر

منظر المراجعات الفكرية للجماعة اإلسالمية :التنظيم يستهدف الكنائس لكسر هيبة مصر دوليا
القاهرة  -محمد المالحي

حذر المنظر السابق للجماعة اإلسالمية ناجح إبراهيم من
موجة عمليات إرهابية تستهدف ًالمساجد الكبرى في مصر،
خصوصا التي تحوي أضرحة ،مشددا على ضرورة توفير الحماية
المناسبة لها بنفس الطريقة التي يتم بها تأمين الكنائس.
وأشار إبراهيم ،خالل مقابلة مع «الجريدة» ،إلى أن أعداد قتلى
مسجد الروضة أضعاف حصيلة ضحايا الكنائس في ،2017
الفتا إلى أن تنظيم «داعش» يستهدف كسر هيبة مصر على
الصعيد الدولي ...وفيما يلي نص الحوار:
• كيف تــرى مــدى االستفادة األمنية من ضبط
إرهــابــي ح ـلــوان ال ــذي أطـلــق الــرصــاص على رواد
كنيسة مار مينا؟
 عملية استهداف كنيسة مار مينا في حلوانبالشكل المخطط لها فشلت ،والقبض على مرتكب
الحادث من الممكن أن يؤدي إلى الكشف عن مزيد

من خيوط الخلية التي ينتمي لها العنصر اإلرهابي،
خصوصا من ناحية من أين حصل على الذخائر؟
وأين تدرب على استخدام السالح؟ وعلى أي أساس
قام بتنفيذ العملية؟ ومن أقرب األشخاص إليه ومدى
تأثرهم بالفكر اإلرهابي.
• م ــا دالالت اسـ ـتـ ـه ــداف "داعـ ـ ـ ــش" مـسـجــد

الروضة في منطقة بئر العبد جنوب العريش؟
 العملية جريمة بشعة َّوتطور خطير في فكرالجماعات اإلرهابية ،وأتوقع أن "داعــش" سيتجه
خــال الفترة المقبلة إلــى التركيز على استهداف
المساجد ،خصوصا المساجد الكبري في مصر،
وعلى وجه التحديد المساجد التي تضم أضرحة،
فـمـســاجــد مـصــر ال تحظى ب ــأي شـكــل مــن أشـكــال
التأمين ،ومن هنا أطالب أن ِّ
تؤمن الدولة المساجد
ب ــذات اآلل ـيــة الـتــي يتم بها تأمين الـكـنــائــس ،بعد
ً
اعتبارها هدفا للتنظيمات اإلرهابية.
• هل "داعش" قادر على استهداف مسجد وسط
القاهرة؟
 لألسف هناك ما ُيعرف بلحظات االسترخاءاألمني ،وهي اللحظات التي تنشط فيها العمليات
اإلرهــابـيــة ،وأن ــا أتـخــوف مــن اسـتـهــداف المساجد
من قبل التنظيم ،ألن استهداف "مسجد الروضة"
في مدينة العريش بنوفمبر الماضي أودى بحياة
ً
ً
 310أشخاص ،بينهم  27طفال ،فضال عن عشرات
المصابين ،وع ــدد ضحايا بـهــذا النحو أكـبــر من
ضحايا جميع العمليات اإلرهابية ضد الكنائس
واألقباط المصريين خالل عام  ،2017وحتى ضحايا
"الجيش" و"الشرطة" خالل المواجهات مع التنظيم،

مما يكشف نية التنظيم استبعاد المواجهات مع
الــدولــة ممثلة فــي الجيش والشرطة لصعوبتها،
وتحوله إلى استهداف األهداف المدنية.
• كيف ترى التالحم الشعبي مع قوات األمن في
القبض على إرهابي حلوان؟
ً
 أكثر الرسائل "إزعاجا" لتنظيم "داعش" ،أنه أولَّ
حادث يتم فيه التعاون الشعبي من مواطنين عزل
من الـســاح ،للقبض على إرهــابــي بعد مواجهته،
األمر الذي يكشف أن جميع المصريين ضد اإلرهاب،
وال يوجد اضطهاد ديني ضد األقـبــاط ،بدليل أن
من تصدى لإلرهابي مواطن مسلم يبلغ من العمر
ً
 57عاما ،وهــو المشهد الــذي سينعكس على أداء
ً
ً
الـمـصــريـيــن ع ـمــومــا ،فــي الـتـصــدي مستقبال ألي
عملية إرهابية.
• ما هدف التنظيمات اإلرهابية من استهداف
الكنائس؟
 "داعش" يعتبر العمليات اإلرهابية ضد الكنائسواألقباط المصريين ،خالل أعياد الميالد ،طريقة
يحقق بها مكاسب دعائية ،باعتبار أن الكنائس
أه ــداف رخــوة بالنسبة لــه ،على الرغم مما تتمتع
به من تأمين جيد ،وبشكل عام يمثل الهجوم على
ً
ً
الكنائس خــال احتفاالت األقباط توقيتا معتادا

بالنسبة لـ"داعش" الهدف منه إحداث دوي في العالم،
ً
وإحــراج الدولة المصرية خارجيا ،ومحاولة كسر
ً
هيبتها ،وهو ما يسعى له التنظيم دائما ،خصوصا
أنه وفق معطياته يرى أن العمليات اإلرهابية ضد
ً
الـكـنــائــس القبطية أسـهــل كـثـيــرا بالنسبة لــه من
استهداف عناصر من الجيش والشرطة في الكمائن
والمعسكرات.
• كيف ترى تنفيذ الدولة ألحكام اإلعدام في حق
أشخاص أدينوا باإلرهاب؟
 ت ـن ـف ـي ــذ أحـ ـ ـك ـ ــام اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــدام عـ ـل ــى األش ـ ـخـ ــاصالـمــدانـيــن مــن قبل الـقـضــاء أم ــر مــن حـقــوق الــدولــة
ورئيس الجمهورية ،لكن شريطة أن يكون هؤالء
األشخاص خضعوا لدرجات تقاض عادلة ،وثبت
بالدليل القاطع تورطهم في العمليات اإلرهابية،
وفــي اعتقادي أن عملية استهداف كنيسة حلوان
ً
ً
كانت ردا على األحكام القضائية الصادرة مؤخرا
ً
بإعدام  15إرهابيا ،تورطوا في أعمال إرهابية ضد
قوات الجيش والشرطة ،ومن وجهة نظري أنه من
الغباء إعالن "داعش" مسؤوليته عن حادث كنيسة
ُ
"مــارمـيـنــا" ،خصوصا أنها تعتبر عملية فاشلة،
إضــافــة إل ــى ع ــدم ذك ــر التنظيم كالمعتاد أسباب
الهجوم على الكنيسة.

ً
استمر إضراب  550عامال من
عمال وبريات سمنود ،ليكون
يوم أمس رابع أيام اإلضراب.
وقالت دار الخدمات النقابية
والعمالية –منظمة عمالية -في
بيان أمس ،إن "اإلضراب جاء
ً
احتجاجا على عدم صرف
العالوات االجتماعية التي
أقرها رئيس الجمهورية
بحد أدنى  165جنيها ،وحد
أقصى  ،330باإلضافة إلى ضم
العالوات المتأخرة منذ عام
 2010حتى اآلن".
وأضاف البيان" :اإلدارة وعدت
ببحث مشكلة العالوات ،إال
أنها رفضت األحد الماضي
طلبات العمال بصرف أي
عالوات ،مما دفعهم إلى
الدخول في اإلضراب".
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عمان تصعد لنهائي «خليجي  »23بنيران صديقة

أهدى المهاجم البحريني مهدي عبدالجبار إلى المنتخب العماني
بطاقة التأهل لنهائي «خليجي  »23بعد تسجيله هدف المباراة
الوحيد عن طريق الخطأ في مرماه.
فرحة عمانية وخيبة امل بحرينية (تصوير نوفل إبراهيم)

فرحة الالعبين بعد الهدف

تـ ــأهـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـع ـم ــان ــي
لنهائي كأس الخليج لكرة القدم
"خ ـل ـي ـجــي  "23ب ـعــد ف ـ ــوزه عـلــى
نظيره البحريني  - 1صفر
أمــس ،في المربع الذهبي
ل ـل ـب ـط ــول ــة الـ ـمـ ـق ــام ــة فــي
الكويت.

وحقق الفريق العماني الفوز
بنيران صديقة ،إذ سجل المهاجم
ال ـب ـحــري ـنــي م ـه ــدي ع ـبــدال ـج ـبــار
هدف المباراة الوحيد عن طريق
الخطأ في مرماه في الدقيقة .29
وسيطر المنتخب البحريني
عـلــى مـجــريــات الـلـعــب فــي أغلب
أوق ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،ل ـ ـكـ ــن ف ــاي ــز
ال ــرشـ ـي ــدي حـ ـ ــارس عـ ـم ــان أن ـقــذ
مــرمــاه مــن ال ـعــديــد مــن األه ــداف
ً
ً
المحققة وأدى دورا محوريا في
وصول بالده للنهائي.
وت ـص ــدر الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي
المجموعة األول ــى برصيد ست
ن ـق ــاط م ــن ان ـت ـص ــاري ــن وهــزي ـمــة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ف ـي ـم ــا ح ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـب ـحــري ـنــي ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
بالمجموعة الثانية خلف العراق،
برصيد خمس نقاط من انتصار
واحد وتعادلين.
وتــوج الفريق العماني بلقب
ك ــأس الـخـلـيــج م ــرة واح ـ ــدة عــام
 2009بينما لم يسبق للبحرين
الفوز بلقب البطولة.
وسيطر المنتخب البحريني
ً
على مجريات اللعب كليا في أول
عشر دقائق من المباراة ،لكن دون
أن يشكل أدنى تهديد على مرمى
الحارس فايز الرشيدي.

وجـ ــاء ت أول فــرصــة حقيقية
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ب ـع ــد مـ ـ ــرور رب ــع
س ــاع ــة ع ـبــر ت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة مــن
محسن جوهر الخالدي من على
حـ ـ ــدود م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ،لـكـنـهــا
م ــرت مـبــاشــرة مــن ف ــوق المرمى
البحريني.
وبـ ـم ــرور ال ــوق ــت بـ ــدأ ال ـفــريــق
الـ ـعـ ـم ــان ــي ي ـت ـخ ـل ــى ع ـ ــن ح ـ ــذره
الــدفــاعــي وف ــرض سيطرته على
مجريات اللعب ،لكن دون خطورة
حقيقية على الحارس البحريني
سيد شبر علوي.
والحت فرصة جديدة لألحمر
ال ـع ـمــانــي م ــع ان ـت ـصــاف ال ـشــوط
األول ع ـبــر ض ــرب ــة حـ ــرة نـفــذهــا
أحمد مبارك كانو ،لكن الحارس
البحريني تصدى للكرة بثبات.
وانقذ سيد شبر علوي المرمى
الـبـحــريـنــي م ــن ه ــدف مــؤكــد في
الــدق ـي ـقــة  28وتـ ـص ــدى ب ــأط ــراف
أصابعه لتسديدة صاروخية من
جميل سليم اليحمدي.
وت ـ ـقـ ــدم ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ـمــانــي
بهدف عكسي في الدقيقة  29إثر
ضربة ركنية من الناحية اليمنى
حولها المهاجم البحريني مهدي
ع ـبــد ال ـج ـبــار ب ــرأس ــه إل ــى داخ ــل
شباك فريقه عن طريق الخطأ.

هدف البحريني مهدي عبدالجبار بطريق الخطأ في مرماه (تصوير خليل حجاج)
ورغم مساعي الفريق البحريني
إلدراك الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ،لـ ـك ــن ال ـف ــري ــق
العماني كــان األفضل خــال الربع
ساعة األخير من الشوط األول.
وم ــرت الــدقــائــق األخ ـيــرة دون
ح ـ ـ ــدوث ج ــدي ــد ل ـي ـن ـت ـهــي ش ــوط
ال ـم ـب ــاراة األولـ ــى بـتـقــدم األحـمــر
العماني بهدف دون رد.

فيربيك يشيد بالعبي عمان
أشاد الهولندي بيم فيربيك مدرب عمان
بما قدمه فريقه أمام البحرين في مباراة
الدور قبل النهائي ونجاحهم في خطف
بطاقة التأهل للنهائي.
وقال فيربك ،في المؤتمر الصحافي
بعد المباراة ،إن العبيه قاموا بعمل
ك ـب ـيــر ف ــي م ــواج ـه ــة خ ـصــم عـنـيــد،
ح ــاول ال ـع ــودة بـقــوة فــي الـشــوط
الثاني.
ودافع فيربيك عن مستوى
فريقه بالشوط الثاني ،مؤكدا

ان ضغط المنتخب البحريني أجبر فريقه
على الظهور متراجعا.
وعن المنتخب الذي يفضل مواجهته في
المباراة النهائية ،قال ان المنتخبين العراقي
واإلمـ ــاراتـ ــي عـلــى مـسـتــوى عـ ــال ،وإن هــويــة
ً
ً
من يتأهل ال تمثل فــارقــا كبيرا في ظل قوة
المنتخبين.
ونـ ـف ــى ف ـيــرب ـيــك ح ــاج ــة خ ــط دف ــاع ــه إل ــى
مدافعين آخرين طوال القامة للتصدي لهجوم
المنافسين ،مؤكدا أنه يمتلك مدافعين على
مستوى عال.

وم ـ ـ ــرت ال ــدق ــائ ــق األولـ ـ ـ ــى مــن
الـشــوط الـثــانــي وســط مـحــاوالت
م ــن ج ــان ــب ال ـف ــري ــق ال ـب ـحــري ـنــي
ل ـت ـس ـج ـيــل ه ـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل لـكــن
الفريق افتقد إلى الدقة في اللمسة
األخيرة أمام مرمى المنافس.
وجــاء ت أخطر فرصة للفريق
البحريني في الدقيقة  59عندما

 ...وسكوب يعرب عن أسفه
أش ـ ــاد م ـ ــدرب الـمـنـتـخــب ال ـب ـحــري ـنــي الـتـشـيـكــي
مـيــروســاف سـكــوب بمستوى العـبـيــه فــي بطولة
ً
كــأس الخليج العربي لكرة القدم ال ــ ،23معربا عن
أسفه لضياع فرصة التأهل للنهائي بخسارته أمام
عمان اليوم بهدف نظيف.
وأضاف سكوب ،في مؤتمر صحافي عقب خروج
مـنـتـخـبــه م ــن الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي لـلـبـطــولــة أم ــام
المنتخب العماني ،إن فريقه قدم مستوى جيدا في
الـمـبــاراة ،موضحا ان المشاركة فــي البطولة كانت
فرصة جيدة لالستعداد لالستحقاقات القارية المقبلة.
(كونا)

ت ـه ـيــأت ال ـك ــرة ل ـل ـبــديــل إبــراه ـيــم
أحـ ـ ـم ـ ــد حـ ـبـ ـي ــب أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــرم ــى
م ـبــاشــرة ،لـكــن ال ــدف ــاع الـعـمــانــي
تدخل في الوقت المناسب وأبعد
ال ـكــرة إل ــى ضــربــة ركـنـيــة قابلها
ال ـب ــدي ــل اآلخ ـ ــر ع ـبــدال ـلــه يــوســف
ب ـضــربــة رأس ق ــوي ــة ،ل ـكــن فــايــز
ال ــرش ـي ــدي أب ـعــد ال ـك ــرة بــأطــراف
أصابعه لضربة ركنية.
ً
وتألق فايز الرشيدي مجددا
وت ـص ــدى ب ـبــراعــة ل ـضــربــة رأس
رائعة من إبراهيم أحمد حبيب.
وأح ـ ـكـ ــم الـ ـف ــري ــق ال ـب ـحــري ـنــي
ق ـب ـض ـتــه ع ـل ــى م ـج ــري ــات الـلـعــب
ب ـش ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل ،وش ـ ـ ــن ه ـج ـم ــات
بالجملة على المرمى العماني،
لـيـجـبــر م ـنــاف ـســه ع ـلــى ال ـتــراجــع
لمنتصف ملعبه من أجل التأمين
الدفاعي.
ومرت الدقائق األخيرة وسط
المزيد من الهجمات البحرينية
على المرمى العماني ،لكن تألق
فايز الرشيدي حال دون تسجيل
هدف التعادل.
(د ب أ)
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اإلمارات تعبر العراق بركالت
الجزاء وتبلغ النهائي
بلغ المنتخب اإلماراتي نهائي
"خليجي  "23لكرة القدم
المقامة في الكويت ،بتغلبه
في الدور نصف النهائي على
نظيره العراقي بركالت الترجيح
(.)2-4

تــأ هــل المنتخب اإل مــارا تــي
ل ـن ـهــائــي كـ ــأس ال ـخ ـل ـيــج ل ـكــرة
الـقــدم (خليجي  )23بعد فــوزه
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي 2-4
ب ــرك ــات الـ ـج ــزاء الـتــرجـيـحـيــة
أمـ ـ ـ ــس فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرب ـ ــع ال ــذهـ ـب ــي
للبطولة المقامة في الكويت.
وان ـت ـه ــى ال ــوقـ ـت ــان األص ـل ــي
واإل ضــا فــي بالتعادل السلبي،
ليتم اللجوء الى ركالت الجزاء
الترجيحية التي ابتسمت في
النهاية للمنتخب اإلماراتي.
وخالل الركالت الترجيحية
سجل لــإ مــارات علي مبخوت
وع ـمــر عـبــدالــرحـمــن (ع ـم ــوري)
وخ ـم ـيــس اس ـمــاع ـيــل ومـحـمــد
ب ــرغ ــش ال ـم ـن ـه ــال ــي ،فـ ــي حـيــن
سجل للمنتخب العراقي سعد
عـ ـب ــداألمـ ـي ــر وأم ـ ـجـ ــد عـ ـط ــوان،
وأهدر عالء عبدالزهرة وهمام
ط ـ ــارق ضــرب ـتــي ج ـ ــزاء ألس ــود
الرافدين.
ويلتقي المنتخب اإلماراتي
ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ف ــي
ا ل ـم ـبــاراة ا لـنـهــا ئـيــة لـ"خليجي
 "23مــع نظيره العماني ا لــذي
فاز على البحرين  -1صفر في
وقت سابق أمس.
ومرت الدقائق العشر األولى
م ــن ال ـم ـب ــاراة وس ــط ح ــال ــة من
الـ ـه ــدوء الـ ـت ــام دون أي فــرص
حقيقية على المرميين.
واسـتـمــر األداء الـسـلـبــي من
ج ــان ــب ال ـفــري ـق ـيــن خـ ــال ال ـ ــ20
دق ـي ـقــة األولـ ــى ح ـيــث ع ـجــز كل
منهما عن اختراق اآلخــر ،كما
ت ــزاي ــدت ال ـت ـمــريــرات الـخــاطـئــة
بـشـكــل مـلـحــوظ عـلــى مستوى
الفريقين.
و جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت أول ف ـ ــر ص ـ ــة ف ــي
المباراة بعد مضي  27دقيقة،
عندما ســدد عمر عبدالرحمن

(ع ـ ـ ـمـ ـ ــوري) كـ ـ ــرة ض ـع ـي ـف ــة مــن
على خط منطقة الجزاء لتصل
س ـه ـلــة ف ــي أحـ ـض ــان ال ـح ــارس
العراقي جالل حسن حاجم.
و جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ا لـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــوط األول
متواضعا جــدا دون أي إ ثــارة
أو متعة وسط الحذر الدفاعي
الذي اتبعه الفريقان خوفا من
استقبال هدف مباغت قد يعقد
األوضاع بعض الشيء.
وقبل ثالث دقائق من نهاية
ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــوط األول كـ ـ ـ ــاد م ـح ـم ــد
ا لـ ـمـ ـنـ ـه ــا ل ــي أن ي ـس ـج ــل ه ــدف
السبق لــإ مــارات بعدما انفرد
تماما بالمرمى العراقي ،ولكن
القائم حرمه من التسجيل.
ووصل الفريق العراقي إلى
مــرمــى مـنــافـســه لـلـمــرة األول ــى
قـبــل دقـيـقــة واحـ ــدة م ــن نـهــايــة
الشوط األول عبر ضربة حرة
ن ـف ــذه ــا ع ـل ــي ف ــاي ــز وأب ـع ــده ــا
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي خ ــال ــد
عيسى.

فرصة عراقية
وب ــدأ ال ـشــوط الـثــانــي وســط
ه ـج ـمــات م ـت ـتــال ـيــة م ــن جــانــب
ال ـف ــري ــق اإلم ـ ــارات ـ ــي ب ـح ـثــا عــن
تسجيل هدف السبق ،وبالفعل
وصــل أكثر من مــرة إلــى مرمى
المنافس خالل الدقائق األولى،
لكنه عجز عن هز الشباك.
ورد الفريق العراقي بهجمة
س ــريـ ـع ــة بـ ـع ــدم ــا تـ ــوغـ ــل ع ـلــي
ح ـص ـنــي ،ووصـ ــل بـشـكــل رائ ــع
داخل منطقة الجزاء اإلماراتية،
لكنه سدد كرة ضعيفة في يدي
الحارس خالد عيسى.
وكـ ــان ع ـلــي ســالـمـيــن قــريـبــا
جــدا من تسجيل هــدف التقدم
لــإ مــارات فــي الدقيقة  65عبر

عمل «الموج الكويتي» تطوعي دون مقابل

عمر عبدالرحمن يحاول تجاوز مدافع العراق أحمد إبراهيم (تصوير نوفل إبراهيم)
تسديدة قوية من خارج منطقة
الجزاء ،لكن جالل حسن أمسك
الكرة على مرتين.

عقم هجومي
وتـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
الـهـجــومـيــة م ــن ك ــا الـفــريـقـيــن
خـ ــال ال ــدق ــائ ــق ال ـت ــال ـي ــة ،لـكــن

دون أن يـنـجــح أي مـنـهـمــا في
هز شباك اآلخر.
وف ــي ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع،
كاد علي مبخوت يخطف هدف
ال ـفــوز ل ــإم ــارات عـبــر تسديدة
قــويــة م ــن ع ـلــى حـ ــدود منطقة
الجزاء ،لكن الكرة مرت مباشرة
ب ـ ـ ـجـ ـ ــوار الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي،
لـ ـيـ ـنـ ـتـ ـه ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي

متفرقات
ً
• تعقد لجنة الحكام الخاصة في بطولة خليجي  23اجتماعا
مساء الغد ،الختيار حكم المباراة النهائية.
ً
ً
• لعبت لجنة العالقات العامة دورا مهما ،أمس ،في استقبال
جماهير المنتخبات األربعة من المطار ،وتوصيلهم إلى االستاد،
وتوزيعهم على المدرجات المخصصة لهم.
• وجهت اللجنة المنظمة الدعوات إلى العديد من الشخصيات
الرياضية لحضور مباراتي الدور قبل النهائي.
ً
ً
• أدت اللجنة األمنية دورا كبيرا في تنظيم الطرق ،ودخول
المركبات والحافالت لحضور المباريات ،وكذلك الخروج.
• أشرف رئيس وأعضاء المركز اإلعالمي في استاد جابر على
توفير مقاعد لإلعالميين ،لتغطية المباريات.
• وفرت اللجنة المنظمة مقاعد لذوي االحتياجات الخاصة
لحضور المباريات في أرضية الملعب.

بالتعادل السلبي أيضا ،ويتم
ال ـل ـجــوء إل ــى ال ــوق ــت اإلضــافــي
على شوطين.
وف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
ال ــوق ــت اإلضـ ــافـ ــي ،كـ ــاد أم ـجــد
ع ـ ـ ـطـ ـ ــوان ي ـ ـضـ ــع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ف ــي
الـمـقــدمــة عـبــر تـســديــدة زاحـفــة
مــن داخــل منطقة ال ـجــزاء ،لكن
خـ ــالـ ــد ال ـع ـي ـس ــى أب ـ ـعـ ــد الـ ـك ــرة

بـ ـصـ ـع ــو ب ــة قـ ـب ــل أن ي ـش ـت ـت ـهــا
الدفاع اإلماراتي ،ولم يحدث أي
جديد خالل الوقت المتبقي من
الشوط اإلضافي األول ،لينتهي
هو اآلخر بالتعادل السلبي.
وفي الشوط اإلضافي الثاني
أنـ ـ ـق ـ ــذ مـ ـهـ ـن ــد س ـ ــال ـ ــم الـ ـعـ ـن ــزي
ال ـم ــرم ــى اإلمـ ــاراتـ ــي م ــن هــدف
محقق ،وأبعد برأسه من على

خط المرمى ضربة رأس قوية
من البديل عالء عبدالزهرة.
وبعد انتهاء الوقتين األصلي
واإلض ــاف ــي ب ــال ـت ـع ــادل الـسـلـبــي
جــاء ت كلمة الفصل عبر ركالت
الجزاء الترجيحية التي حسمها
الـمـنـتـخــب اإلمـ ــاراتـ ــي لـصــالـحــه
بنتيجة 2-4
(د ب أ)

 VIVAتستمر في منح جائزة أفضل العب

لجنة المنشطات أنهت أعمالها
جانب من عملية تسجيل المتطوعين
قال مصطفى نصرالله رئيس مجموعة «الموج
ال ـكــوي ـتــي» ال ـت ـطــوع ـيــة ،إن الـمـجـمــوعــة تـشــرفــت
بإسناد مهمة تنظيم دخــول وخــروج الجماهير
الرياضية بكأس الخليج العربي الـ  23لها ،بعد
موافقة الهيئة العامة للرياضة واالتحاد الكويتي
لكرة القدم ،ممثلين بالمدير العام للهيئة باإلنابة
د .حمود فليطح ،ورئيس االتحاد الشيخ أحمد
اليوسف ود .محمد خليل» ،فلهم جزيل الشكر
على إسناد هذه المهمة للمجموعة.
وأض ـ ــاف ن ـصــرال ـلــه أن مـهـمــة الـتـنـظـيــم الـتــي
أس ـنــدت للمجموعة هــي عـمــل تـطــوعــي مــن غير
م ـق ــاب ــل ،وق ـ ــد ت ــم اس ـت ـق ـب ــال ط ـل ـب ــات االن ـض ـم ــام
للمتطوعين من الجنسين قبل البطولة بخمسة
أيام عبر الرابط اإللكتروني الخاص بالمجموعة،
ً
وقد وصل عدد المسجلين بالرابط إلكترونيا إلى
 1500متطوع.

ً
وأوض ــح أنــه سيتم اعتماد  650متطوعا لمن
ً
أح ـض ــروا أوراق ـه ــم الـمـطـلــوبــة ،الف ـتــا إل ــى أن عــدد
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن بــاف ـت ـتــاح «خ ـل ـي ـجــي  »23ب ـلــغ 650
ً
متطوعا ومتطوعة ،موزعين على جميع مباريات
سواء باستاد جابر أو نادي الكويت.
وذكر أنه في أيام مباريات المنتخب الكويتي،
ف ــإن الـمـنـظـمـيــن ك ــان ــوا ي ــوج ــدون م ــن ال ـســاعــة 10
ً
صباحا حتى بعد المباراة الثانية أي حتى الساعة
 11.30مساء ،بعد المباراة الثانية بساعة ونصف
الساعة ،وبالمباريات األخرى يوجد المنظمون من
ً
الساعة  1ظهرا حتى بعد المباراة الثانية بساعة
ونصف الساعة.
وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير والثناء لجميع
متطوعي الموج الكويتي ،كذلك الشكر للجنة العليا
المنظمة لـهــذا ال ـحــدث ،والـشـكــر مــوصــول للهيئة
العامة للرياضة ولالتحاد الكويتي.

أن ـ ـهـ ــت ل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـش ـط ــات
جـ ـمـ ـي ــع أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا الـ ـخ ــاص ــة
بفحص الالعبين في البطولة
خالل الفترة الماضية.
وعملت اللجنة ،التي اتخذت
ً
مــن فـنــدق الـمــاريــوت مـقــرا لها
خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة الـ ـبـ ـط ــول ــة ،م ـنــذ
االنطالقة ،حيث أخذت العديد
من العينات الخاصة بالعبي
المنتخبات للتأكد مــن ثبوت
عدم إيجابيتها.
وأخ ـ ـ ـ ـ ــذت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مـ ـ ــن كــل
منتخب نحو  6عينات لالعبين
طوال فترة البطولة،
ال س ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا أن
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة
ت ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــع
الع ـت ــراف

«الفيفا» ،مما يحتم على لجنة
ال ـم ـن ـش ـطــات أخـ ــذ ال ـع ــدي ــد من
العينات لفحصها .واختتمت
اللجنة أعمالها أمــس ،بعد أن
أخ ــذت ع ــدة عـيـنــات مــن بعض
الالعبين للمنتخبات األربعة
التي لعبت أمس.
ومن المتوقع أن تصل نتائج
العينات خالل فترة شهر بعد
أن ت ــرس ــل إلـ ــى الـ ـخ ــارج ألخــذ
الفحوصات ،إذ تنص الالئحة
ع ـل ــى إيـ ـق ــاف أي العـ ــب يـثـبــت
تناوله للمنشطات مدة عامين
من تاريخ اتخاذ القرار.

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  ،VIVAمشغل
االتصاالت األسرع نموا في الكويت ،استمرارها في
منح جــائــزة أفضل العــب فــي مـبــاريــات دورة كأس
الخليج العربي الـ.23
وفي مباريات المرحلة الثالثة من الدور األول ،قدم
مدير إدارة اتصاالت الشركات في  VIVAعبدالرزاق
الـعـيـســى ال ـجــائــزة لــاع ـب ـيــن :أح ـمــد ال ـظ ـف ـيــري من
المنتخب الـكــويـتــي ،وأحـمــد مـبــارك مــن المنتخب
العماني ،وحسن الهيدوس من المنتخب القطري،
وحسين جاسم من المنتخب العراقي.
وتأتي هذه الجائزة المقدمة من  VIVAتكريما

ألداء الالعب المميز في كل مباراة ،بصفتها الراعي
الــرسـمــي لـ ــدورة ك ــأس الـخـلـيــج الـعــربــي  ،23حيث
استنفرت كل طاقاتها خــال فترة وجيزة لضمان
االستعدادات الضرورية لهذه البطولة ،ودعم األزرق
في استحقاقه األول بعد فترة اإليقاف.
يذكر أن الشراكة االستراتيجية لشركة VIVA
مــع االت ـحــاد الكويتي لـكــرة الـقــدم تتضمن رعاية
جـمـيــع الـمـنـتـخـبــات الـكــويـتـيــة ل ـكــرة ال ـق ــدم لـمــدة
خمس سنوات ،ورعاية الدوري الكويتي ابتداء من
الموسم الرياضي  ،2014-2013حتى انتهاء الموسم
الرياضي .2018-2017
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القادسية أحرز لقب بطولة فردي العمومي في الجودو

ُ
باب االنتقاالت الشتوية يفتح ويستمر
لنهاية الشهر الجاري

ً
الجهراء والنصر ينشطان مبكرا ...والقادسية وكاظمة على حالهما
●

صورة جماعية لالعبين الفائزين بالبطولة
ح ـق ــق نـ ـ ــادي ال ـق ــادس ـي ــة لـقــب
بـطــولــة ف ــردي األنــديــة العمومي
في الجودو ،التي نظمها اتحاد
ً
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة  ٩٨الع ـ ـبـ ــا
يمثلون أندية اليرموك والعربي
والـقــادسـيــة والـجـهــراء والكويت
والتضامن وخيطان والسالمية
والشباب والصليبيخات.
وتمكن القادسية من تحقيق
صـ ــدارة األن ــدي ــة ال ـم ـشــاركــة بعد
تـحـقـيــق  ٩ن ـق ــاط وحـ ــل الـكــويــت
ً
ً
ثانيا بـ  ٧نقاط والسالمية ثالثا
ب ـ ـ  ٥نـ ـق ــاط ف ــي ح ـي ــن فـ ــاز الع ــب
ال ـقــادس ـيــة عـبــدالـلــه خـ ــزام بلقب
أحسن العب في البطولة.
وأ قـيـمــت منافسات البطولة
ف ــي  ٧أوزان سـيـطــر الـقــادسـيــة
ع ـلــى  ٥أوزان  ٦٠-و ٧٣-و٨١-

تركي آل الشيخ يقرر حل
مجلس إدارة نادي النصر
قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية،
ً
حل مجلس إدارة نادي النصر ،برئاسة فيصل بن تركي ،استنادا
إلى المادتين  36و 59من الالئحة األساسية لألندية الرياضية.
وجاء عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة من خالل
ً
"تويتر" أيضا ،أن آل الشيخ أعلن تعيين سلمان بن فهد المالك
ً
رئيسا للنصر حتى نهاية الموسم الحالي.
وسيتم تشكيل مجلس إدارة كامل لنادي النصر خالل  7أيام
على أقصى تقدير.
وكان تركي آل الشيخ كتب مساء السبت تغريدة على "تويتر"،
ً
ً
الفتا إلى أن وضع النصر المالي يحتاج إلى إعادة نظر ،مضيفا
"نتطلع لتلبية رغبات الجماهير".
يــذكــر أن جماهير الـنـصــر نظمت الـعــديــد مــن الـحـمــات عبر
"تويتر" في الفترة األخيرة ،للمطالبة بإقالة فيصل بن تركي على
خلفية تراجع مستوى الفريق في مختلف بطوالت الموسمين
األخ ـي ــري ــن .وك ـتــب آل شـيــخ عـلــى "تــوي ـتــر" "بــالـتــوفـيــق لنصري
ً
الحبيب" ،مضيفا "شكرا فيصل بن تركي ،بالتوفيق سلمان المالك،
رجال النصر مالكم عذر".

و ١٠٠-و  ١٠٠+وفــاز السالمية
في وزن  ٦٦-والكويت .٩٠-
وأسفرت النتائج النهائية في
وزن ٦٠-عن فوز العب القادسية
أحمد طه الزيابي بالمركز األول،
وشقيقه حمد طه الزيابي المركز
الثاني ،وفاز العبا الشباب راشد
الهرشاني والعب الكويت جاسم
القاطي بالمركز الثالث.
وفـ ــي وزن  ٦٦-أح ـ ــرز مـحـمــد
ع ــادل "الـســالـمـيــة" الـمــركــز األول
وسعد مقدس "السالمية" الثانب
وحمد الجميلي "الكويت" ومحمد
ال ـم ـط ـي ــري "ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب" ال ـم ــرك ــز
الثالث.
ً
وفي وزن  ٧٣-حل أوال عيسى
العلي  -القادسية والثاني جاسم
ً
المعصب  -التضامن والثالث كال

ق ــال ــت ص ـح ـي ـفــة "أ س" اإلس ـبــان ـيــة
أمس ،إن الالعب البرتغالي كريستيانو
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،ن ـج ــم ري ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،ودع
ع ــام  2017ب ـعــد أن ح ـقــق ال ـعــديــد من
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ،س ـ ـ ــواء ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
الجماعي أو الفردي.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو
ح ـصــد  5أل ـق ــاب م ــع ريـ ــال م ــدري ــد في
 ،2017ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ج ــائ ــزة ال ـكــرة
الذهبية ،وجائزة االتحاد الدولي لكرة
القدم ألفضل العب في العالم (مرتين).
وأوضحت "أ س" أن رونالدو خالل
مـسـيــرتــه الـطــويـلــة ف ــاز بـخـمــس كــرات
ذهبية ،وجائزة "األفضل" في نسختين
لحفل جوائز الفيفا ،و 4أحذية ذهبية
و 3جوائز لالتحاد األوروبي لكرة القدم
"يويفا" كأفضل العب في أوروبا.
وقال رونالدو في تصريحات نقلتها
عنه "أ س" 2017" :كان عاما مذهال على

غونزالو جيديس
عرض جيد لضمه خالل يناير
الجاري.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة "ل ـ ـ ــو
باريزيان" الفرنسية أشارت قبل
أ ي ــام إ ل ــى أن فالنسيا مستعد
لشراء الالعب مقابل  35مليون
يورو.
ل ـ ـكـ ــن "م ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــا" ن ـ ـق ـ ـلـ ــت ع ــن

مصادر قريبة من المفاضات،
أن فــال ـن ـس ـيــا أبـ ـ ــدى اه ـت ـمــامــا
ب ـضــم ال ــاع ــب ب ـش ـكــل ن ـهــائــي،
وأنه تجري مفاوضات في هذا
الـصــدد مــع الـنــادي الباريسي،
لكن لم يتم تحديد سعر نهائي
للصفقة بعد.

مستويات عديدة ،يا له من شعور رائع
النظر إلــى الماضي ورؤيــة ما حققته
بعد أن بدأت مشواري وأنا أركل الكرة
في شوارع ماديرا (مسقط رأسه)".
واعتاد رونالدو على تحطيم األرقام
الـقـيــاسـيــة بـشـكــل يــومــي تـقــريـبــا ،فقد
شهد عــام  2017أيـضــا تحطيمه عدة
أرقام أخرى.
وذكرت "أ س" أن رونالدو أصبح في
نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في
 2017والذي أقيم في كارديف الالعب
األول في التاريخ الذي يسجل في ثالث
نهائيات بهذه البطولة ،كما أشارت إلى
أن نجم ريــال مدريد تمكن في نسخة
الـعــام الحالي مــن البطولة األوروبـيــة
مــن تحقيق رقــم قياسي غير مسبوق
بالتسجيل في جميع المباريات الست
لدور المجموعات (تسعة أهداف).
يـ ــذكـ ــر أن رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو أن ـ ـهـ ــى الـ ـع ــام

ولــم تشهد أروق ــة السالمية والـكــويــت أي تحركات
لتدعيم الـصـفــوف ،فــي ظــل تشبع صفوفهما ،بعد أن
أثبتت صفقاتهما الصيفية نجاحها وأحقيتها في
االستمرار حتى نهاية الموسم.

غموض
وفي القادسية وكاظمة ،ورغم الحديث الطويل عن
سعي الناديين نحو صفقات مــن العيار الثقيل ،فإن
أرض الواقع لم تشهد أي إعالن أو تحركات جديدة في
هــذا الملف ،كما أن محترفي فصل الصيف ال يزالون
يواصلون التدريب مع الناديين ،في إشارة لعدم الوصول
الى اتفاق مع عناصر بديلة.

نشاط ملحوظ
ي ـ ـع ـ ـت ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراء
والنصر من أكثر األندية
ال ـ ـت ـ ــي اب ـ ـ ـ ـ ــدت رغ ـ ـب ـ ــة ف ــي
تدعيم صفوفها بالعبين
ج ــدد ،ون ـجــح أب ـنــاء القصر
األح ـم ــر بــالـفـعــل ف ــي إب ـ ــرام 3
صفقات ،هم محمد العالطي من
الصليبيخات ،والبرازيلي رينان
دا سيلفا ،الــى جــانــب الكاميروني
رونالد ونغا.
وفي النصر ،نجح العنابي في الحصول

تحركات خجولة
وفي التضامن ،ورغم الحاجة
الملحة إلى إبرام صفقات قوية،
نظرا لتأخر الفريق في الترتيب،
فإن إدارة أبناء الفروانية لم تتقدم
إال خ ـطــوة واح ـ ــدة بــالـتـعــاقــد مع
المحترف سافيو.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد دوري ال ــدرج ــة
االولى ،ال يزال الفحيحيل األنشط حتى
اآلن ،لرغبته في تعويض رحيل الثالثي
المحترف األردنــي منذر رجا ،واإليفواري
جاي تيبي ،والمغربي عبدالكريم بوز الماض،
أما بقية األندية فال تزال محلك راوح.

رونالدو يعرض جوائزه الفردية التي حصل عليها خالل مسيرته
الماضي مسجال  53هدفا فــي جميع
البطوالت.
وتـ ــابـ ــع قـ ــائـ ــد م ـن ـت ـخ ــب ال ـب ــرت ـغ ــال

ق ــائ ــا" :ل ـق ــد ك ـنــت م ـب ــارك ــا بــامـتــاكــي
الـمــوهـبــة ،ولـقــد عملت بجد كبير من
أجل إخــراج األفضل منها ،ولكنني لم

أكن ألحقق هذا بدون معاونة العديد
من األشخاص الذين ساعدوني على
المستوى المهني".

بوفون :تمنيت لعب نهائي كارديف مرة أخرى
قــال قائد يوفنتوس جانلويجي بــوفــون إنــه يــود لــو عاد
مــرة أخ ــرى للعب نهائي دوري األبـطــال ال ــذي خـســره فريقه
في كارديف (ويلز)  4-1أمام ريال مدريد في يونيو الماضي.
وأقـ ــر ب ــوف ــون ف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة "ال غــازي ـتــا ديللو
سـ ـب ــورت" ،أن ــه يـشـعــر ب ــأس ــى أك ـب ــر ل ـخ ـســارة ن ـهــائــي دوري
األبطال عن فشل منتخب بالده في التأهل لكأس العالم 2018
بمونديال روسيا بخسارة الملحق أمام السويد.
وقال" :وددت لو أعود للعب في نهائي كارديف أمام مدريد.
لقد غابت عنا الوحدة في الشوط الثاني ،ولطالما كانت هذه
نقطة قوتنا".
وفي ذلك النهائي ،الذي أقيم في  3يونيو الماضي ،نجح
يوفنتوس في الحفاظ على التعادل ( )1-1حتى نهاية الشوط
األول ،قبل أن يدفع ثمن انخفاض مستواه ،وتستقبل شباكه
ثالثة أهداف في الشوط الثاني.
لكن بوفون لم يخف خيبة أمله أيضا من الفشل في التأهل
لـكــأس الـعــالــم مــع إيـطــالـيــا ،وأل ـقــى بــالـلــوم عـلــى كــل عناصر
المنتخب فــي ه ــذا األم ــر ،ولـيــس عـلــى الـمــديــر الـفـنــي آن ــذاك،
جيامبييرو فينتورا.
وتابع" :ال ألومه في شيء ،وليس أسلوبي ،ألنه عندما يفشل

يوفنتوس القتناص بطاقة نصف نهائي الكأس

العبو يوفنتوس خالل المباراة الماضية في الدوري اإليطالي

ف ـتــح بـ ــاب االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة أب ــواب ــه لــأنــديــة
الكويتية أمس ،من أجل دعم صفوفها بالعبين جدد،
ســواء على صعيد الالعبين المحليين ،أو األجانب،
على أن يستمر األمر متاحا حتى نهاية الشهر الجاري.
وكـ ــان االتـ ـح ــاد ط ـلــب م ــن األن ــدي ــة إرس ـ ــال ش ـهــادة
االنـ ـتـ ـق ــال ال ــدولـ ـي ــة ل ـج ـم ـيــع ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـح ـتــرف ـيــن
المسجلين ،القدامى والـجــدد ،بعد قــرار "الفيفا" رفع
اإليقاف عن نشاط االتحاد الكويتي.
وسعت بعض األندية ،السيما أندية الممتاز ،خالل
الفترة الماضية ،الــى رصــد احتياجاتها ،وهناك من
استقر وتحرك لهذا الغرض كالجهراء ،والنصر ،وهناك
من يترقب كالعربي ،الذي ينتظر قرار االتحاد الدولي
بشأن السماح له بالتسجيل ،بينما الكويت والسالمية
يعيشان حالة مــن االسـتـقــرار ،لما بــذاله مــن صفقات
مثمرة في بداية الموسم الحالي.
"الجريدة" ترصد في التقرير التالي ما وصلت إليه
االندية حتى اآلن ،وتطلعاتها في الفترة المقبلة.

استقرار كبير

ً
رونالدو :عام  2017كان مذهال

سان جرمان يسعى لبيع جيديس
يـتـطـلــع نـ ــادي ب ــاري ــس ســان
جرمان الفرنسي لبيع الجناح
البرتغالي غــونــزالــو جيديس،
ال ـم ـعــار إل ــى فــالـنـسـيــا نهائيا
خالل فترة االنتقاالت الشتوية
الـحــالـيــة ،وفــق صحيفة ماركا
اإلسبانية.
وأكــدت الصحيفة ،أمــس ،أن
الـ ـن ــادي يـتـطـلــع لـبـيــع الــاعــب
نهائيا ،للتخلص من الضغوط
الواقعة عليه لضبط حساباته
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ب ـس ـب ــب ال ـص ـف ـق ــات
الـكـبــرى الـتــي أجــراهــا الصيف
المالي ،وتفادي انتهاك قواعد
اللعب المالي النظيف.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــس ان ـ ـت ـ ـقـ ــل
لفالنسيا في أغسطس الماضي
ع ـلــى سـبـيــل اإلعـ ـ ــارة ح ـتــى 30
يونيو من دون حق الشراء.
وأشارت "ماركا" إلى أن "بي
اس جـ ـ ــي" ي ـس ـع ــى بـ ـع ــد تــألــق
الــاعــب مــع ال ـن ــادي اإلسـبــانــي
لبيعه نهائيا ،في حال وصول

من حسن ميرزا  -القادسية وعمر
محمد  -اليرموك.
ً
وفي وزن  ٨١-حل أوال عبدالله
ال ـ ـخـ ــزام  -الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،وال ـث ــان ــي
محمد جاسم  -الكويت والثالث
صــالــح المحميد وعـلــي العلي -
السالمية.
و فـ ـ ــي وزن  ٩٠ -األول غ ـن ــام
الــديـكــان  -الـكــويــت والـثــانــي بدر
ال ـس ـم ـيــط  -ال ـق ــادس ـي ــة وال ـثــالــث
ه ــادي ض ـيــاء  -ال ـكــويــت وأحـمــد
العلي  -القادسية
وفــي وزن  ١٠٠-األول عبدالله
م ـس ـي ــر  -الـ ـق ــادسـ ـي ــة والـ ـث ــان ــي
عبدالله طالب -السالمية والثالث
يوسف السالم وعبدالله راشد -
الكويت.
وفي وزن  ١٠٠ +األول حسين

ص ــال ــح  -الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،وال ـث ــان ــي
مبارك العنزي  -العربي ،والثالث
سـ ـع ــدون ال ـم ـط ـيــري  -ال ـج ـه ــراء،
وأحمد ضعيف  -التضامن.
وفي ختام البطولة ،قام أمين
الـ ـس ــر ال ـ ـعـ ــام الت ـ ـحـ ــاد الـ ـج ــودو
يوسف العنزي ،وأمين الصندوق
ح ـس ـيــن أكـ ـب ــر ،وف ـه ــد الـم ـطـيــري
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـح ـك ــام بـتـتــويــج
الفائزين.
وأشار العنزي إلى أن االتحاد
ً
ً
سينظم معسكرا تدريبيا لمرحلة
الناشئين في عطلة الربيع "لمنح
العبينا الواعدين فرصة االحتكاك
والمنافسة وتعزيز ثقافة اللعبة".

أحمد حامد

ع ـلــى خ ــدم ــات ال ـم ـح ـتــرف ال ـبــرازي ـلــي ت ــوري ــس ،العــب
الجهراء السابق.

ي ـب ــدو يــوف ـن ـتــوس ،ف ــي مــوقــع
األف ـض ـل ـي ــة القـ ـتـ ـن ــاص ال ـب ـطــاقــة
األخ ـي ــره ل ـلــدور نـصــف النهائي
من كــأس ايطاليا ،عندما يالقي
تورينو اليوم.
وب ـن ـت ـي ـج ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة "دربـ ـ ـ ــي"
ت ــوريـ ـن ــو بـ ـي ــن نـ ـ ـ ــادي "الـ ـسـ ـي ــدة
العجوز" وغريمه الذي يحمل اسم
المدينة ،يكتمل عقد الدور نصف
الـنـهــائــي ،بـعــدمــا ضـمــن التسيو
وميالن األسبوع الماضي ،بلوغه
عـلــى ح ـســاب فـيــورنـتـيـنــا وإنـتــر
ميالن على التوالي.
ويـ ـ ــدخـ ـ ــل يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس الـ ـ ــذي
أحرز الموسم الماضي الثنائية
ال ـم ـح ـل ـي ــة (الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري والـ ـ ـك ـ ــأس)
للمرة الثالثة تواليا ،مباراة ربع
الـنـهــائــي ضــد تــوريـنــو وه ــو في
المركز الثاني في ترتيب الدوري
المحلي ،بفارق نقطة عن نابولي.
أم ــا تــوري ـنــو ،فـيـحـتــل الـمــركــز
العاشر في الترتيب.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــود آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ب ـيــن
يوفنتوس وتورينو فــي الكأس
المحلية الــى عــام  ،2015وتفوق

ف ـي ـه ــا ن ـ ـ ــادي الـ ـسـ ـي ــدة ال ـع ـج ــوز
برباعية نظيفة.
وبحسب برنامج الدور المقبل
الذي يقام بنظام الذهاب واالياب
في  31يناير و 28فبراير ،يتواجه
ال ـف ــائ ــزان ف ــي رب ــع الـنـهــائــي هــذا
األس ـبــوع ،على ان يجمع نصف
النهائي الثاني ميالن والتسيو.
وكــان التسيو أول المتأهلين
لنصف النهائي بـفــوزه الثالثاء
الماضي على فيورنتينا -1صفر،
ت ـ ـ ــاه م ـ ـيـ ــان األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء بـ ـف ــوزه
بالنتيجة نفسها على ا نـتــر في
ال ــوق ــت االضـ ــافـ ــي ،ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
الوقت األصلي بالتعادل سلبا.

موعد المباراة

م 10:45

 HD٣أبوظبي

الفريق ،فالمسؤولية تقع على الجميع .هناك أوقات ال تكون
فيها بقمة مستواك .واألمر لم يكن سهال أبدا أمام السويد،
وال حتى حين كنا في حالة جيدة".
َّ
وشــكــل الفشل فــي بلوغ المونديال نهاية مسيرة
الـحــارس ( 39عــامــا) مــع المنتخب ،وأكــد أنــه ينوي
االعتزال نهاية الموسم ،وأنه قد يستمر فقط في
حال الفوز بدوري األبطال.
وق ــال" :ه ــذا ال ـشــيء الــوحـيــد الـمـتــأكــد مـنــه"،
في إشارة إلى إمكانية الفوز بدوري األبطال،
البطولة الوحيدة التي تنقصه على مستوى
األندية.
وبسؤال بوفون عن إمكانية انتقال حارس
م ـي ــان الـ ـش ــاب جــان ـلــوي ـجــي دون ـ ــاروم ـ ــا إل ــى
يوفنتوس ،أكــد أن االنضمام لـنــادي "السيدة
العجوز" ليس خطأ على اإلطالق.
وأض ــاف" :مــع يوفنتوس أنــت غير مخطئ
على اإلط ــاق ،لكن ال يمكنني إعطاء نصائح
لجيجيو (دونــارومــا) ،ألنــي لست في وضعه،
وال أعرف طبيعة عالقته مع ميالن".

ديروزن يدخل تاريخ
استلهم ديمار ديروزن من أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردن
ودخل تاريخ فريقه تورونتو رابتورز بعدما قاده للفوز على ضيفه
ميلووكي باكس  127-131بعد التمديد ،وذلك بتسجيله  52نقطة،
أمس األول ،في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وك ـشــف ديـ ـ ــروزن أن ــه أم ـضــى بـعــض ال ــوق ــت في
اليوم األول من العام الجديد ،وهو يشاهد الدقائق
األخ ـي ــرة م ــن ال ـم ـب ــاراة ال ـســادســة لـنـهــائــي 1998
حين سجل جوردن سلة الفوز على يوتا جاز في
الثواني األخيرة ،وقاد فريقه للقبه السادس في
ثمانية مواسم.
وقال ديروزن" :أتذكر في أيام طفولتي حين
كنت أتمنى أن أختبر لحظات مماثلة .عندما
تدخل إلــى أرضـيــة الملعب وأن ــت فــي خضم
لحظات من هذا النوع ،يجب أن تستفيد منها
إلى أقصى الحدود".
وبالفعل ،استفاد دي ــروزن ( 28عــامــا) إلى
أقصى حد من مروره بلحظات مماثلة لتلك التي
ثالث
قدمها جوردن في مسيرته األسطورية ،وأصبح
العــب في تاريخ تورونتو يسجل  50نقطة أو أكثر في مباراة
واح ــدة بـعــد فينس كــارتــر وتـيــريـنــس روس ،لكنه تـفــوق على
األخيرين بفارق نقطة وأصبح صاحب الرقم القياسي.
وفــي المباريات األخ ــرى ،فــاز بورتالند ترايل بــايــزرز على
شـيـكــاغــو بــولــز  120-124ب ـعــد ال ـت ـمــديــد أي ـض ــا ،ومينيسوتا
تمبروولفز على لــوس أنجلس ليكرز  ،96-114فــي حين مني
أورالندو ماجيك بهزيمته السابعة على التوالي بعيدا عن جمهوره،
وهذه المرة أمام بروكلين نتس .98-95

تورونتو

ةديرجلا
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رياضة

مان يونايتد ينهي مسلسل التعادالت
واألنظار نحو قمة «استاد اإلمارات»
استعاد فريق مانشستر يونايتد
موقعه في وصافة الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
بعد الفوز على ملعب مضيفه
إيفرتون -2صفر ،أمس األول،
في المرحلة الثانية والعشرين
من المسابقة.

١٠:٤٥
أرسنال  Xتشلسي

م

HD2

ح ـق ــق مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
ف ــوزه األول فــي أرب ــع مباريات،
وجـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب مـضـيـفــه
ايفرتون  - 2صفر ،وقفز مؤقتا
إلـ ـ ــى ال ـ ــوص ـ ــاف ـ ــة ،أمـ ـ ــس األول،
فــي الـمــرحـلــة ال ـ ــ 22مــن ال ــدوري
اإلنكليزي في كرة القدم.
وأنهى يونايتد ،حامل الرقم
القياسي في عدد األلقاب (،)20
سلسلة من  3تعادالت زادت حدة
الضغوط على مدربه البرتغالي
جوزيه مورينيو.
ورف ــع يــونــايـتــد رص ـيــده إلــى
 47ن ـق ـطــة ،م ـت ـقــد مــا بنقطتين
عـلــى تشلسي ال ــذي يـحــل على
جاره أرسنال ،اليوم ،وثالث عن
ليفربول.
وغــاب عن يونايتد مهاجمه
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي روم ـي ـل ــو ل ــوك ــاك ــو،
صاحب  15هدفا هذا الموسم،
بـ ـسـ ـب ــب إص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــرأس ـ ـ ــه ف ــي
مباراة ساوثهامبتون االخيرة،
ً
سـ ـتـ ـبـ ـع ــده أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــا ب ـح ـســب
م ــوري ـن ـي ــو ،اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى الع ــب
وسطه الموقوف أشلي يونغ.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أجـ ـ ـ ـ ـ ــرى س ـ ــام
االرداي ــس سبعة تغييرات بعد
خسارة بورنموث قبل يومين،
وه ــي االول ـ ــى ل ــه م ــع اي ـفــرتــون،
ل ـ ـك ـ ـنـ ــه ف ـ ـشـ ــل ف ـ ـ ــي ف ـ ـ ــك عـ ـق ــدت ــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة مـ ــع م ــوري ـن ـي ــو (9
خسارات و 3تعادالت).
وب ـع ــد شـ ــوط أول روت ـي ـنــي،
ألقى يونايتد بثقله في الثاني،
ع ـبــر ال ـفــرن ـس ـي ـيــن بـ ــول بــوغـبــا
وان ـطــونــي مــارس ـيــال وجيسي
ل ـي ـن ـغ ــارد ،اض ــاف ــة ال ـ ــى الع ـبــي
الــوســط االس ـبــانــي خ ــوان ماتا
والصربي نيمانيا ماتيتش.
وأثـ ـ ـم ـ ــر الـ ـضـ ـغ ــط ع ـ ــن ه ــدف
االف ـت ـتــاح لـمــارسـيــال مــن حافة
المنطقة بكرة لولبية جميلة في

بيكفورد حارس مرمى إيفرتون يفشل في التصدي لتسديدة راشفورد التي أسفرت عن الهدف األول لمان يونايتد
المقص األيمن لمرمى الحارس
جودران بيكفورد (.)57
وصد بيكفورد كرتين لبوغبا
( )63ولينغارد ( ،)78قبل أن ينجح
األخير على طريقة الهدف األول،
فــي تسجيل ال ـهــدف ال ـثــانــي من
ك ــرة لــولـبـيــة بـعـيــدة ف ــي ال ــزاوي ــة
اليمنى (.)81
وق ـ ــال ال ـفــرن ـســي بـ ــول بــوغـبــا
صــاحــب تـمــريــرتـيــن حاسمتين
ل ـش ـب ـك ــة س ـ ـكـ ــاي سـ ـب ــورت ــس إن
«هذه أول مباراة في السنة ،وكان
فوزا جيدا ،لعبنا بعدوانية لكن
ايجابية».
أم ــا ل ـي ـن ـغــارد مـسـجــل ال ـهــدف
الـ ـث ــان ــي ،ف ـ ـقـ ــال« :ض ـغ ـط ــت عـلــى
نـفـســي لـتـسـجـيــل أك ـبــر ع ــدد من
األه ــداف هــذا الـمــوســم .نحن في
م ـن ـت ـصــف الـ ـم ــوس ــم ،ويـ ـج ــب أن
يكون لدينا ذهنية الفوز».

ورأى م ــور يـ ـنـ ـي ــو أن فــر ي ـقــه
«ل ــم ي ـكــن م ــره ـق ــا ،ف ــي ظ ــل أس ــوأ
برنامج يمكن ان نحصل عليه...
ق ــام اي ـف ــرت ــون ب ــرد ف ـعــل لخمس
او ثماني دقــائــق ،لكن كنا دوما
مسيطرين .قمنا بتبديل طريقة
لـعـبـنــا ألن ـنــا ل ــم نـمـتـلــك رومـيـلــو
لوكاكو وأنا سعيد حقا».
وع ــن لـيـنـغــارد ،ق ــال إن «األم ــر
يـخـتـلــف ب ـيــن ان ت ـك ــون مــوهـبــة
ش ـ ــاب ـ ــة والع ـ ـ ـبـ ـ ــا ج ـ ـ ـيـ ـ ــدا .ب ـعــض
الالعبين غير قــادريــن على هذه
الـ ـقـ ـف ــزة .ي ـم ـك ـن ـهــم الـ ـتـ ـح ــول مــن
العبين ذوي امكانات كبيرة الى
العبين عاديين .لينغارد يحقق
هذه القفزة .هو اكثر ثباتا وقادر
على ا لـتــأ قـلــم ،يفهم اللعبة اكثر
ويذهب باالتجاه الصحيح».
وعن فترة االنتقاالت الشتوية،
قال« :ال أعلم عن االنتقاالت ،حاليا

فينغر يطمئن مشجعي «المدفعجية»
سعى الفرنسي أرسين فينغر ،أمس ،إلى طمأنة
مـشـجـعــي نـ ــادي أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة الـقــدم
إزاء احتمال ر حـيــل التشيلي ألكسيس سانشيز
واأللماني مسعود أوزيل ،مؤكدا أنه سيستبدلهما
بالعبين من طينة عالمية.
وينتهي عقد كل من الالعبين في يونيو ،2018
ول ـ ــم ي ـق ــم أي مـنـهـمــا
ب ـع ــد ب ـت ـجــديــده،
مـ ـ ـ ـ ــع تـ ــرج ـ ـيـ ــح
رحـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا
ع ـ ــن ال ـ ـنـ ــادي
الـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدن ـ ــي،
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة
االن ـت ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة ال ـحــال ـيــة،
التي تستمر حتى نهاية يناير،
أو الصيف المقبل ،وسط اهتمام
أندية محلية وقارية.
وواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــر ،الـ ـ ـ ـ ــذي
ي ـتــولــى اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى الـجـهــاز
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ألرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال م ـ ـنـ ــذ عـ ــام
 ،1996ان ـت ـق ــادات واس ـع ــة من

المشجعين فــي األشـهــر الماضية حــول أدائ ــه في
سوق االنتقاالت ،وصلت إلى حد مطالبة العديد
منهم الموسم الماضي برحيله ،قبل أن يجدد عقده
ويبقى في منصبه.
وسعى الفرنسي المخضرم إلى استباق رحيل
ســان ـش ـيــز وأوزيـ ـ ـ ــل ،ب ـتــأك ـيــد ع ــزم ــه اسـتـبــدالـهـمــا
بالعبين بــارزيــن ،وأن ــه يعمل أيـضــا على البحث
عن العبين من طينة جيدة خالل فترة االنتقاالت
الشتوية الحالية.
وق ــال« :نـحــن منفتحون عـلــى أي مــركــز لالعب
استثنائي يمكن أن يضيف إلى تشكيلتنا .األمر
يعتمد بعض الشيء على اإلصابات أيضا».
وعشية مباراة في الدوري اإلنكليزي الممتاز
ضــد حــامــل اللقب ،تشلسي ،قــال فينغر إن ضم
أي الع ـب ـيــن «يــرت ـبــط أي ـض ــا ب ـمــا إذا تـمـكـنــا من
تمديد عقود الالعبين الذين ينتهي ارتباطهم
في يونيو».
وأضاف« :كيف نتعامل مع ذلك؟ أوال ،لم نفقدهم
بعد ،وثانيا سنقوم باستقدام العبين من المستوى
األعلى» بدال منهم ،مشددا على أن «النادي خسر
العديد ،العديد من الالعبين الكبار ،وتعامل دائما
بشكل جيد مع هذا األمر».

ن ـحــن ف ــي ورطـ ـ ــة ،ل ـكــن يـمـكــن ان
نتعافى فــي اسبوعين او ثالثة
ونتنفس بطريقة مختلفة .هل
يمكن ان نتحسن اآلن أو ننتظر
حتى الصيف؟ ال يمكنني القول».

أرسنال يستقبل تشلسي
يقص فريقا أرسنال وتشلسي
شريط عام  2018بمواجهة ديربي
في لندن ،هي األولى من بين ثالث
م ــواجـ ـه ــات ت ـج ـمــع بـيـنـهـمــا فــي
األسابيع األولى من العام الجديد.
وي ـل ـت ـقــي أرس ـ ـنـ ــال وتـشـلـســي
ال ـيــوم عـلــى اس ـتــاد اإلم ـ ــارات في
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ،ثم
يـلـتـقـيــان ف ــي م ـب ــارات ــي ال ــذه ــاب
واإليـ ــاب للمربع الــذهـبــي لكأس
رابطة المحترفين يومي العاشر
و 24يناير الجاري.

ً
غوارديوال :سيلفا سيعود عندما يكون جاهزا

أك ـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـن ــادي
مانشستر سيتي اإل نـكـلـيــزي،
اإلسباني جوسيب غوارديوال،
أن ــه يجهل مــوعــد ع ــودة العبه
دافيد سيلفا إلى المالعب ،وأن
«ق ــرار الــدفــع بــه فــي المباريات
سيتحدد بناء على جاهزيته».
وت ـق ــرر بـشـكــل م ـفــاجــئ عــدم
مـ ـش ــارك ــة ال ــاع ــب اإلسـ ـب ــان ــي،
لـ ـظ ــروف خ ــاص ــة ،ف ــي مـ ـب ــاراة
مانشستر سيتي أمام توتنهام
في  16ديسمبر الماضي.
وسافر سيلفا بعد ذلك إلى
إسـبــانـيــا ،لـكـنــه ع ــاد بـعــد أيــام
قليلة ،للمشاركة أساسيا في
مـبــاراة فريقه أمــام بورنموث،
ولعب المباراة كاملة .لكنه عاد
مرة أخرى للغياب عن اللقاء ين
األخـ ـي ــري ــن ل ـم ـت ـصــدر ال ـ ــدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي أمـ ـ ـ ــام ن ـي ــوك ــاس ــل
وكريستال باالس.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال عــن
الغياب المتكرر لسيلفا قائال:
ا لـحـيــاة الشخصية دا ئـمــا هي

برشلونة يلهث وراء كوتينيو
قالت صحيفة آس اإلسبانية،
أمــس ،إن نــادي برشلونة يتطلع
فــي الـعــام الـجــديــد إلــى الحصول
عـلــى خــدمــات الــاعــب الـبــرازيـلــي
فليبي كوتينيو ،نجم ليفربول
اإلنكليزي ،الــذي تكهنت وسائل
اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي األيـ ـ ــام
األخيرة باقترابه من أبواب النادي
الكتالوني.
وكانت شركة نايكي للمالبس
الرياضية ،أحــد رعــاة برشلونة،
ارت ـك ـب ــت خ ـطــأ ف ــادح ــا ق ـبــل أي ــام
ع ـن ــدم ــا أصـ ـ ـ ــدرت أح ـ ــد ق ـم ـصــان
الفريق لهذا الموسم يحمل اسم
كوتينيو.

وأث ـ ــار ت ـص ــرف «ن ــاي ـك ــي» غير
المفهوم دهشة المسؤولين في
برشلونة ،بعد أن قامت الشركة
األميركية بالتلميح إلــى اقتراب
ال ـن ـجــم ال ـب ــرازي ـل ــي م ــن الـتــوقـيــع
للنادي اإلسباني.
ورغــم ذلــك ،لم يتلق برشلونة
حتى اآلن ردا جديدا من ليفربول
حول مصير هذه الصفقة.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـ ـن ـ ــادي ال ـك ـت ــال ــون ــي
اس ـت ـعــداده لــدفــع القيمة المالية
ال ـت ــي يـطـلـبـهــا ل ـي ـفــربــول ،وال ـتــي
تقدر بـ  160مليون يــورو ،مقابل
التخلي عن كوتينيو ،لكي يتسنى
له الحصول على خدمات الالعب

هذا الشتاء ،على أن يؤجل البت
في صفقة ضم الفرنسي أنطوان
غريزمان حتى الصيف المقبل.
ووصـ ــل بــرشـلــونــة إل ــى اتـفــاق
نهائي مع كوتينيو في الصيف
ال ـمــاضــي ،يـقـضــي بــانـتـقــال نجم
مـنـتـخــب ال ـبــرازيــل إل ــى صـفــوفــه،
ب ـم ــوج ــب ت ـع ــاق ــد ي ـم ـتــد لـخـمــس
سنوات.
بيد أن ليفربول لم يعط الضوء
األخـ ـض ــر ب ـع ــد ل ــرح ـي ــل ال ــاع ــب،
وي ـبــدو أن الـسـبــب وراء ه ــذا هو
رغبة الـنــادي اإلنكليزي فــي رفع
قيمة الصفقة.
(د ب أ)

ويتطلع أرسنال إلى مواصلة
حملته الجيدة ال ـنــادرة والتي
ش ـه ــدت خ ـس ــارت ــه مـ ــرة واحـ ــدة
فقط في آخر خمس مواجهات
لــه مــع تشيلسي على مستوى
جميع المسابقات.
وف ــاز أرس ـنــال على تشلسي
 1-2ف ـ ــي مـ ــايـ ــو الـ ـم ــاض ــي فــي
نـهــائــي ك ــأس االتـ ـح ــاد ،ث ــم فــاز
ع ـل ــى الـ ـف ــري ــق ذاتـ ـ ــه ب ـضــربــات
الـجــزاء الترجيحية فــي مباراة
الـ ـ ــدرع ال ـخ ـيــريــة ف ــي اغـسـطــس
الماضي.
وان ـت ـهــت ال ـمــواج ـهــة األول ــى
بين الفريقين فــي ال ــدوري هذا
الموسم بالتعادل السلبي على
ملعب ستامفورد بريدج.
ويتفوق ارسنال في مجموع
ال ـمــواج ـهــات الـخـمــس األخ ـيــرة
على ملعب تشلسي حيث سجل

 15هدفا ،واهتزت شباكه مرتين
فقط.
ولم يخسر تشلسي مطلقا في
آخر خمس مباريات في الدوري،
ون ـج ــح ال ـف ــري ــق خـ ــال م ـبــارات ــه
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي اكـ ـتـ ـس ــاح س ـت ــوك
سيتي بخمسة أه ــداف دون رد
ليتقدم لوصافة جدول الترتيب.
ويدخل أرسنال المباراة وهو
في المركز الخامس بفارق سبع
نقاط خلف تشلسي بعد تعادله
مع وست بروميتش البيون 1-1
مساء األحد.
وبـ ـع ــد هـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،عـلــق
الفرنسي ارسـيــن فينغر المدير
ال ـف ـنــي الرسـ ـن ــال ع ـلــى األج ـن ــدة
ال ـمــزدح ـمــة لـفــريـقــه خ ــال فـتــرة
أعياد الميالد.
وجـ ـ ــاء ت ت ـصــري ـحــات فينغر
نظرا لحصول وست بروميتش

األه ــم مــن أي شــيء آخ ــر ،لذلك
ف ــإن ــه سـ ـيـ ـع ــود عـ ـن ــدم ــا ي ـك ــون
جاهزا ،وهذا ما يتعين علينا
فعله».
وسجل سيلفا هذا الموسم
خـ ـمـ ـس ــة أه ـ ـ ـ ـ ــداف وصـ ـ ـن ـ ــع 10
تمريرات حاسمة.
ُيـ ــذكـ ــر أن س ـي ـل ـفــا ع ـ ــاد إل ــى
مــديـنــة مــانـشـسـتــر اإلنـكـلـيــزيــة
ق ـ ـبـ ــل يـ ــوم ـ ـيـ ــن ،وان ـ ـ ـخـ ـ ــرط فــي
ت ــدريـ ـب ــات ف ــريـ ـق ــه ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
ل ـم ـبــاراتــه أم ــام وات ـف ــورد الـتــي
أقيمت أمس.
(د ب أ)

غوارديوال وسيلفا

جيزوس يؤكد أن إصابته «ليست سيئة»
وعــد الــاعــب الـبــرازيـلــي لـنــادي مانشستر سيتي االنكليزي غابريال
جيزوس ،بالعودة الى المالعب «في أسرع وقت ممكن» ،مؤكدا ان إصابته
في الرباط الجانبي للركبة «ليست سيئة» وال تتطلب عملية جراحية.
وكان الدولي الشاب البالغ من العمر  20عاما ،أصيب خالل المباراة بين
ناديه متصدر ترتيب الــدوري االنكليزي الممتاز لكرة القدم ،وكريستال
بــاالس السبت ،في آخــر يــوم من عــام  .2017وخــرج جيزوس من الملعب
باكيا ومتألما بشدة في الشوط األول.
وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ،إصابة زميل جيزوس
البلجيكي كيفن دي بروين بعد تدخل قاس ،مما دفع المدرب االسباني
جوسيب غوارديوال الى مطالبة الحكام بحماية الالعبين.
وفي تعليق عبر حسابه على انستغرام ،كشف جيزوس ليل أمس األول
أنه أجرى تصويرا «لركبتي اليسرى ،والتشخيص هو وجود إصابة صغيرة
في الرباط الجانبي» ،مضيفا «أشكر الله انها (االصابة) ليست سيئة جدا
وال تتطلب إجراء عملية جراحية» .ووعد الالعب «بالعودة في أسرع وقت
ممكن» .وأكد النادي ليل أمس األول طبيعة إصابة الالعب ،موضحا انه
«سيخضع لفحوص إضافية في األيام المقبلة لتحديد مدة غيابه».

كوتينيو

فالفيردي :العبونا يتنافسون ألقصى حد ...وميسي األفضل
أب ــرز الـمــديــر الـفـنــي لـبــرشـلــونــة ،إرنستو
ف ــال ـف ـي ــردي ،أن أك ـث ــر م ــا ل ـفــت ان ـت ـبــاهــه منذ
تولى تدريب البالوغرانا أن الفريق «تحركه
المنافسة» ،ألن العبيه «يتحلون بروح الفوز
والمنافسة ألقصى حد».
جاءت تصريحات فالفيردي خالل مقابلة
مــع قناة الـنــادي الكتالوني «بــرســا تــي فــي»،
حيث ّقيم الفترة الماضية مــن أول واليــة له
داخ ــل بــرشـلــونــة ورؤي ـت ــه لـبــدايــة ع ــام 2018
الجديد.
وق ــال ال ـمــدرب إن فــريــق بــرشـلــونــة مؤهل
ل ـل ـم ـنــاف ـســة ،وإن الع ـب ـيــه «مـ ـس ــؤول ــون» في
اللحظات التي تحسم فيها األلقاب ،موضحا
أن ال ـبــاوغــرانــا يختلف عــن ال ـفــرق األخ ــرى
ال ـتــي درب ـه ــا ،ألن ــه «يــوجــد هـنــا مـسـتــوى من
الفنيات وطريقة اللعب التي يجب الحفاظ
عليها دائما».

يذكر أن بداية فالفيردي مع البرشا لم تكن
موفقة ،بعد أن خسر مباراتي كالسيكو السوبر
المحلي أمام ريال مدريد ،ذهابا وإيابا ،ولكن
أداؤه بعدها كان متوازنا ،وحقق نتائج أكثر
من جيدة جعلته ينهي الدور األول من الليغا
في الصدارة بفارق  9نقاط عن مالحقه أتلتيكو
مدريد ،و 11نقطة عن فالنسيا الثالث.
ك ـم ــا ن ـج ــح ال ـ ـمـ ــدرب ال ـج ــدي ــد ف ــي ق ـي ــادة
برشلونة للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا ،الذي سيواجه فيه تشلسي االنكليزي،
وكذلك دور الـ 16لمسابقة كأس ملك إسبانيا،
الذي سيلتقي فيه مع سيلتا فيغو ،وهو اللقاء
الذي سيستهل به السنة الجديدة.
ً
وي ـض ــاف إل ــى ذل ــك أي ـض ــا فـ ــوزه ف ــي آخــر
مبارياته عــام  2017على غريمه التقليدي،
ريال مدريد ،على أرضه ،سانتياغو برنابيو،
بثالثية بيضاءّ ،
وسعت الفارق بينهما إلى

على يومين أكثر من فريقه قبل
مــواج ـه ـت ـه ـمــا م ـع ــا ،ك ـمــا حصل
تشلسي على يوم راحــة إضافي
قبل موقعة شمال لندن.
وقـ ــال فـيـنـغــر« :ال يـمـكــن منح
وسـ ــت بــروم ـي ـتــش خ ـم ـســة أي ــام
لالستعداد مقابل ثالثة أيام فقط
لنا» ،مضيفا« :مستعد للعب كل
يوم مادام األمر نفسه يسير مع
الخصم ،األمر غير طبيعي هكذا».
وتابع« :نواجه نفس المشكلة
م ــع تـشـلـســي ف ـقــد ل ـع ـبــوا قبلنا
بيوم».
ولـ ـ ــم ي ـت ـض ــح بـ ـع ــد إم ـك ــان ـي ــة
مشاركة صانع اللعب األلماني
مسعود اوزيــل مع أرسـنــال أمام
تشلسي بعد غيابه عن مواجهة
وست بروميتش بسبب اإلصابة
ف ــي ال ــركـ ـب ــة ،إذ أك ـ ــد ف ـي ـن ـغــر أن
«فرصته في المشاركة محدودة».

 14نقطة ،حيث يحل الميرينغي في المرتبة
الرابعة من الدوري المحلي.
وأكـ ــد فــال ـف ـيــردي ان «مـ ـب ــاراة الكالسيكو
كانت جيدة جدا من جانبنا ،خصوصا فيما
يتعلق بالنتيجة وال ــروح التي تحلينا بها.
لقد أمضينا عطلة أعياد ميالد طيبة ،واآلن
يتوجب علينا االستعدادا جيدا لهذا العام،
سيكون شهر يناير مكثفا».

تعويض رحيل نيمار
وذكــر المدير الفني ،كيف نجح فريقه في
تخطي لحظات صعبة مطلع موسم -2017
 2018الجاري ،في ظل مغادرة النجم البرازيلي
نـيـمــار إل ــى بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
عقب سيناريو مثير ،وإصابة الوافد الجديد
لتعويضه ،الفرنسي عثمان ديمبيلي ،فضال

عن الصورة السيئة التي ظهر بها البالوغرانا
في السوبر المحلي.
وقال إن ذلك «كان سبب إحاطة الفريق بروح
تشاؤمية ،ولكننا عرفنا كيف نـخــرج منها
ونتجاوز هــذه المحن ،ونحن سعداء بشكل
مسيرتنا حتى هذه اللحظة».
كما أعرب عن شعوره بالرضا عن الكيفية
التي يطبق بها الالعبون فلسفته الكروية:
«حين نفقد الكرة ننظم صفوفنا بطريقة ما،
وحـيــن نستعيدها تـكــون لنا طريقة أخــرى.
األهـ ــم أن ـنــا حـيــن نـهــاجــم ن ـكــون جـمـيـعــا في
ّ
الـهـجــوم ،وكــذلــك فــي ال ــدف ــاع ،وه ــذا مــا يولد
روح الفريق».
وع ـل ــق ف ــال ـف ـي ــردي ع ـلــى ال ـن ـق ــاش ال ــدائ ــر
بخصوص تحول أسـلــوب الفريق مــن خطة
 3-3-4إلى اللعب بأربعة العبين في الوسط،
وق ــال« :فــي الـنـهــايــة ،ال يتعلق األم ــر بكيفية

انتشارنا على أرض الملعب .لدينا أسلوب
لـعــب ال يمكننا الـتـخـلــي ع ـنــه ،فـنـحــن فريق
يسعى دائما لالستحواذ على الكرة ،ثم عن
طريق االستحواذ يسعى لخلق الفرص واللعب
في ملعب المنافس .كل ما أريده هو أن يلعب
الفريق بصورة جيدة».
وأضاف «ال يهمني أن نكون متفوقين
بـ 9نقاط أو  11أو  ،14بل يجب علينا أن
نظهر للمنافسين أننا ال نخطئ ،ألن ذلك
هو ما يرهقهم» .وكرر أيضا ما يفعله في
كل مؤتمر صحافي ،وهو اإلشادة بنجم
الفريق ،األرجنتيني ليونيل ميسي« :هو
أفضل العــب يمكن أن تجده في العالم،
وهــو األفضل الــذي يواجه المنافسة
بالطموح ،ويتمتع بأعلى مستوى
في المنافسة وااللتزام مع الفريق
والنادي».

جيزوس
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

سنة األكاذيب

أ .د .غانم النجار

عندما ترجمت كتاب "لـمــاذا يكذب ال ـقــادة؟" ،الــذي نشرته "عالم
المعرفة" السنة الماضية ،لم أكن أدرك أن سنة  ٢٠١٧ستحتل موقع
الصدارة في حجم األكاذيب وتنوعها .كنت حينها أالحظ بقلق تداخل
ً
وتأثير الكذب على السياسة ،حتى كاد الكذب يصبح جزءا ال يتجزأ
من الممارسة السياسية .ولذا يرد السياسي المحنك ،على اتهامه
ً
بالكذب ،بأنه ال يكذب أبــدا ،لكنه "يقتصد في قول الحقيقة" فيقول
نصفها ويصمت عن النصف اآلخر .سنة  ،٢٠١٧التي رحلت عنا قبل
أيام ،احتلت الصدارة في فنون وأنواع الكذب وأدواته ،حسب "بي بي
ً
ســي" فصارت ،بسبب زيــادة فعالية تكنولوجيا الفضاء ،جــزء ا من
الحياة اليومية للبشر ،بهدف أو بدون هدف ،فتحولت إلى ما يشبه
الوباء الذي يقضي على الحقيقة ،وانتشر كالنار في الهشيمFAKE( ،
 )NEWSمصطلح "األخبار الكاذبة".
وصــار الكذابون يتصدرون المراكز متفاخرين بكذبهم ،وتحول
ً
ذلك المصطلح "األخبار الكاذبة" مستخدما بكثافة من الذين يطلقون
األكاذيب كجزء من حياتهم اليومية ،فصرنا ال نعرف ما هي الحقيقة
ً
وما هي الكذبة .بل لم يعد ممكنا لنقاش أو جدل حول قضية عامة،
إال ويكون يوتيوب أو تويتر أو فيسبوك أو واتساب وغيرها حاضرة
فــي صلب الـنـقــاش ،إن لــم تكن الـبــادئــة فـيــه .بطبيعة الـحــال ،الكذب
موجود وحاضر ومستخدم منذ زمن طويل ،إال أن حضوره وتأثيره
الراهن فاق الماضي بمراحل .ومن المرشح أن تستمر هيمنة األخبار
المختلقة ،تغذيها حرب فضاء إلكتروني ،تقودها دول وجماعات
منظمة عبر جيوش إلكترونية ال يشق لها غبار ،واألمثلة على ذلك
كثيرة ،وربما أشهرها التحقيق المفتوح من تأثير األخبار الكاذبة
على االنتخابات األميركية من قبل الفضائيين الروس .حتى سلوك
البشر صار يمثل إشكالية كبرى ،فتحول الناس إلى وكــاالت أنباء
افتراضية ،فما إن تصلهم رسالة حتى يعيدوا إرسالها دون بذل أي
درجة من درجات التحقق ،وكأن مسؤوليتهم صارت إيصال المعلومة
ً
بأسرع وقت ،أو أنهم صار مطلوبا منهم تحقيق سبق صحافي.
ً
لنأخذ مـثــاال مــن آالف األمـثـلــة ،فــي  ٣يونيو دهـســت سـيــارة فان
المارة على لندن بريدج ،فقتلت  ٨أشخاص ،تم في اإلنترنت تداول
صــورة للمتهم بتنفيذ االعـتــداء ،ثم تم تــداول الـصــورة نفسها بعد
هجوم مماثل على مسجد فنزبري بارك بلندن في  ١٩يونيو ،وكذلك
تم تداولها عندما أطلق شخص أميركي النار على محتفلين بالس
ً
فيغاس ،وأودى بحياة  ٥٨شخصا في أكـتــوبــر ...والحقيقة هي أن
الصورة كانت للممثل الكوميدي األميركي سام هايد.
ربما يكون لدخول الرئيس األميركي ونزوله الساحة الفضائية
الكاذبة بقوة دور في تفوق سنة األكاذيب  ،٢٠١٧فهو ليس فاشنستا
ً
ً
ً
ً
أو ناشطا اجتماعيا أو مطربا مشهورا ،أو حتى شخصية دينية أو
سياسية منفردة ،بل هو رئيس أميركا ،وما يقوله حقيقة حتى لو
كان أكاذيب .رصدت "نيويورك تايمز" أن ترامب أطلق  ١٠٣أكذوبات
خالل عشرة شهور فقط ،بينما أطلق سلفه أوباما  ٨أكاذيب خالل
ثماني سنوات.
من المتوقع أن تزداد وتتعقد ظاهرة األخبار الكاذبة ،فهي سهلة
وفي متناول الكثيرين ،وتكلفتها أقل من الحرب التقليدية ،وفي كثير
من األحيان ال يعرف من الفاعل ،ولذا يمارسها كثيرون.
ماذا لو تم رصد األكاذيب التي يطلقها المسؤولون في منطقتنا،
وكشف الكثير من عوار تصريحاتهم؟ سؤال مفتوح نتركه لخيالكم.

باب

أدت م ــوج ــة ال ـص ـق ـي ــع ال ـتــي
تضرب كندا إلى تأجيل رحالت
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ،وإلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فــي
المطارات الرئيسة بالبالد ،وأثار
ذل ـ ــك غ ـض ــب ال ـ ــرك ـ ــاب ،وت ـس ـبــب
فــي حالة مــن الفوضى ،السيما
بسبب النقص غير المتوقع في
أع ـ ــداد ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وعـ ــدم إزال ــة
الجليد عن المدرجات بالسرعة
الكافية.
ومـنــذ ســاعــات الـفـجــر األول ــى

صالح القالب

إيران ...واصطفافات المنطقة!
ل ـمــواج ـهــة ك ــل ه ــذه ال ـت ـحــديــات ال ـت ــي تـهــدد
الـمـنـطـقــة وت ـض ـغــط ع ـلــى عـنـقـهــا ب ـقــوة وش ــدة
وهـمـجـيــة؛ فــإنــه الب ــد مــن ال ـم ـبــادرة الصطفاف
ت ـحــال ـفـ ٍّـي ع ــرب ـ ٍّـي ف ـع ـلـ ٍّـي ج ــدي ـ ٍـد ،م ــن دون ري ــاء
ً
وال نـفــاق ،وال وفـقــا لتلك المعادلة المكشوفة
(الخاسية)ْ :
"يعدي مع الذيب ويجفل مع الغنم"،
فـ ــاآلن ه ـنــاك ت ـه ــدي ــدات فـعـلـيــة لــأمــن الـقــومــي
ولتماسك الــدول العربية ،التي ال تــزال تتمسك
بعروبتها.
وبوضوح ،فإن هذه التهديدات ،إضافة إلى
التهديدات اإلسرائيلية ،هــي إيرانية وبأبعاد
ثأرية قديمة ال عالقة لها بالشيعة وال بالتشيع.
عـنــدمــا ال يـخـجــل بـعــض ك ـبــار المسؤولين
اإليرانيين مــن التفاخر بسيطرتهم على أربــع
ْ
عواصم عربية ،وعندما ُيلحقون بهم وببرامجهم
وبأطماعهم التوسعية واإللحاقية في هذا الوطن
العربي هــذا النظام البائس فــي دمـشــق ،نظام
بشار األس ــد ،والـقــوى واألح ــزاب المذهبية في
ُّ
و"التدرنات" الطائفية
العراق؛ كالحشد الشعبي
الـصـغـيــرة األخـ ــرى ،وبــالـطـبــع ح ــزب الـلــه الــذي
اعترف وكيله حسن نصرالله بــأن "صواريخه
وسالحه ورواتبه ومأكله ومشربه هو من الدولة

أجواء كندا مغلقة ومطاراتها فوضى
من يوم أمس األول نشرت شركة
"إير كندا" على مواقع التواصل
االجتماعي "تنبيه سفر" ،أخطرت
فيه مسافريها بإمكانية حصول
"تـغـيـيــرات دون رس ــوم إضافية
عـلــى ال ـح ـجــوزات" فــي الــرحــات
المغادرة من مطارات تورونتو
ومونتريال وكالغاري وأوتاوا.
وم ـ ــع م ـ ـ ــرور الـ ــوقـ ــت ازدادت
فـ ـت ــرات ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي ال ــرح ــات
ال ـ ـم ـ ـغـ ــادرة ،ل ـت ـصــل إل ـ ــى خـمــس

ساعات في بعض الرحالت ،وفق
مواقع المطارات.
وفي تورونتو ،تسببت الثلوج
فـ ــي ت ـع ـق ـي ــد ع ـم ـل ـي ــات ش ــرك ــات
الطيران ،وأدى ذلك إلى تأجيل أو
إلغاء نحو  500رحلة في مطار
ً
ب ـي ــرس ــون ،وف ـق ــا ل ـمــوقــع فــايــت
أويـ ـ ـ ــر ،ال ـم ـت ـخ ـصــص فـ ــي تـتـبــع
الرحالت.
(أ ف ب)

كاتب وسياسي أردني

اإلســامـيــة فــي إي ــران" ،وكــذلــك "الـحــوثـيــون" في
اليمن؛ فإن هذا يتطلب أن يكون هناك اصطفاف
مضاد يضم مصر والمملكة العربية السعودية
واألردن ،ودول الخليج العربي األخ ــرى كلها:
الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة
ً
اإلمارات العربية المتحدة ،وأيضا قطر.
كما يفترض أن موقع دول إفريقيا العربية
َّ
"الت ُّ
سرب"
هو هذا الموقع كذلك ،فعندما يصل
المذهبي اإليراني إلى بعض الدول المغاربية،
ْ
إن لــم يكن كلها ،ومعها مــا يسمى دول القرن
اإلفريقي؛ فهذا يعني أن على هــذه الــدول كلها
وبـ ـ ــدون اس ـت ـث ـنــاء أن تـعـلــن ح ــال ــة االس ـت ـن ـفــار
القصوى.
وحقيقة ،فــإن التحذير المبكر مــن "الـهــال
الشيعي" ،والمقصود الهالل اإليراني ،قد ثبتت
صحته وجديته ،والدليل هو هذا الذي نراه اآلن،
إذ هناك عمليات استيطان إيــرانــي في "القطر
العربي السوري" (في دمشق ،وبامتداد من باب
توما حتى المسجد األم ــوي فــي قلب الفيحاء
األموية) ،إضافة إلى االحتالل العسكري وإنشاء
البؤر المذهبية بأبعاد سياسية في العديد من
دول الوطن العربي.

إن هذا ليس من قبيل التجني ،على اإلطالق،
ً
ً
فكل مراهناتنا -عندما هرعنا خفافا وثقاال نحو
طهران حين أطاحت الثورة في عام  1979نظام
الشاه محمد رضا بهلوي -قد فشلت ،وثبت أن
أحالمنا تلك كانت وردية أكثر من اللزوم ،وأنه
بالتالي -ال يصح إال الصحيح ...والصحيح هوأن هذه الثورة التي تواجه مصيرها اآلن كانت
ً
تجديدا لألطماع الصفوية القديمة ،والحتالل
الـصـفــويـيــن ب ــدواف ــع قــوم ـيــة "ف ــارس ـي ــة" لـبــاد
النهرين ،وعلى نحو فيه الكثير من الشبه مما
هو قائم اآلن!
وهكذا ،فإن ما يجب التصدي له ،بكل وضوح
وصراحة وبــدون خجل وال وجــل ،هو أن هناك
ً
ً
طابورا خامسا في بعض دولنا العربية ،حتى
التي هي بدون أي لون طائفي ،وأن هذا الطابور
قد نشط في الفترة األخيرة ،لدفع هذه الدول في
اتجاه المحور اإليراني– الروسي ،على حساب
عالقاتها ببعض الدول الشقيقة ،التي كانت وال
تــزال ،والواضح أنها ستبقى ،الداعم ألشقائها
الذين هم بحاجة إليها.
وهنا ،فإن األمثلة كثيرة على هذا الصعيد،
وفي هذا المجال.

الملك ومنديله في «تل الفراعين»
عثرت البعثة المصرية العاملة
في منطقة تل الفراعين في محافظة
كـفــر الـشـيــخ (ش ـم ــال) عـلــى ج ــدران
مـصـنــوعــة م ــن ط ــوب الـلـبــن تـعــود
إلى عصور فرعونية مختلفة ،إلى
ج ــان ــب أج ـ ــزاء م ــن تـمــاثـيــل للملك
بسماتيك األول .وكشفت البعثة،
فــي بـيــان ،أمــس ،عــن عثورها على
أس ــاس ــات ل ـع ـمــوديــن م ــن الـحـجــر
الجيري ربما تكون أجزاء من صالة
أعمدة المعبد ،إضافة إلــى تمثال

من الحجر الجيري للملك بسماتيك
األول ( 663إلــى  609قبل الميالد)
ً
جالسا على كرسي العرش ويمسك
في يده اليمنى المنديل الملكي.
وع ـث ــرت الـبـعـثــة ع ـلــى ج ــزء من
تمثال ملكي يخلو من أي كتابات
ً
يــرجــح أن ي ـكــون "خ ــاص ــا بالملك
ً
ب ـس ـم ــا ت ـي ــك األول أ ي ـ ـ ـضـ ـ ــا  ،و ه ــو
م ـص ـنــوع م ــن ال ـغــران ـيــت األسـ ــود،
وي ـت ـم ـي ــز ب ــدق ــة الـ ـنـ ـح ــت وجـ ـ ــودة
(أ ف ب)
		
التفاصيل".

كالب تقيس مستوى
سكر البشر!

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

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

nashmi22@hotmail.com

ْ
ال ف ـت ـحــت الـ ـ ـب ـ ــاب ..إثـ ـ ِـبـ ــت ال ت ـهــاب
ْ
واح ِت ِمل ما جاك من عصف وهبوب
دام ع ـ ـ ــارف ل ـل ـه ــوا ال ـم ـج ـن ــون ب ــاب
ال انـصـحــوك تـتــوب ..إح ــذر ال تتوب
يــا "ق ــرار" الـصــوت مــا عندك "جــواب"
لو رفعت الصوت في الظلمه تذوب
ال ـ ـك ـ ــام الـ ـ ـح ـ ــر ..تـ ــدفـ ــع ل ـ ــه ح ـس ــاب
شخص ينوب
وتضحياتك ...مالها
ٍ
م ـ ــن سـ ـع ــى ل ـل ـع ــز ي ـص ـب ــر ل ـل ـح ــراب
ل ــو ض ـل ــوع ــه م ـ َـو ِّسـ ـم ــه ف ـي ـهــا ن ــدوب
السهالت مو قاوي الصعاب
ومن يبي َ ّ
ال ِي ــم ــن ــي ال ـن ـفــس عـ ـس ــرات ال ـ ــدروب
ت ــدري إن ال ـنــاس تـطــوى كالسحاب
والحوادث شمس ما تنوي الغروب
ودنيتك  -ال شك  -مو صفحة كتاب
ج ــزل ــة األل ـ ـ ـفـ ـ ــاظ ..مـ ــا ف ـي ـه ــا ع ـي ــوب!

توأمان ُولدا في عامين!
فـ ــي واق ـ ـعـ ــة غ ــريـ ـب ــةُ ،ولـ ــد
ت ــوأم ــان بــواليــة كاليفورنيا
األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ـكــن ف ــي عــامـيــن
مـخـتـلـفـيــن ،ب ــل ف ــي شـهــريــن
ً
ويومين مختلفين أيضا.
وذكرت صحيفة ديلي ميل،
أمس األول ،أنه وفق تقديرات
األط ـ ـبـ ــاء ،كـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع
أن ُيــولــد ال ـتــوأمــان خــواكـيــن
وإي ـت ــان ــا خ ـي ـس ــوس ،ف ــي 27
يناير .2018
لـ ـك ــن األم ب ــا غ ـت ـت ـه ــا آالم
الـ ـ ـ ــوالدة ل ـي ـلــة رأس ال ـس ـنــة،

فـ ـ ــو ض ـ ـ ـعـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـط ـ ـ ـفـ ـ ــل األول
خواكين الساعة  11:58مساء
 31ديسمبر  ،2017في حين
ُولـ ـ ــدت أخ ـت ــه الـ ـت ــوأم إي ـتــانــا
الساعة  00:16من صباح أول
يناير ُ ،2018ليولد كل منهما
في عام مختلف عن اآلخر.
(د ب أ)

بيض ثعابين في ملعب المدرسة
ذكر تقرير إخباري ،أمس ،أن حالة من الفزع أثيرت في مدرسة
أسـتــرالـيــة ،بـعــد أن تــم الـعـثــور عـلــى حـفــرة رمـلـيــة تـحـتــوي على
العشرات من بيض الثعابين في ملعب المدرسة.
وقال متطوعون من خبراء الحياة البرية ،إن البيض يعود إلى
ثاني أكثر الثعابين ُسمية في العالم ،وهو الثعبان البني الشرقي،
وتم العثور عليه أواخر الشهر الماضي بمدرسة في بلدة لوريتون
(نحو  400كيلومتر شمال سيدني).
وأفادت المتحدثة باسم هيئة "أستراليان وايلداليف نيدينغ
إيد" ،إيفيت أتلير ،بأن المتطوعين أمضوا ثالثة أيام يحفرون في
الملعب ،وكشفوا عن سبعة أعشاش مليئة ببيض الثعابين قبل
أسبوعين من الفقس.
وأشارت حديقة الزواحف األسترالية بموقعها اإللكتروني إلى
أن الثعبان البني الشرقي هو النوع المسؤول عن معظم الوفيات
الناجمة عن لدغ الثعابين في أستراليا.
وقامت هيئة "أستراليان وايلداليف نيدينغ إيد" بإزالة البيض
من الملعب.

وفيات

ليليت كلبة تشم رائحة مستويات الخطر لدى مرضى
الـسـكــري ،وقــامــت لـتــوهــا بجلب قميص (تـيـشـيــرت) كــان
ارت ــداه مــريــض سـكــري يعاني انـخـفــاض السكر فــي الــدم
(.)Hypoglycemia
وإذا رص ــدت ليليت ،وهــي مــن فصيلة كــاب الب ــرادور
ري ـتــري ـفــر ،إش ـ ــارات كـيـمـيــائـيــة ع ــن ان ـخ ـفــاض وش ـيــك في
مـسـتــوى الـسـكــر ل ــدى مــالـكـتـهــا ،قــامــت ،وف ــق مــا تـ َّ
ـدربــت،
بــاالس ـت ـجــابــة بـجـلــب ش ـ ــراب ح ـلــو لـمــالـكـتـهــا شـتـيـفــانــي
كالميت .وإذا أصبحت كالميت عاجزة عن الحركة ،فإن
ليليت ستقوم بالضغط بقدمها على زر إنذار كبير ،لطلب
المساعدة.
ويــؤدي مرض السكري إلى ارتفاع مستوى السكر في
الدم ( ،)hyperglycemiaالذي يتلف على مدار الوقت القلب
واألوعية الدموية والعينين والكلى واألعصاب.
ووفق منظمة الصحة العالمية ،هناك  422مليون بالغ
حول العالم مصابون به ،وهو مسؤول مباشرة عن وفاة
ً
نحو  1.6مليون شخص سنويا.
وهناك نوعان رئيسيان من السكري؛ النوع األول يشتهر
ً
بسكري اليافعين ،والنوع الثاني ،وهو األكثر شيوعا ،يسفر
في األغلب عن زيادة مفرطة في الوزن والخمول البدني.
ولتدريب الـكــاب ،تطلب الجهات المعنية مــن مرضى
السكري جمع قمصان ارتــدوهــا خــال أوقــات كانت فيها
مـسـتــويــات الـسـكــر بــالــدم طبيعية ،وأخ ــرى عـنــدمــا كانت
المستويات منخفضة.
ُيشار إلى أن تدريب الكلب ليشم رائحة مرضى السكري
ً
باهظ جدا .ففي والية شلسفيج-هولشتاين بشمال ألمانيا،
يتراوح السعر بين  3و 10آالف يورو.

www.aljarida.com

ّ
وضاح

عبدالله عواد بنيه الياتي البركه

 53عاما ،شيع ،الرجال :أبوحليفة ،ق ،2ش سالم صباح السالم
الصباح (الطريق الساحلي) ،م5
النساء :مبارك الكبير ،ق ،3ش ،33م ،10ت50013900 :

علي حسين محمود الكندري

 87عاما ،شيع ،حطين ،ق ،1ش ،13م ،28ت99665594 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:18

العظمى

19

الشروق

06:43

الصغرى

07

الظهر

11:52

أعلى مد

ً
 01:40ظ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:43

المغرب

05:02

ً
أدنى جزر  07:05صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:04

 06:53م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

