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«السكنية» :ننسق مع الجهات
الحكومية إلزالة العوائق

بوشهري طلبت تقارير دورية عن متطلبات المشاريع السيما من «الدفاع» و«الكهرباء»
• المؤسسة في اجتماع دائم برئاسة الوزيرة لمتابعة تنفيذ المقاولين أعمالهم
يوسف العبدالله

ً
ت ـف ــاع ــا م ــع م ــا ن ـشــرتــه "الـ ـج ــري ــدة" على
صـفـحـتـهــا األولـ ـ ــى أم ـ ــس ،أك ـ ــدت الـمــؤسـســة
الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية أن وزي ــرة الــدولــة
لـ ـش ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان وزي ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
ال ـخــدمــات د .ج ـنــان بــوش ـهــري وج ـهــت منذ
توزيرها إلى ضرورة التنسيق مع الجهات
الحكومية المعنية إلزالة أي عوائق خارجة
عن إرادة المؤسسة قد تواجه إنجاز تنفيذ
المشاريع.
وأكدت المؤسسة ،في بيان لها ،حرصها
ال ـ ـتـ ــام ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ال ـ ــوح ـ ــدات اإلس ـك ــان ـي ــة
لـلـمــواطـنـيــن م ــن خ ــال تـنـفـيــذ م ــا تضمنته
الخطة اإلنمائية الثانية للدولة ،من إنشاء

ثالث مدن جديدة هي :المطالع ،وجنوب سعد
العبدالله وجنوب صباح األحمد.
وأضـ ــافـ ــت أن هـ ـن ــاك م ـش ــاري ــع إ ًس ـكــان ـيــة
ضخمة تــم توقيع عقودها مــؤخــرا لضمان
اس ـت ـمــرار تــوزيــع ال ــوح ــدات خ ــال الـسـنــوات
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ض ـ ـمـ ــن خ ـ ـطـ ــة ط ـ ـمـ ــوحـ ــة ل ـت ـل ـب ـيــة
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
الـتــوزيـعــات مرتبطة بانتهاء الـشــركــات من
ت ـن ـف ـيــذ ال ـت ــزام ــات ـه ــا ال ـت ـع ــاق ــدي ــة بـتـخـطـيــط
وتصميم المدن وتسليمها لـ«السكنية».
ول ـف ـت ــت ال ـم ــؤس ـس ــة إل ـ ــى أنـ ـه ــا فـ ــي حــالــة
اج ـت ـمــاع دائـ ــم بــرئــاســة ال ــوزي ــرة بــوشـهــري
لمتابعة المشاريع القائمة وعمليات تنفيذ

المقاولين لتفادي أي تأخير فــي التسليم،
الفـتــة إلــى أن الــوزيــرة حريصة على إيجاد
حلول مدروسة ألي إشكاليات قد تطرأ عند
تنفيذ المشاريع التي تتم على قدم وساق.
وأوضحت أن الــوزيــرة طلبت رفــع تقارير
دور يـ ــة عــن تنفيذ ا لـمـشــار يــع والمتطلبات
الـتــي تحتاج إليها مــن الـجـهــات الحكومية
األخ ــرى ،السيما وزارت ــي الــدفــاع والكهرباء
والماء ،لضمان إنجازها وتوزيع ما فيها من
ً
وحدات مستقبال.

●

هنأ سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صباح األحمد ،في اتصال هاتفي،
رئ ـيــس األركـ ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن م ـح ـمــد ال ـخ ـضــر
بنجاته والوفد المرافق إثر ارتطام
مروحيتهم العسكرية بمجموعة
من األشجار قبيل عشرات األمتار
من مكان هبوطها بمنطقة سيليت
في بنغالدش.
كـ ـم ــا ت ـل ـق ــى الـ ـف ــري ــق ال ـخ ـضــر
اتـ ـص ــالـ ـي ــن م ـم ــاث ـل ـي ــن مـ ــن سـمــو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو

خالد الفاضل

واف ــق مجلس الـ ــوزراء خ ــال اجـتـمــاعــه أمــس
على مشروع مرسوم بتعيين د .عبدالكريم تقي
ً
ً
مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل
ً
ً
وزارة ،فضال عن اعتماده مرسوما بتعيين د.
ً
خالد الفاضل وكيال لوزارة التجارة ،إضافة إلى
ً
ً
تعيين د .حمود فليطح مديرا عاما للهيئة العامة
للرياضة بدرجة وكيل وزارة.
وال ـف ــاض ــل خــريــج كـلـيــة ال ـه ـنــدســة وال ـب ـتــرول
بجامعة الـكــويــت عــام  ،1996تخصص هندسة
ً
كيميائية ،ويحمل ماجستيرا في هذا التخصص
م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ع ــام  ،2001إل ــى جــانــب
دكتوراه في التخصص ذاته عام  ،2005ويشغل
منصب مساعد نائب مدير الجامعة لمركز التقييم
وال ـق ـيــاس ،كـمــا شـغــل منصب العميد المساعد
للشؤون الطالبية بنفس الكلية.
03

ً
الشيخ جابر المبارك ،فضال عن
كبار المسؤولين.
وإثر نجاته من الحادث ،طمأن
ال ـخ ـض ــر ال ـج ـم ـي ــع إل ـ ــى ســام ـتــه
والوفد المرافقَّ ،
وبين أن الحادث
نـجــم عــن الـضـبــاب الكثيف الــذي
حجب الرؤية ،مما دفع المروحية
ً
إلى الهبوط االضطراري ،مضيفا
أنه سيواصل برنامج الزيارة حتى
ً
موعد عودته غدا.
و«الـجــريــدة» إذ تهنئ الخضر
وال ــوف ــد ال ـمــرافــق بـســامـتـهــم من
ً
هذا الحادث ،تتمنى لهم جميعا
العودة سالمين إلى أرض الوطن.

٠٢

٠٥
«اإلطفاء» :الروبوت
والدراجات وآليات تهوية
األنفاق تدخل الخدمة قريبًا

دوليات

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية أن الدفعة األولى من المكلفين أداء
الخدمة العسكرية ستلتحق بمقراتها مساء السبت المقبل بعدما
أنهت اإلجراءات المطلوبة في عمليتي التسجيل وااللتحاق.
وقــالــت مديرية التوجيه المعنوي والـعــاقــات العامة 02

طائرة الخضر كما بدت بعد الحادث أمس

09

فشل بيع الـ%11
من «المال» لشح
السيولة وانعدام
التمويل
11

09

انطالقة  ...2018األسهم األميركية
متفائلة بالعام الجديد
12

مخابرات كردية منزوعة السالح
تضمن أمن كركوك
●

بغداد  -محمد البصري

بعد نحو  ١٠أسابيع على دخول القوات العراقية
مدينة كركوك المتنازع عليها مع األكراد ،وانسحاب
ق ــوات البيشمركة الـكــرديــة ،نجحت ق ــوات النخبة
التابعة لـبـغــداد ،بفضل سمعة حسنة وانضباط
وتدريب نادر وخبرات متراكمة خالل الحرب ضد
تنظيم داعــش ،في حفظ االستقرار إلــى حد كبير،
ً
وض ـمــان ال ـه ــدوء فــي الـمـحــافـظــة ال ـتــي تـعــد مــركــزا
ً
ً
مهما في صناعة النفط ،وموطنا لثقافات متنوعة
ً
ً
ً
إســامـيــا ومسيحيا وخـلـيـطــا لـلـغــات التركمانية
والعربية والكردية.

ً
ً
وتـمـثــل ه ــذه الـمــديـنــة ع ـنــوانــا كـبـيــرا فــي الـنــزاع
ً
القومي منذ الخمسينيات ،إذ كانت مركزا لألتراك
ال ـم ـق ـي ـم ـيــن فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق م ـن ــذ ال ـع ـه ــد ال ـع ـث ـم ــان ــي،
والـمـحــاطـيــن ب ـح ــزام ق ــروي زراعـ ــي م ــن ال ـع ــرب في
جنوبها واألكراد في شمالها ،لكن صناعة النفط في
ً
ً
القرن الماضي وازدهار المدينة اقتصاديا وثقافيا،
غـيــرا بنيتها السكانية إل ــى حــد كبير ووضـعــاهــا
كمدينة مختلطة على خــط الـصــراعــات السياسية
والحروب القومية.
وب ـعــد االسـتـفـتــاء عـلــى االس ـت ـقــال ،ال ــذي نظمه
األكراد نهاية سبتمبر الماضي ،قررت بغداد إعادة
السيطرة على المناطق المتنازع عليها 02

إيران :تظاهرات مؤيدة لخامنئي واالحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني
• «الحرس»« :الفتنة» انتهت • ترامب :سنساعد بالوقت المناسب
●

محليات

دفعة المجندين األولى السبت

اقتصاديات
تقرير
اقتصادي نجاح ضريبة القيمة المضافة في «خلجنتها» ...ال استنساخها

صعود مؤشرات البورصة
بقيادة «كويت »15

مجلس الوزراء :االستعانة
بالخبرات الصينية لتنمية
الجزر و«الحرير»

ناصر الصباح بحث التعاون
العسكري مع نظيره
البريطاني

جنان بوشهري

محمد الشرهان

٠٣

الثانية

نجاة رئيس األركان من حادث
ارتطام مروحية في بنغالدش

ً
الفاضل وكيال لـ «التجارة»
ً
وتقي مديرا لهيئة الصناعة
وفليطح لـ«الرياضة»

محليات

طهران  -ةديرجلا

•

خ ــرج ــت ت ـظ ــاه ــرات م ــؤي ــدة لـلـنـظــام
ً
اإليراني ،وتحديدا للمرشد األعلى علي
خامنئي ،أمــس ،فــي عــدة مــدن إيرانية،
ً
وخصوصا تلك التي شهدت احتجاجات
مـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ،فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـه ـ ــت ح ــرك ــة
االحتجاجات الشعبية أسبوعها األول.
وش ـ ـهـ ــدت عـ ـ ــدة مـ ـ ــدن إي ــرانـ ـي ــة لـيــل
ال ـثــاثــاء  -األربـ ـع ــاء ت ـظ ــاه ــرات ،تخلل
ب ـع ـض ـهــا أع ـ ـمـ ــال عـ ـن ــف ،وخـ ــاصـ ــة فــي
أص ـف ـه ــان ،م ـمــا أدى إلـ ــى ارتـ ـف ــاع عــدد
القتلى إلى  ،23في حين منعت الشرطة،

مــدعــومــة بالباسيج وال ـحــرس الـثــوري
المحتجين ،من التجمع .ودعت السلطات
إل ــى تنظيم ت ـظــاهــرات مــؤيــدة ضخمة
ً
غدا الجمعة.
وبينما انتشر «الحرس الثوري» في
محافظات أصفهان ولرستان وهمدان،
أكــد قائده ،محمد علي جعفري ،أن 15
ً
ً
ألفا فقط شاركوا في التظاهرات ،معلنا
انتهاء «فتنة .»2017
ً
في غضون ذلــك ،أبــدت تركيا تأييدا
ً
واضحا للنظام اإليراني ،خالل مكالمة
أج ــراه ــا الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
إردوغـ ــان مــع نظيره اإليــرانــي 02

22
ترامب لزعيم كوريا
الشماليةّ :
لدي زر نووي أكبر

دوليات

22
بيروت تمنح أصحاب
األمالك الخليجيين حق
كفالة عمالهم

رياضة

٢٤

متظاهرون إيرانيون مؤيدون للنظام يحملون صور خامنئي وأعالم «حزب الله» أمس (ارنا)

الصحف اإلماراتية
والعمانية تتغنى بالتأهل

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير يهنئ الخضر بنجاته من حادث المروحية في بنغالدش
سموه استقبل وزير الدفاع البريطاني ...ورئيس األركان يشكر مبادرات االطمئنان عليه والوفد المرافق
اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر
بيان صباح أمس سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
بحضور سمو ولي العهد ،النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ال ـص ـبــاح
ووزيــر الــدفــاع بالمملكة المتحدة
غافين ويليامسون والوفد المرافق
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
ح ـضــر ال ـم ـقــاب ـلــة وزيـ ــر ش ــؤون
ال ـ ــدي ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي
الجراح.

تهنئة لصاحب السمو من الغانم
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد رسالة تهنئة
من رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم هنأه فيها باسمه وباسم أعضاء
المجلس بالعام الجديد ،الذي تزامن مع بداية عضوية الكويت في
ً
ً
مجلس األمن الدولي لعامي « 2019 - 2018الذي يعد إنجازا مشرفا،
وسياسة حصيفة ،وثمرة جهد متواصل لسموكم».
وقد بعث صاحب السمو برسالة شكر جوابية أعرب فيها عن بالغ
شكره وتقديره على ما عبر عنه وأعضاء مجلس األمــة عن خالص
ً
التهنئة معربا سموه عن التطلع ألن يكون هذا العام عام خير ورخاء
على وطننا العزيز ،يتحقق فيه المزيد مما ينشده الوطن من رقي
وت ـطــور وازده ـ ــار ،وتـسـمــو فـيــه مكانته الـمــرمــوقــة والمستحقة في
المجتمع الدولي إلى العلياء.

ف ــي مـ ـج ــال آخ ـ ــر ،أج ـ ــرى سـمــو
ً
ً
األمـ ـي ــر اتـ ـص ــاال هــات ـف ـيــا بــرئـيــس
األركـ ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
الركن محمد الخضر هنأه خالله
ب ـس ــام ـت ــه وم ــراف ـق ـي ــه م ــن ح ــادث
ال ـه ـبــوط االضـ ـط ــراري لـلـمــروحـيــة
التي كانت تقله ومرافقيه بمنطقة
سيليت في بنغالدش بسبب حجب
الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.
وأجرى سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك اتـصــالـيــن
مماثلين.
وأعـ ـلـ ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع ام ــس
س ــام ــة رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان وال ــوف ــد
المرافق له بعد تعرض المروحية
ال ـتــي تـقـلــه ل ـح ــادث خ ــال زيــارتــه
الرسمية لبنغالدش.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ل ـ ـمـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـت ــوجـ ـي ــه
الـمـعـنــوي وال ـعــاقــات الـعــامــة الــى
إن ال ـم ــروح ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــل رئ ـيــس
األركــان العامة والوفد المرافق له
خالل زيارته لبنغالدش تعرضت
ل ـ ـحـ ــادث أث ـ ـنـ ــاء ع ـم ـل ـيــة ه ـبــوط ـهــا
ف ــي مـنـطـقــة سـيـلـيــت ح ـيــث حجب
الضباب الكثيف رؤيــة الطيار ما
أدى الحتكاك المروحية باألشجار
وهبوطها قبل الموقع المخصص
لذلك.
وشددت على أنه لم يتم تسجيل

ً
صاحب السمو مستقبال وزير الدفاع البريطاني أمس
س ــوى خ ـســائــر م ــادي ــة وإص ــاب ــات
طـفـيـفــة ألح ــد ال ـمــراف ـق ـيــن وق ــد تم
التأكد من سالمة الجميع مضيفة
أن رئيس األرك ــان اتصل بالنائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ال ـص ـبــاح
وكذلك بنائب رئيس األركان الفريق
الركن عبدالله النواف مؤكدا سالمة
الجميع.

الخضر مطمئنا
بـ ــدوره شـكــر الـخـضــر فــي بيان
ل ــه امـ ــس ص ــاح ــب ال ـس ـمــو وسـمــو

ً
الخضر لـ ةديرجلا :.سنكمل الزيارة ونعود غدا

●

محمد الشرهان

قال رئيس األركــان العامة للجيش الفريق
الركن محمد الخضر لـ«الجريدة» ،إن الحادث
وقــع للمروحية ،الـتــي أقلته والــوفــد المرافق
له خالل زيارته الرسمية إلى بنغالدش ،عند
الساعة التاسعة من صباح أمــس ،من إحدى
القواعد العسكرية فــي منطقة دكــا العاصمة
إل ــى مـنـطـقــة أخـ ــرى ه ـن ــاك تـسـمــى «سـيـلـيــت»
وهي جولة معدة ضمن برنامج زيــارة الوفد
العسكري الكويتي.

ولـفــت الخضر إلــى أن هــذه المنطقة تبعد
حــوالــي الـســاعــة بــالـطــائــرة عــن العاصمة دكا
وكان يرافقه الوفد العسكري الكويتي ،إضافة
إلى ضباط بنغاليين.
ً
وأضــاف أنــه على بعد حوالي  50مترا من
موقع هبوط الطائرة أحسسنا بوجود خلل
ما بالمروحية بسبب الضباب الكثيف ،ومن
ً
ثم ارتطمت ب ــاألرض ،مشيرا إلــى أنــه بمجرد
وقوع االرتطام توجه إلينا الجنود البنغاليون،
الذين كانوا يستعدون الستقبالنا ،وكسروا
ب ــاب ال ـطــائــرة وأخــرجــونــا منها ولـلــه الحمد

ولــي الـعـهــد ورئـيــس الـ ــوزراء على
مبادرتهم لالطمئنان عليه وعلى
افراد الوفد المرافق  ,وقال الخضر
فــي تـصــريــح لــه ام ــس «نـحـمــد الله
عز وجل على سالمة جميع أعضاء
ال ــوف ــد ال ـع ـس ـكــري ال ـم ــراف ــق وذل ــك
إثــر تعرض المروحية التى كانت
تـقـلـنــا إل ــى مـنـطـقــة سـيـلـيــت أثـنــاء
عملية هبوطها لحادث أسفر عن
إرتطامها بمجموعة من األشجار
ق ـب ـيــل وص ــول ـه ــا لـ ـم ــدرج ال ـه ـبــوط
 ،وذل ـ ــك ب ـس ـبــب ك ـث ــاف ــة ال ـض ـبــاب
وإنخفاض الرؤية  ،ولله الحمد لم
تكن هناك إصابات تذكر والجميع

بخير» اض ــاف «إنـنــي ألنتهز هذه
الفرصة ألرفع لمقام صاحب السمو
أمير البالد المفدى القائد األعلى
لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة أسـ ـم ــى آي ــات
الشكر والتقدير على مبادرة سموه
الكريمة واألبوية باإلطمئنان علينا
ومــرافـقـيـنــا  ،مبتهال لـلـبــاري جل
وعال أن يحفظ سموه ويديم عليه
مــوفــور الصحة والـعــافـيــة  ،وهــذه
الـبــادرة ليس بغريبة على سموه
فهو والد الجميع وقائدنا».
وقــال «كما أتـقــدم بأسمى آيــات
الشكر والتقدير لسمو ولي العهد
عـلــى م ـبــادرتــه الـكــريـمــة واألب ــوي ــة

االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان ع ـل ـي ـن ــا وم ــراف ـق ـي ـن ــا
سائال المولى عز وجل أن يحفظه
ويرعاه ويديم عليه موفور الصحة
والعافية  ،و كــذ لــك الشكر لرئيس
مجلس األمة وسمو رئيس مجلس
ال ــوزراء والشكر مــوصــول للنائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ال ـص ـبــاح
ع ـل ــى م ـت ــاب ـع ـت ــه وإهـ ـتـ ـم ــام ــه ف ــور
وقــوع الـحــادث واإلطمئنان علينا
ً
جـمـيـعــا  ،وال ـش ـكــر ك ــذل ــك لجميع
ال ــوزراء  ،ورؤســاء األركــان بالدول
الـشـقـيـقــة وال ـص ــدي ـق ــة  ،ول ـل ـنــواب
وجميع الشخصيات  ،ومنتسبي

ال ـج ـيــش وإل ـ ــى ال ـش ـعــب الـكــويـتــي
األصيل ولكافة من بــادر بالسؤال
واالط ـم ـئ ـنــان علينا الــذيــن تــوالــت
إت ـص ــال ـت ـه ــم تـ ـب ــاع ــا لــإط ـم ـئ ـنــان
ً
والتهنئة بالسالمة  ،سائال المولى
عز وجل أن يحفظ الجميع من كل
مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة
لصاحب السمو وسمو ولي العهد
وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وك ـ ــان رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان وال ــوف ــد
المرافق له قد غادروا البالد صباح
االثنين الماضي في زيارة رسمية
لبنغالدش.

الوفد المرافق لرئيس األركان

لــم يصب أي مــن أعـضــاء الــوفــد جــراء الحادث
ً
وكانت اإلصابات كدمات بسيطة جدا.
وذ كــر الخضر أن المسؤولين البنغاليين
وفروا طواقم طبية في موقع الحادث وتولوا
ع ـم ـل ـيــة ت ــأم ـي ــن أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد والـ ـت ــأك ــد مــن
ً
سالمتهم ،موضحا أن الوفد العسكري المرافق
له سوف يكمل برنامج الزيارة المقرر ،حتى
العودة إلى البالد صباح غد الجمعة.

الخضر وبعض افراد الوفد المرافق عقب الحادث

ضم الوفد المرافق لرئيس األركان أثناء سقوط المروحية،
رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور المزيدي،
وآمر كلية مبارك العبدالله للقيادة واألركان المشتركة اللواء
الركن بحري عبدالله دشتي ،وآمر القوة البحرية اللواء الركن
بحري خالد الكندري ،ومعاون رئيس األركان لهيئة اإلمداد
والتموين العميد الركن علي الشنفا ،ومدير شؤون مكتب
رئيس األركان العامة للجيش العميد الركن نعمان الراشد،
ومدير طبابة القوات  -هيئة الخدمات الطبية العقيد د .وليد
الياسين ،ورئيس فرع العقود الخاصة العقيد الركن علي
البصري ،ومساعد الملحق العسكري في بنغالدش المقدم
الركن زيد العليان.

ناصر الصباح بحث التعاون العسكري مع نظيره البريطاني

استقباالت ولي العهد

ويليامسون :نرحب بدور الكويت في فض النزاعات اإلقليمية والوساطات بين الفرقاء

ً
ولي العهد مستقبال الجراح أمس
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد.

كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل ايضا نائب رئيس مجلس األسرة
الحاكمة الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج.

بـ ـح ــث الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
أمس ،بقصر بيان ،مع وزير الدولة
لشؤون الدفاع البريطاني جافين
ويليامسون ،والــوفــد الـمــرافــق له،
أوجه التعاون المشترك.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـت ــوجـ ـي ــه
الـ ـمـ ـعـ ـن ــوي وال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـع ــام ــة
ب ــال ــوزارة ،فــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،إن
الشيخ ناصر الصباح أشاد بعمق
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بـيــن الـبـلــديــن
ال ـصــدي ـق ـيــن ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه تم
خ ــال الـلـقــاء مـنــاقـشــة أه ــم األم ــور
وال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ذات االهـ ـتـ ـم ــام
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،السـ ـيـ ـم ــا ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بـ ــال ـ ـجـ ــوانـ ــب الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وس ـب ــل
تعزيزها وتطويرها.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
األركـ ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
ال ــرك ــن ع ـبــدال ـلــه الـ ـن ــواف ،وسـفـيــر
ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة ل ـ ــدى ال ـب ــاد

العتيبي :انضمام الكويت إلى مجلس األمن
إنجاز كبير للسياسة الخارجية

التركيز على
البعد اإلنساني
ومنع النزاعات
وتحسين
أداء المجلس
والدبلوماسية
الوقائية

أكد مندوب الكويت الدائم لدى
األ مــم المتحدة السفير منصور
العتيبي امس ان انضمام الكويت
ل ـم ـج ـلــس االم ـ ــن ي ـع ـت ـبــر إن ـج ــازا
كـ ـبـ ـي ــرا ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الكويتية وهــو المعني بصيانة
السلم واالمن الدوليين.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي ف ــي تـصــريــح
لـ"كونا" بمناسبة بدء عمل الكويت
في مجلس االمن كعضو غير دائم
لعامي  2018و 2019ان أولويات
الكويت خالل العضوية ستتركز
فـ ــي أرب ـ ـعـ ــة م ـ ـحـ ــاور هـ ــي ال ـب ـعــد
اإلنساني ومنع نشوب النزاعات
وتحسين أساليب عمل المجلس
اضافة الى الدبلوماسية الوقائية.
وأضاف العتيبي ان "الوصول
ل ـع ـض ــوي ــة م ـج ـل ــس االم ـ ـ ــن لـيــس
بــاالمــر الـسـهــل وذل ــك بـسـبــب قلة
أعضائه والبالغ عددهم  15عضوا
لذلك يتطلب االمر الحصول على
اغـلـبـيــة ثـلـثــي أصـ ــوات الجمعية
العامة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ان اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز األه ـ ــم
واالب ـ ـ ــرز ه ــو م ــا س ـي ـتــم تحقيقه
خــال فترة العضوية السيما ان
المجلس يتابع حاليا مسؤوليات
كـ ـبـ ـي ــرة وق ـ ـضـ ــايـ ــا تـ ـه ــم وت ـم ــس
الـ ـك ــوي ــت اذ ان اغـ ـل ــب ال ـق ـضــايــا

الـ ـم ــدرج ــة ع ـل ــى جـ ـ ــدول االعـ ـم ــال
تـ ـعـ ـن ــى بـ ـ ــالـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة م ـثــل
فلسطين واليمن وسورية والعراق
وهــي قـضــايــا تـمــس امــن الكويت
والمنطقة بشكل عام.
وبـ ـي ــن ال ـع ـت ـي ـبــي ان ع ـضــويــة
مـ ـجـ ـل ــس االمـ ـ ـ ـ ــن تـ ـعـ ـتـ ـب ــر م ـه ـمــة
الب ـ ـ ـ ــراز دور الـ ـك ــوي ــت ودع ـم ـه ــا
ل ـلــدب ـلــومــاس ـيــة ال ــوق ــائ ـي ــة وح ــل
ال ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات بـ ــال ـ ـطـ ــرق ال ـس ـل ـم ـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــائـ ــل
اإلنـســانـيــة ال ـتــي لـهــا انـعـكــاســات
ع ـل ــى ال ـس ـل ــم واالمـ ـ ـ ــن ال ــدول ـي ـي ــن
السـيـمــا ان كــل ازم ــة تـفــرز أزم ــات
إن ـس ــان ـي ــة ت ـت ـم ـثــل فـ ــي م ــوض ــوع
ال ـن ــازح ـي ــن داخ ـل ـي ــا والــاج ـئ ـيــن
وعدم وصول المساعدات والمواد
اإلنسانية للمحتاجين.
و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـل ـ ــى ان ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
س ـت ـض ـط ـل ــع خ ـ ـ ــال ع ـض ــوي ـت ـه ــا
ب ـم ـج ـلــس االم ـ ــن بـمـســؤولـيــاتـهــا
ب ـجــديــة وس ـت ـت ـع ــاون م ــع جـمـيــع
األعضاء في انجاز مجلس االمن
لمهامه ومسؤولياته مؤكدا انها
من اشد المؤيدين والمدافعين عن
ميثاق األم ــم المتحدة والـقــانــون
ال ــدول ــي واه ـ ــداف وم ـب ــادئ األم ــم
المتحدة وستستمر في دعم هذا
التوجه.

مايكل دافنبورت ،وعدد من أعضاء
مجلس الدفاع العسكري.

مكافحة اإلرهاب
مــن جـهـتــه ،أش ــاد وزي ــر الــدفــاع
ال ـبــري ـطــانــي ب ــال ــدور ال ـم ـهــم ال ــذي
تقوم به الكويت في المنطقة ،عبر
مشاركتها الرئيسية في التحالف
الدولي لمكافحة ما يسمى تنظيم
الدولة اإلسالمية "داعش" اإلرهابي.
وأشار ويليامسون في تصريح
ل ـ ــ"كـ ــونـ ــا" إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور اإلنـ ـس ــان ــي
للكويت ،باعتبارها إحــدى الــدول
الـمــانـحــة الــرئـيـسـيــة لـلـمـســاعــدات
اإلنسانية.
وأكد ترحيب بالده بما تقوم به
الكويت من دور محمود في فض
الـنــزاعــات االقليمية والــوســاطــات
ً
بين الفرقاء خصوصا بعد شغلها
ً
مقعدا غير دائــم في مجلس األمن
للعامين  2018و.2019

ً
النائب األول مستقبال وزير الدفاع البريطاني أمس
وقال إن هذه الزيارة تعد بمنزلة
فرصة مهمة للبناء على العالقات
الــدفــاعـيــة الـمـمـتــازة بـيــن المملكة
ال ـم ـت ـحــدة وال ـك ــوي ــت ،بــاعـتـبــارهــا
ً
جزءا من العالقات الثنائية الوثيقة
والودية بين البلدين.
وهنأ ويليامسون الشيخ ناصر

دفعة المجندين األولى...
ً
ً
بالجيش ،في بيان رسمي ،إن الهيئة ستعقد ،اليوم ،مؤتمرا صحافيا
في مبنى نادي ضباط الجيش للحديث عن الدفعة األولى من المجندين
وإج ــراء ات دخولهم وتدريباتهم ،وكــذلــك اإلج ــراء ات القانونية التي
ستتخذ ضد المتخلفين عن االلتحاق.

مخابرات كردية منزوعة السالح...

منصور العتيبي

واعــرب عن امله في ان تساهم
دولة الكويت من خالل عضويتها
بـ ـمـ ـجـ ـل ــس االمـ ـ ـ ـ ـ ــن ورئـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــا
للمجلس لـشـهــر ف ـبــرا يــر المقبل
فــي الـمـســاهـمــة فــي تــوفـيــر االمــن
واالس ـت ـق ــرار السـيـمــا بـيــن ال ــدول
العربية واإلسالمية.
يــذكــر ان مجلس األم ــن يتألف
من  15دولة بينها  10دول اعضاء
ب ــاالن ـت ـخ ــاب إض ــاف ــة إلـ ــى خمس
دول دائمة العضوية تتمتع بحق
ال ـن ـق ــض (فـ ـيـ ـت ــو) هـ ــي الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة وبــري ـطــان ـيــا وفــرن ـســا
والصين وروسيا.

مــع كــردسـتــان ،وهــي مساحات شاسعة تمتد مــن شمال بـغــداد حتى
جنوب أربيل والسليمانية ،وأبرز تلك المناطق كانت كركوك بحقول
ً
نفطها المهمة وتعقيداتها اإلقليمية .وشهد منتصف أكتوبر اضطرابا
وعمليات انتقام محلية بعد انسحاب قوات إقليم كردستان المعروفة
بالبيشمركة ضمن أكبر أزمة تشهدها العالقة بين بغداد واإلقليم ذي
الحكم الالمركزي ،منذ سقوط نظام صدام حسين.
لكن وجود قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا قرب المدينة أتاح
ً
ً
تنسيقا أمنيا يضمن استعادة االستقرار وإبعاد الميليشيات الشيعية
عن هذا الملف ،واالستعانة بجهاز مكافحة اإلرهاب ،وهم قوات النخبة
ً
ً
ذوو السمعة الجيدة ،األمر الذي ضمن حدا مقبوال من الهدوء عززته
وساطات أميركية مستمرة تحاول تخفيف األزمة بين بغداد واإلقليم.
ً
وفــي اآلونــة األخـيــرة حققت هــذه الوساطات تقدما في مستويات
عدة ،لعل أبرزها موافقة بغداد على االستعانة بالمخابرات الكردية
المعروفة بقوات األسايش والخبيرة بالمدينة ،إلدارة الملف األمني،
رغم أن الحكومة االتحادية فرضت على عناصر األسايش أن يبقوا
منزوعي السالح ،ويعملوا كخبراء معلومات ومحققين ومستشارين في
مقرات تحميها القوات العراقية .وتؤكد مصادر أن المخابرات الكردية
ساهمت بنحو فعال في استعادة االستقرار هناك.
ويشعر السكان األكراد في كركوك بالقلق من االنقالب المفاجئ في
موازين القوى ،رغم أن العمليات الثأرية بين المجتمعات التركمانية

الصباح على توليه حقيبة وزارة
ً
الدفاع وتمنى له التوفيق ،معربا
عن أمله في تكثيف التنسيق بين
البلدين على المستويات كافة.
يذكر أن وزير الدفاع البريطاني
جــاف ـيــن وي ـل ـيــام ـســون وصـ ــل إلــى
ال ـ ـبـ ــاد ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،وكـ ـ ــان فــي

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه آم ـ ـ ــر الـ ـ ـق ـ ــوة ال ـج ــوي ــة
الكويتية اللواء ركن طيار عبدالله
الفودري.
وتعد زيارة الوزير ويليامسون
للكويت األولى له بعد تعيينه في
ً
مـنـصـبــه نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي خـلـفــا
للوزير مايكل فالون.

والعربية والكردية انخفضت إلى حد كبير ،لكن هذه الفئة من األكراد
تـعــد محظوظة بــوضــع اقـتـصــادي أف ـضــل ،إذ يتسلمون معاشاتهم
ً
بانتظام مثل باقي المدن العربية ،خالفا لمدن اإلقليم الكردي التي
تعجز منذ ثــاث سنوات عن دفــع معاشات الموظفين بسبب خالف
نفطي وإداري عميق مع بغداد.
ويصف الخبراء المحليون وضع كركوك بأنه مستقر ،إال أنه معرض
ألزمات وشيكة إذا لم يتحقق تقدم في الحوار بين حكومة رئيس الوزراء
المعتدل حيدر العبادي وأربـيــل ،إذ يرصدون عمليات تعريب لقرى
كردية قريبة من حقول النفط مع توافد عوائل عربية لإلقامة فيها ،كما
أن المجموعات التركمانية تقوم بتوسع متسارع في مؤسسات الدولة
على حساب الحصة الكردية التقليدية في دوائر الحكومة.
وت ـعــد كــركــوك ذات الـمـلـيــون نـسـمــة منطقة ن ـفــوذ تـقـلـيــدي لحزب
االتحاد الوطني الذي تزعمه الرئيس العراقي الراحل جالل طالباني،
ولــذلــك يـحــاول الـحــزب ضـمــان اسـتـقــرار األوض ــاع على أمــل استعادة
ً
المدينة وديا من بغداد بتنسيق إلدارة شبه مشتركة ضمن الدستور
الالمركزي ،ويعزز ذلك عالقة وطيدة يحافظ عليها هذا الحزب مع كل
من واشنطن وطهران ،ويراهن على استثمارها في الترتيبات المتوقعة
قبيل االنتخابات العراقية الحاسمة المقررة في مايو المقبل والمعرضة
ً
للتأجيل عمليا.

إيران :تظاهرات مؤيدة لخامنئي...
لجعفري ،إن التظاهرات واالحتجاجات ستنتهي خالل األيام القليلة
المقبلة.
من جهته ،وعد الرئيس األميركي دونالد ترامب الشعب اإليراني
بـتوفير الدعم له ،وكتب في «تويتر»« :كل االحترام لإليرانيين في الوقت
الذي تحاولون استعادة زمام الحكم الفاسد ،وستحصلون على دعم
كبير من الواليات المتحدة عندما يحين الوقت».
ً
وجاء تصريح ترامب ردا على خامنئي الذي قال ،أمس األول ،إنه
سيخاطب الشعب عندما «يحين الوقت».
٢١
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محليات
مجلس الوزراء :االستعانة بالخبرات الصينية لتنمية الجزر و«الحرير»

اطلع على آليات تسوية المديونيات المستحقة للجهات الحكومية
رفع مجلس الوزراء أسمى آيات
التهاني والتبريكات لمقام
صاحب السمو األمير وسمو
ولي العهد والشعب بمناسبة
عضويتها
بدء الكويت مهام
ً
في ًمجلس األمن ،معتبرا ذلك
نجاحا للدبلوماسية الكويتية
المتزنة.

عقد مجلس الــوزراء اجتماعه
األسـبــوعــي ،بعد ظهر أمــس ،في
قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان
ب ــرئ ــاس ــة س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك،
وبـ ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع صـ ـ ــرح نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أنس الصالح بما يلي :بمناسبة
ً
ب ــدء م ـهــام ال ـكــويــت ع ـض ــوا غير
دائ ــم فــي مجلس األم ــن الــدولــي،
وذلــك خالل دورتــي ،2019/2018
استهل مجلس الوزراء اجتماعه
بـ ــرفـ ــع أس ـ ـمـ ــى آي ـ ـ ـ ــات ال ـت ـه ــان ــي
وال ـ ـت ـ ـبـ ــري ـ ـكـ ــات لـ ـمـ ـق ــام ص ــاح ــب
السمو األمير وسمو ولي العهد
والشعب الكويتي بمناسبة بدء
الـ ـك ــوي ــت مـ ـه ــام ع ـضــوي ـت ـهــا فــي
ً
مجلس األمن ،مما يمثل نجاحا
للدبلوماسية الكويتية المتزنة،
ً
والـ ـت ــي ت ــأت ــي تـ ـع ــزي ــزا لـلـمـكــانــة
المرموقة ،التي تتبوؤها الكويت
ً
عـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي ،ومـكـمــا
لجهودها اإلقليمية والدولية في
حل القضايا اإلنسانية ،والعمل
عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــا مـ ــن شـ ــأنـ ــه خ ــدم ــة
المجتمع الدولي ،وقضايا السلم

ً
فليطح مديرا لـ «الرياضة»
وتقي لـ «الصناعة»

وافق مجلس الوزراء ،أمس ،على مشروع مرسوم بتعيين د .حمود
فليطح مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة.
وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب
خالد الروضان ،إن المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين
د .عبدالكريم تقي مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة بدرجة
وكيل وزارة ،مضيفا ان المجلس اعتمد ايضا مشروع مرسوم
بتعيين د .خالد الفاضل وكيال لوزارة التجارة والصناعة.

واألمن الدوليين ،وخدمة القضايا
اإلنسانية على نحو يساهم في
تحقيق االستقرار على مستوى
العالم.
ثم أحاط سمو رئيس مجلس
ً
الـ ــوزراء المجلس عـلـمــا بنتائج
الزيارة ،التي قام بها للبالد يوم
أمــس األول رئـيــس وزراء مملكة
البحرين صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق ل ـس ـمــوه ،الـتــي
تــأتــي ضـمــن ال ـعــاقــات األخــويــة
المتميزة ا لـقــا ئـمــة بـيــن البلدين
الشقيقين ،كما تــم بحث مجمل
األحداث والقضايا ذات االهتمام
المشترك.

نتائج زيارة السعودية
ك ـ ـمـ ــا أط ـ ـ ـلـ ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب األول
لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء ووزي ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
نتائج الزيارة التي قام بها إلى
المملكة العربية السعودية يوم
الخميس الماضي ،وفحوى لقائه
ومـحــادثــاتــه مــع خ ــادم الحرمين
ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عبدالعزيز آل سعود ،وولي عهد
المملكة العربية السعودية األمير
محمد بن سلمان ،التي تناولت
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة
بـيــن الـبـلــديــن الشقيقين فــي كل
ال ـم ـج ــاالت وال ـم ـي ــادي ــن ،وبـحــث
القضايا ذات االهتمام المشترك.

الرؤية المستقبلية للجزر
ثـ ـ ــم اطـ ـ ـل ـ ــع مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
عـ ـل ــى ت ــوصـ ـي ــة ل ـج ـن ــة الـ ـش ــؤون
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة بـ ـ ـش ـ ــأن م ـق ـت ــرح
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط

والتنمية بشأن تطوير التعاون
المشترك بين الكويت والصين
لالستفادة من الخبرات الصينية
فــي تحقيق ا لــرؤ يــة المستقبلية
للجزر الكويتية ومدينة الحرير،
وقـ ـ ــرر م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء تـكـلـيــف
جـ ـه ــاز ت ـط ــوي ــر م ــدي ـن ــة ال ـحــريــر
(ال ـ ـص ـ ـب ـ ـيـ ــة) وجـ ـ ــزيـ ـ ــرة ب ــوبـ ـي ــان
التنسيق مــع لـجـنــة الـسـيــاســات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام بــال ـم ـج ـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة
لـبـحــث ام ـكــان ـيــة االس ـت ـف ــادة من
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ال ـص ـي ـن ـي ــة لـتـحـقـيــق
الرؤية المستقبلية لتنمية الجزر
الكويتية ومدينة الحرير.

تحصيل الديون
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ح ـ ـ ــرص م ـج ـلــس
ال ـ ـ ــوزراء ع ـلــى مـتــابـعــة تحصيل
الديون المستحقة ،اطلع مجلس
الـ ـ ــوزراء عـلــى تــوص ـيــات اللجنة
بشأن التقارير الدورية المقدمة
مــن ع ــدة جـهــات حكومية بشأن

ً
استمرار تسليم قسائم غرب عبدالله المبارك صباحا

ً
بوشهري تستقبل عددا من السفراء

●

يوسف العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية
ال ـس ـك ـن ـيــة اس ـت ـق ـب ــال ال ـمــواط ـن ـيــن
المخصص لهم في مشروع غرب
عبدالله المبارك لتسلم المستندات
الخاصة بأذونات أوامر البناء في
الفترة الصباحية فقط ،مفيدة بأن
استقبال المواطنين سيكون في
صــالــة خــدمــة ال ـم ــواط ــن بمبناها
ال ــرئ ـي ـس ــي خ ـ ــال أوق ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
ال ــرسـ ـم ــي م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة
صباحا حتى الواحدة ظهرا يوميا.
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي صباح امــس المواطنين
ال ـم ـع ـن ـي ـي ــن الـ ـ ــى م ــراج ـع ـت ـه ــا فــي

بوشهري خالل استقبالها السفير األميركي أمس
المواعيد المحددة مع اصطحاب
ش ـ ـهـ ــادة رات ـ ــب ح ــدي ـث ــة وشـ ـه ــادة
حديثة من التسجيل العقاري لكل

محاسبة مقصري بريد المطار
في زيارة مفاجأة ،أحالت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة
ً
الدولة لشؤون الخدمات د .جنان بوشهري عددا من الموظفين
ورئيسهم في مركز بريد المطار الى التحقيق بعد زيارة مفاجئة
للمركز لعدم وجودهم على رأس عملهم.

من الزوج والزوجة واألبناء موجهة
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية،
موضحة انه يجب احضار شهادة
حديثة من الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعـ ــاقـ ــة لـلـمـسـتـفـيــديــن مــن
أولوية اإلعاقة.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،اسـتـقـبـلــت
وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون اإلس ـك ــان
وزي ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـخــدمــات
د .ج ـنــان بــوش ـهــري ص ـبــاح امــس
سفير الواليات المتحدة االميركية
لورانس سيلفرمان ،وسفير اليمن

علي منصور بــن سـفــاع ،وسفيرة
تــركـيــا عــايـشــة ســايــان كــوتـيــك في
مكتبها بمبنى المؤسسة العامة
للرعاية السكنية.
وجــرى خــال اللقاء ات مناقشة
العالقات الثنائية وسبل تنميتها
بين الـبـلــدان الشقيقة والصديقة،
والتأكيد على المستوى المتميز
ال ــذي وصـلــت إلـيــه تـلــك الـعــاقــات،
والحرص على تطويرها بما يخدم
المصالح المشتركة.

«الشؤون» :وقف الحسابات البنكية لـ  18مبرة
●

جورج عاطف

تــأكـيــدا لما ان ـفــردت "الـجــريــدة"
بنشره في عددها الصادر االثنين
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ـ ـشـ ــأن تـ ــوجـ ــه وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة إلـ ــى وقــف
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة لـ ـع ــدد مــن
المبرات المخالفة ،كشفت مصادر
م ـط ـل ـع ــة أن "إدارة ا ل ـج ـم ـع ـي ــات
ال ـخ ـيــريــة وال ـم ـب ــرات ف ــي الـ ـ ــوزارة
رف ـع ــت م ــذك ــرة وافـ ـي ــة إلـ ــى وك ـيــل
ال ــوزارة ،تضمنت أسماء نحو 30

مبرة للمطالبة بوقف الحسابات
البنكية لــ 18منها ،فضال عن حل
 12أخرى".
ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـص ــادر ،ف ـ ــإن "ه ــذه
المبرات غير فاعلة ،ولم تقدم شيئا
ايجابيا يفيد المجتمع ،أو تسعى
إلى تحقيق األهداف التي أشهرت
ع ـلــى أس ــاس ـه ــا ،إض ــاف ــة إل ــى ذلــك
فهي غير ملتزمة بتقديم تقاريرها
ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـس ـنــويــة في
مــواع ـيــدهــا ال ـم ـح ــددة ،وبـعـضـهــا
لــم تـقــدم تـقــاريــرهــا منذ سـنــوات"،

مشيرة إلى أن "األمــر لم يقف عند
هذا الحد ،بل وصل إلى عدم تقديم
ب ـع ـض ـهــا ت ـق ــاري ــره ــا م ـن ــذ ت ــاري ــخ
اإلشهار".
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن ـ ــه "رغـ ــم
م ـخــاط ـبــة الـ ـ ـ ــوزارة هـ ــذه ال ـم ـبــرات
مرات عدة لتقديم تقاريرها ،فإنها
لم تستجب ،ما حدا بها إلى اتخاذ
هذه الخطوة القانونية" ،موضحة
أن "الهدف من إطالع الــوزارة على
ه ــذه ال ـت ـقــاريــر ه ــو ال ــوق ــوف على
م ــدى فاعلية ال ـم ـبــرات ،والـتـعــرف
عــن كسب على األنشطة الخيرية
التي تقوم بها ،فضال عن االطالع
على حركة حساباتها في البنوك".
وشددت على أن "الــوزارة جادة
فــي وق ــف الـحـســابــات الـبـنـكـيــة أو
اتخاذ قرار بحل المبرات المخالفة،
أو ال ـت ــي ت ـق ــوم بـجـمــع الـتـبــرعــات
بطرق ملتوية دون علم الوزارة أو
الحصول على موافقتها المسبقة".

شطب فرق تطوعية
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ع ـل ـم ــت
"ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـن ـم ـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي وزارة ال ـشــؤون
ب ــدأ فعليا عملية "غــرب ـلــة" الـفــرق
التطوعية التي أسفرت عن اتخاذ

ق ــرار بـشـطــب ع ـشــرات ال ـفــرق غير
الفاعلة أو المخالفة أو التي لم تقم
بـمــراجـعــة الـ ــوزارة لتسلم ق ــرارات
اشهارها".
وبـ ـيـ ـن ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ان "ث ـم ــة
ت ـع ـل ـي ـم ــات ص ـ ــارم ـ ــة م ـ ــن وزي ـ ـ ــرة
الـشــؤون هند الصبيح ،بضرورة
س ـحــب إش ـه ــار ال ـف ــرق الـتـطــوعـيــة
غير الفاعلة وغير المؤثرة ،التي
ليس لها انعكاسات ايجابية على
المجتمع" ،متوقعة "زي ــادة أعــداد
ال ـفــرق الـتــي سيتم شطبها خــال
الفترة المقبلة".
واض ــاف ــت أن "ال ـ ـ ـ ــوزارة ح ــذرت
الـ ـف ــرق ك ــاف ــة م ــن الـ ـت ــورط ف ــي أي
عمليات جمع تـبــر عــات مخالفة"،
مــوضـحــة أن ــه "ي ـحــق ل ـهــذه الـفــرق
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ج ـمــع
الـتـبــرعــات تـحــت اس ــم أي جمعية
خـيــريــة مـشـهــرة ف ــي ال ـب ــاد ،عقب
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـق ــة الـ ـ ــوزارة
الـمـسـبـقــة ،عـلــى أن ت ــؤول األم ــوال
المجموعة إلى الجمعية".
وأشارت إلى أن "هذه التحذيرات
تأتي عقب قيام بعض الفرق غير
الـ ـمـ ـشـ ـه ــرة بـ ـمـ ـش ــارك ــة ج ـم ـع ـيــات
خيرية في عمليات جمع التبرعات،
دون علم الوزارة أو الحصول على
موافقتها المسبقة".

إدانة االعمال اإلرهابية
أدان مجلس ال ــوزراء العملين
اإلره ــاب ـي ـي ــن ال ـل ــذي ــن أسـ ـف ــرا عن
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـجـ ـن ــود
وال ـ ـض ـ ـبـ ــاط فـ ــي انـ ـفـ ـج ــار ع ـب ــوة
ن ــاسـ ـف ــة فـ ــي إحـ ـ ـ ــدى ال ـم ــرك ـب ــات
الـ ـخ ــاص ــة بـ ــال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
بشمال سـيـنــاء ،وكــذلــك محاولة
الهجوم اإلرهابي الذي استهدف
ً
كنيسة بـمــديـنــة ح ـل ــوان ،مــؤكــدا
وق ـ ـ ـ ـ ــوف الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـ ـصـ ــر ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة،
وت ـ ــأيـ ـ ـي ـ ــده ـ ــا ل ـ ـكـ ــل م ـ ـ ــا تـ ـتـ ـخ ــذه
مـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـح ـم ــاي ــة أم ـن ـهــا
واستقرارها.
ك ـمــا أدان الـ ـح ــادث اإلره ــاب ــي
الـ ـ ـ ـ ــذي وقـ ـ ـ ــع فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة سـ ــان

وزير الديوان يستقبل
سفير عمان

استقبل وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح في
مكتبه بقصر بيان صباح امس
سفير سلطنة عمان الشقيقة
لدى الكويت الدكتور عدنان بن
أحمد األنصاري ورئيس االتحاد
العماني لكرة القدم الشيخ سالم
بن سعيد بن سالم الوهيبي.

ً
المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
ا لــد يــون المتراكمة والمستحقة
لــدى المستفيدين من خدماتهم
والخطوات واإلجراءات واآلليات
الـ ـت ــي تـ ــم اتـ ـخ ــاذه ــا فـ ــي سـبـيــل
تسوية تلك المديونيات.

سلة أخبار

بطرسبورغ في روسيا االتحادية،
وحــادث التفجير اإلرهــابــي الذي
ً
ً
استهدف مركزا ثقافيا في كابول
عــاصـمــة أفـغــانـسـتــان اإلســامـيــة
ً
أخيرا ،وأسفرا عن مقتل وإصابة
ال ـعــديــد م ــن الـضـحــايــا األب ــري ــاء،
ً
مؤكدا أن هذه االعمال اإلرهابية
تـ ـتـ ـن ــاف ــى م ـ ــع ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـب ــادئ
والقيم اإلنسانية وترفضه كافة

ً
الشرائع السماوية ،مـشــددا على
موقف الكويت المبدئي والثابت
المناهض لإلرهاب بكل أشكاله
ً
ً
وصوره وأيا كان مصدره ،داعيا
المجتمع الــدولــي إل ــي مضاعفة
جهوده لمكافحة ظاهرة اإلرهاب
وتخليص العالم من شروره.

المبارك يستقبل وليامسون
استقبل رئـيــس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جــابــر المبارك
وبـحـضــور الـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
الشيخ ناصر الصباح في قصر بيان امس وزير الدفاع بالمملكة
المتحدة الصديقة جافين وليامسون والوفد المرافق له وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء
الشيخة اعتماد الخالد ونــائــب رئيس األرك ــان العامة للجيش
الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف.

نقابة «الخدمة المدنية»
لتعديل تقييم أداء الموظفين
طالبت نقابة العاملني في ديوان
الخدمة املدنية بضرورة تعديل
قرار مجلس الخدمة املدنية رقم
 ١٥لسنة  2017بشأن تعديل قرار
املجلس رقم  36لسنة  2016بشأن
إجراءات ومواعيد تقييم أداء
املوظفني والتظلم منه ،إذ انها ال
تساعد على تطوير االنجاز ،بل
هدفها التضييق على املوظفني.
وبينت النقابة أن موظفي القطاع
الحكومي يحصلون على فترة
 105دقائق للتأخير عن الوقت
املحدد للبصمة دون ان يكون
هناك خصم من مرتبهم ،أو تأثير
على التقييم السنوي ،ولكن بعد
التعديالت العشوائية من مجلس
الخدمة التي اقرت بدخول تلك
الفترة ضمن التقييم السنوي في
حال استخدامها ،فإن املوظف
سيحصل على تقييم أقل ،وهذا
أمر غير منطقي وليس به
إنصاف.
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نواب للحكومة :مطلوب برنامج واقعي يعالج قضايا البلد ويكافح الفساد
ً
• أكدوا ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتنشيط االقتصاد بعيدا عن المساس بدخل المواطن
فهد التركي

على الحكومة
التفرغ
لمشاريع
التنمية ...وال
لالستجوابات
الشخصانية

الشطي

ط ــال ــب عـ ــدد م ــن ن ـ ــواب مجلس
األمة بالعمل على مكافحة الفساد،
وا لـتــر كـيــز على التنمية ،وتطوير
التعليم ،وإنجاز مشاريع القوانين،
الـتــي تــأتــي فــي مصلحة المواطن
وتنويع مصادر الدخل.
وق ـ ــال الـ ـن ــواب ف ــي تـصــريـحــات
متفرقة لـ «الجريدة» ،إن الحكومة
مـطــالـبــة ب ــأن تـتـعــاون مــع مجلس
األمة إلنجاز أكبر عدد من القوانين
ال ـم ـلـ ّـحــة ال ـت ــي يـنـتـظــرهــا ال ـش ــارع
ً
ال ـكــوي ـتــي وال ـم ــواط ـن ــون ع ـمــومــا،
م ـ ـحـ ــذريـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــن م ـغ ـبــة
الـ ـمـ ـس ــاس ب ـج ـيــب الـ ـم ــواط ــن ،مــن
خ ــال مــا يسمى «ضــريـبــة القيمة
المضافة» أو «الوثيقة االقتصادية»
ال ـتــي يـجــب أن ي ـعــاد الـنـظــر فيها
لـمــا فـيــه مصلحة الـمــواطــن وعــدم
المساس بدخله.

رفاهية المواطن

منظومة
تعليمية
طموحة وتطوير
المرافق الصحية
وتخفيض
إرسال المرضى
للعالج بالخارج
الحويلة

وأكـ ــد ال ـنــائــب مـحـمــد الـحــويـلــة
ضرورة أن تعي الحكومة الظروف،
وتـ ـسـ ـع ــى إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق رف ــاه ـي ــة
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ،وت ــوفـ ـي ــر ف ـ ــرص عـمــل
للمواطنين ،والتركيز على البحث
عن مصادر أخرى لتنويع مصادر
ال ــدخ ــل ،م ــن أج ــل دع ــم الـمـيــزانـيــة
العامة ،وســد العجز الحاصل في
الميزانية.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،دعـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب
خ ــال ــد ال ـش ـطــي الـ ـن ــواب إل ــى وقــف
االس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب ـ ــات ال ـش ـخ ـص ــان ـي ــة
وتـ ـصـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ل ـخ ــدم ــة

أجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدات داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
ً
مـبـيـنــا أن ــه م ــع ال ــرق ــاب ــة وتــرشـيــد
ً
االستجوابات خصوصا في هذه
المرحلة ،التي تمر بها المنطقة.

الرقابة والتشريع
وقــال الشطي ،إن «دور النائب
ال ــرق ــاب ــي وال ـت ـشــري ـعــي ي ـجــب أن
يكون فــي إطــار الــدسـتــور ،وفيما
يخص االسـتـجــوابــات أعتقد أنه
البـ ـ ــد أن تـ ـك ــون الـ ـمـ ـم ــارس ــة هــي
مـ ـم ــارس ــة رجـ ـ ـ ــال دولـ ـ ـ ــة لـتـحـمــل
األوضــاع ،التي تمر بها المنطقة
فــي الــوقــت الــراهــن ،ولـيــس معنى
ذلك أال تكون هناك استجوابات،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن «االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات
الشخصانية ،والتي فيها تصفية
حسابات بين أفــراد وشخصيات
وأصحاب نفوذ وتيارات يجب أن
تقف ويجب ترشيد الممارسة».
وطالب الحكومة بالتفرغ بشكل
أص ـيــل لـمـشــاريــع الـتـنـمـيــة ،الـتــي
تساهم بفعالية في رفع وتنشيط
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــوي ـت ــي،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى ضـ ـ ــرورة أن تسعى
الحكومة إلــى إيـجــاد فــرص عمل
ل ـل ـك ــوادر الــوط ـن ـيــة والـخــريـجـيــن
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وأن ت ــأخ ــذ بـعـيــن
االعتبار الخطاب األميري والنطق
السامي الذي تاله سموه في بداية
دور االن ـع ـق ــاد ال ـث ــان ــي لـمـجـلــس
األم ـ ـ ــة ،وال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ــوح ــدة
الوطنية.
وتابع« :نحتاج إلى ممارسات

الدوسري :رفع المستوى المعيشي للمواطنين
شــدد النائب ناصر الــدوســري على ض ــرورة ان
ت ـحــدث الـحـكــومــة نـقـلــة نــوعـيــة ف ــي عـمــل وزرائ ـه ــا
م ــن خ ــال االت ـج ــاه ال ــى االص ـ ــاح وتـلـبـيــة طلبات
الـمــواطـنـيــن ومـعــالـجــة مشكالتهم والـسـعــي نحو
انصاف موظفي الدولة ومنح كل ذي حق حقه فيما
يتعلق بالمناصب الـقـيــاديــة فــي الــدولــة وتطبيق
سياسة العدالة.
وطــالــب ال ــدوس ــري الـحـكــومــة بــإصــاح التعليم
والصحة وحل قضية البدون وعدم االضرار بدخول
المواطنين واعــادة النظر في الوثيقة االقتصادية

والقيمة المضافة ووقف زيادة البنزين والحد من
زي ــادة اس ـعــار الـسـلــع ،مشيرا ال ــى ان البلد يمتلك
مـقــومــات مالية كبيرة وال بــد ان تــوجــه الفوائض
الـمــالـيــة لــرفــع الـمـسـتــوى الـمـعـيـشــي لـلـمــواطـنـيــن.
وشدد على ضرورة تكليف القوى العاملة توظيف
الكويتيين العقود الحكومية لتحقيق مبدأ الشفافية
وم ـح ــارب ــة ال ــواس ـط ــة وت ـك ــوي ــت ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
بما يساهم فــي تعديل التركيبة السكانية فضال
ع ــن ص ــرف عـ ــاوة األوالد والـ ـع ــاوة االجـتـمــاعـيــة
بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

الدالل يسأل الصالح عن تخفيض
رواتب الطلبة المبتعثين في الخارج
وجه النائب محمد الدالل سؤاال الى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء أنس الصالح ،جاء فيه :نشرت
ً
احدى الصحف خبرا بشأن صدور قرار من ديوان الخدمة المدنية بشأن
خفض وخصم الرواتب لألطباء والمبعوثين والدارسين في عدد من
دول العالم أبرزها كندا وأميركا وفرنسا ودول أخرى كذلك ،لذا يرجى
إفادتنا بالتالي :ما األسس واألسانيد التي بموجبها صدر القرار أو
القرارات الخاصة بتخفيض الرواتب أو تغيير سعر الصرف للطلبة
والمبتعثين الدارسين في الخارج؟ مع تزويدي بالقرارات الصادرة في
هذا الشأن وكذلك الدراسات الخاصة بذلك.
وتابع :هل صحيح أن المبلغ الذى يمنح للطالب المبتعث لدراسة
الطب في كندا  800دينار وهو مبلغ تم تحديده عام  1986ولم تتم
زيادته على الرغم من تغير الظروف المعيشية وصعوبتها وحالة
التضخم القائمة؟

مــدن ـيــة ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
الحكومية من خــال التشريعات
والقوانين وال ـق ــرارات ،ويجب أن
تـكــون الــرؤيــة الحكومية واقعية
وعملية ومدنية ألن هذه الصيغة
المدنية ،هي التي تبقى وتحمي
فــالــدول الـحـضــاريــة تحيي فكرة
الـ ـع ــدال ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة وم ـح ــارب ــة
الفساد وإحياء الحريات.
بدوره ،قال حمدان العازمي ،إن
القضية اإلسكانية أزلية منذ أن
أسـســت الــدولــة ،وفــي كــل مجلس
ن ـت ـحــدث ع ـن ـهــا ،والـ ـت ــوزي ــع على
ورق ،والفعلي  6آالف وليس 12
ً
ألفا ويجب على الحكومة أن تقطع
خطوات سريعة لحل هذه القضية،
ً
خ ـصــوصــا أن ال ـكــويــت تـمـلــك كل
اإلمكانيات ،التي من شأنها حل
هــذه المعضلة ،وتوفير المسكن
المالئم لألسر الكويتية.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة تـنـشـيــط
االقتصاد وتنويع مصادر الدخل
وتطوير الموانئ وهذه أمور يجب
أن تكون خاصة بتسليم الموانئ
الكويتية وميناء مبارك لشركات
عالمية تديرها بالطرق العالمية
واالستعداد لهذا المرفق.

القضية اإلسكانية
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ط ـ ــال ـ ــب الـ ـن ــائ ــب
سـ ـع ــدون حـ ـم ــاد ،وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة
لشؤون اإلسـكــان ووزي ــرة الدولة
لشؤون الخدمات جنان بوشهري
بالسير على خطى الوزير السابق

عبدالله فهاد

ي ــاس ــر أب ـ ــل ،وع ـل ـي ـهــا شـ ــرح آلـيــة
تعاملها مــع القضية اإلسكانية
ً
متسائال :هل سيستمر توزيع 12
ألف وحدة سكنية؟
كـ ـم ــا طـ ـل ــب ح ـ ـمـ ــاد أن ت ــول ــي
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة
وتطوير مخرجات التعليم العالي
أهمية كبرى ،وأن تستمر عمليات
ً
اإلص ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ب ـع ـي ــدا
عــن الـضــرر للمواطن ذي الدخل
المحدود.
من جانبه ،قال النائب محمد
الـ ـ ــدالل ،إن مـشـكـلــة ال ـكــويــت هي
مشكلة إدارة فلدينا ســوء إدارة،
س ــواء فــي آلـيــة تشكيل الحكومة
أو في التعيينات أو في المتابعة
وغير ذلك ،وكذلك قضية مواجهة
ً
الـفـســاد ،خـصــوصــا أن مــؤشــرات
مدركات الفساد تقول إن الكويت
ً
تسجل أعلى نسبة فساد خليجيا،

الهاشم :إذا لم يتغير النهج
السائد فال طبنا والغدا الشر
طــالـبــت الـنــائـبــة صـفــاء الـهــاشــم الـحـكــومــة بــوقــف المعامالت
النيابية وتغيير النهج الحكومي القائم لما هو افضل واالتجاه
نحو تطوير البلد ومعالجة القضايا العالقة وتعديل التركيبة
السكانية بما يضمن مستوى معيشيا افضل للمواطنين.
وقالت الهاشم ان «المضي في النهج السائد يعني ال طبنا وال
غدا الشر» ،محذرة من التعيينات العشوائية ،ومطالبة بتطيبق
العدالة والمساواة بين افــراد الوطن الواحد بعيدا عن سياسة
الـتــرضـيــات ووض ــع الـشـخــص الـمـنــاســب فــي الـمـكــان المناسب
ومكافحة الفساد الحكومي والتركيز على اإلصالح.

محمد الحويلة

ً
واألقـ ـ ــل ش ـفــاف ـيــة ،وت ــراجـ ـع ــا في
المؤشرات.

العمل الحكومي
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،قـ ــال ال ـنــائــب
أس ــام ــة ال ـش ــاه ـي ــن ،إن الـمـجـلــس
ب ـ ـحـ ــاجـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي« ،ف ـ ـهـ ــي فــي
ت ـع ـثــر وت ـ ــده ـ ــور ،ول ـ ــم ت ـب ــن عـلــى
أس ــس سليمة ،فــا نـجــد حكومة
مـ ـتـ ـج ــانـ ـس ــة ،ب ـ ــل نـ ـج ــده ــا ت ـضــم
ً
عناصر متناثرة ،وكنت متفائال
وأه ـنــئ ال ـ ــوزراء ال ـجــدد عـلــى ثقة
سمو األمير».
وشدد الشاهين على ضرورة أن
تنعكس االقتراحات بقوانين نحو
تطوير الديمقراطية ،وأن ينتقل
ال ـع ـم ــل ال ـ ـفـ ــردي إلـ ــى الـمـجــامـيــع
ً
النيابية ،فبدال من أن نستمع الى
 50كلمة «ما نكتفي بكلمة؟»
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب فـيـصــل
ا ل ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،إن دور ا ل ـس ـل ـط ـت ـيــن
الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة ه ــو أن
تسلكا مسار الطريق الصحيح،
وإزالة الشوائب وتوحيد الصفوف
واالب ـت ـعــاد عــن ال ـصــراعــات ،التي
تدور في محيط واحد كما طالب
وزيرة «اإلسكان» الجديدة بالسير
على نهج الوزير السابق ياسر أبل
في حل القضية اإلسكانية ،وعلى
وزيــر المالية إصــدار بيان بشأن
شركة الــدرة( ،المعنية باستقدام
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة) «وي ـحــزن ـنــي
القول ،إن انجازات المجلس خالل
عام  2017غير ملبية للطموح ،فلم
نقر سوى  5قوانين ،وهناك أكثر

 10بنود أمام رؤساء البرلمانات الخليجية
الغانم استقبل أعضاء اللجنة التنسيقية وأشاد بجهودهم التحضيرية
●

محيي عامر

ح ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق
وال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة الممثلة
للبرلمانات الخليجية عشرة بنود
لجدول اجتماع رؤســاء مجالس
الشورى والنواب والوطني واألمة
لدول مجلس التعاون الخليجي
الـ ـ ــذي سـيـعـقــد االث ـن ـي ــن الـمـقـبــل
بــرعــايــة سامية مــن أمـيــر الـبــاد،
على مستوى رؤساء البرلمانات،
ضمنها الـمــواضـيــع الخليجية
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وخ ـ ـطـ ــر االره ـ ـ ـ ــاب

وتعزيز العالقات مع البرلمانات
في العالم.
واسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة
مرزوق الغانم في مكتبه أمس أعضاء
ال ـل ـج ـنــة ،مـثـنـيــا خ ــال ال ـل ـقــاء على
الجهد المبذول من أعضاء اللجنة في
اجتماعاتهم التنسيقية التي عقدت
تحضيرا لمؤتمر رؤساء البرلمانات
الخليجية الذي سيعقد في الكويت
االثنين المقبل برعاية وحضور سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وحضر اللقاء النواب الحميدي
السبيعي ومحمد الــدالل وعبدالله
فهاد العنزي وراكان النصف وصالح
خــورشـيــد واألم ـي ــن ال ـعــام لمجلس
األمة عالم الكندري.
مــن جهته ،أع ــرب عضو مجلس
الشورى القطري محمد المعاضيد

عـ ــن ب ــال ــغ شـ ـك ــره لـ ــدولـ ــة ال ـك ــوي ــت
على استضافتها لمؤتمر رؤســاء
البرلمانات الخليجي ،منوها بحرص
الـكــويــت الــدائــم عـلــى وح ــدة الصف
واجتماع اإلخوة.
وأضــاف المعاضيد في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ان
الشكر موصول الــى رئيس مجلس
االم ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ع ـلــى حسن
استقباله إلخــوتــه الخليجيين في
اللجان التنسيقية ،متمنيا التوفيق
والنجاح لهذا التجمع الخليجي الذي
تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.
وقال ان الكلمة الخليجية ستبقى
واحدة وسنجتمع مع اشقائنا على
الخير والمحبة ،سائال الله التوفيق
للجميع.
وكانت أعمال االجتماع العاشر

عسكر للتحقق من التزام البنوك بسعر
الفائدة على قروض المواطنين
قــدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتشكيل لجنة لبحث
وتحقيق مدى التزام البنوك المحلية بتنفيذ تعليمات وقــرارات بنك
الكويت المركزي بشأن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين
خالل الفترة من عام  1998حتى عام  2016والتأكد من عدم مخالفة هذه
البنوك نصوص القانون المنظمة لهذا األمر.
ونص القانون على أن تشكل اللجنة من رئيس ونائب وثالثة أعضاء
ً
آخرين على النحو التالي :أحــد قضاة محكمة االستئناف – رئيسا.
وممثل عــن وزارة المالية  -نــائــب الــرئـيــس ،وممثل عــن بنك الكويت
المركزي  -عضوا .وممثل عن جمعية المحاسبين الكويتيين  -عضوا.
وممثل عن اتحاد مصارف الكويت  -عضوا.
ويشترط في جميع أعضاء اللجنة أن يكونوا كويتيي الجنسية
وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
وتضمن القانون أن تقوم اللجنة ببحث وتحقيق ملفات القروض
كافة الممنوحة للمواطنين خالل الفترة من عام  1998حتى عام ،2016
والـتــأكــد مــن قــانــونـيــة سـعــر الـفــائــدة المحصل مــن الـبـنــوك عـلــى هــذه
القروض ولها في ذلك االستعانة بأي شخص تراه مناسبا أو تشكيل
لجان فرعية تعينها على تأدية عملها.
وللجنة حــق االنـتـقــال إل ــى مـقــار الـبـنــوك واالطـ ــاع عـلــى البيانات
والكشوف والمعلومات اإلحصائية التي تراها ضرورية لتنفيذ مهمتها.
وتقوم اللجنة فور صدور قرارها النهائي برفع تقريرها للعرض على
رئيس مجلس الوزراء على أن يتضمن التقرير كشفا بأسماء البنوك
ً
المخالفة والتي قامت بتحصيل سعر فائدة أعلى من المقرر قانونا،
وكشفا بأسماء المواطنين المتضررين والمبالغ التي تم تحصيلها
منهم من دون وجه حق أو سند من القانون.
وع ـلــى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء إحــالــة الـتـقــريــر وم ــا تــوصـلــت إليه
اللجنة إلــى وزيــر المالية ومحافظ البنك المركزي لــاطــاع على ما
جــاء بمضمونه وتنفيذه واتـخــاذ اإلج ــراء ات كافة والتدابير الالزمة
لرد المبالغ التي تم تحصيلها من دون وجه حق إلى مستحقيها من
المواطنين.
ومع عدم اإلخــال بأي جزاء آخر اشد منصوص عليه في القانون
يوقع محافظ البنك المركزي على البنك المخالف الجزاءات المنصوص
عليها بالقانون رقم  32لسنة  1968المشار إليه.

للجنة التنسيق البرلماني والعالقات
الخارجية انطلقت أمس للتحضير
الجتماع رؤس ــاء مجالس الشورى
وال ـ ـنـ ــواب وال ــوط ـن ــي واألم ـ ــة ل ــدول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ال ــذي
سـيـعـقــد االث ـن ـي ــن ال ـم ـق ـبــل بــرعــايــة
سامية من أمير البالد.
ويتضمن جدول أعمال االجتماع
التحضيري عشرة بنود هي آليات
التعامل مــع التقارير الـصــادرة عن
الجهات البرلمانية الدولية بشأن
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،وال ـل ـج ـنــة
البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز
ال ـعــاقــات مــع الـبــرلـمــان األوروب ـ ــي،
والمواضيع الخليجية المشتركة،
وبحث مسألة االنضمام إلى منتدى
البرلمانيين العرب وموقف المجالس
التشريعية من مسألة االنضمام.

خالد الشطي

م ــن  100ت ـشــريــع أق ــره ــا مجلس
 2013و نـتـمـنــى أن نطلب جلسة
خــاصــة لمناقشة الـقــوانـيــن التي
لــم يـتــم تـنـفـيــذهــا وجـلـســة اخــرى
لديوان المحاسبة ،ونحن ال نعالج
اليوم بل نزيد الجرح».

تخبط الحكومة
أما النائب عبدالله فهاد فشدد
ع ـلــى ض ـ ــرورة مـعــالـجــة تخبطات
الحكومة ،الـتــي اسـتـمــرت سنوات
طــوي ـلــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـتــركـيـبــة
ال ـس ـكــان ـيــة وت ـع ـي ـي ـنــات األج ــان ــب
والــوافــديــن فــي الـقـطــاع الحكومي
وما ترتب على هذه التخبطات من
تكدس شباب الكويت في طوابير
االنتظار الطويلة ألجــل الحصول
ع ـ ـلـ ــى وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن ص ـم ـي ــم
ح ـقــوق ـهــم ،ال ـت ــي كـفـلـهــا الــدس ـتــور
ل ـ ـهـ ــم ،بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى وق ـ ـفـ ــة جـ ــادة
ً
ورغبة صادقة في اإلصــاح ،أوال،
ثــم إل ــى خ ـطــوات علمية مــدروســة
تضمن ع ــدم اإلضـ ــرار باالقتصاد
ال ـك ــوي ـت ــي وفـ ــي ذات ال ــوق ــت ع ــدم
اإلضرار بسمعة الكويت الخارجية
وصــورتـهــا المشرقة فــي المحافل
والمنظمات الدولية.
كـ ـم ــا أكـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب فـ ـه ــاد عـلــى
ع ــدم وج ــود وزراء محصنين في
ً
الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،مــوض ـحــا أن
كــل وزي ــر سـيـكــون تـحــت الـمــراقـبــة
والمحاسبة ،وإذا أخفق في االلتزام
بمسؤولياته وواجـبــاتــه الوطنية
وتجاه الشعب فسيحاسب.
وطـ ــالـ ــب الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة
الوفاء بما وعدت به ،وفي مقدمته

خليل الصالح

ً
موضوع «الجناسي» ،مشيرا إلى
أن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ــاض ـي ــة ل ــم تـلــب
طموح المجلس تجاه هذه القضية
الحساسة.

وزراء تكنوقراط
مــن ناحيته ،أكــد النائب ماجد
المطيري أهمية أن تبدأ المرحلة
الجديدة بين المجلس والحكومة
على طــريــق الـتـعــاون إلنـجــاز أكبر
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـق ــوانـ ـي ــن خ ـ ـ ــال دور
االنعقاد الحالي.
وقال المطيري :علينا استيعاب
رســالــة سـمــو األم ـيــر وال ـع ـمــل بها
ً
وجعلها نبراسا لعمل السلطتين
ً
خــال المرحلة المقبلة ،الفتا إلى
أن ــه رغ ــم ذل ــك «ف ـلــن تـغـيــب أعيننا
كـ ـن ــواب ع ــن ال ـع ـم ــل ال ــرق ــاب ــي إل ــى
جــا نــب التشريعي ،ومحاسبة أي
وزير يخطئ أو يتجاوز».
أما النائب خليل الصالح ،فأكد
«أننا بحاجة إلــى إعــادة تقييم ما
مضى وتفعيل المطلوب ،والبد من
تضافر الجهود لتحقيق اإلصالح،
ً
خـصــوصــا اإلص ــاح االقـتـصــادي،
ً
مشددا على أنه أمامنا الكثير من
الـمـلـفــات ال ـتــي تـحـتــاج معالجات
عــاج ـلــة خــاصــة مـلــف رف ــع أسـعــار
البنزين ،فتقدمنا بطلب بأال تكون
أي زي ــادة عـلــى أس ـعــار الــوقــود إال
ً
من خالل مجلس األمــة ،فضال عن
قضايا التوظيف وغالء المعيشة،
ولن يحل هذا الموضوع وال توجد
رق ــاب ــة حـقـيـقـيــة ،وي ـجــب أن يـكــون
ً
ً
الوطن جسدا واحــدا ،واإلنجاز لن
يتحقق إال باللحمة الوطنية.

المطيري يقدم تعديالت
على إيجار العقارات
قــدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام ومــواد المرسوم بالقانون رقم ( )35لسنة 1978
في شأن إيجار العقارات.
وجـ ــاء ال ـت ـعــديــل ل ـل ـمــادة ( )15م ــن ال ـق ــان ــون ب ــأن ــه إذا أوف ــى
المستأجر مــن الباطن بــاألجــرة ســواء كــان الــوفــاء للمستأجر
األص ـلــي أو الـمــؤجــر ف ــإن ذل ــك ال ــوف ــاء ي ـبــرئ ذم ـتــه مــن األج ــرة
وينعقد االيجار ويسري في ذمة المؤجر بذات بنود وشروط
عقد االيجار الذي أبرمه المستأجر األصلي مع المستأجر من
الباطن وهذا كله بشرط صدور إذن كتابي من المؤجر بالتأجير
من الباطن.
وج ــاء تـعــديــل ال ـمــادة  24فـقــرة  2بــإعـطــاء المتقاضين حق
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي االح ـك ــام الـ ـص ــادرة م ــن الـهـيـئــة ال ـجــزئ ـيــة في
الــدعــاوى التي ال تتجاوز قيمتها ألــف دينار كحق أصيل في
درجات التقاضي.
وجاء تعديل المادة  25بإلغاء ما جاء بالمادة من مخالفة
لقانون المرافعات المدنية التجارية وتعديالته مما ورد في
المادة قبل التعديل من طريقة إعالن والتبليغ بالدعوى بوضع
ملصق ولما شابها من مخالفة ألحكام الدستور.

٥
ً
«اإلعالم» :كوادرنا األفضل عربيا في البث التلفزيوني الرياضي
ةديرجلا
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محليات

ةديرجلا .جالت بسيارة «السيف» في استاد جابر الدولي خالل «خليجي »٢٣
محمد راشد

أكد وكيل وزارة اإلعالم المساعد
لشؤون التلفزيون مجيد الجزاف،
أن ــه «ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـصــر ال ـمــدة
الــزم ـن ـيــة وض ـي ــق ال ــوق ــت لــإعــان
عــن تنظيم بـطــو لــة ك ــأس الخليج
الـ 23في الكويت ،والتي لم تتجاوز
عـ ـش ــرة أي ـ ـ ـ ــام ،فـ ـ ــإن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـكــل
قطاعاتها الفنية واإلداريــة حققت
نجاحا كبيرا وملحوظا في تغطية
فعاليات البطولة.
وقال الجزاف ،خالل الجولة التي
قامت بها «الجريدة» بسيارة النقل
التلفزيوني (الـسـيــف) ،الموجودة
حاليا في استاد جابر الدولي ،إن
«هــذا النجاح الــذي حققته الــوزارة
وأشـ ـ ــاد ب ــه ال ـق ــاص ــي والـ ــدانـ ــي لم
يكن ليتحقق لوال الدعم المباشر
والكبير من الوزير محمد الجبري

وتوجيهات الوكيل طارق المزرم،
الس ـي ـمــا أن ق ـصــر ال ـم ــدة الــزمـنـيــة
لــاس ـتـعــداد لـمـثــل تـلــك الـبـطــوالت
يتطلب وجود جيش جرار لتهيئة
األم ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة وال ـف ـن ـي ــة
وغيرها «.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه «ب ـف ـضــل الـلــه
ً
أوال وال ـك ــوادر الـكــويـتـيــة والفنية
الـمــوجــودة فــي ال ــوزارة ،وسـيــارات
الـنـقــل الـمـتـطــورة والـحــديـثــة التي
ق ــام ــت الـ ـ ـ ــوزارة ب ـشــرائ ـهــا أخ ـي ــرا،
ك ــان ال ـن ـجــاح حـلـيــف ه ــذا الـفــريــق
الــذي عمل كخلية نحل طــوال أيام
البطولة».

كوادر مؤهلة
وأضاف أنه «بشهادة المحطات

حبيب :معالجة أي خلل فني
قالت المهندسة التلفزيونية جنان حبيب «أعمل
مع زميلتي المهندسة زهراء على أكثر من جهاز
في سيارة النقل ،باإلضافة إلــى طاقم العمل من
الزمالء المخرجين والفنيين» ،مضيفة أنها تعمل
منذ  8أشهر فــي سـيــارة النقل التلفزيوني ،بعد
أخذها دورات تدريبية على األجهزة الموجودة.

وأكدت حبيب حرصها على التواجد في موقع
كاف من أجل
العمل قبل بدء البث المباشر ،بوقت ٍ
اال سـتـعــداد «ومعالجة أي خلل أو مشكلة فنية
في الكاميرات أو األجهزة األخــرى بالتعاون مع
فريق العمل».

الرياضية التابعة للدول المشاركة
ف ــي ال ـب ـطــولــة وال ـت ــي تـنـقــل أيـضــا
ه ــذا ال ـحــدث الــريــاضــي الخليجي
المهم فإن ما قدمته وزارة اإلعالم،
ممثلة بقطاع الـتـلـفــزيــون ،يوحي
بــأن االس ـت ـعــدادات للبطولة كانت
منذ عدة أشهر ال عشرة أيام فقط»،
ً
موضحا أن «الوزارة تمتلك الكوادر
البشرية المؤهلة للقيام بمثل هذه
األمــور ومواجهة التحديات مهما
كان حجمها ،السيما انها تعشق
العطاء والعمل من أجل الكويت».
وت ــاب ــع« :أراه ـ ــن وك ـلــي ثـقــة بــأن
الـ ـك ــوادر الـكــويـتـيــة الــوط ـن ـيــة هي
األف ـضــل فــي الــوطــن الـعــربــي كبث
ً
تلفزيوني ريــاضــي ،الف ـتــا إل ــى أن
«خ ـط ـت ـنــا ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة تـتـضـمــن
إرسال المخرجين المختصين في
اإلخراج التلفزيوني الرياضي إلى
عدد من الدول األوروبية الكتساب
مزيد من الخبرات التي تساعدهم
في العمل مستقبال».
وبين الجزاف أن «عدد السيارات
الـمـسـتـخــدمــة حــالـيــا فــي البطولة
 7س ـيــارات ،أرب ــع منها فــي استاد
جــابــر وال ـث ــاث األخ ــرى فــي نــادي
ً
الكويت» ،مضيفا أن «طاقم العمل
الـ ــذي يـ ــؤدي واج ـب ــه الــوط ـنــي في
استاد جابر يبلغ  200موظف ،وفي
نادي الكويت ال يقل عن .»150

الجزاف يتوسط فريق العمل في سيارة النقل (السيف)

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـخ ــرج
والمشرف على المباريات حسين
بــو مـجــداد ،إن «عــدد الكاميرات
المستخدمة في استاد جابر 40
كاميرا ،وفــي نــادي الكويت ،25
ً
مــوض ـحــا أن «م ــا يــدعــو للفخر
أن طــاقــم الـعـمــل جميعه شباب
كــويـتـيــون حــرصــوا عـلــى القيام
بواجباتهم خــال مــدة البطولة

م ـس ـت ـخــدم ـيــن أحـ ـ ــدث األجـ ـه ــزة
والكاميرات في الشرق األوسط».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـل ــى
التواجد في الموقع قبل خمس
س ــاع ــات م ــن ب ـ ــدء الـ ـب ــث ،وذل ــك
لمتابعة آلـيــة الـعـمــل وأي أمــور
رب ـمــا ت ـطــرأ عـلــى ال ـم ـبــاريــات أو
ً
ال ـن ـقــل ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،مـ ــؤكـ ــدا أنــه
«ل ـ ـ ــم ت ــواجـ ـهـ ـن ــا مـ ـش ــاك ــل ت ــذك ــر

وزير «التربية» يفتتح المخيم الكشفي  13الجاري

«الجمارك» تنظم ورشتي عمل
لمكافحة دخول البضائع المقلدة

المقصيد والغيص بحثا توفير التجهيزات والتغذية وتذليل العقبات
●

فهد الرمضان

يفتتح وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي المخيم الكشفي السنوي
الـ  71تحت شعار «الكشفية رسل السالم»
وذلك يوم السبت الموافق  13يناير الجاري
ً
الساعة العاشرة صباحا.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة ،أن وكيل
قطاع التنمية التربوية واألنشطة الطالبية
ً
ً
فيصل المقصيد ،عقد اجتماعا مطوال مع
وكيل قطاع الشؤون االدارية فهد الغيص
ووك ـي ــل ق ـط ــاع الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة يــوســف
ال ـن ـجــار ب ـح ـضــور م ــدي ــر إدارة ال ـخــدمــات
العامة فهد الحيان ومدير اإلدارة المالية
بــدر الـمـطــوع ،لبحث التجهيزات الــازمــة
للمخيم الكشفي السيما فيما يخص توفير
التغذية للمشاركين في المخيم من طلبة
وكشافة ووفود خارجية ومشرفين.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـن ـظ ــم ث ــاث
مـخـيـمــات كشفية هــي ا لـمـخـيــم الرئيسي
في منطقة كبد والمخيم البحري ،إضافة
إلــى المخيم الدائم للمرشدات في منطقة
بنيد القار.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـلــن مــديــر إدارة الـعــاقــات
العامة واإلعالم التربوي في وزارة التربية

مدير العالقات العامة فــي وزارة التربية
ً
ضيدان العجمي موعد االفتتاح ،موضحا
أن الـمـخـيــم الـمـخـيــم الـكـشـفــي سـيـقــام في
ً
منطقة كبد ويستمر أ سـبــو عــا  ،بمشاركة
ن ـح ــو  1500ك ـش ــاف وق ــائ ــد ي ـم ـث ـلــون كــل
الـمـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة الـسـتــة إض ــاف ــة إلــى
اإلدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي،
ومدارس التربية الخاصة ،وإدارة التعليم
الديني.
وقال العجمي في بيان صحافي أمس،

ً
إن هناك عددا من الدول الخليجية والعربية
ستشارك في المخيم الكشفي ،الذي يتخلله
العديد من البرامج واألنشطة والفعاليات
الـمـتـنــوعــة ال ـهــادفــة فــي جـمـيــع الـمـجــاالت
الـكـشـفـيــة إض ــاف ــة إل ــى م ـســاب ـقــات ثقافية
ودينية ورياضية وفكرية.
ً
وبين أن المخيم يتضمن ورشا كشفية
مــن ف ـنــون ومـ ـه ــارات ،إضــافــة إل ــى زي ــارات
خارجية للمؤسسات والجهات الحكومية
واألهـلـيــة  ،كـمــا أن هـنــاك جــوائــز ودروع ــا

 105حاالت حرمان
أعلنت وزارة التربية تسجيل  105حاالت
حرمان لطلبة الصف الثاني عشر في اختبار
مادة التربية اإلسالمية بكنترولي القسمين
العلمي واألدبي والتعليم الديني أمس.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي اإلح ـص ــائ ـي ــة
اليومية عن سير عملية اختبارات الثانوية
الـعــامــة ،أن ع ــدد الطلبة الــذيــن تغيبوا عن
حضور اختبار اإلسالمية ،أمس ،بلغ 2092
طالبا وطالبة بواقع  1102في العلمي و916
في األدبي و 74في التعليم الديني.

وكوؤسا ستوزع خالل البرامج واألنشطة
المقامة طوال مدة المخيم الكشفي.
وأشــار المدير العجمي الى أن المخيم
الكشفي البحري سيقام في نادي الكشافة
الـبـحــريــة بمنطقة الـفـنـطــاس خ ــال نفس
الفترة المذكورة ،كما سيقيم التوجيه الفني
العام للزهرات والمرشدات وبالتعاون مع
جمعية الـمــرشــدات الكويتية حفل مخيم
السالم الحادي والعشرين للمرشدات تحت
شعار «مــن أجلها»  ،وذلــك في  11الجاري

الـســاعــة الـســادســة والـنـصــف مـســاء بمقر
المخيم الــدائــم لـلـمــرشــدات بمنطقة بنيد
الـقــار مـســرح الـســام بجمعية الـمــرشــدات
الكويتية.
وأك ــد العجمي أن وزارة التربية تبذل
ق ـص ــارى ج ـهــدهــا م ــن أج ــل دع ــم الـمـخـيــم
الكشفي وتوفير أفضل األج ــواء ألبنائنا
ً
ال ـك ـشــافــة واألش ـ ـبـ ــال ،الف ـت ــا إلـ ــى أن كــافــة
االستعدادات تمت بعناية وعلى قدم وساق
إلقامة هذا الحدث السنوي المهم.

دورة جديدة لـ  70مرافق طلبة من الذكور
كشفت مصادر تربوية مطلعة أن
وزارة الـتــربـيــة ب ـصــدد تنظيم دورة
ج ــدي ــدة ل ـمــراف ـقــي ال ـط ـل ـبــة ال ــذي ــن تم
قـبــول تعيينهم فــي الـ ــوزارة مــؤخــرا،
موضحة أن عدد المقبولين فيها بلغ
 70شخصا من الــذكــور ،حيث سيتم
تعيينهم في مدارس البنين.
وقالت المصادر ،إن قطاع الشؤون
االداري ــة يعمل حاليا بالتنسيق مع

ادارة الخدمة النفسية واالجتماعية
بـ ــالـ ــوزارة ع ـلــى اإلع ـ ــداد لـعـقــد دورة
جديدة لمرافقي الطلبة الذكور الجدد
الذين تم قبول أوراقهم ،الفتة إلى أن
الدورة ستعقد على االرجح في عطلة
منتصف العام خالل يناير الجاري.
وأضــافــت أن ال ــوزارة تعمل حاليا
عـلــى الـتـنـسـيــق م ــع وزارة الــداخـلـيــة
واإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة لـ ــا ط ـ ـفـ ــاء و ع ـ ــدد

خــال الفترة الماضية ونتمنى
االستمرار حتى النهاية».
من جهته ،أوضح مهندس النقل
عــادل عباس ،أنــه «لــم تواجهنا أي
مـشــاكــل تـعـكــر صـفــو الـعـمــل ال ــذي
اتسم بروح األخوية والتعاون بين
الفنيين والمسؤولين في الوزارة».
وقال إن «األجهزة الموجودة في
س ـيــارة الـنـقــل (الـسـيــف) مــن احــدث

األجـهــزة المتطورة فــي مجال نقل
الـمـبــاريــات ،إذ تغطي الـسـيــارة 35
كاميرا داخل استاد جابر ،في حين
كــانــت ه ـنــاك  43كــام ـيــرا ف ــي حفل
االفتتاح توزعت على أكثر من موقع،
ً
مبينا أن «توزيع الكاميرات واختيار
الـعــدد المطلوب يتم تحديده عبر
أه ـم ـي ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة وال ـش ـخ ـص ـيــات
والجمهور الحاضر وغيرها».

م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة االخ ـ ــرى
ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى اع ـ ـ ـ ــداد دورة شــام ـلــة
متخصصة للمقبولين ،مشيرة إلى
أن ديوان الخدمة المدنية اشترط على
المقبولين حضور الدورة قبل االنتهاء
مــن اجـ ــراء ات تعيينهم ومباشرتهم
ألعـمــالـهــم فــي ال ـم ــدارس الـتــي سيتم
تــوزي ـع ـهــم عـلـيـهــا م ــع ب ــداي ــة الـفـصــل
الدراسي الثاني.

نظمت اإلدارة العامة للجمارك ورشتي عمل حول مكافحة البضائع
المقلدة والمغشوشة ،بمشاركة  ٣٢من مفتشيها ومدققيها في منفذي
السالمي والنويصيب ،وذلك بالتعاون مع «مجموعة الساير».
وأكد رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية أسامة الشامي
أهمية تعزيز معرفة موظفي ا لـجـمــارك التمييز مــا بين البضائع
األص ـل ـيــة وال ـم ـق ـلــدة ،م ـش ــددا عـلــى ح ــرص «ال ـج ـم ــارك» عـلــى تنفيذ
وتطبيق قانون الملكية الفكرية واالتفاقيات الدولية في مالحقة
الغش التجاري وحاالت التعدي وانتهاك وتزوير العالمات التجارية
ً
بهدف حماية المستهلك أوال ،والحد من اإلضرار بالمصالح الوطنية
واالستثمارات التجارية والصناعية.
وأضــاف الشامي أنــه تم تنظيم ورشتي عمل حــول البضائع
المقلدة لمنتجات سيارة تويوتا ،بحضور مدير اإلدارة محمد
ه ــال ،ومــديــر قـطــع ال ـغ ـيــار سـعـيــد الـشـيــرفــا ،ومــديــر التسويق
محمد نسيمي ،حيث كانت الــورشــة األولــى في منفذ السالمي
ً
ً
وشارك خاللها ١٢مفتشا ومدققا ،واألخرى في منفذ النويصيب
ً
ً
بمشاركة ٢٠مفتشا ومدققا.
ومن جانبه ،قال مساعد مراقب منفذ النويصيب ،عضو اللجنة
اإلعــام ـيــة اإللـكـتــرونـيــة ب ــال الـخـمـيــس ،إن ــه ب ـنــاء عـلــى توجيهات
وتعليمات المدير العام المستشار جمال الجالوي ،تم تنظيم ورشة
عمل حول البضائع المقلدة وطرق مكافحتها في منفذ النويصيب،
بـمـشــاركــة  ٢٠م ــن مـفـتـشــي الـمـنـفــذ واألمـ ــن وال ـســامــة والـمــدقـقـيــن
الجمركيين ،وذلك بهدف التمييز بين البضائع المقلدة واألصلية
وكيفية التعامل معها.
بدوره ،قال مدير التسويق في مجموعة «الساير» محمد نسيمي إن
«الورشة شملت عددا من المحاور المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية،
وكيفية التمييز بين المنتجات األصلية والمقلدة ،حيث تم استعراض
المؤشرات التي تساعد على كشف نوعية المنتج األصلي والمقلد».

والدراجات وآليات تهوية «الموانئ» :حريصون على تطبيق اشتراطات
الروبوت
«اإلطفاء»:
ً
المدونة الدولية لألمن
األنفاق تدخل الخدمة قريبا
أعلنت اإلدارة العامة لــإطـفــاء ،أنــه سيتم
ً
قريبا إدخال الروبوت وآليات تهوية األنفاق
والدراجات النارية للخدمة في اإلدارة.
وذكـ ــرت اإلدارة فــي ب ـيــان صـحــافــي ،أمــس
بمناسبة زيــارة مديرها العام الفريق خالد
ً
المكراد أخيرا مصنع  Ever best fireفي مدينة
تشنغدو الصينية ،أن إدخــال هــذه التقنيات
لـ ـ ـ ــإدارة ي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار اس ـت ـك ـم ــال تـطــويــر
مـنـظــومــة االسـتـجــابــة واالس ـت ـعــداد للتعامل
مع الحوادث.
واطلع المكراد خالل الزيارة التي رافقه فيها
مدير إدارة المركبات والمعدات العقيد موسى
أكـبــر على آلـيــات تهوية األن ـفــاق والــدراجــات
النارية ومـعــدات الــروبــوت التي يتم التحكم
بها عن بعد.
كما اطلع على الدراجات الرباعية (البقيات)
ً
وآليات مكافحة الحرائق صغيرة الحجم نظرا
إلــى أهميتها فــي التعامل مــع ال ـحــوادث ،في
المناطق التي يصعب الوصول إليها.

العبدالله بحث اإلجراءات المتخذة مع خفر السواحل األميركية

المكراد يعاين إحدى اآلليات

«الهيكلة» :براءة الذمة من أي مديونيات
للبرنامج قبل الترشح للتوظيف
●

محمد الجاسم

أكــد مــراقــب القضايا وال ــدراس ــات القانونية في
بــرنــامــج إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة وال ـج ـهــاز
التنفيذي للدولة فواز المطيري أن البرنامج حريص
على تنفيذ القوانين المعنية بشأن صرف العالوة
االجتماعية وعالوة األبناء ألصحاب المهن والحرف
والعاملين في الجهات غير الحكومية طبقا للقانون.
وقــال المطيري ،فــي تصريح صحافي ،إن حكم
المحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية
قرار الجمع بين العمل والدراسة لمن دون  25عاما،
للحصول على دعم العمالة أرسى مبدأ مهما دون
المساس بالحق في التعليم أو بحق العمل.
وأوضح أن «إعادة الهيكلة» اعد اقتراحا وعرضه
على ديــوان الخدمة المدنية بـضــرورة أن تتضمن

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمــؤسـســة
الموانئ الشيخ يوسف العبدالله
حـ ــرص ال ـمــؤس ـســة ع ـلــى تطبيق
اشتراطات المدونة الدولية ألمن
السفن والموانئ.
وأضاف العبدالله في تصريح
صحافي امس انه بحث مع الفريق
األمـ ـن ــي ال ـت ــاب ــع ل ـخ ـفــر ال ـســواحــل
األمـيــركـيــة الـمـكـلــف بــالـنـيــابــة عن
المنظمة البحرية الدولية تطورات
تطبيق ش ــروط الـمــدونــة الدولية
ألمن السفن والموانئ.
وأوضـ ـ ــح ان ال ــوف ــد األم ـيــركــي
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــزور ال ـ ـبـ ــاد ح ــالـ ـي ــا ق ــام
ب ـ ــزي ـ ــارة م ـي ـن ــاء الـ ـش ــوي ــخ وعـ ــدة
جـهــات حكومية أخــرى الفـتــا إلى
ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة

م ـس ـت ـن ــدات ومـ ـص ــوغ ــات ال ـت ـع ـي ـيــن ،ع ـن ــد تــرشـيــح
المواطنين إلحدى الوظائف الحكومية ،شهادة من
برنامج إعــادة هيكلة القوى العاملة ،تفيد ببراء ة
ذمــة صــاحــب الـعــاقــة مــن أي مديونيات لمصلحة
البرنامج ،تتعلق بمخالفة شروط الجمع بين العمل
والدراسة أو غيرها ،وذلــك في اتجاه استباقي من
البرنامج لتحصيل المديونيات والمحافظة على
المال العام من الهدر.
وأض ــاف أن الـبــرنــامــج لــم يــدخــر جـهــدا فــي تتبع
الدارسين بالمخالفة ألحكام قــرار مجلس الــوزراء
عن طريق مخاطبة كل الجهات التعليمية ،لتزويده
بأسماء الدارسين لديها للوقوف على مدى توافر
شـ ــروط الـجـمــع بـيــن الـعـمــل وال ــدراس ــة ف ــي حقهم،
وترتيب مديونيات واتخاذ إجراءات تحصيلها ممن
ثبت انتفاء االستثناء الوارد بحقهم.

البلدية :رفع  17سيارة
مهملة في الجليب
●

علي حسن

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة
النظافة العامة واشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية
بحملة واسعة النطاق على السيارات المهملة بمنطقة جليب
الشيوخ بعد انتهاء المدة القانونية للملصقات.
وأكد مدير إدارة النظافة سعد الخرينج أن الحملة التي نفذتها
النوبة «ج» بمركز الجليب للنظافة على الساحات العامة كان
ً
مفادها اتخاذ االجراءات القانونية طبقا للقرار الوزاري  190لسنة
ً
 2008برفع السيارات المهملة والسكراب ،مؤكدا أن الحملة أسفرت
عن رفع  17سيارة مهملة وكــراج متنقل يقوم بصبغ السيارات
المهملة وتم ارسالها لموقع حجز البلدية.
وأضاف الخرينج أن الحمالت الميدانية متواصلة على مدار
الساعة على كافة المناطق التابعة للمحافظة لتطبيق القوانين
واللوائح المنظمة لذلك.

ال ــزي ــارات الـتــي يـقــوم بها سنويا
لــاطــاع على تطبيق اشتراطات
األمن والسالمة الخاصة.
وذكر ان الزيارة تأتي أيضا في
إط ــار تـبــادل الـخـبــرات والبيانات
والتأكد من تطبيق جميع البنود
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـت ــي
ي ـج ــب ت ــواف ــره ــا داخـ ـ ــل ال ـم ــوان ــئ
الكويتية ،مشيرا إلى أن المدونة
الــدول ـيــة تـمـثــل مـجـمــوعــة شاملة
من اإلجــراء ات والتدابير المعنية
بتعزيز أمن السفن والموانئ.
وأفــاد ان الوفد األميركي اطلع
عـلــى مــا تــم ات ـخــاذه مــن إج ــراءات
نحو طرح عدة مشاريع تهدف إلى
تطبيق اشتراطات المدونة الدولية
ألمــن السفن والموانئ ،الفتا إلى

ان الــوفــد أش ــاد ب ــاإلج ــراءات التي
اتخذتها المؤسسة في هذا الشأن.
وق ــال الـعـبــدالـلــه ان اإلجـ ــراءات
التي اتخذتها المؤسسة تضنمت
مـ ـش ــروع الـ ــدراسـ ــة االس ـت ـش ــاري ــة
ال ـخــاص بــالـمـنـظــومــة المتكاملة
إلدارة مؤسسة الموانئ «الموانئ
الذكية».
وأوض ــح ان الــدراســة تضمنت
ن ـظــامــا م ـت ـكــامــا ل ـمــراق ـبــة حــركــة
السفن ومراقبة بــوابــات الموانئ
وال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة داخـ ـلـ ـه ــا
وال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـح ــري ــة وأعـ ـم ــال
ال ـم ـنــاولــة وال ــرافـ ـع ــات الـجـســريــة
وحـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة
والمغادرة وحركة القطع البحرية
عبر الموانئ.

وذكـ ــر ان اإلج ـ ـ ــراء ات تضمنت
كـ ــذلـ ــك ط ـ ـ ــرح مـ ـن ــاقـ ـص ــة النـ ـش ــاء
وصيانة وضمان سور خرساني
للميناء والمنطقة الجمركية في
ميناء الشويخ إلحـكــام السيطرة
األم ـن ـي ــة اذ ت ـمــت تــرس ـيــة أع ـمــال
المناقصة على إ ح ــدى الشركات
المتخصصة في هذا الشأن وجار
تنفيذه.
وأض ــاف ان المؤسسة طرحت
مناقصتين لــأمــن والـســامــة في
ميناء ي الشويخ والشعيبة على
الـشــركــات العالمية المتخصصة
في أمن وسالمة الموانئ البحرية
المتضمنة شروطها الخبرة في
تطبيق اشتراطات المدونة الدولية
ألمن السفن والموانئ.

«صرخة» :الغناء يساعد المصابين
بالتوحد على النطق
صــدر العدد الجديد من مجلة «صرخة صامتة» لشهر يناير
 2018والـتــي حفلت بالعديد مــن الـمــواضـيــع المهمة لكل أفــراد
األسرة ومنها موضوع اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة
وانــه بحاجة ألكثر من األدوي ــة والعقاقير لمعالجته بالصورة
المناسبة في باب (الفهم النفسي) ،وأما التحفيز العميق للدماغ
وتشجيع األس ــرة للعمل الـجــاد مــع الطفل فقد يـكــونــان عالجا
فعاال للمصابين بطيف التوحد ممن لديهم سلوكيات مضرة
بالنفس بشكل متكرر.
كما تضمن العدد الجديد أبحاثا ومقالة تشير إلى أن الغناء
للمصابين بالتوحد خــال جلسات ا لـعــاج قــد يحسن عالج
النطق لديهم.
وفي باب (تواصل) ونتعرف على أقدم الحاالت المرضية التي
عرفتها البشرية وهو مرض «الصرع» وأسبابه وأضراره بينما
في بــاب (شــرح علمي) يبين العدد األطعمة التي تمنع فقدان
الذاكرة والنسيان ،وللحصول على ذاكرة أفضل.

أكاديميا
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نظام «البانر» يتعطل في «التطبيقي» ...والطلبة
المستجدون ينتظرون جداولهم

ً
ّ
تدخل أحد األشخاص غير المعنيين في صالة القبول زاد األمر تعقيدا
حمد العبدلي

الكثير من الخريجين
لم يتمكنوا من
معرفة درجاتهم
واستكمال إجراءات
تخرجهم المرتبطة
بهذا النظام

استمرارا لمسلسل التخبط،
الـ ـ ــذي ت ـم ــر بـ ــه ع ـ ـمـ ــادة ال ـق ـبــول
والـتـسـجـيــل فــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب،
ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء مـ ـ ــن رفـ ـ ـ ــض أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
 4000طالب وطالبة من كليات
ومـ ـع ــاه ــد ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي ال ـف ـصــل
الدراسي الثاني ،تعرض النظام
الخاص بتسجيل مقررات الطلبة
ال ـم ـس ـت ـج ــدي ــن وال ـم ـس ـت ـم ــري ــن
«البانر» للعطل ،إذ أبلغ الطلبة
ال ـم ـق ـب ــول ــون فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ل ــدى
مـ ــراج ـ ـعـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــادة ل ـت ـس ـج ـيــل
مقرراتهم بالدخول على النظام
(البانر) ،وبعد دخولهم فوجئوا
بـ ــوجـ ــود رسـ ــالـ ــة ت ـط ـل ــب مـنـهــم
مراجعة صالة التسجيل!
ولم يتضرر من تعطل «البانر»
الـطـلـبــة الـمـسـتـجــدون ف ـقــط ،بل
تضرر أيضا الطلبة الخريجون
في الفصل الدراسي الحالي ،إذ
لم يتمكن الكثير منهم من معرفة
درجاتهم ،واستكمال إجــراء ات
تخرجهم المرتبطة بهذا النظام.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر فـ ــي الـهـيـئــة

ل ــ«ال ـج ــري ــدة» إن ع ـم ــادة الـقـبــول
ت ـس ـيــر ف ــي ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي من
غ ـي ــر خـ ـط ــة ،وسـ ـ ــط غـ ـي ــاب ع ــدد
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن ،وتـ ـكـ ـلـ ـي ــف
م ـســاعــدي ـهــم بــال ـق ـيــام بــاألع ـمــال
بدال منهم ،وكذلك تسبب تدخل
أح ــد األش ـخــاص غـيــر المعنيين
في الهيئة ،وحضوره يوميا في
صــالــة الـقـبــول ،دون أن تـكــون له
صفة رسمية ،في إرباك الموظفين
وعدم القيام بأعمالهم.

وأضــافــت الـمـصــادر أن تأخر
تـسـجـيــل الـطـلـبــة الـمـسـتـجــديــن
مقرراتهم الدراسية ،وعدم وجود
مواعيد خاصة لهم في النظام
سيتسبب مستقبال في مشكلة
ك ـب ـي ــرة ،خ ـص ــوص ــا أن الـطـلـبــة
ال ـم ـس ـت ـم ــري ــن ي ـب ـح ـث ــون أي ـضــا
عــن م ـقــررات قـبــل بــدايــة الفصل
الدراسي الثاني.
وعن رفض الطلبة المتقدمين
ل ـك ـل ـيــات ومـ ـع ــاه ــد ال ـه ـي ـئــة فــي

الفصل الدراسي الثاني ،أفادت
بأن خاصية رفع المستندات في
نظام البانر تسببت فــي رفض
ع ــدد كـبـيــر م ــن الـطـلـبــة ،مــؤكــدة
ض ـ ــرورة أخ ــذ تـظـلـمــات الطلبة
بعين االعـتـبــار ،إلعـطــاء كــل ذي
حق حقه في القبول واستكمال
مشواره التعليمي الذي كفله له
الدستور.

ً
حجي :مكتبة الطالب توفر عددا أكبر
من المحصلين لتقديم خدمة أفضل
أفـ ـ ــادت ال ـقــائ ـمــة ب ــأع ـم ــال مــديــر
إدارة م ـك ـت ـبــة ال ـط ــال ــب ال ـجــام ـعــي
عواطف حجي بأن الكتب الدراسية
للمقررات المطروحة فــي األقسام
العلمية للكليات النظرية والعلمية
على مستوى الدراسات الجامعية
والــدراســات العليا تم طلبها وفقا
لطلبات أعضاء هيئة التدريس.
وقالت حجي إن عمليات البيع،
من األحد  2018/1/21حتى الخميس
 ،2018/2/15سـتـكــون فــي الخيمة
المخصصة لبيع الكتب الدراسية،
ب ــرع ــاي ــة ال ـب ـنــك ال ــوط ـن ــي ،شــاكــرة
جهودهم وتعاونهم.

وأضافت أنه تم توفير عدد أكبر
من المحصلين لتقديم ما هو أفضل
لخدمة جموع الطلبة ،ويتوفر أيضا
دعم الكتب الدراسية لجميع الطلبة
م ــن ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة
بنسبة  100في المئة ،إضافة إلى
اس ـت ـم ــرار دعـ ــم ال ـك ـتــب ال ــدراس ـي ــة
لجميع الطلبة بنسبة  60في المئة.
ودعــت الطلبة إلى إبــراز الهوية
ال ـج ــام ـع ـي ــة وال ـ ـج ـ ــدول الـ ــدراسـ ــي
ل ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـك ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــر ،لـ ـضـ ـم ــان
حصولهم على الــدعــم المخصص
لـهــم ،م ـشــددة عـلــى ض ــرورة الـتــزام
الطلبة بتعليمات اإلدارة ،تسهيال

لعملية الـشــراء لديهم ،وأوضحت
أن س ــاع ــات الـعـمــل ت ـبــدأ م ــن 8.00
صباحا حتى  1.15ظهرا.
وأش ـ ــارت ال ــى أن ــه ت ـقــرر افـتـتــاح
مـ ـع ــرض بـ ـي ــع الـ ـكـ ـت ــب ال ــدراسـ ـي ــة
لطلبة كليتي الـعـلــوم والـهـنــدســة
والبترول للفصل الدراسي الثاني
والصيفي  2018-2017بمقر القاعة
الكائنة أعلى كافتيريا كلية العلوم
بالخالدية ،مــن األح ــد 2017/1/28
إلـ ــى ال ـخ ـم ـيــس  ،2017/2/8م ــن 8
صباحا إلــى  1.00ظـهــرا ،تسهيال
للطلبة فــي الـحـصــول على كتبهم
دون معاناة.

العلوم اإلدارية تكرم الطلبة المشاركين
في مسابقة تحدي اإلدارة العالمية
قام عميد كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت
ال ــدك ـت ــور مـ ـش ــاري ال ـه ــاج ــري وال ـع ـم ـيــد الـمـســاعــد
للشؤون الطالبية د .نايف الشمري بتكريم الطلبة
المشاركين في التصفيات األولية في مسابقة تحدي
اإلدارة العالمية GMC - Global Management
 Challengeالتي تستضيفها مجموعة أدنار.
وه ـنــأ الــدك ـتــور ال ـهــاجــري الـطـلـبــة المتأهلين
للتصفيات نصف النهائية وأثنى على المشاركة

ً
الفعالة لهم ،مشيرا إلــى اهتمام الكلية بالجانب
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـع ـم ـل ــي وذل ـ ـ ــك مـ ــن خـ ـ ــال إع ـط ــاء
ف ــرص ــة ل ـط ـل ـبــة ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم اإلداري ـ ـ ـ ــة بـجــامـعــة
الـكــويــت الخـتـبــار الـمـعــارف المكتسبة مــن خــال
المشاركة مرتين على التوالي في برنامج تحدي
اإلدارة العالمية GMC - Global Management
 ،Challengeحيث كانت تجربة فــريــدة وناجحة
ً
جدا على جميع المستويات.
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خليل علي حيدر

محمد علي شهباني*

كيف يستطيع روحاني استخدام
التظاهرات إلحراز تقدم في اإلصالحات؟
بعد مرور بضعة أيام على انطالق التظاهرات اإليرانية ما
زالت األسئلة المطروحة بشأنها تفتقد أجوبة واضحة ،وذلك
على الرغم من تبلور بعض االتجاهات التي تشي بما سيأتي
ً
الح ـقــا ،فــالـمـظــاهــرات الـتــي انطلقت فــي شـمــال ش ــرق الـبــاد
ـدد من المدن اإليرانية ،ولكن المدن األساسية
امتدت إلى عـ ٍ
كطهران وتبريز ما زالت خالية منها ،لذا يمكن القول إن هذه
ً
محدود،
المظاهرات مشتتة جغرافيا ،كما أن عدد
المتظاهرين ّ
ً
ّ
ُ
رغم أن تأثير التظاهرات يبقى جديا ويجب أال يستخف به.
ً
ومــع أن المظاهرات شهدت عنفا كــإحــراق سـيــارة تابعة
للشرطة في مدينة كاشان إال أن عــدد المتظاهرين في تلك
ّ
المدينة لم يتجاوز المئات ،ومع أن عدد المتظاهرين ضئيل
ّ
إال أن ذلك ال يسهل األمور على السلطات اإليرانية التي تعاني
صعوبة المواجهة بالطرق المناسبة ،وبات من الواضح أن
تطبيق «تلغرام» للهاتف الذكي الــذي يضم نحو  40مليون
مستخدم في إيران هو المفتاح األساسي لحشد الناس.
ً
ً
وقــد نشرت «المونيتور» تقريرا سابقا حــول أهمية هذا
التطبيق وشعبيته وطريقة تغييره لإلعالم اإليراني وكيفية
مـحــاولــة الـسـلـطــات اإليــران ـيــة الـسـيـطــرة عـلــى ان ـت ـشــاره ،ففي
شهر أبريل من السنة الماضية ،طلبت اللجنة العليا لشبكات
اإلنـتــرنــت والفضائيات اإليــرانـيــة مــن مــديــري الـقـنــوات التي
يتجاوز عــدد أتباعها خمسة آالف ض ــرورة التسجيل لدى
وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،وتلت هذه الخطوة عمليات
تضييق على مديري القنوات اإلصالحية قبيل انتخابات مايو
 ،2017وقد فاز الرئيس حسن روحاني ،المتحالف مع المعسكر
اإلصالحي بوالية ثانية في تلك االنتخابات بسهولةٍ فائقة.
ً
ويبدو أن «أمد نيوز» -وهي قناة على تلغرام قد أدت دورا
ً
أساسيا فــي انـطــاق االحـتـجــاجــات ،ويديرها حسبما يقال
الصحافي روح الله زام ،وهو ابن أحد رجال الدين اإلصالحيين
كــان قد فـ ّـر من البالد بعد اتهامه بصالت مع االستخبارات
األجنبية -لها على ما يبدو عدد ال يستهان به من المتابعين،
وهو ما دون المليون بقليل.
وق ــد ت ــزاي ــد ع ــدد الـمـتــابـعـيــن ه ــذا ق ـبــل أن ي ـطــالــب وزي ــر
تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت محمد جهرومي مؤسس أمد
ً
نيوز بافيل دوروف بإغالق القناة تماما بسبب تحريضها
ّ
أن الطلب اإليراني هذا ّ
تم
على العنف ،والمثير لالهتمام هو
ً
علنا عبر «تويتر» ،وهــي وسيلة تخضع لرقابةٍ شديدة في
ّ
الـبــاد .ال نعرف بعد مــن يدير هــذه التظاهرات ،وال شــك أن
غياب الشخص القائد لها يجعل السلطة اإليرانية عاجزة
عن توجيه أصابع االتـهــام نحو طــرف معين كما فعلت في
عام  2009فجاء ت االتهامات تقليدية من حيث اتهام أجهزة
االستخبارات األجنبية والدول العدوة إليران.
ّ
كما أن مطالب االحتجاجات جاءت غير موحدة ،فالشعارات
ّ
تتنوع من انتقاد لألسعار الباهظة إلى دعوة صريحة بإنهاء
الجمهورية اإلسالمية ،وفي أول ردة فعل لروحاني على
نظام
ّ
ً
ً
التظاهرات علق قائال« :وفقا للدستور ولحقوق المواطنين
ّ
يحق للناس التعبير عن انتقاداتهم وحتى االحتجاج» ،وأمام
ً
تحد كبير ،عليه أوال أن يفي بوعده
الرئيس اإليــرانــي هنا
ٍ
بالسماح لوسائل التعبير عن الــرأي بالحرية الــازمــة لها،
ويمكنه كذلك العمل مع مراكز السلطة األخرى كالقضاء وقوى
األمن إلعطاء تراخيص لمظاهرات سلمية.
ً
ثانيا على روحاني معالجة المواضيع االقتصادية التي
تـقــع فــي صـلــب االحـتـجــاجــات نفسها ،وه ــي نتيجة لــزيــادة
التوقعات بشأن الوعود التي قطعها روحاني بنفسه على
ً
ً
ً
ّ
بتحول التظاهرات أداة بين
السماح
الشعب ،وأخيرا بدال من
ً
ّ
يدي خصومه المحليين وفرصة يستغلها المتشددون لبرهان
أحقية وجهة نظرهم ،على روحاني العمل على إقناع المرشد
األعلى بضرورة معالجة مسألة مراكز السلطة والمال غير
الخاضعة ألي محاسبة.
ّ
إن هــذه المسألة بــالــذات شكلت الــوقــود المطلق لـشــرارة
ال ـت ـظــاهــرات ،ولـكــن إن ع ــرف الــروحــانــي كيفية اسـتـغــال ما
ّ
يحول هذه التظاهرات إلى فرصة ينتهزها
يحصل اليوم فقد
لمواجهة األطراف والمصالح التي تحول دون تطبيقه لبرنامج
إصالحاته.
* «المونيتور»

األغلبية الصامتة :أصبوحتي

من يمنع التعليم الجيد في العالم العربي؟
ُ
سعي العالم العربي نحو تعليم جيد هو الجزء األهم من محاولة ترسيخ
الـحــداثــة والــديـمـقــراطـيــة فــي مجتمعاته ،ولـهــذا فــإن تخلف هــذه المنطقة
فــي مـجــال تطوير التعليم وتحدثيه يـعـ ّـد كــذلــك مــن أهــم أسـبــاب انتكاسة
الديمقراطية العربية ،وإن كانت ثمة ،بــا ريــب ،أسـبــاب أخــرى غير رداء ة
ً
التعليم ال تقل عنها فتكا في نمو الديمقراطية وترسخها ،ومنها الفساد
بأنواعه واألصولية الدينية ،وعدم تبلور المطالب السياسية واالجتماعية،
وكثرة السكان مع قلة فرص العمل ...وغير ذلك!
ومن الظواهر المحيرة في المجتمعات العربية ،التي تعبر بقوة عن فشل
المناهج التعليمية ،ما نالحظه من عدم تأثير التعليم حتى الجامعي في
بعض قطاعات وشرائح المجتمع ،وضعف حماس هؤالء لألفكار الجديدة
ً
والتحرر الثقافي ،حتى يكون بعضهم رجاال ونساء نسخة عن الجيل غير
المتعلم!
وهــذا ما الحظه د .إسحق ديــوان ،األستاذ في جامعة باريس البحثية،
وأس ـتــاذ كــرســي الـعــالــم الـعــربــي ،وال ــذي يــؤكــد فــي مـقــال لــه "أن المواطنين
ً
المتعلمين في الــدول العربية يميلون في المتوسط إلــى أنهم أقــل تحررا
بأشواط على المستويين السياسي واالجتماعي ،مقارنة بأقرانهم في أجزاء
أخرى في العالم" .والخطورة في هذا أنه "إذا كان للمجتمعات العربية أن
ً
تصبح في أي وقت في المستقبل أكثر انفتاحا وأكثر دينامية على الصعيد
االقـتـصــادي ،فيتعين على أنظمتها التعليمية أن تحرص على احتضان
وتعزيز القيم المناسبة لتحقيق هذه الغاية".
(الجريدة.)2016 /4 /12 ،
ويشير "د .ديوان" إلى ما تؤكده نتائج "دراسة استقصاء القيم العالمية"،
وهو مشروع بحثي عالمي الستطالع اآلراء لدارسة القيم واآلراء بين بلدان
ً
مختلفة ،ويضيف أن هذه الدراسة قامت مؤخرا -قبل عامين -باستطالع اآلراء
في  12دولة عربية هي األردن ومصر وفلسطين ولبنان والعراق والمغرب
ً
والجزائر وتونس وقطر واليمن والكويت وليبيا ،جنبا إلى جنب مع  47دولة
غير عربية ،وتقيس الدراسة أربع قيم سياسية واجتماعية كاشفة هي :دعم
الديمقراطية ،واالستعداد للمشاركة في العمل المدني ،واإلذعان للسلطة،
ودعم القيم األبوية التي يستند إليها التمييز ضد المرأة.
ً
وأكــدت الــدراســة أنــه "مــع اكتساب أي دولــة نمطية قــدرا أكبر من الثراء،
والتعليم ،واالنـفـتــاح السياسي ،يرتفع لديها مستوى دعــم الديمقراطية
واالستعداد للمشاركة في العمل المدني ،ويهبط مستوى اإلذعان للسلطة
ودعم القيم األبوية".
غير أن الدول العربية متخلفة عن دول أخرى ذات مستويات مماثلة من
ً
ً
التنمية "فالعرب أقل ميال إلى تفضيل الديمقراطية بفارق  ،%11وأقل نشاطا
ً
في مجال العمل المدني بفارق  ،%8وأكثر ميال إلى احترام السلطة بفارق
ً
 %11وأشد ميال إلى اعتناق القيم األبوية بفارق هائل يبلغ .%30
ومن المالحظ في هذه الدراسة وجود فجوة بين العرب وغير العرب في

قيمة تفضيل الديمقراطية من حاملي الشهادات الجامعية ،%14 ،في حين
ال تزيد الفجوة على  %5بين حاملي الشهادة الثانوية ،وقد يفسر هذا بأن
ً
التعليم أضعف أثرا على القيم االجتماعية في الدول العربية.
ويطالب د .ديوان الباحثين في مجال تعزيز االنفتاح في العالم العربي
بعدم االكتفاء بالتفسير الديني للظاهرة أو التركيز على تأثير اإلسالم فقط،
بل دراســة نوعية التعليم المتاح لسكان المنطقة ،وقــد وضــع التعليم في
خدمة مشاريع سياسية عليا ودعم أنظمة ،وأصبحت السياسات التعليمية
مشربة بقيم دينية محافظة ،وكان الهدف فيما مضى محاربة االتجاهات
اليسارية ،ثم تم تبني هذه السياسات لسد الطريق على الجماعات اإلسالمية.
وتتسم أغلب األنظمة التعليمية العربية "بفرض التعليم عن ظهر قلب،
والتركيز المفرط على الموضوعات والقيم الدينية ،وتثبيط التعبير عن الذات
لمصلحة االمتثال ،وافتقار الطالب إلى المشاركة في شؤون المجتمع ،وكل
هذه السمات مهيأة لتشجيع الطاعة وتثبيط مساءلة السلطة".
ويتوصل الكاتب إسحق ديــوان إلى أن األنظمة االستبدادية في العالم
العربي صاحبة مصلحة مباشرة في تصميم وترسيخ تعليم كهذا خدمة
لــديـمــومــة مصالحها ،واس ـت ـمــرار هيمنتها فــي المجتمع ،وم ــن مـفــارقــات
األوضاع التعليمية أن استغالل الدين للهيمنة على المناهج قد أنجز على
يد "العلمانيين"!
ي ـقــول" :ق ــد يـبــدو مــن عجيب الـمـفــارقــات أن تـكــون أنـظـمــة علمانية هي
المسؤولة عن أسلحة التعليم ،ألن األنظمة الحاكمة االستبدادية تتعمد
تحييد اإلمكانات التحديثية الكامنة في التعليم سعيا إلى ضمان بقائها".
ويـسـلــط د .دي ــوان الـضــوء عـلــى مــا يسميه "س ــوء حــظ الـعــالــم الـعــربــي"،
فيستنتج أن هذه النخب السياسية التي تقود الكثير من هذه الدول "لن تبادر
عن طيب خاطر إلى إصالح التعليم إذا كان في ذلك ما يعرض بقاءها للخطر".
إن المجتمعات العربية ،وفق هذا التحليل ،في ورطة سياسية -تربوية
متداخلة ملتحمة ،إذ ال سبيل إلى تحديث المجتمع وزرع القيم الديمقراطية
ً
ًّ
كما وكيفا ،غير أن السبيل إلى هذا
والتفكير العصري فيه إال بتغيير التعليم
التغيير لن يكون سهال ممهدا ،بسبب الموانع السياسية التي تخشى مثل
هذا التغيير وتعاديه ،ولكن هل يستطيع التعليم الجيد أن يقهر الموانع
األخرى للديمقراطية في العالم العربي؟
هذا ما يحتاج إلى مقال آخر!
يالحظ الباحث اللبناني محمد قعبور "أن معظم الــدول التي انضمت
إلــى نــادي الديمقراطية والليبرالية في السنوات الخمس عشرة األخيرة،
يمتلك سكانها درجة متقدمة من الوعي ،أوجده انتشار التعليم والسيطرة
على مـعــدل ال ـ ــوالدات" ،وي ــرى "قـعـبــور" أن هاتين الخصوصيتين ،الوعي
وتحديد السكان" ،تؤديان إلى تبلور فردانية المواطن التي تنمي ملكة النقد
والمساءلة لديه ،وتدفعه إلى مقاومة الحكومات االستبدادية".
(حوار العرب ،العدد  ،4مارس .)2005

من الممكن
أن يعمل
االقتصاد
الرقمي في
غياب اإلدارة
ّ
الفعالة
على توليد
اختالالت
كبيرة في
التوازن
االقتصادي

األصبوحة حلمي الصغير ،وربما وهمي األكبر ،ولكن
ال بد من قدوم لحظة الحسم التي تأخذ فيها القرارات
المنتظرة مسلك الجدية في التطبيق ،والوضوح في الرؤية،
والشجاعة في المواجهة ،الكويت بالفعل ما زالت جميلة
ألن مخزونها من القدرات والطموحات ال يزال يبشر بالخير
واألمل والتفاؤل ،فهل ستقام أصبوحتي هذا العام؟
كلما أردناها أن تأتي امتنعت وتمنعت ،وكلما قلنا يئسنا
ّ
مــن قــدومـهــا هــلــت بـشــائــرهــا بـتـحــد يـحــاصــرنــا مــن كــل حــدب
وصــوب ،هي لحظة الحسم والوسم الــذي ال ينقطع ،تلك هي
نقطة التحول في كل المسارات.
الشعارات كثيرة والكالم أكثر ،والوعود وفيرة واألوهام أوفر،
المضحك أن المصدقين يتكاثرون من شدة يأسهم ،لقد أقسمت
أن أنـظــم أصـبــوحــة شـعــريــة فــي ي ــوم بــدايــة التغيير المنتظر
ً
احتفاال بالتنمية واأليام التي أحلم أن أعيش فيها ولو متفرجا،
المهم أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر ،والماضي يخفت
صوته على وقع ضجيج المكائن وآالت الحفر والبناء.
إن لحظة الحسم ثمينة ومكلفة كلما تأخرت؛ ألن الطبيعة
تكره ا ل ـفــراغ ،و مــا ننشغل عنه يشغله غيرنا لتضيق علينا
مساحة اغـتـنــام الـفــرص والــرفــاهـيــة الـمــؤقـتــة ،مــن الـمـســؤول؟
لمن توجه أصابع االتهام؟ لم يعد هذا النقاش مجديا ،علينا
تفحص تقويم السنة الجديدة وتحسس ما ُيفعله اآلخرون من
حولنا؛ لندرك أن قدرا كبيرا من الوقت والمال أهدر في صراعات
كان باإلمكان تجنبها بقليل من الحكمة وكثير من التأني.
األصبوحة حلمي الصغير ،وربما وهمي األكـبــر ،ولكن ال
بد من قدوم لحظة الحسم التي تأخذ فيها القرارات المنتظرة
مسلك الجدية في التطبيق ،والوضوح في الرؤية ،والشجاعة
في المواجهة ،الكويت بالفعل ما زالت جميلة ألن مخزونها من
القدرات والطموحات ال يزال يبشر بالخير واألمل والتفاؤل،
فهل ستقام أصبوحتي هذا العام؟ اللهم يسر.

فرصة أوروبا للقيادة...
الروبوتات والذكاء االصطناعي

التحديات التي تواجه االقتصاد الرقمي في الصين
تتمثل الطريقة الوحيدة
لتسخير إمكانات
االقتصاد الرقمي وتجنب
المخاطر السلبية في
الوقت نفسه في بناء
مؤسسات اجتماعية
عادلة وشاملة تحمي
حقوق الملكية وتضمن
كفاءة األسواق.

mulaifi70@gmail.com

غاي فيرهوفستات*

أندرو شنغ وشياو غنغ*

يشكل االقتصاد الرقمي في الصين قــوة ال يستهان
بها ،فــاآلن تمثل الصين  %42من التجارة اإللكترونية
العالمية ،وتتباهى بثلث الشركات البادئة األكثر نجاحا
َ
فــي مـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،وتــديــر
مــدفــوعــات عـبــر ال ـهــاتــف الـمـحـمــول أك ـثــر م ــن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة بـنـحــو  11م ــرة ،ول ـكــن ه ـنــاك ت ـحــديــات كبرى
تنتظرها.
مــن المؤكد أن الصين تسير على المسار الصحيح
لـتـحـقـيــق ت ـق ــدم مـسـتـمــر ،بـفـضــل ن ـظ ــام بـيـئــي ث ــري من
الـمـبــدعـيــن ،ومــوقــف داع ــم للتكنولوجيا بـيــن الهيئات
التنظيمية والحكومة ،وسوق استهالكية محلية هائلة،
وي ـف ــوق ع ــدد مـسـتـخــدمــي اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ال ـص ـيــن (731
مليون مستخدم) مجموع عدد المستخدمين في االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة.
وتدعم هذه العوامل توقعات النمو السريع في سوق
التكنولوجيا الـمــالـيــة فــي الـصـيــن ،إذ تـتــوقــع مؤسسة
غــولــدمــان ســاكــس نمو قيمة مــدفــوعــات الـطــرف الثالث
المتصلة باالستهالك في الفترة من  2016إلى  2020من
 1.9تريليون دوالر إلى  4.6تريليونات دوالر ،مع ارتفاع
اإلقــراض من جهات غير تقليدية إلى عنان السماء ،من
 156مليار دوالر إلــى  764مليار دوالر ،وزي ــادة حجم
إدارة األصــول الجديدة الموجهة عبر اإلنترنت من 8.3
تريليونات دوالر إلى  11.9تريليون دوالر.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،تـعـمــل الـصـيــن عـلــى تـســريــع عجلة
االستثمار فــي الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،إذ تشير تقديرات
شركة ماكينزي في تقرير بعنوان «الذكاء االصطناعي:
الـ ـع ــواق ــب فـ ــي الـ ـصـ ـي ــن» إل ـ ــى أن ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ــذك ــاء
االصـطـنــاعــي فــي الـصـيــن قــد تضيف  %0.8إل ــى %1.4
إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي في الصين،
ُاعتمادا على سرعة التكيف .في وقت سابق من هذا الشهر
أطـ ِـلــق مــركــز غــوغــل للذكاء االصطناعي فــي الصين في
بكين بواسطة كبيرة علماء الشركة في مجال الحوسبة
السحابية ،وهي في-في لي الصينية المولد.
ومــع ذلــك ال ي ــزال الـطــريــق طــويــا أم ــام الـصـيــن ،فكما
تشير دراس ــة أخــرى لشركة ماكينزي بعنوان «الصين
الرقمية :تمكين االقتصاد من امتالك القدرة التنافسية
العالمية» ،يظل مستوى التحول الرقمي فــي الــواليــات
المتحدة أعلى من نظيره في الصين بنحو  4.9مــرات،
وه ـن ــاك ت ـفــاوتــات كـبـيــرة داخ ــل الـصـيــن ف ــي مـسـتــويــات
التحول الرقمي في القطاعات المختلفة.
وستواجه الصين مخاطر بالغة وهي تعمل على إغالق
هذه الثغرات ،فكما تالحظ شركة ماكينزيَ ،ي ِعد التحول
الرقمي بخلق قيمة تعادل ما يتراوح بين  %10إلى %45
من إجمالي عائدات الصناعة في أربعة قطاعات رئيسة
(المستهلكين والـتـجــزئــة ،الـسـيــارات والـتـنـقــل ،الرعاية
الصحية ،الشحن والخدمات اللوجستية) بحلول عام
 ،2030وهذا يعني ضمنا معوقات كبرى لسالسل القيمة،

إبراهيم المليفي

وع ــدم اليقين بـشــأن الــوظــائــف ،واالس ـت ـهــاك ،والسياق
االجتماعي السياسي.
إذا كـ ـ ــان ل ـل ـص ـيــن أن ت ـض ـم ــن ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة
القتصادها الرقمي ،في حين تعمل على احتواء المخاطر
المرتبطة باالنقطاع ،فيتعين على قادتها أن يعملوا
على تنفيذ قواعد تنظيمية ذكية ،وهذا يستلزم الدراسة
المتأنية للعوامل التي ساهمت في تقدمه حتى اآلن.
قـبــل عـشــر س ـنــوات فـقــط ك ــان قـلـيـلــون مــن المراقبين
يـتــوقـعــون مـثــل ه ــذه االن ـطــاقــة الــرقـمـيــة غـيــر ال ـعــاديــة،
والواقع أن كال من رائدي اإلنترنت الرئيسيين في الصين،
جــاك مــا (رئـيــس ومــؤســس شركة علي بــابــا) وبــونــي ما
(رئ ـيــس ومــؤســس شــركــة تينسينت) ُمـنــي بالفشل في
مرحلة مبكرة من حياته المهنية ،ولكن بفضل استعداد
ال ـق ـيــادة الـصـيـنـيــة لـلـتـجــريــب ،وال ـس ـمــاح بــال ـقــدرة على
الوصول إلى رأس المال األجنبي والتكنولوجيا ،تمكن
مثل هؤالء الــرواد من مالحقة اكتتابات عامة أولية في
أماكن أخــرى :تينسينت في هونغ كونغ وعلي بابا في
نيويورك.
و مــع اغتنام فرصة التكنولوجيا الرقمية الناشئة-
ناهيك عن البنية األساسية العالية الجودة في الصين-
لتعزيز وبناء الخدمات ،قاد هؤالء الرواد التقدم السريع
فــي االق ـت ـصــاد الــرق ـمــي فــي ال ـص ـيــن ،فـقــد عـمـلــت منصة
ال ـت ـجــارة الــرقـمـيــة عـلــي بــابــا عـلــى تــوسـيــع ال ـق ــدرة على
الوصول إلى األسواق وخفض تكاليف المعامالت ،على
النحو الذي أدى إلى مزاحمة الوسطاء التقليديين الذين
قــوضــوا اإلنتاجية ،فقد خفض تطبيق وي شــات الــذي
أطلقته شركة تينسينت تكاليف االتصاالت ،والتفاعل،
والتنسيق ،والتواصل االجتماعي بين األفراد ،وعمل على
تحفيز اإلبداع عبر الصناعات .كما عملت كال الشركتين
الرائدتين على كسر الحواجز بين التصنيع ،والتوزيع،
والوسائط ،والتمويل ،وبالتالي تحقيق الحجم الكبير،
وتوسيع النطاق ،وزيادة السرعة.
تشكل هذه اإلنجازات -التي أسفرت عن زيادة كبيرة في
اإلنتاجية ،والدخل ،ومكاسب الثروة -شهادة على براعة
القطاع الخاص ،ولكن الدولة أسهمت في تسهيل تحقق
هذه اإلنجازات ،من خالل انتهاج سياسة تقوم على قواعد
وتنظيمات وظيفية تتسم بالمرونة واالبتعاد عن اإلنفاذ
القسري ،األمــر الــذي ساعد فــي تمكين توسع األســواق
الخاصة في الصين ،بل أيضا إدمــاج هــذه األســواق في
االقتصاد العالمي.
وم ــع ذل ــك تتسم اإلب ــداع ــات الـقــائـمــة عـلــى ال ـســوق في
جوهرها بتعذر التنبؤ بها ،وكثيرا ما تتجاوز التوقعات
في ما يتصل بــاإلبــداعــات الــواقــع ،وفــي حالة االقتصاد
الرقمي في الصين ،أفضت القواعد التنظيمية وآليات
اإلن ـف ــاذ الـمـنـقــوصــة وال ـم ـتــأخــرة إل ــى تـفــاقــم الـتــأثـيــرات
المترتبة على اختالالت التوازن في بيئة األعمال ،األمر
الذي تسبب في تمكين ظهور نقاط ضعف شديدة ،من

المخاطر المالية والديون إلى التلوث وفجوة التفاوت
بين الناس.
بموجب النظام الحالي في الصين ،تتولى الحكومة
التعامل مع هذه المشاكل ،وعلى مدار السنوات الخمس
الـمـنـصــرمــة ،حــاولــت الـحـكــومــة ال ـق ـيــام ب ـهــذا عـلــى وجــه
الـتـحــديــد ،وغــال ـبــا بــاالسـتـعــانــة ب ـ ــأدوات إداري ـ ــة قديمة
ومنقوصة ولكنها متاحة بالفعل .وخالل العام األخير
فقط ،عملت السطات الصينية بثبات على إحكام القواعد
التنظيمية التي تحكم تداول عملة البيتكوين ،ومنصات
الظل
التمويل من الشركات إلى المستهلكين ،وعمليات ِ
المصرفية ،وتدفقات رأس المال عبر الحدود ،وأسواق
األوراق المالية والدين.
بيد أن هذه التغيرات ال تعالج نقاط الضعف الكامنة
التي تسمح بتكاثر المخاطر ،ولهذا السبب يتعين على
الصين أن تعمل على بناء مؤسسات أكثر فعالية للتعامل
مع فشل الشركات ،وامتصاص الخسائر ،وإدارة المخاطر
وعدم اليقين .وبشكل خاص تحتاج الصين إلى إجراءات
محسنة في إدارة اإلفالس ،وأسواق رأس المال المتعددة
المستويات ،ونـظــام فـ ّـعــال إلدارة الضمان االجتماعي،
وإسـكــان عــام جــديــر بالثقة ،ونـظــام ضريبي تصاعدي
يهدف إلــى تضييق فجوة التفاوت .وفــي الوقت نفسه،
ينبغي للصين فــي مواجهة االنتهاكات فــي الـســوق أن
تقدم قوانين أكثر قوة إلدارة المنافسة ،وآليات لمكافحة
الفساد ،وقواعد تنظيمية بيئية أكثر قوة.
إن االقتصاد الرقمي داعم للسوق والعولمة بطبيعته،
لكنه من الممكن رغم ذلك أن يعمل في غياب اإلدارة ّ
الفعالة
على توليد اختالالت كبيرة في التوازن االقتصادي والتي
تساهم في تعزيز عدم االستقرار السياسي واالجتماعي،
ويصدق كل هذا بشكل خاص في وقت يتسم بانقطاعات
واسعة النطاق ناجمة عن التقدم التكنولوجي السريع،
والتحوالت الديمغرافية ،وتغير المناخ.
تتمثل الطريقة الوحيدة لتسخير إمكانات االقتصاد
الرقمي وتجنب المخاطر السلبية في الوقت نفسه في
بناء مؤسسات اجتماعية عادلة وشاملة تحمي حقوق
الملكية وتضمن كفاءة األسواق .بعبارة أخرى يتلخص
ك ــل ش ــيء ف ــي تـحــديــد أدوار ال ــدول ــة وال ـس ــوق بــوضــوح
وبشكل مناسب ّ
وفعال.
* أندرو شنغ زميل متميز لدى معهد آسيا العالمي
في جامعة هونغ كونغ ،وعضو المجلس االستشاري
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لشؤون التمويل
المستدام .وشياو غنغ رئيس مؤسسة هونغ كونغ
للتمويل الدولي ،وأستاذ في جامعة هونغ كونغ.
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مـنــذ أن اخـتــرعــت م ــاري شـيـلــي الشخصية األدب ـي ــة الــرئـيـســة فيكتور
فرانكنشتاين من رواية «فرانكنشتاين» ووحشه الشهير في عام  1818أصبح
لدى البشر هوس كبير بالكائنات التي صنعها اإلنسان ،والتي يمكن أن
تهدد وجودنا ،فمن المسلسل األميركي المقتبس من «ويست وورلد» الذي
يصور متنزها يسكنه الرجال اآلليون إلى سلسلة أفالم «تيرمينيتور» التي
ً
تصور آالت فائقة الذكاء تهدف إلى تدمير البشرية ،ونحن غالبا ما نطلق
عنان مخيلتنا التي تنطوي على الخوف الشديد بأن اإلبداعات التكنولوجية
الخاصة بنا قد تتحول ضدنا.
وفي كتاب هوموديوس ،يؤكد يوفال نوح هراري أن التقدم التكنولوجي
القائم قد وضع البشرية بالفعل على طريق زوالها ،ألن التطورات في الذكاء
االصطناعي هي الخوارزميات التي تتخذ قرارات أفضل من البشر والهندسة
الوراثية ،وكلها تعني أن معظم البشر سيكونون زائدين على الحاجة في
المستقبل غير البعيد.
وفي مؤتمر قمة اإلنترنت في لشبونة بشهر نوفمبر الماضي ناقش
الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ التهديدات والـفــرص التي تنتظرنا،
وقــال «إن النجاح بخلق ذكــاء اصطناعي فعال يمكن أن يكون أكبر حدث
في تاريخ حضارتنا أو األسوأ» .وأضاف هوكينغ أن المشكلة هي «أننا ال
نعرف ،ولذلك ال نستطيع أن نعرف ما إذا سيساعدنا الذكاء االصطناعي
بال حدود أو سيتجاهلنا أو يهمشنا أو حتى يدمرنا».
وعـلــى الــرغــم مــن ت ـحــذيــرات هــوكـيـنــغ وهـ ــراري ال ـصــارخــة ح ــول اآلث ــار
ً
المحتملة للتكنولوجيات القائمة ،فإن كال منهما يعتقد أنه ما زال لدينا
ً
الوقت لتشكيل مستقبل ألنفسنا ،وستثير التغييرات المقبلة عــددا من
األسئلة ذات الصلة لواضعي السياسات ،فماذا يعني انتشار الروبوتات
والذكاء االصطناعي للدفاع واألمن أو مستقبل التوظيف؟ وما القواعد التي
تضمن أن هذه االبتكارات مفيدة بشكل جماعي؟
ً
وحتى اآلن كان النقاش السياسي السائد حول هذه المسائل محدودا،
ً
ً
وهذا ليس أمرا مفاجئا ،فكما رأينا في استنساخ الحيوانات أن السياسة
ً
عــادة ما تتخلف عن ركــب العلم ،ففي االتحاد األوروب ــي كثيرا ما تعتمد
لوائح السوق الموحدة بعد سنوات من التقدم العلمي الذي جعلها ضرورية،
ولكن عندما يتعلق األمــر بالروبوتات والذكاء االصطناعي فليس هناك
مجال للتردد.
ولـحـســن ال ـحــظ ،وكـمــا أش ــار هــوكـيـنــغ ،ف ــإن بـعــض صـنــاع الـسـيــاســات
ً
األوروبـيـيــن قد بــدؤوا بالفعل أعـمــاال تشريعية في هــذا المجال ،واعتمد
ً
البرلمان األوروبي العام الماضي قرارا يدعو إلى وضع قواعد جديدة تنظم
الذكاء االصطناعي والروبوتات ،ونحن نطلب من المفوضية األوروبية أن
تقترح تدابير من شأنها تعظيم الفوائد االقتصادية لهذه التكنولوجيات
مع ضمان مستوى قياسي من السالمة واألمن ،فعلى الرغم من أنني ال أوافق
ً
على بعض المقترحات المعروضة حاليا ،فإن حقيقة أننا نجري على األقل
ً
ً
مناقشة بشأن هذه المسألة يعتبر تطورا إيجابيا.
ً
وفي حين تنظر البلدان األخرى أيضا إلى القواعد الجديدة للروبوتات
والذكاء االصطناعي ،فإن لدى االتحاد األوروبي فرصة فريدة لتولي زمام
المبادرة ،ومن خالل العمل اآلن يمكننا أن نضمن أن االتحاد األوروبي لن
يضطر إلــى اتباع األطــر التنظيمية التي وضعتها البلدان األخــرى ،وفي
نهاية المطاف ستكون هناك حاجة إلى قواعد عالمية ،ولدى أوروبا الفرصة
لوضع المعايير التي يجب أن تبنى عليها تلك القواعد.
ً
أوال ،سنحتاج قريبا إلــى تحديد الوضع القانوني للروبوتات ،حتى
نتمكن من تحديد من المسؤول عن أي ضرر قد تتسبب فيه ،وعالوة على
ذلك ،وكما حذر مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل األعمال الخيريه بيل
غيتس ،فإن الروبوتات والخوارزميات المتقدمة من المرجح أن تقضي على
العديد من الوظائف ،وقدر المنتدى االقتصادي العالمي أن خمسة ماليين
ً
ً
وظيفة في  15بلدا متقدما ستذهب لألتمتة بحلول عام .2020
وق ــد اق ـت ــرح غـيـتــس وال ـب ـعــض ف ــي ال ـبــرل ـمــان األوروب ـ ــي أن يـتــم فــرض
ضرائب على الروبوتات لدفع ثمن الخدمات البشرية ،وإذا ما كان هذا هو
الحل األفضل فإنه مــازال حتى اآلن موضوع نقاش عميق ،ومن الواضح
أن هـنــاك حــاجــة إل ــى حـلــول وس ــط فــي ه ــذا ال ـم ـجــال .سـتـقــوم الــروبــوتــات
ً
والذكاء االصطناعي أيضا بإثارة القضايا األخالقية العميقة للسياسيين
الليبراليين ،وخصوصا فيما يتعلق بالخصوصية والسالمة ،ولحسن الحظ
ً
ً
فإن هناك توافقا سياسيا أشمل بشأن هذه المسألة مقارنة بمسألة فرض
الضرائب ،وقد اقترح البرلمان األوروبي مدونة سلوك طوعية للمهندسين
وغيرهم مــن العاملين فــي مجال الــروبــوتــات ،وهـنــاك حاجة إلــى معايير
أخالقية ،وكذلك قانونية لضمان أن الروبوتات والتكنولوجيات ذات الصلة
مصممة بشكل يأخذ بعين االعتبار احترام كرامة اإلنسان.
ً
وأخ ـيــرا دعــا البرلمان األوروب ــي المفوضية األوروب ـيــة إلــى النظر في
إنشاء وكالة جديدة على مستوى االتحاد األوروبــي للروبوتات والذكاء
االصطناعي لتزويد الموظفين العموميين بالخبرة الفنية واألخالقية
والتنظيمية ،ومن وجهة نظري ستكون هذه خطوة منطقية في االتجاه
ً
الصحيح نظرا ألن ما يقدر بنحو  30٪من الشركات القيادية في العالم
ً
ً
ستوظف مسؤوال رئيسا في مجال الروبوتات بحلول عام .2019
إن من شبه المؤكد أن التقدم التكنولوجي اليوم سيكون له تأثير عميق
على حياتنا وسبل عيشنا على غــرار ثــورة صناعية جديدة ،ومــن خالل
وضع اللوائح والمعايير اآلن يمكن لالتحاد األوروبي أن يضمن استفادة
ً
جميع األوروبيين من التغييرات القادمة بدال من أن تجتاحهم الفوضى.
* رئيس وزراء بلجيكا األسبق ،ورئيس تحالف الليبراليين
والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان األوروبي.
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تقرير اقتصادي

نجاح ضريبة القيمة المضافة في «خلجنتها» ...ال استنساخها
• التحديات تتعلق بجودة اإلدارة وحرية المنافسة والعدالة وتصاعد التطبيق واالمتثال الضريبي
• دول الخليج فقيرة في التنوع االقتصادي ال الجانب المالي
ضريبة القيمة المضافة
مهمة لتنويع مصادر دخل
دول الخليج ،التي تعتمد
بشكل جوهري على النفط
في مداخيلها ،غير أن جودة
التطبيق بما يضمن عدم
انحراف المشروع عن أهدافه
أكثر أهمية؛ إذ إن التطبيق
في مجتمعات صناعية
وإنتاجية كالدول األوروبية
يختلف عنه في مجتمعاتنا
االستهالكية.

نفذت دولتان خليجيتان ،هما اإلمارات والسعودية،
مشروع اتفاق الضريبة على القيمة المضافة الموقع
ً
عام  ،2016بتطبيقها رسميا مطلع العام الحالي ،في
حين أجلت  4دول اخرى في مجلس التعاون التطبيق
ً
ً
عاما واحدا على األقل الى .2019
وملف ضريبة القيمة المضافة هــو أ حــد الملفات
االقتصادية الشائكة فــي منطقة الخليج ،ليس فقط
ألنـهــا أكـبــر تطبيق ضريبي فــي تــاريــخ المنطقة ،بل
أيضا ألنها استنساخ جامد من نماذج ضريبة القيمة
المضافة المطبقة في العديد من الدول الغربية ،مما
يخلق العديد من التحديات؛ اذ تختلف اغراض تطبيق
هذا النوع من الضريبة من مجتمع انتاجي او صناعي،
بالمقارنة مع مجتمع استهالكي يعتمد بشكل اساسي
على االسـتـيــراد ،فضال عــن مــدى حرية المنافسة في
السوق ،واألهم من ذلك وجود البنية التحتية والخبرة
والمهنية الخاصة باالمتثال الضريبي ،واألكثر أهمية
وج ــود أنـظـمــة ادارة دي ـمــوقــراط ـيــة وشـعـبـيــة تضمن
حقوق دافعي الضريبة ومسارات إنفاقها ،مما يجعل
جــدوى الضريبة فــي "خلجنتها" ،أي وضعها ضمن
اط ــار االقـتـصــاديــات الخليجية المختلة فــي العوائد
وسوق العمل والسكان ،وليس استنساخها من دول
تختلف جذريا في طبيعة النشاط االقتصادي ،وهذا
ً
يستوجب تطوير الفكر ،فضال عن االدارة التي تدير
هذه المنظومة.

النتائج غير المباشرة
ال شــك أن ضريبة القيمة المضافة مهمة لتنويع
مصادر دخل دول الخليج ،التي تعتمد بشكل جوهري
على النفط في مداخيلها ،غير ان جودة التطبيق بما
يضمن عدم انحراف المشروع عن اهدافه أكثر أهمية،
إذ ان تطبيق "القيمة المضافة" في مجتمعات صناعية
وإنتاجية كالدول االوروبية يختلف عن تطبيقها في
المجتمعات اال سـتـهــا كـيــة كــا لــدول الخليجية ،ففي

اوروبـ ــا يـعــود نــاتــج الـضــريـبــة الـمـضــافــة عـلــى تنمية
المجتمع الصناعي واالبتكار وتطوير ادوات االنتاج
وخالفه ،أما في دول الخليج فإن العائد على الضريبة
نفسها يفترض أن يستهدف تخفيض نهم االستهالك
فــي المجتمع مــن جهة فرضها مثال على المأكوالت
والمشروبات غير الصحية ،فيكون تخفيض االنفاق
على الصحة العامة من النتائج غير المباشرة لفرض
القيمة الـمـضــافــة ،او على السلع الكمالية والـفــارهــة
بنسب تتصاعد بتصاعد القيمة على البضائع غير
األساسية.

سلع الكماليات
ً
فمثال ،عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة في
سوق معين كالسيارات؛ يجب مراعاة التصاعد في
االسعار وفقا للشرائح ،بما يحقق منفعة الدولة عبر
رفع قيمة التحصيل ،كأن تكون ضريبة السيارة دون
سعر الـ  10آالف دينار  5في المئة ،وتتصاعد النسبة
بمستويات أعلى كلما ارتفعت قيمة السيارة ،فعندما
يصل سعر السيارة الواحدة إلى  50ألف دينار يمكن
أن تكون الضريبة  50في المئة ،ألن شراء السلعة هنا
تجاوز قصد الحاجة الى الرفاهية ،مما يعطي الحق
للدولة في رفع مستوى تحصيلها الضريبي ،فضال
عن اعادة تقويم سلوك المستهلكين ...وينطبق هذا
التصاعد في نسب الضريبة على السلع الكمالية
والساعات والمجوهرات ،بحيث ترتفع النسبة كلما
ارتفع اصل القيمة ،فضال عن ان العائد من ضريبة
شخص واحد هنا قد يــوازي عائد  20شخصا في
سلع اكثر اساسية.

مجتمعات محدودة المنافسة
إن استنساخ ضريبة القيمة المضافة من دول
تحمي المنافسة وتقدسها الى دول تحمي او تدعم

«هيئة األسواق» للشركات :ضرورة معالجة
أوضاع المحافظ الخاصة بالورثة
•

عيسى عبدالسالم

علمت "الجريدة " من مصادر
مـطـلـعــة ،أن هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـع ـ ــض ش ـ ــرك ـ ــات
االستثمار المتخصصة في ادارة
األصول ضرورة معالجة أوضاع
المحافظ الخاصة بالورثة.
ووفـ ــق ال ـم ـص ــادر ،ف ــإن بعض
ال ـم ـحــافــظ ،ال ـتــي كــانــت تــديــرهــا
بعض شركات االستثمار وتعود
إلى بعض المستثمرين ،تحتاج
إل ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات
عليها ،السيما بعد وفاة أصحاب
هـ ــذه ال ـم ـح ــاف ــظ ،والـ ـت ــي ينبغي
ً
تعديلها وفقا لإلجراءات واألطر

الـتـنـظـيـمـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ،الـتــي
ً
تقررها هيئة أسواق المال وفقا
للقانون رقم  7لعام .2010
وأض ــاف ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن هـنــاك
ص ـ ـع ـ ــوب ـ ــات ف ـ ـ ــي تـ ــدق ـ ـيـ ــق ب ـعــض
المعامالت ،التي تخص أصحاب هذه
المحافظ ،وبعض العمليات ،التي
تجري عليها ،بالتالي ،يجب تعديل
أوضاعها بما يتناسب مع األوضاع
ال ـجــديــدة ل ـلــورثــة ،مبينة أن هناك
ضرورة لتنظيم السجالت الخاصة
بالمحافظ مــن خــال التنسيق مع
ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة للمقاصة التي
استطاعت أن تصل الى جانب كبير
مــن الـبـيــانــات الـنــاقـصــة والمتعلق
بحسابات هؤالء المستثمرين.

ولفتت المصادر ،إلى أن الشركة
الكويتية الكويتية للمقاصة طلبت
م ــن ك ــاف ــة الـ ـش ــرك ــات ،الـ ـت ــي ت ــودع
ً
لديها سـجــات مساهميها ،وفقا
لـتــوجـيـهــات هـيـئــة أسـ ـ ــواق ال ـم ــال،
تحديث بيانات المالك والمساهمين،
وإحضار ما يفيد هوية كل جهة أو
ً
فــرد على حــدة تحسبا مــن تدوين
معلومات خاطئة ،وتراكم السجالت،
على غرار ما كان في السابق.
وأش ــارت المصادر إلــى أن هيئة
أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال الح ـ ـظـ ــت ارت ـ ـكـ ــاب
م ـخــال ـفــات بــالـجـمـلــة ع ـلــى صعيد
بعض الشركات التي تدير محافظ
استثمارية ،وأصــدرت خالل الفترة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة عـ ـق ــوب ــات ض ـ ــد بـعــض

االحتكار ،او على االقــل مـحــدودة المنافسة ،يمثل
اختالال في بيئة التطبيق سيحقق نتائج اقتصادية
ومالية واجتماعية سيئة ،ف ــدول الخليج ،ومنها
الكويت التي اقرت قبل عامين قانونا يسمح بتعدد
الوكالء للسلع ،ال تزال تضمن درجة اعلى لـ"الوكيل
القديم" ،على حساب المنافس الجديد ،عبر امتيازات
االراضي الصناعية من الدولة التي تؤجر كمخازن
ومعارض وورش بأسعار رمزية ،وهو ما ال يتحمله
اي منافس في السوق ،الى جانب عدم تفعيل القانون
رقم  10لسنة  2007في شأن حماية المنافسة ،والذي
يجرم استحواذ اي شخص او شركة على  35في
المئة من "سوق معين" ،خصوصا ان جهاز حماية
المنافسة المناط بــه تفعيل القانون ظــل لسنوات
طويلة خارج نطاق الخدمة ،مما استدعى قبل اشهر
تغيير مجلس ادارته.

فقر اقتصادي ال مالي
وفـ ــي دول ف ـق ـي ــرة ف ــي ال ـت ـن ــوع االقـ ـتـ ـص ــادي ،ال
بالجانب المالي ،كدول الخليج؛ فإن تحدي القيمة
ال ـم ـضــافــة ي ـك ــون ف ــي األثـ ــر اإلي ـج ــاب ــي م ــن تطبيق
الضريبة على االقتصاد ككل ،وليس فقط فيما يمكن
تحصيله من أموال ،وذلك عبر منظور شامل يمتد
الى وضع شروط تنافسية تدعم المنتج المحلي بكل
ما يوفره من وظائف وعوائد وخدمات على حساب
المنتجات المستوردة ،مع مراعاة بيانات التضخم
في االقتصاد ،إذ إن دول الخليج التي طبقت ضريبة
القيمة المضافة ،أو تنوي تطبيقها شرعت خالل
 2017في اتخاذ اجراءات ذات ابعاد تضخمية على
االقتصاد ،كلها موجهة مباشرة ضد المستهلك،
ً
مواطنا كان أو وافدا ،كرفع اسعار البنزين والكهرباء
والماء والضريبة االنتقائية ورسوم اإلقامة والرسوم
الصحية وغيرها ،مما يطرح اكثر من ســؤال حول
جدوى االجراءات المتسارعة المفككة ،وعدم تقديمها

البرميل ً الكويتي يرتفع
 28سنتا

ال ـ ـشـ ــركـ ــات وص ـ ـلـ ــت حـ ــد اإلي ـ ـقـ ــاف
ع ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــة ن ـ ـشـ ــاط ال ـم ـح ــاف ــظ
االس ـت ـث ـمــاريــة ،إل ــى حـيــن ال ـبــت في
مصير منحها تراخيص جديدة أو
ذلك النشاط.
إيقافها ممارسة ً ُ
وزادت أن طلبا قدم من الشركة
الكويتية للمقاصة ،ا لـتــي تملك
كل معلومات التداول ،ومن بينها
حسابات المحافظ ،لتزويد الهيئة
بـتـقــريــر مـفـصــل بـكــل تعامالتها
ً
دوريا كل أسبوعين ،كما اشترطت
هيئة أســواق المال االطــاع على
الموافقات الممنوحة للشركات
الــراغ ـبــة فــي ح ــال فـتــح حسابات
تداول للمحافظ االستثمارية لدى
الشركة الكويتية للمقاصة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 28
ً
س ـن ـتــا ف ــي ت ـ ـ ــداوالت أمـ ــس األول ،ليبلغ
ً
ً
 63.78دوالرا مقابل  63.50دوالرا للبرميل
ً
في تــداوالت يوم الجمعة الماضي ،وفقا
ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفـ ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة ،انـخـفـضــت
أسعار النفط ،أمس األول ،مع عودة عمل
خطي أنابيب كبيرين في ليبيا والمملكة
المتحدة وارتفاع اإلنتاج األميركي ألعلى
مستوى في أكثر من أربعة عقود.
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل نـ ـف ــط خ ــام
ً
القياس العالمي مزيج  30سنتا ليصل
ً
عند التسوية إلى مستوى  66.57دوالرا
كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب
تكساس الوسيط األميركي خمسة سنتات
ً
ليصل إلى مستوى  60.37دوالرا.

للمجتمعات كحزمة تصاعدية تراعى فيها البيانات
االقتصادية األساسية قبل تطبيقها.

ضمان االمتثال
من أهم التحديات التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة
ا لـمـضــا فــة خليجيا مـســأ لــة تحقيق ا عـلــى مستويات
االمتثال الضريبي ،في دول ليس لديها البنية التحتية
الــازمــة ،وال الـخـبــرة التراكمية فــي إدارة ملف معقد
كالضرائب ،األمر الذي يوجب خلق نظام حديث لإلدارة
الضريبية يضمن االمتثال ويمنع التهرب ويتجاوز
تعقيدات تبادل السلع بين التجار ،بل ويمنع وجود
ً
سوق غير قانوني للفواتير ،فضال عن التفريق بين هذه
الضريبة والرسوم الجمركية ،مع األخذ بعين االعتبار
ً
وجوب تطوير نظم التحصيل وتسهيلها ،خصوصا
أنـهــا تــرتـبــط بـتـعــامــات يــومـيــة ضخمة فــي األس ــواق
الخليجية .لذلك من األفضل ،الى جانب تطبيقها على
السلع الكمالية ،ان تكون بدايتها على الشركات الكبرى
ذات النمط االستهالكي؛ كأسواق التجزئة والسيارات
مثال ،ال على سوق واسع وضخم من المحالت الصغيرة
ً
او متناهية الصغر ...وحسنا فعلت الكويت في هذا
الجانب الفني ،إذ اشترطت وزارة المالية خلق بنية
تحتية للضريبة قبل تطبيقها ،و هــي بــذ لــك لــم تعط
موعدا للتطبيق ،كما فعلت الدول الخليجية األخرى
التي مددتها الى .2019
ال جــدال على أهمية القيمة المضافة وغيرها من
االي ـ ــرادات الـضــريـبــة فــي رف ــع تــدفـقــات االي ـ ــرادات غير
النفطية في الميزانية ،غير أن األمر يستجوب الكثير
من المتطلبات الخاصة بشعبية وجــودة االدارة ،الى
كفاء ة التعامل مع األمــوال الناتجة عن الضريبة ،مع
العلم أن مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام
 1981لم يفلح في تحقيق إنجاز واحد في ملف التعاون
االقتصادي ...والخشية اليوم أن تتسرع دوله في قرارات
تكون نتائج فشلها اكثر تعقيدا على اقتصادياتها.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

تحدي القيمة
المضافة يكون في
األثر اإليجابي من
تطبيق الضريبة
على االقتصاد
ككل ال فيما يمكن
تحصيله من أموال

 %46نمو صادرات النفط الخام
الكويتي لليابان
أظـهــرت بـيــانــات حكومية ،أن ص ــادرات
الـنـفــط ال ـخ ــام الـكــويـتــي لـلـيــابــان ارتـفـعــت
بنسبة  46.0في المئة في شهر نوفمبر من
الـعــام الـمــاضــي ،لتصل إلــى  7.18ماليين
ً
برميل أي  239ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة
اليابانية ،في تقرير أولي ،إن دولة الكويت
رابع أكبر مزود نفط لليابان صدرت نسبة
 7.2في المئة من إجمالي واردات اليابان من
النفط الخام في الشهر نفسه من عام .2016
وأضــافــت أن "إجـمــالــي واردات اليابان
من النفط الخام ارتفع على أساس سنوي
بـنـسـبــة  5.9ف ــي ال ـم ـئــة ل ـي ـصــل إلـ ــى 3.33
ً
ماليين برميل يوميا".
وأوض ـح ــت ال ــوك ــال ــة ،أن الـشـحـنــات من
ال ـشــرق األوس ــط شكلت فــي الـفـتــرة ذاتـهــا
نسبة  90.8في المئة ،من إجمالي واردات

اليابان من النفط الخام مرتفعة بنسبة 2.4
في المئة عن العام الماضي.
وال تزال المملكة العربية السعودية أكبر
مــزود نفط لليابان مع ارتـفــاع صادراتها
بنسبة  12.5فــي المئة عــن الـعــام السابق،
ً
لتصل إلى  1.39مليون برميل يوميا تليها
دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة بــزيــادة
بنسبة  7.5في المئة لتبلغ  828ألف برميل
ً
يوميا.
واحتلت قطر المرتبة الثالثة بصادراتها
ً
لليابان ،التي بلغت  263ألف برميل يوميا
تليها إيران ،التي بلغت صادراتها  193ألف
ً
برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك نفط
في العالم بعد الواليات المتحدة والصين
‘لى جانب استيرادها جميع أنواع الوقود
ً
األحفوري تقريبا.

صعود مؤشرات البورصة بقيادة «كويت  ...»15والسيولة  20مليون دينار

عودة قوية لتعامالت «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي» و«الصناعات» ...و«اإلثمار» يتصدر النشاط
األسواق
ربحت معظم مؤشرات
ً
المالية الخليجية أمس ،خصوصا
ذات السيولة ،وأكمل مؤشر
سوق دبي مكاسبه الكبيرة،
وأضاف  %1.4واقتربت
مكاسب أبوظبي من نقطة
مئوية ،وتبدل حال مؤشر
المنامة إلى األخضر بنهاية
الجلسة.

•

تعامالت مؤشر ســوق مسقط وحتى النهاية.

علي العنزي

أداء القطاعات

قفزت مؤشرات بورصة الكويت خالل ثاني جلسة
تعامالتها لهذا العام وبعد فتور وهــدوء كبيرين
خالل أولى الجلسات ،ربح المؤشر السعري أمس،
نسبة  1.4في المئة تساوي  88.56نقطة ،ليصل إلى
مستوى  6401.08نقطة ،بينما ارتفعت نسبة نمو
المؤشرات الوزنية ،وبلغت مكاسب المؤشر الوزني
نسبة  1.63فــي الـمـئــة ،ت ـعــادل  6.54نـقــاط ليصل
إلى مستوى  406.97نقطة ،وكانت أكبر المكاسب
لمصلحة مؤشر "كويت  "15إذ حقق  2.14في المئة،
هي  19.49نقطة ليقفل على مستوى  932.08نقطة.
واأله ــم مــن ال ـمــؤشــرات ،هــي مـسـتــويــات حركة
ً
النشاط خصوصا السيولة ،التي تضاعفت أمس،
وقاربت  20مليون دينار ،تداولت أكبر كمية أسهم
متداولة منذ  3أشهر إذ كانت  116.6مليون سهم،
نفذت من خالل  3900صفقة.

إيجابية تحتاج ثقة
ذكرنا أمــس "فــي تقريرنا اليومي في الجريدة"
عدة عوامل واستحقاقات لعام  2018جلها إيجابية،
وتحتاج فقط ثقة وثقة البورصة مرتبطة بحجم
السيولة المتداولة ،سواء إعالنات األرباح ،وتقديرات
الـتــوزيـعــات السنوية ،وتقسيم الـســوق واسـتـفــادة
األسهم القيادية من مثل هذا التقسيم ،إذ ستصدر
ً
الواجهة ،وتكون أكثر وضوحا وستقسم البورصة
إلى ثالثة أقسام وتتخلص البورصة من تــداوالت
تغير حقيقة تعامالتها اليومية ،إضافة إلى إدراج
ً
األسـهــم الـقـيــاديــة المعلن عنها ســابـقــا فــي مؤشر
"فوتسي راسل" أو زيادة عليها ببعض األسهم ذات
األداء الجيد والمنطبق عليها شروط اإلدراج ،هي
ً
عوامل محفزة لألسهم القيادية خصوصا.

وبشكل عــام تواصل أسعار النفط االرتفاع،
ً
وم ـس ـتــويــات ـهــا مـطـمـئـنــة خ ـص ــوص ــا بــالـنـسـبــة
ً
لميزانية دولة الكويت ،إذ إنها من األقل خليجيا،
كـسـعــر ت ـع ــادل ،ويـبـقــى ه ـنــاك عــامــل أه ــم وهــو
ً
األجواء الجيوسياسية اإلقليمية ،وخصوصا في
ً
اإلقليم الخليجي ،فهي في البداية اخذت حاصال
ً
كـبـيــرا مــن السلبية ،فتحسنها او ا سـتـقــرار هــا
على حالها وهــو المستبعد ،يشكل عامل دعم
لألسواق الخليجية ،وتراجعها الشك أنه عامل
سلبي وسيضرب العوامل اإليجابية المذكورة
ً
آنفا ،وأمس وبعد جلسة هدوء ومواصلة لفتور
عطلة رأس السنة بدأت أمس مختلفة ،فعمليات

الـشــراء بــدأت على سهم بنك الكويت الوطني،
ال ــذي هــو أق ــرب األس ـهــم الـقـيــاديــة لــإعــان عن
ً
أربــاحــه الـسـنــويــة ،وتــوزيـعــاتــه ،الـتــي دائ ـمــا ما
ً
تكون مرضية لمساهميه ،خصوصا أن سعره
ال ـس ــوق ــي ت ــراج ــع خ ــال ال ـش ـهــريــن الـمــاضـيـيــن
ً
وبدا مكرر ربحيته مغريا لمستثمري الفترات
الزمنية الطويلة ،كذلك بعض األسهم القيادية
فــي بــورصــة ال ـكــويــت ،ف ـعــادت عـمـلـيــات ال ـشــراء
وك ـه ـج ــوم س ــري ــع وم ـب ــاغ ــت ل ـل ـم ـعــروض منها
ً
لتصل بــالـسـيــولــة إل ــى مـسـتــوى مــرتـفــع قياسا
على معدالت الشهرين الماضيين ،لتعيد إلى
األذه ــان مكاسب الـســوق خــال الــربــع األول من

العام الماضي ،وتقفل المؤشرات الثالثة على
ً
مـكــاســب هــي األك ـبــر خليجيا وتـتـصــدر األكـثــر
ً
ارتفاعا في بداية تعامالت العام.
ورب ـحــت مـعـظــم م ــؤش ــرات األس ـ ــواق الـمــالـيــة
ً
الخليجية أمس ،خصوصا ذات السيولة ،وأكمل
مؤشر سوق دبي مكاسبه الكبيرة ،وأضاف 1.4
في المئة واقتربت مكاسب أبوظبي من نقطة
ّ
وتبدل حال مؤشر المنامة إلى األخضر
مئوية،
ب ـن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة ،وب ـع ـكــس الـ ـس ــوق ال ـق ـطــري،
الــذي تحول إلــى األحـمــر بعد نمو أثـنــاء معظم
ً
فترات الجلسة ،فيما ربح السعودي مبكرا لكن
بمكاسب محدودة ،وسيطر اللون األحمر على

تلونت قطاعات بورصة الكويت باللون األخضر
ف ــي جـلـســة األم ـ ــس ،إذ ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات تسعة
قطاعات هــي صناعية ب ـ  13.3نقطة ،واتـصــاالت
بـ  11.2نقطة ،ومواد أساسية بـ  8.9نقاط ،وبنوك
بـ  8.4نقاط وعقار وسلع استهالكية بـ  4.9نقاط
لـكــل مـنـهـمــا وتـكـنــولــوجـيــا بـ ـ  3.3ن ـقــاط ،والـنـفــط
والـغــاز ب ـ  2.8نقطة وخــدمــات مالية ب ـ  2.5نقطة،
بينما انخفض مؤشرا قطاعين فقط هما خدمات
استهالكية بـ  3نقاط وتأمين بـ  0.2نقطة ،واستقرت
مؤشرات ثالثة قطاعات هي منافع وأدوات مالية
ورعاية صحية ،وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم "زين" قائمة األسهم األكثر قيمة ،إذ
بلغت تداوالته  3.2ماليين دينار ،بارتفاع بنسبة
 5.4في المئة ،تاله سهم وطني بتداول  3ماليين
دينار ،وبنمو بنسبة  2.3في المئة ،ثم سهم بيتك
ً
متداوال  2.6مليون دينار ،وبأرباح بنسبة  2.2في
ً
المئة ،ورابعا سهم أجيليتي بتداوالت بلغت 1.6
ً
ً
مليون دينار ،ومرتفعا بنسبة  1.6في المئة وأخيرا
ً
سهم صناعات بتداول  1.4مليون دينار ،ورابحا
بنسبة  1.9فــي الـمـئــة .وم ــن حـيــث قــائـمــة األسـهــم
ً
األكثر كمية ،جاء أوال سهم االثمار ،إذ تداول بكمية
بلغت  27.7مليون سهم ،بارتفاع بنسبة  4.1في
ً
المئة ،وجاء ثانيا سهم أجوان بتداول  14.3مليون
ً
سهم وبخسارة بنسبة  10.6في المئة ،وجاء ثالثا
سهم أبيار بتداول  9.2ماليين سهم ،وبنمو بنسبة
ً
ً
 7.8في المئة ،وجاء رابعا سهم صناعات متداوال
 9.1ماليين سهم وبارتفاع بنسبة  1.9في المئة،
ً
وجاء خامسا سهم زين بتداول  7.1ماليين سهم
وبأرباح بنسبة  5.4في المئة.
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 19مليار دوالر قيمة تداوالت السوق الكويتي خالل العام
بدأ  2017بوتيرة إيجابية
مع تحقيق سوقي الكويت
والسعودية ارتفاعات متواصلة
ألعلى مستوياتها على مدى
عدة أشهر لتواصل بذلك
الزخم الذي شهدته بنهاية
عام  .2016لكن على الرغم من
قدرة الكويت على المحافظة
على ذلك الزخم ،فإن المؤشرات
السعودية منيت بالتراجع
بفقدها نسبة  %6خالل العام.

ق ــال ت ـقــريــر صـ ــادر ع ــن شــركــة
«كامكو» لالستثمار ،إن األسواق
الناشئة العالمية شهدت أفضل
ً
أداء س ـنــويــا ع ــام  2017مـقــارنــة
باألسواق المتقدمة وغيرها من
فئات األصول األخرى بتحقيقها
ً
نموا بنسبة  34.3في المئة خالل
العام.
إال ان ه ـ ـ ــذا ا لـ ـنـ ـم ــو ا لـ ـه ــا ئ ــل،
وح ـســب ال ـت ـقــريــر ،ل ــم يـنـتــج عنه
ســوى تأثير ضئيل على أســواق
األس ـه ــم الـخـلـيـجـيــة ،ال ـتــي أنـهــت
تداوالت العام بمكاسب إيجابية
مـ ـ ـح ـ ــدودة ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ـت ـهــا 0.7
ً
فــي المئة وفـقــا لمؤشر مــورغــان
س ـتــان ـلــي ل ــأس ــواق الـخـلـيـجـيــة،
إذ إن الـمـخــاوف الجيوسياسية
اإلقليمية ،أثرت على تدفق األموال
الدولية ،كذلك على االستثمارات
ا لـمـحـلـيــة م ــن قـبــل المستثمرين
المحليين في المنطقة.
و فــي التفاصيل ،كــان التأثير
الـعــام للنفط على اتـجــاه أســواق
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
ً
ً
مـ ـ ـت ـ ــواضـ ـ ـع ـ ــا ن ـ ـس ـ ـب ـ ـيـ ــا مـ ـق ــارن ــة
بالسنوات السابقة .وأغلق النفط
ً
ً
فوق مستوى  60دوالرا أميركيا
للبرميل ،فيما يعد أعلى إ غــاق
سنوي على مدى السنوات األربع
الماضية ،إذ يبدو أن اضطرابات
العرض من قبل بعض المنتجين
تعمل فيما يبدو على دفع أسواق
النفط نحو تحقيق إعادة التوازن
بوتيرة أســرع عــام  2018مقارنة

مـ ــع الـ ـت ــوقـ ـع ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة .كـمــا
أن هـيـمـنــة مـسـتـثـمــري الـتـجــزئــة
الـمـحـلـيـيــن ف ــي أسـ ـ ــواق األس ـهــم
الخليجية جعلها شديدة التفاعل
نحو القضايا اإلقليمية وحالة
االقتصاد الكلي الحالية ،مما أدى
إلى عمليات بيعية متكررة .لكن
على الرغم من ذلك ،عملت عدد من
التطورات اإليجابية على تقديم
ال ــدع ــم م ــن وق ــت آلخـ ــر ،مـمــا أدى
إلــى سحب بعض األس ــواق نحو
تحقيق بعض المكاسب.
وب ــدأ ال ـعــام بــوت ـيــرة إيجابية
مـ ـ ــع تـ ـحـ ـقـ ـي ــق س ـ ــوق ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
والسعودية ارتفاعات متواصلة
ألع ـلــى مـسـتــويــاتـهـمــا عـلــى مــدى
عدة أشهر ليواصال بذلك الزخم
الذي شهدتاه بنهاية العام .2016
لكن على الرغم من قدرة الكويت
على المحافظة على ذلك الزخم،
فإن المؤشرات السعودية منيت
بــال ـتــراجــع بـفـقــدهــا نـسـبــة  6في
الـمـئــة خ ــال ال ـع ــام ،عـلــى خلفية
تــراجــع أسـعــار النفط والقضايا
اإلقليمية.
كـ ـ ـم ـ ــا دفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــات
اإلي ـج ــاب ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـتــأهـيــل
سـ ــوقـ ــي الـ ـك ــوي ــت والـ ـسـ ـع ــودي ــة
لالنضمام لمؤشر «فوتسي» إلى
دفع األسواق نحو االرتفاع .وعلى
الــرغــم مــن عــدم تمكن السعودية
من االنضمام لمؤشر «فوتسي»
ً
لألسواق الناشئة الثانوية نظرا
لتأجيل البت في هذا القرار حتى

«الخليج» يستعرض «وايز» من خالل
«عرب نت  -الرياض»
اختتم بنك الخليج بنجاح مشاركته في منتدى
التجارة الرقمية «عرب نت  ،»2017 -الذي أقيمت
فعالياته في الرياض أواخر ديسمبر الماضي.
وشارك مساعد المدير العام إلدارة االستثمار
لدى بنك الخليج طــارق الصالح في أكبر تجمع
إلكتروني بالمملكة ،واستعرض آخر ما قدمته
خدمة «وايز» االستثمارية ،من خالل حلقة نقاشية
بعنوان «االبتكار المصرفي – التحول في تقديم
الخدمة والفروع».
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن خ ـ ــدم ـ ــة «وايـ ـ ـ ـ ــز»
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة مـ ــن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج هـ ــي ال ـخــدمــة
االس ـت ـث ـمــاريــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة األولـ ـ ــى م ــن نــوعـهــا
فــي الكويت التي تمنح عمالء ها فرصة تنويع
استثماراتهم من خالل األسواق العالمية ،بطريقة
سهلة وشفافة وبأقل التكاليف.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى م ـش ــارك ــة ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ،ق ــال
الـ ـص ــال ــح« :نـ ـج ــح ع ـ ــرب نـ ــت فـ ــي ت ـق ــدي ــم مـنـصــة
الكتشاف االستراتيجيات المبتكرة التي تسعى
بـنــوك منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــال إفريقيا
نحو تطبيقها في سبيل تعزيز تجربة عمالئها
االلكترونية وغيرها».
واض ـ ـ ـ ــاف« :تـ ـع ــد خ ــدم ــة واي ـ ـ ــز االس ـت ـث ـم ــاري ــة
واحدة من بين تلك األدوات ،حيث توفر محافظ
استثمارية متنوعة وفقا لألهداف االستثمارية
الخاصة بكل عميل ،وفـتــرة االستثمار ،ودرجــة
تحمل المخاطر المناسبة للعميل».
ولتوضيح الفكرة األساسية وراء خدمة «وايز»،
اسـ ـت ــدرك« :ي ــرك ــز ال ـع ـمــاء ال ـي ــوم عـلــى الـخــدمــات
اإللكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية .وبعد أن
أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي جزءا من
عالم مترابط ،وأصبح من بين أكثر المجتمعات
استخداما للتكنولوجيا الحديثة ،كــان البــد أن
يعمل القطاع المصرفي على مواكبة هذا التغيير
بتوفير خدمات ترقى لتلك المتطلبات».
واردف« :لقد استطلعنا آراء عمالئنا ،وقمنا
بتوفير تجربة استثمارية عالمية المستوى بناء

طارق الصالح خالل مشاركته في المنتدى
على ما وصلنا إليه ،مستخدمين أحدث التقنيات
لنوفر منصة استثمارية فريدة من نوعها».
وتستند «وايـ ــز» ال ــى مـبــدأ أن أفـضــل الـعــوائــد
مـقــارنــة بالمخاطر تنشأ عــن طــريــق االستثمار
في محافظ عالمية متنوعة طويلة األجــل .وفي
هذا قال الصالح« :القيمة المضافة التي نقدمها
لعمالئنا من خالل وايز ،هي أننا نقدم لهم النصح
واإلرشاد بشكل شخصي ووجها لوجه ،ونحرص
على التواصل معهم بشكل مستمر أثناء إجراء
العمليات االستثمارية ،إلضافة اللمسة اإلنسانية
لـلـعـمـلـيــات الــرق ـم ـيــة ،م ــن خ ــال م ــدي ــري عــاقــات
العمالء لدى البنك».
هــذا ،ويضم المؤتمر مــا يزيد على  30شركة
مــن أنـحــاء المنطقة والـعــالــم ،يتفاعل ممثلوها
م ــع ال ـح ـض ــور فـيـمــا ي ـخــص أح ـ ــدث االت ـج ــاه ــات
والتطبيقات والتقنيات المتداولة على الساحة،
ً
تمهيدا لمسابقة األفكار الناشئة ،التي سيعرض
م ــن خــالـهــا أف ـضــل ال ـم ـشــروعــات الـنــاشـئــة على
مستوى المنطقة ،أمام العديد من المستثمرين،
مانحة فــرصــة أم ــام رواد األع ـمــال للتواصل من
خالل العالم الرقمي وسباق األفكار.

م ــارس  ،2018ف ــإن االرت ـف ــاع ــات،
ال ـتــي ت ــم تسجيلها قـبــل اتـخــاذ
ً
القرار انعكست فعال على مؤشر
السوق.
وأدى قرار ضم بورصة الكويت
للمؤشر سالف الذكر إلى تعزيز
الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي ب ـ ـقـ ــوة ودع ـ ــم
أنشطته .في المقابل ،كانت أسواق
ً
ق ـطــر واإلم ـ ـ ــارات األك ـث ــر تــراج ـعــا
على مستوى األسواق الخليجية
مما أدى إلى جعلها األســوأ ً
أداء
على مستوى األس ــواق الناشئة
العالمية.
وت ــراجـ ـع ــت أن ـش ـط ــة ال ـ ـتـ ــداول
فــي األ س ـ ــواق الخليجية بمعدل
الخمس وبلغت  304مليار دوالر
ً
أمـيــركــي مـقــابــل  399مـلـيــارا عــام
.2016
ونـتــج ه ــذا األداء الـسـلـبــي في
األس ـ ـ ـ ــاس عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ت ــراج ــع
الـتــداوالت في السعودية بنسبة
 28ف ــي ال ـم ـئــة واإلم ـ ـ ــارات بــواقــع
 14فــي الـمـئــة .فــي حـيــن ك ــان من
ال ـ ـمـ ــاحـ ــظ تـ ـض ــاع ــف ت ـ ـ ـ ــداوالت
السوق الكويتي خالل عام 2017
بتداوالت بلغت قيمتها  19مليار
دوالر.

استمرار نمو األسواق العالمية
اكتسب نمو أسواق رأس المال
ً
العالمية مزيدا من الزخم في عام
 ،2017ب ــري ــادة ك ــل م ــن األسـ ــواق
ال ـن ــاش ـئ ــة والـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة .وس ـجــل

أسواق األسهم الخليجية

إغالق
المؤشر

قيمة التداوالت مضاعف
القيمة
األداء
السعر
خالل السنة
السوقية
للعام ()%
(مليار دوالر) (مليون دوالر) للربحية ()x

الكويت  -مؤشر السوق الوزني

401.4

%5.6

الكويت  -مؤشر كويت 15

914.9

%3.4

الكويت  -مؤشر السوق السعري

6.408.0

%11.5

90.2

18.892.3

مضاعف
السعر للقيمة
الدفترية ()x

العائد
الجاري
()%

1.2

%4.7

14.8

السعودية

7.226.3

%0.2

451.2

220.575.3

14.8

1.6

%4.4

أبوظبي

4.398.4

()%3.3

132.3

12.645.9

11.1

1.5

%5.5

دبي

3.370.1

()%4.6

104.4

31.038.1

9.2

1.2

%5.2

قطر

8.523.4

()%18.3

129.6

17.980.2

12.8

1.2

%4.6

البحرين

1.331.7

%9.1

20.3

524.3

8.7

0.8

%5.1

مسقط

5.099.3

()%11.8

11.6

1.784.6

11.0

1.0

%5.9

939.7

303.440.8

12.9

1.4

%4.7

إجمالي األسواق الخليجية
المصدر :بحوث كامكو
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق
الناشئة أفضل أداء سنوي ،وحقق
مـكــا ســب بنسبة  34.3فــي المئة
ب ـع ــد ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاس ــب مــرتـفـعــة
أحادية الرقم خالل العام السابق.
ومـ ــن أب ـ ــرز ال ـع ــوام ــل اإلي ـجــاب ـيــة
الملحوظة خــال الـعــام تسجيل
مــؤشــر األس ــواق المتقدمة لنمو
ب ـل ـغــت نـسـبـتــه  20.1ف ــي ال ـم ـئــة،
بما يبرز األداء القياسي ألسواق
األوراق ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة اال م ــر يـ ـكـ ـي ــة
واليابانية واألهم من ذلك التحول
ال ـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــدت ــه س ـ ـ ــوق األسـ ـه ــم

األوروب ـ ـيـ ــة بـتـحـقـيـقـهــا مـكــاســب
بلغت حوالي  9في المئة مقارنة
بأداء باهت خالل العام السابق.
ويـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل أحـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــوامـ ـ ــل
الرئيسية ،التي ساهمت في دعم
نمو األسواق المتقدمة في تحسن
الـنـمــو الـعــالـمــي بـمــا دف ــع أرب ــاح
الـشــركــات نـحــو االرت ـف ــاع إضــافــة
إلى اآلفاق االقتصادية اإليجابية،
الـتــي ع ــززت أنـشـطــة االسـتـثـمــار.
عالوة على ذلك ،ظلت مستويات
ال ـت ـض ـخــم ت ـحــت ال ـس ـي ـط ــرة ،بما
س ــاع ــد ع ـلــى ص ـيــاغــة س ـيــاســات

نـقــديــة تـيـسـيــريــة ون ـتــج عــن ذلــك
ً
تـشـكـيــل ن ـظــرة تــوسـعـيــة .ووف ـقــا
لوكالة «رويترز» تمكنت الشركات
الكبيرة والمتوسطة ،التي يتكون
مـنـهــا مــؤشــر م ــورغ ــان سـتــانـلــي
لألسواق العالمية من إضافة أكثر
من  8تريليونات دوالر لقيمتها
السوقية خالل عام .2017
ً
ك ـمــا ش ـه ــدت ال ـس ـلــع ارت ـف ــاع ــا
بنهاية العام ،مع ارتفاع العقود
اآلج ـلــة لـلـنـحــاس بنسبة  30في
ال ـم ـئــة ب ـن ـهــايــة الـ ـع ــام ،ف ــي حين
سـ ـجـ ـل ــت الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادن األس ــاسـ ـي ــة

األخــرى ارتفاعات هائلة بنهاية
العام.
أما من جهة النفط ،فاكتسبت
ً
أسـ ـع ــاره زخـ ـم ــا خـ ــال ديـسـمـبــر
 2017ب ـ ـعـ ــد أن شـ ـ ـه ـ ــدت فـ ـت ــرة
خـمــول مــع ب ــزوغ أن ـبــاء عــن تأثر
اإلمدادات النفطية من قبل اثنين
من المنتجين ،فيما أدى إلى دفع
أسعار النفط لتتخطى حاجز الـ
ً
 60دوالرا واالس ـت ـقــرار عند تلك
ال ـم ـس ـتــويــات ل ـف ـتــرة م ـم ـتــدة من
الــزمــن عـلــى الــرغــم مــن المخاطر
المرتبطة بالنفط الصخري.

«برقان» يجدد رعايته لطارق القالف
أع ـ ــرب ب ـنــك ب ــرق ــان ع ــن فـخــره
واسـ ـتـ ـم ــراره ف ــي رع ــاي ــة الــاعــب
الـعــالـمــي طـ ــارق ال ـق ــاف ،الـفــائــز
ب ـجــائــزة سـيــف ال ـش ــرف كأفضل
الع ــب ف ــي ال ـب ـط ــوالت الـعــالـمـيــة،
وال ـح ــاص ــل ع ـلــى أك ـث ــر م ــن 280
مـيــدالـيــة ذهـبـيــة عــالـمـيــة ،وذل ــك
خـ ــال م ـشــاركــاتــه ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة األميركية والبطوالت
الدولية.
وتمتد رعاية بنك برقان للبطل
ً
ً
القالف عاما كامال ،لدعمه خالل
استعداده للمشاركة في بطولة
كــأس أميركا في فرجينيا خالل
يناير  ،2018وبطولة بنسلفانيا
خـ ـ ـ ــال كـ ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ــأن ــدي ــة
العالمية في مايو ،تليهما بطولة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
المفتوحة في سبتمبر ،وبطولة
كوبا نيوجيرسي في أكتوبر.
وأع ــرب ــت م ـســؤولــة ال ـعــاقــات
ال ـع ــام ــة ف ــي ب ـن ــك ب ــرق ــان حـصــة
ال ـن ـجــادة عــن فـخــرهــا ب ــأن يكون
ً
ً
ال ـب ـن ــك داع ـ ـمـ ــا رئ ـي ـس ـي ــا لـلـبـطــل
العالمي الكويتي طارق القالف،

حصة النجادة والبطل طارق القالف
ً
ً
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـم ــل س ـ ـ ـجـ ـ ــا حـ ــافـ ــا
بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن
المحلي والعالمي التي أسهمت
في رفع علم الكويت في المحافل
ال ــدولـ ـي ــة ،وق ـ ــد أثـ ـب ــت طـ ـ ــارق أن
اإلعاقة ال تقف في طريق نجاحه
وإص ـ ــراره عـلــى ال ـفــوز والـحـفــاظ
على لقب أفضل العب كل سنة.

السحب الكبير
«التجاري»ً :
لـ «النجمة» غدا

وأض ــاف ــت ال ـن ـج ــادة أن بنك
بـ ـ ــرقـ ـ ــان سـ ـ ـي ـ ــواص ـ ــل رع ــايـ ـت ــه
للمواهب وال ـقــدرات الخاصة،
مـ ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــز وت ـش ـج ـي ــع
األبـ ـط ــال الـكــويـتـيـيــن وتـنـمـيــة
مهاراتهم المهنية والشخصية،
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
االجتماعية لــر عــا يــة المواهب

الكويتية الشابة في العديد من
المجاالت.
وتــأتــي هــذه الــرعــايــة للسنة
الــراب ـعــة عـلــى ال ـتــوالــي ،إيمانا
من بنك برقان بموهبة القالف
الذي تحدى كل الصعاب والذي
يـ ـسـ ـع ــى دائـ ـ ـم ـ ــا إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـيــق
المركز األول في هذه البطوالت،

والـمـحــافـظــة عـلــى لـقــب أفـضــل
أفضل العــب ،كما يؤمن البنك
بـمـســؤولـيـتــه االجـتـمــاعـيــة في
سـ ـبـ ـي ــل إع ـ ـ ـ ــاء اس ـ ـ ــم الـ ـك ــوي ــت
ف ــي جـمـيــع ال ـم ـحــافــل الــدول ـيــة
والعالمية وللوصول باألبطال
الكويتين إلى أعلى المراكز.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدرج هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة
ضمن استراتيجية بنك برقان
وبــرنــام ـجــه االج ـت ـمــاعــي تحت
ً
عنوان «( »ENGAGEمعا لنكون
ال ـت ـغ ـي ـيــر) ،والـ ـ ــذي ي ـه ــدف إلــى
تسليط الضوء على الجوانب
المهمة والمؤثرة في المجتمع،
إضــافــة إلــى تعزيز مسؤوليته
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال دع ــم
الـ ـمـ ـب ــادرات اإلي ـج ــاب ـي ــة ضمن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجـتـمــاعـيــة .ويـتـمــاشــى نهج
حملة « »ENGAGEمــع مـبــادئ
البنك ،كمؤسسة مالية كويتية
رائ ـ ــدة ،حـيــث ينسجم أسـلــوب
س ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه مـ ـ ــع احـ ـتـ ـي ــاج ــات
ومصالح المجتمع.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ينظم البنك التجاري الكويتي مهرجان السحب الكبير لجائزة
حساب النجمة ،وتبلغ قيمة الـجــائــزة  250ألــف ديـنــار كويتي،
وكذلك السحب على حملة «حول راتبك للتجاري واربــح هدايا
ربع سنوية» ،والجائزة عبارة عن سيارة مرسيدس ()GLE Coupe
ً
ً
مساء – بمجمع األفنيوز.
« وذلك غدا -الساعة 7.00
وسوف يتخلل هذا المهرجان العديد من المفاجآت والعروض
واألن ـش ـط ــة ال ـتــرف ـي ـه ـيــة وال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ـم ـخ ـص ـصــة لـلـحـضــور
وال ـم ـشــارك ـيــن ،إض ــاف ــة إل ــى اإلعـ ــان ع ــن اس ــم ال ـفــائــز ف ــي سحب
«النجمة» للربع األخير لعام  2017الذي سوف تذهب إليه الجائزة
الكبرى البالغة قيمتها  250ألف دينار ،كما سيتم اإلعالن عن اسم
ً
الفائز في سحب حملة حول راتبك للتجاري واربح ،علما أن جائزة
هذا السحب هي سيارة مرسيدس كوبيه فارهة.
ويـتـمـيــز ح ـســاب «ال ـن ـج ـمــة» بـتــأهـيــل عـمــائــه لـلـفــوز بـجــائــزة
يومية قدرها  7000/-دينار كويتي تعد أكبر جائزة سحب يومي
فــي الـكــويــت ،بــاإلضــافــة إلــى ذلــك يـقــدم الـحـســاب سـحــوبــات ربع
سنوية تتيح للعمالء الفوز بجوائز كبرى تمكنهم من تحقيق
جميع أحالمهم تبدأ من  100ألف دينار كويتي للربع األول ،ثم
تزيد بمعدل  50ألف دينار كويتي لكل فترة فصلية فيما بعد،
لتصل إلى  250ألف دينار في الربع األخير من العام .هذا ويمكن
للعميل التمتع بالمزايا اإلضافية التي يوفرها حساب النجمة
وهــي الحصول على بطاقة سحب آلــي ،والحصول على بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،والتمتع بجميع الخدمات المصرفية
التي يوفرها البنك.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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فشل بيع الـ %11من «المال» لشح السيولة وانعدام التمويل

مزاد الـ  %18مهدد باإللغاء وقد ّ
يرحل بسبب عطلة بداية العام
محمد اإلتربي

لماذا فشل مزاد أسهم شركة المال ،الذي
ً
كان معقودا على نسبة  11في المئة ،بقيمة
إجمالية  1.474مليون ديـنــار ،في سابقة
هي األولى من نوعها؟
م ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،كـشـفــت ل ــ"ال ـج ــري ــدة"
ال ـق ـص ــة ك ــام ـل ــة ،وت ـظ ـه ــر ال ـم ـع ـل ــوم ــات أن
األط ــراف ،الـتــي تقدمت لـلـشــراء ،متحالفة
وت ــابـ ـع ــة ألح ـ ــد ال ـم ـج ــام ـي ــع ال ـم ـضــارب ـيــة
واالستثمارية غير المدرجة ،التي قامت
ً
أخ ـ ـي ـ ــرا ب ـت ـن ـف ـيــذ س ـل ـس ـل ــة اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذات
ف ــي الـ ـب ــورص ــة ع ـل ــى عـ ــدد م ــن الـحـصــص
االستراتيجية.
ولفتت المصادر إلى أن شح السيولة،
وانعدام قنوات التمويل ،كان السبب األول
وراء الـتــراجــع عــن ات ـمــام ال ـم ــزاد ،إذ حتى
لـحـظــة إت ـم ــام الـ ـم ــزاد ل ــم ي ـكــن ف ــي رصـيــد
الطرف الشاري المبلغ المطلوب.
وكانت ثمة ترتيبات سابقة لدى الطرف
المشتري فيما يخص السيولة وكانت لديه
تخارجات محتملة وعمليات بيع أسهم،

لـكــن لــم يكتب لـهــا الـنـجــاح بسبب بعض
العقبات القانونية.
لكن المثير في الملف ،وإحدى المفاجآت،
أن ال ـت ـحــالــف ال ـ ــذي ي ــرغ ــب ف ــي الـسـيـطــرة
على شــركــة ال ـمــال ،طلب مــن المستثمرين
ً
الــرئـيـسـيـيــن فــي الـشــركــة حــالـيــا تمكينهم
م ــن مـجـلــس اإلدارة وال ـج ـه ــاز الـتـنـفـيــذي،
لـيـتـمـكـنــوا م ــن س ـحــب ال ـك ــاش وال ـس ـيــولــة،
التي في حسابات الشركة ،وليتمكنوا من
االس ـت ـمــراريــة فــي إك ـمــال ال ـم ــزاد ،لـكــن هــذا
ال ـط ـلــب قــوب ــل بــالــرفــض ال ـقــاطــع م ــن كـبــار
المالك في الشركة ،إذ رأوا أن ذلك السيناريو
غير سليم ،وأن من يريد شراء األسهم في
المزاد عليه أن يوفر التمويل الالزم ،وبعد أن
يتمكن من السيطرة القانونية على الشركة
يشكل مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي
ً
وفقا لخريطة المالك الجدد.
وع ـلــى أس ــاس رف ــض ال ـم ــاك الحاليين
لمقترح المشترين ا لـجــدد بتمكينهم من
الشركة السـتـخــدام السيولة الداخلية في

عمليات الشراء الشخصية لألسهم ،فشلت
عملية استكمال إجراءات المزاد.
م ـ ـصـ ــادر أخ ـ ـ ــرى أشـ ـ ـ ــارت لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"
إ لــى أن ثمة تحقيقات ستشرع بها هيئة
أسواق المال مع الطرف المشتري ،وسبب
اإلخفاق ،الذي حدث ،ولماذا لم يبلغ السوق
ً
بالمصاعب التي واجهها ،خصوصا أنها
تبدو واضحة قبل أيام.
ً
أيضا ذكرت المصادر أن المزاد المحدد
ً
ل ـ ــه الـ ـ ـي ـ ــوم  4يـ ـن ــاي ــر أيـ ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى ح ـصــة
استراتيجية من أسهم شركة المال بنسبة
أك ـبــر تـبـلــغ نـحــو  18فــي الـمـئــة ،م ـهــدد هو
اآلخـ ــر ب ــاإلل ـغ ــاء ،إذ إن ال ـط ــرف الـمـشـتــري
ينتمي لنفس التحالف ،الذي يقوم بعمليات
تجميع الـحـصــص مــن خ ــال مـ ــزادات عــدة
بأسماء أطراف مختلفة.
وعلى الرغم من أن المصادر أشارت إلى
أن المزاد يفترض أن يتم ترحيله ليوم األحد
ً
بسبب العطلة ،التي دخلها السوق قسريا
بسبب إجازة بداية العام الجديد ،فإن هذا
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مدينة صناعية للطاقة البديلة
وإعادة التدوير في السالمي
●

ً
الـتــرحـيــل لــن يغير مــن األم ــر شـيـئــا فــأزمــة
الـسـيــولــة ،الـتــي تــواجــه الـمـجـمــوعــة كبيرة
وغير متوافر إتمام باقي مزادات المال ،إال
إذا حدثت انفراجة كبيرة ،من هنا أو هناك،
وتوفر المبلغ في اللحظات األخيرة.
ً
وقانونيا سيتم تقييم الملف بكل أبعاده
من جانب هيئة أسواق المال ،على أن يتخذ
ال ـقــرار واإلجـ ــراء الـمـنــاســب ،وربـمــا تنظيم
وتـعــديــات مستقبلية تضمن عــدم تـكــرار
هذا األمر بذات السيناريو ،إذ كانت هناك
إجراءات يجب أن تتخذ من جانب المشتري،
وعلى األقل إبالغ السوق بأسباب اإلنسحاب
أو ال ـت ـع ـثــر ،ال ت ــرك ال ـب ــورص ــة والـمـقــاصــة
والوسطاء والبائع من دون إبالغ والغياب
ً
كليا عن المشهد.
وقد تمت أمس ،تم مصادرة  10في المئة
مقدم مزاد الـ  11في المئة البالغة  147.4ألف
دينار ،وينتظر أن تتم مصادرة مقدم مزاد
الـ  18في المئة المرتقب إعالن عدم إتمامه،
وذلك بقيمة  251.4ألف دينار.

اقتصاد

جراح الناصر

ً
عادت فكرة إقامة مدينة السالمي الصناعية مجددا ضمن أهداف
الهيئة العامة للصناعة وإنجازاتها خالل العام الحالي ،فقد كشفت
مصادر لـ"الجريدة" أن الهيئة تعكف على بدء إقامة مدينة صناعية
تقع في السالمي مخصصة لمصانع إعادة التدوير والطاقة البديلة
فقط ،إضافة إلى جلب مستثمرين في تلك الصناعات المنتجة للطاقة.
وأش ــارت المصادر إلــى أن المدينة سيكون بها مساحة لتصنيع
ً
الخاليا الشمسية ،وتمت الموافقة مبدئيا لشركة محلية إلنتاج ألواح
الطاقة الشمسية إلقامة مصنعها هناك ،إضافة إلى دراسة الطلبات
المقدمة لشركات صناعية تعمل في إعادة التدوير.
وستضم المدينة جميع الخدمات الالزمة لتلك المصانع الكبرى من
مرافق عمومية ومستشفيات وسكن عمال ،حيث بدأت بدراسة وضع
المخطط الهيكلي لتلك المنطقة ،مفيدة بأنها ستسمح للمستثمر
األجنبي الصناعي بالدخول فيها أيـضــا ،شريطة توظيف عــدد من
العمالة الوطنية.
وأفادت المصادر بأن الهيئة درست في الفترة الماضية تلك التجربة
من الدول المجاورة ،حيث تفتقد الكويت مثل تلك المناطق الخاصة
بصناعات إعــادة التدوير المستدامة ،إذ اطلع مسؤولو الهيئة على
تجارب الهيئات والمؤسسات الصناعية الخاصة في هــذا المجال،
وكيفية استقطاب وتوطين االستثمارات المحلية واألجنبية ،واطلعوا
كذلك على مناخ وفرص االستثمار في مختلف المجاالت بالمناطق
الصناعية المتعلقة بهذا الشأن.

أخبار الشركات
تسليم تقرير المطابقة وااللتزام زميلة لـ «المغاربية» تبيع «الجنزور» وإجراءات قانونية ضد مطور «إمبوريا»
للشركات قبل مارس المقبل
وأضافت أنه يصعب تحديد الفترة المتوقعة لتسلم
قــالــت ال ـشــركــة الـخـلـيـجـيــة ال ـم ـغــارب ـيــة ال ـقــاب ـضــة إن
قــالــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،ف ــي تـعـمـيــم وجهته
إلــى جميع الـشــركــات الـمــدرجــة« :ن ــود أن نسترعي
انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة رقم ( )5-7من
الكتاب السادس عشر من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما ،من
ضــرورة التزام مسؤول المطابقة وااللتزام بإعداد
تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص
المرخص لــه ،على أن يتضمن هــذا التقرير جميع
اإلجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات واإلجراءات
والـضــوابــط الداخلية وأي اقـتــراحــات لتعزيز هذه
اإلجراءات من حيث الفعالية والكفاية ،على أن تقدم
نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.
ل ــذا ،فــإنــه يتعين عليكم االل ـتــزام بما سـلــف ،مع
ضـ ــرورة م ــواف ــاة إدارة الــرقــابــة الـمـيــدانـيــة بهيئة
أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل
مجلس اإلدارة بحد أقـصــى  1م ــارس مــن كــل عــام،
وذلك بموجب النموذج الخاص به ،على أن يشمل
التقرير المذكور الفترة من  1يناير إلى  31ديسمبر
من كل عام».

الشركة الليبية للتجارة العامة الزميلة والمملوكة لها
بنسبة  20في المئة ،وقعت عقد بيع مشروع الجنزور
العقاري في ليبيا لمصلحة أ حــد المستثمرين هناك
بقيمة  11.5مليون دينار ليبي ( 8.6ماليين دوالر) ،وإنه
ال يــو جــد أ ثــر جــو هــري متوقع على قائمة بـيــان الربح
ُ
والـخـســائــر لـلـشــركــة ،ألن قـيـمــة بـيــع ال ـم ـشــروع ت ـعــادل
القيمة الدفترية ُ
المسجلة للمشروع.
وتوقعت الشركة أن تكون حصتها من قيمة البيع
نـحــو  492.82أ لــف د يـنــار ( 1.64مـلـيــون دوالر) حسب
ً
سـعــر صــرف الـعـمـلــة الــرسـمــي الـحــالــي ،عـلـمــا بــأن هــذا
ا لـمـبـلــغ خــا ضــع لـلـتـغـيـيــر عـنــد أي تـغـيـيــرات فــي سعر
الصرف.

المبلغ ،ألنها تعتمد على التنسيق والمتابعة وأخذ
الموافقات من الجهات المعنية في الجمهورية العربية
اللليبية قبل تحويل األموال.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
المغاربية القابضة إنها بدأت اتخاذ إجراء ات قانونية
ً
ضد مطور مشروع إمبوريا بدولة تركيا؛ نظرا لتخلفه
ً
ع ــن ا ل ــو ف ــاء بــاال ل ـتــزامــات ا لـ ُـم ـتـفــق عـلـيـهــا و ف ـق ــا للعقد
ُ
المبرم بينهما.
وأو ض ـحــت ا لـشــر كــة ،فــي بـيــان لـلـبــور صــة الكويتية،
أ م ــس ،أن اإل ج ـ ــراء ات ا لـقــا نــو نـيــة مــازا لــت فــي مراحلها
األولـ ـي ــة ،وم ــن ث ــم يـصـعــب ت ـحــديــد األثـ ــر ال ـمــالــي على
الشركة ونتائجه في الوقت الحالي.

«المواشي» :تأجيل دعوى ضد وكيل «التجارة»
ذك ــرت شــركــة نقل وتـجــارة الـمــواشــي أن المحكمة قــررت
تــأجـيــل نـظــر ال ــدع ــوى الـقـضــائـيــة ( )4416/16الـ ُـم ـقــامــة من
الشركة ضد وكيل وزارة التجارة بصفته ،لجلسة  23يناير
الجاري؛ للحكم.

ً
وقالت الشركة إن الدعوى ُ
المشار إليها كان ُمحددا لنظرها
جلسة الثالثاء  2يناير  ،2018إال أن المحكمة أرجأت الحكم
في الدعوى لجلسة  23من الشهر ذاته.

«إيكويت» تطلق المرحلة التالية
من شراكتها مع «إس إيه بي»

ً
الحلول السحابية تتيح المرونة والتنافسية دعما ألهداف «كويت »2035

لقطة جماعية
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة
"إيـ ـك ــوي ــت" ال ـعــال ـم ـيــة الـمـنـتـجــة
للبتروكيماويات إطالق المرحلة
التالية من شراكتها مع "إس إيه
بــي" ،في إطــار مساعيها الرامية
ل ــدف ــع ن ـم ــو أع ـم ــال ـه ــا ال ـت ـجــاريــة
العالمية ،ودعــم أهــداف التنويع
االقـ ـتـ ـص ــادي الـ ـ ـ ــواردة ف ــي رؤي ــة
الكويت الجديدة .2035
ويـ ـت ــوق ــع  94ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
المديرين التنفيذيين في شركات
عاملة بقطاع البتروكيماويات،
ذي ال ـق ــدرة التنافسية الـعــالـيــة،
زيـ ـ ــادة االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـق ــدرات
الرقمية خــال الـسـنــوات الثالث
ً
القادمة ،وفقا لتقرير صدر حديثا
عن شركة "أكسنتشر".
وتـ ـتـ ـمـ ـت ــع شـ ــركـ ــة "إي ـ ـكـ ــويـ ــت"
بــال ـقــدرة عـلــى مـتــابـعــة أعـمــالـهــا
التجارية بوضوح كامل ،فضال
عـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـحـ ـلـ ـي ــات ف ــوري ــة
ل ـل ـب ـيــانــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،بفضل
شراكتها طويلة األم ــد مــع "إس
إي ــه بـ ــي" ،إحـ ــدى أبـ ــرز الـشــركــات
العالمية المتخصصة في التحول
الرقمي.
وت ـع ـم ــل ت ـط ـب ـي ـق ــات األعـ ـم ــال
لــدى الشركة على منصة "هانا"
ل ـل ـح ــوس ـب ــة داخ ـ ـ ــل ال ـ ــذاك ـ ــرة مــن
"إس إيه بي" لدى أكثر من 2000
مـ ــوظـ ــف ف ـ ــي "إي ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" ،ال ـت ــي
تعتزم اآلن نقل تطبيقاتها إلى

منصة "هــانــا إنـتــربــرايــز ك ــاود"
السحابية المتجانسة والقابلة
لـ ـلـ ـت ــوس ــع مـ ـ ــن "إس إيـ ـ ـ ــه بـ ـ ــي"،
وتـسـتـطـيــع "إي ـك ــوي ــت" تحسين
ال ـت ـك ــال ـي ــف وت ــوسـ ـي ــع ن ـطــاق ـهــا
لتلبية االحتياجات المستقبلية
لــأعـمــال ،ودف ــع ن ـمــاذج األعـمــال
ال ـم ـب ـت ـكــرة ،ب ــاس ـت ـخ ــدام ن ـمــوذج
النفقات التشغيلية القائم على
السحابة.
ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال رئـيــس
ف ــري ــق تـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات لــدى
"إيـ ـك ــوي ــت" ف ـي ـصــل مـ ــال ال ـل ــه إن
شركته حددت ثالثة أهداف لهذه
الـمـبــادرة ،هــي تعزيز اإلنتاجية
ودفــع عجلة الدخول إلى أسواق
جديدة ودعم النمو المستدام.
وأضاف مال الله" :مع التحول
الرقمي إلى منصة هانا إنتربرايز
كـ ـ ــاود م ــن إس إي ـ ــه ب ـ ــي ،لــديـنــا
الحلول السحابية التي يمكن أن
ّ
وتبسط نظمنا العالمية،
تدمج
وتـ ـث ــري عــاقــات ـنــا م ــع ال ـع ـمــاء،
وت ــدف ــع قــدرت ـنــا ع ـلــى الـمـنــافـســة
التجارية ،ونحن حريصون على
دع ــم أهـ ــداف الـنـمــو االق ـت ـصــادي
الواردة في رؤية الكويت الجديدة
 ،2035بوصفنا شركة رائــدة في
مجال االبتكار في البالد".
وتـشـغــل مـجـمــوعــة "إي ـكــويــت"
م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة م ــن مـنـشــآت
الصناعات الكيماوية في الكويت

وأميركا الشمالية وأوروبا ،والتي
ً
تنتج سنويا أكثر من  5ماليين
طــن مــن المنتجات القائمة على
مادة اإليثيلين .وتعتبر "إيكويت"
ث ــان ــي أكـ ـب ــر م ـن ـت ــج فـ ــي ال ـع ــال ــم
لمادة غاليكول اإليثيلين ،وهو
ســائــل سـمـيــك يـسـتـخــدم أســاســا
كمضاد للتجمد وفي صنع ألياف
البوليستر.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـنـ ـت ــج الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة عـ ـ ــددا
م ــن م ــرك ـب ــات ال ـب ــول ــي إيـثـيـلـيــن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة ف ـ ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة
واس ـع ــة م ــن الـتـطـبـيـقــات ،تشمل
م ـن ـت ـج ــات ال ـت ـع ـب ـئــة وال ـت ـغ ـل ـيــف
لـلـمــواد الـغــذائـيــة السـتـخــدامــات
المستهلكين والتغليف الصناعي
واألغـطـيــة الــزراعـيــة والمنتجات
الطبية ومنتجات النظافة.
من جهته ،أكــد جرجي عبود،
المدير التنفيذي لشركة "إس إيه
بي" في الخليج وشمال إفريقيا
والمشرق العربي وباكستان ،أن
"إيكويت" تبدي التزاما بالريادة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ع ـبــر
استخدام منصة "هانا إنتربرايز
كالود" من "إس إيه بي" للحد من
التعقيدات والمخاطر المرتبطة
بـتـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات وتـحـسـيــن
التكاليف.
وت ــاب ــع ع ـب ــود" :ن ـح ــرص على
تعميق شراكتنا وتـبــادل أفضل
الممارسات العالمية فــي مجال

البتروكيماويات لتتمكن إيكويت
مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى تـطـبـيـقــات
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة الـمـهـمــة
ال ـت ــي يـمـكـنـهــا ال ـع ـمــل بـبـســاطــة
في السحابة ،وبالتالي ستكون
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى ت ـف ــري ــغ
الموظفين لزيادة تركيزهم على
االبتكار".
ومــن الـمـقــرر أن تبحث شركة
إيكويت ،خــال األشـهــر المقبلة،
اعتماد حزمة برمجيات األعمال
العاملة على منصة S/4HANA
لـلـتـحـلـيــات ال ـف ــوري ــة لـلـبـيــانــات
م ـ ـ ــن "إس إ ي ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ــي" ،و يـ ـمـ ـك ــن
لـحــزمــة بــرمـجـيــات األع ـمــال هــذه
دعـ ــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــات الـتـخـصـصـيــة
ف ــي م ـج ــاالت ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
وسالسل التوريد والمستودعات،
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ـ ــن ربـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ــأح ـ ــدث
ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـم ـب ـت ـكــرة ال ـخــاصــة
بـ ــإن ـ ـتـ ــرنـ ــت األشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء والـ ـ ــذكـ ـ ــاء
االصطناعي وتعلم اآلالت وقواعد
ب ـي ــان ــات س ــاس ــل ال ـك ـت ــل (ب ـل ــوك
تشين).

تابعة لـ «عقار»
ً
ً
تبيع برجا سكنيا
أف ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ــركـ ــة ع ـق ــار
لــاسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة
ب ـق ـيــام إحـ ــدى شــركــاتـهــا
الـتــابـعــة والـمـمـلــوكــة لها
بنسبة  99.97في المئة،
ب ـت ــوق ـي ــع ع ـق ــد اب ـت ــدائ ــي
لبيع برج سكني مملوك
لها بقيمة  3.95ماليين
د ي ـ ـنـ ــار ( 13.13م ـل ـيــون
دوالر).
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،إن ــه
وفي حال إتمام الصفقة
سيتم تحقيق ربح ُيقدر
بـنـحــو  246أل ــف دي ـنــار،
وسيظهر ضمن النتائج
المالية للشركة في الربع
األول من العام الحالي.

ً
«الخليج» :ال أثر ماليا من بيع «ذي كيوب»
أش ــار بنك الخليج الــى أن
سعر بيع مجمع «ذي كيوب»
ال ـك ــائ ــن بـمـنـطـقــة الـســالـمـيــة
والبالغ  50مليون دينار جاء
م ـتــواف ـقــا م ــع تـقـيـيــم ال ـع ـقــار

وف ـ ـقـ ــا لـ ـم ــا هـ ــو م ـس ـج ــل فــي
دفــاتــر الـبـنــك ،وال يــوجــد أي
أثر مالي جوهري على البنك
نتيجة لذلك.

«الشارقة» :تحويل صكوك إلى 55.29
مليون سهم
أوضحت شركة الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية
أنه باإلشارة الى اعالنها السابق المؤرخ في  26ديسمبر
 2017ب ـشــأن إصـ ــدار الـصـكــوك الـقــابـلــة للتحويل والـتــي
تــم االكـتـتــاب بـهــا مــن جــانــب ص ـنــدوق الـشــارقــة للضمان
االجتماعي ،أنه تم تحويل الصكوك وإصدار  55.29مليون
سهم عادي لشركة الشارقة باسم صندوق الشارقة للضمان
االجتماعي ،وارتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من 552.95
مليون سهم الــى  608.25ماليين ،وبـهــذا يملك صندوق
الشارقة للضمان االجتماعي نسبة  9.09في المئة من رأس
المال المصدر والمدفوع لشركة الشارقة.
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«داو جونز» قرب أعلى إغالق قياسي وترقب لمحضر اجتماع «الفدرالي» األخير
أغلقت بورصة طوكيو لألسهم
والسندات لليوم الثاني على
التوالي لالحتفال بعطلة العام
الجديد .في حين ارتفعت
األسهم الصينية ،خالل
التعامالت للجلسة الرابعة
على التوالي ،بدعم من مكاسب
قوية للشركات االستهالكية
وشركات النقل.

الذهب
يتراجع
بفعل تعافي
الدوالر

ارت ـف ـع ــت األسـ ـه ــم األم ـيــرك ـيــة
خ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ،أم ـ ـ ــس األول،
مدعومة بالقطاع التكنولوجي،
وحقق «ناسداك» و» »S&Pإغالقين
قياسيين في أولى جلسات ،2018
بينما اقترب «داو جونز» من أعلى
إغالق قياسي له على اإلطالق.
وصعد «داو جونز» الصناعي
 104نقاط إلى  24824نقطة ،كما
ارتفع «ناسداك» إلى  7007نقاط،
بينما ارتفع « »S&P 500األوسع
ً
نطاقا إلى  2695نقطة.
وفــي أوروب ــا ،انخفض مؤشر
«ستوكس يوروب  »600القياسي
بنسبة  0.2فــي المئة أو أقــل من
نقطة واحدة إلى  388نقطة.
وت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع م ـ ــؤش ـ ــر «ف ــوتـ ـس ــي
 »100ال ـبــري ـطــانــي ( 39 -نـقـطــة)
إل ــى  7648نـقـطــة ،كـمــا انخفض
«داك ـ ــس» األل ـمــانــي ( 46 -نقطة)
إلى  12871نقطة ،في حين هبط
«كــاك» الفرنسي ( 24 -نقطة) إلى
 5288نقطة.
واس ـت ـه ـل ــت ت ـل ــك الـ ـم ــؤش ــرات
ت ــداوالت أم ــس ،على ارت ـفــاع ،مع
ت ــراج ــع الـ ـي ــورو م ـقــابــل ال ـ ــدوالر
وس ــط تــرقــب مـحـضــر االجـتـمــاع
األخير للمركزي األميركي.
وارتفع مؤشر «ستوكس »600
 0.3في المئة إلى  389نقطة ،كما
صعد «فوتسي  »100البريطاني
 0.1في المئة إلى  7654نقطة.
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر «داكـ ـ ـ ـ ـ ــس»
األلماني  0.4في المئة إلى 12929
نقطة ،وصعد «كاك» الفرنسي 0.3
في المئة إلى  5303نقاط.

وانخفض الـيــورو بنسبة 0.2
في المئة إلى  1.2036أمام الدوالر.
وفـ ــي آسـ ـي ــا ،أغ ـل ـق ــت ب ــورص ــة
طوكيو لألسهم والسندات لليوم
الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي لالحتفال
بعطلة ال ـعــام الـجــديــد .فــي حين
ارتفعت األسـهــم الصينية خالل
التعامالت للجلسة الرابعة على
التوالي ،بدعم من مكاسب قوية
للشركات االستهالكية وشركات
النقل.
وع ـنــد اإلغ ـ ــاق ،ارت ـفــع مؤشر
«شـنـغـهــاي» الـمــركــب بنسبة 0.6
في المئة إلى  3370نقطة ،بينما
صعد المؤشر األصغر «شنتشن»
 0.7في المئة.
وو ج ــه بنك الشعب الصيني،
أم ــس ،ال ـيــوان ألعـلــى مستوياته
مقابل ال ــدوالر فــي أكـثــر مــن عام
ون ـص ــف ال ـ ـعـ ــام ،ب ـع ــدم ــا ت ــراج ــع
الــدوالر مساء أمــس األول مقابل
العمالت العالمية.
وحـ ـ ـ ــدد ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـص ـي ـنــي
السعر المرجعي اليومي للدوالر
ع ـنــد  6.4920ي ـ ــوان ،م ـمــا يعني
أن الـعـمـلــة الـصـيـنـيــة عـنــد أعـلــى
مستوياتها منذ مايو عام .2016
وال يـ ـت ــداول الـ ـي ــوان ب ـحــريــة،
ً
ف ـ ـبـ ــدال مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،يـ ـح ــدد ال ـب ـنــك
ً
ال ـمــركــزي يــوم ـيــا نـقـطــة مــركــزيــة
للدوالر – يوان ،ويسمح بالتداول
خــال مــدى  2فــي المئة أعلى أو
أقل من هذا المستوى ،ويتداول
اليوان بحرية أكبر في التعامالت
الخارجية.
وارت ـفــع ال ـيــوان  6.7فــي المئة

مـقــابــل الـعـمـلــة األم ـيــرك ـيــة خــال
عام  ،2017وهي أكبر نسبة زيادة
سنوية منذ عام .2008
م ــن جــان ـبــه ،تــراج ـعــت أسـعــار
الـ ــذهـ ــب أم ـ ـ ــس ،ب ـع ــدم ــا ص ـعــدت
ألعـلــى مستوى فــي ثــاثــة أشهر
ونصف الشهر في حين يتعافي
الدوالر من مستويات منخفضة
وتـ ـشـ ـي ــر م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات فـ ـنـ ـي ــة إل ــى
تصحيح في المدى القصير.
ون ــزل الــذهــب فــي الـمـعــامــات
الـ ـ ـف ـ ــوري ـ ــة  0.4ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ــى
ً
 1 3 1 2 . 3 5د و ال ر ا لـ ــأ و ق ـ ـيـ ــة .
وكـ ـ ــان الـ ـمـ ـع ــدن ال ـن ـف ـي ــس صـعــد
إ ل ـ ــى  1321.33دوالر ل ــأو ق ـي ــة
(األونـ ـص ــة) ف ــي وق ــت ســابــق من
الجلسة وهو أعلى مستوى منذ
 15سبتمبر.
ول ـ ــم يـ ـط ــرأ ت ـغ ـيــر ي ــذك ــر عـلــى
ال ــذه ــب ف ــي ال ـع ـق ــود األم ـيــرك ـيــة
اآلج ـ ـلـ ــة ،إذ ج ـ ــرى تـ ــداولـ ــه عـنــد
ً
 1315.60دوالرا لألوقية.
وصـعــد مــؤشــر الـ ــدوالر ،الــذي
ي ـق ـيــس أداء ال ـع ـم ـلــة األم ـيــرك ـيــة
مـ ـق ــاب ــل سـ ـل ــة م ـ ــن س ـ ــت ع ـم ــات
رئيسية  0.1في المئة إلى 91.964
بعدما تــراجــع ألقــل مستوى في
أكثر من ثالثة أشهر الثالثاء.
وتـكـبــد ال ـ ــدوالر أك ـبــر خـســارة
س ـنــويــة ل ــه م ـنــذ عـ ــام  2003في
 2017م ـمــا س ــاع ــد ال ــذه ــب على
االرتـفــاع بأكثر من  13في المئة
خالل العام .وزاد المعدن النفيس
ً
 55دوالرا لألوقية في األسابيع
ال ـثــاثــة األخ ـي ــرة م ــن ع ــام 2017
فقط.

ويـقــول محللون ،إن توقعات
الذهب في األمد المتوسط تبدو
إيجابية.
وم ــن ب ـيــن ال ـم ـعــادن النفيسة
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى نـ ـ ـ ــزل ال ـ ـ ـبـ ـ ــاديـ ـ ــوم فــي
المعامالت الفورية  0.1في المئة
ً
إ لـ ــى  1090.80دوالرا لــأو ق ـيــة
ً
ب ـع ــدم ــا ب ـل ــغ م ـس ـت ــوى ق ـيــاس ـيــا

ً
أمس األول عند  1096.50دوالرا
لألوقية.
وصـعــد الـمـعــدن  57فــي المئة
خـ ــال عـ ــام  2017وظـ ــل يـسـجــل
ً
ارتفاعا بدعم من مخاوف بشأن
نقص اإلمدادات.
ويتوقع محللون أن يأتي نحو
 80في المئة من الطلب العالمي

على الـبــاديــوم بــدعــم مــن زيــادة
الطلب على السيارات التي تعمل
بالبنزين ا لـتــي يفضلها الكثير
مـ ــن ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ف ـ ــي ال ــوق ــت
الحالي على السيارات التي تعمل
بالديزل.
ونــزلــت الـفـضــة  0.8فــي المئة
ً
إلى  17.05دوالرا لألوقية بعدما

صعدت ألعلى مستوى في ستة
ً
أسابيع إلى  17.21دوالرا لألوقية
في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع البالتين  0.8في المئة
ً
إلى  936.10دوالرا لألوقية.
(أرقام)

ً
ً
«بيتك» يشارك في مؤتمر  WIBCفي البحرين «الوطني» يستقطب  696موظفا جديدا
من الكوادر الوطنية من عام  2015إلى 2017
العبالني %87 :منهم من خريجي الجامعات الكويتية

مشاركة وفد «بيتك» برئاسة مازن الناهض في المؤتمر
شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» للسنة
الثالثة على التوالي كراع بالتيني في المؤتمر
العالمي للمصارف االســامـيــة  WIBCالــذي
عقد في دورته الرابعة والعشرين في البحرين
تـحــت رعــايــة صــاحــب الـسـمــو الملكي األمـيــر
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وشارك «بيتك» في عدة جلسات بالتعاون
م ــع م ـصــرف ال ـب ـحــريــن ال ـم ــرك ــزي وبـحـضــور
المحافظ رشيد المعراج ،انطالقا من حرصه
ع ـل ــى الـ ـت ــواج ــد ف ــي ال ـم ـح ــاف ــل االق ـت ـص ــادي ــة
والمالية الــدولـيــة الـتــي تـبــرز اهمية صناعة
التمويل االسالمي وتعمل على تعزيز دورها
على المستوى االقليمي والـعــالـمــي ،وكذلك
لــاطــاع على أحــدث الـتـطــورات االقتصادية
ومناقشتها مــع مختصين وخـبــراء ماليين،
حـيــث يعتبر الـمــؤتـمــر منصة رائ ــدة لتبادل

المعلومات المالية بين العديد من الخبراء
االقتصاديين فــي الـقـطــاع الـمــالــي اإلســامــي
على الصعيدين المحلي واإلقليمي.
وتناول الموضوع الرئيسي لمؤتمر هذا
العام «محركات النمو االقتصادي والمخاطر:
ص ـنــاع ومـنـظـمــي ال ـس ـي ــاس ــات» ،حـيــث شهد
اطالق اتحاد التكنولوجيا المالية االسالمي
الـ ـ ــذي ي ـت ــأل ــف م ــن «ب ـي ـت ــك ال ـب ـح ــري ــن» وب ـنــك
البحرين للتنمية ،ومجموعة البركة المصرفية
وهو أكبر مركز متخصص في التكنولوجيا
الـمــالـيــة بمنطقة ال ـشــرق األوس ــط وافــريـقـيــا،
تأكيدا على ضــرورة مواكبة التطور الرقمي
والتركيز على توظيف التكنولوجيا في طرح
الخدمات المصرفية من قبل كافة البنوك دون
استثناء بهدف تسريع عملية إيجاد حلول
مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة

اإلسالمية لمنح العميل تجربة مصرفية تلبي
تطلعاته ومتطلباته.
ومــن المتوقع أن تنضم  8بنوك اسالمية
اخـ ـ ــرى ال ـ ــى اتـ ـح ــاد ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـمــال ـيــة
االسالمي في المرحلة الثانية ،حيث تم وضع
خطة عمل طموحة تهدف إلى طرح  15منصة
تكنولوجيا مالية في القطاع المصرفي في
غضون  5سنوات.
ويساهم االتـحــاد الــذي انطلق تحت اسم
«أل ـك ــو ال ـب ـحــريــن» ف ــي تـحـقـيــق أهـ ــداف الـقــوة
الـمـشـتــركــة الـقــائـمــة عـلــى الـمـعــرفــة بــالـســوق
وقاعدة العمالء والموارد المالية ،حيث يعنى
االتحاد باالبتكار من أجل التأثير االجتماعي،
الفتا الى أن مصرف البحرين المركزي أصدر
ل ــوائ ــح لـتـنـظـيــم أع ـم ــال ال ـت ـمــويــل الـجـمــاعــي
ً
تحسبا لحدوث تغييرات في هذه الصناعة.

أعـ ـل ــن ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
اس ـت ـق ـطــابــه  696مــوظ ـفــا جــديــدا
من الكوادر الوطنية من خريجي
الـجــامـعــات الـكــويـتـيــة وجــامـعــات
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة
وال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،م ـ ــن ع ــام
 2015إ لـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــام  ،2017ح ـيــث
اسـ ـتـ ـح ــوذ خ ــري ـج ــو ال ـج ــام ـع ــات
الكويتية على الحصة األكبر من
التعيينات الجديدة بنسبة بلغت
 87في المئة ،بينما بلغت نسبة
ال ـمــوظ ـف ـيــن الـ ـج ــدد م ــن خــريـجــي
جامعات أميركا والمملكة المتحدة
نحو  13في المئة ،ويأتي ذلك في
إط ــار رؤي ــة البنك االستراتيجية
لدعم الكوادر الوطنية.
واحتل خريجو الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـت ــدري ــب
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدارة فـ ـ ــي تـ ـعـ ـيـ ـيـ ـن ــات ب ـنــك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،بـنـسـبــة بلغت
 31فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ت ــاه ــم خــري ـجــو
جــامـعــة ال ـكــويــت ب ـ ــ 16ف ــي الـمـئــة،
وج ــاء ت جــامـعــة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في المركز الثالث
بنسبة  13فــي الـمـئــة ،ثــم جامعة

الشرق األوسط األميركية بنسبة
 7في المئة ،والجامعة األميركية
بالكويت بنسبة  7في المئة ،وكلية
الشرق األوسط األميركية بنسبة 6
في المئة ،والكلية االسترالية  5في
المئة ،وكلية بوكسهل  2في المئة.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـمــوارد
البشرية في مجموعة بنك الكويت
الوطني عماد العبالني إن «بنك
الكويت الوطني يواصل تكريس
م ــوقـ ـع ــه الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــادي ف ـ ــي صـ ـ ـ ــدارة
مؤسسات القطاع الـخــاص ،التي
دأب ــت على فتح أبــوابـهــا للكوادر
الوطنية الشابة ،إيمانا منه بدوره
وواج ـ ـبـ ــه ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي تــوظ ـيــف
الشباب الكويتي وتنمية قدراته،
وبـ ـض ــرورة اسـتـقـطــاب ال ـك ـفــاءات
الوطنية وتشجيع الشباب على
دخول القطاع الخاص».
وأشــار العبالني إلــى أن البنك
الوطني قام بالعديد من الشراكات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــع ال ـج ــام ـع ــات
الكويتية ،و فــي مقدمتها جامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي وجـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـخ ـل ـيــج

عماد العبالني

للعلوم والـتـكـنــولــوجـيــا ،وتـهــدف
هذه الشراكات إلى تقديم مختلف
س ـبــل ال ــدع ــم ل ـل ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي،
لمساعدته على ا كـتـســاب المزيد
م ــن الـ ـخـ ـب ــرات ،واتـ ــاحـ ــة ال ـف ــرص
التدريبية والتأهيلية للدخول إلى
سوق العمل.
ويحرص بنك الكويت الوطني
ً
دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى أن يـ ـك ــون م ــن أك ـبــر
الداعمين للمسؤولية االجتماعية

في الكويت ،السيما قطاع التعليم،
ودعــم الطلبة والـكــوادر الوطنية،
إيمانا منه بأهمية توفير الفرص
التي يحتاجها الشباب الكويتي
إلثـ ـب ــات ن ـف ـســه وإظـ ـه ــار ق ــدرات ــه،
ك ـمــا يــوفــر ال ـب ـنــك س ـبــا مختلفة
السـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـشـ ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ــي،
مـ ــن خـ ـ ــال ب ــرامـ ـج ــه ال ـت ــدري ـب ـي ــة
ال ـت ــي يـطـلـقـهــا ع ـلــى مـ ــدار ال ـع ــام،
لمساعدتهم على اكتساب المزيد
مـ ــن الـ ـخـ ـب ــرات وإت ـ ــاح ـ ــة ال ـف ــرص
ال ـتــدري ـب ـيــة وال ـتــأه ـي ـل ـيــة لــدخــول
سوق العمل بقوة.
كـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــرص بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني على دعم موظفيه بشكل
م ـس ـت ـمــر ،وتـمـكـيـنـهــم وتــأهـيـلـهــم
ع ـب ــر ط ـ ــرح الـ ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة
الـمـتـخـصـصــة ،والـمـصـمـمــة وفــق
معايير منهجية وعلمية تتنوع
بـيــن ال ـتــدريــب والـتـطــويــر إلع ــداد
الـ ـك ــوادر الـمـهـنـيــة المتخصصة،
ويوفر البنك ألجل ذلك نخبة من
أف ـض ــل خ ـب ــراء ال ـع ـمــل الـمـصــرفــي
الــذيــن يـقــدمــون خـبــراتـهــم لـهــؤالء
الكوادر.

«وربة» ينظم  3سحوبات اليوم
عبر «المارينا أف أم»

ينظم بنك وربة اليوم ،في مجمع المارينا –عبر محطة المارينا أف أم،
ثالثة سحوبات ،منها ما يتعلق بحمالت ترويجية كان قد أطلقها البنك
في وقــت سابق خــال عــام  ،2017إضافة الــى سحوباته الشهرية وهي:
سحب حساب السنبلة الشهري ،وسحب «فاتورة اكسبرس» ،والسحب
األخير على رحلة أحالمك ،بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة
وممثلي بنك وربة.

سحب السنبلة الشهري
وسيتوج  13فائزا من عمالء بنك وربة بإجمالي جوائز تبلغ  30ألف
دينار ،موزعة كالتالي 10 :آالف للفائز األول ،و 5آالف للفائزين الثاني
والثالث ،وألف دينار للفائزين العشرة .يذكر أن بنك وربة أطلق حساب
السنبلة في مطلع عام  ،2016ويعتبر اليوم الخيار األمثل للعمالء الذين
يهدفون الى توفير األموال ،وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد مالية على
ً
ودائعهم ،كما يمنحهم فرصا شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وبالنسبة للسحب الثاني ،فهو يتعلق بتتويج خمسة رابحين بالقيمة
الكاملة لفاتورة الهاتف النقال ،حيث كان البنك أطلق في وقت سابق خدمة
إلكترونية نوعية «فاتورة اكسبرس» ،والتي تسمح للعمالء بتسديد قيمة
فواتيرهم عبر تطبيقه االلكتروني؛ كما تخول العمالء تسديد فواتيرهم
الشهرية وفواتير أفراد عائلتهم أيضا تلقائيا دفعة واحدة ووفق عملية
ً
مصرفية لجدولة استقطاع هــذه الفواتير تلقائيا عبر اتـبــاع خطوات
بسيطة وسهلة .أما السحب الثالث فيتعلق بحملة الراتب التي أطلقها
منذ بداية العام ،ومن مميزاتها سحب ربع سنوي على رحلة سفر مميزة
تصل تكلفتها الى  5000دينار ،ويشمل هذا السحب جميع العمالء ممن
حولوا رواتبهم من قبل وخالل سريان الحملة ،حيث يحصل العميل على
فرصة واحدة مقابل كل  100د.ك من إجمالي الراتب.
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بيرين سات

شاروخان
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دردشة مع الفنانة لقاء
سويدان حول مشاركتها
في مسلسل {البيت
الكبير}

17
مسك وعنبر

تتعدد االستراتيجيات
التي تسمح بالوقاية من
داء ألزهايمر .نظرة إليها
في الداخل.
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يستعد الفنان ولد الديرة
للعودة إلى خشبة المسرح
بمسرحية الرعب «ينانوة
جليعة .»2

فيلم «ووندر وومان»

زين مالك

شاروخان يعلن اسم
فيلمه الجديد

توقعات بانفصال سات
عن زوجها دوغلو

أغنية مالك وسيا تتخطى 600
مليون مشاهدة

شارك الممثل الهنديشاروخان جمهوره ومتابعيه اإلعالن
الدعائي لفيلمه الجديد ،المقرر طرحه خالل العام الحالي،
كاشفا عن اسمه "."Zero
ونشر شاروخان الفيديو عبر صفحته الخاصة على أحد
مواقع التواصل ،يظهر مقاطع من الفيلم ،إضافة إلى أبطاله،
وكان الفتا ظهور شاروخان في الفيديو وهو يؤدي دور "قزم".
وي ـشــارك ش ــاروخ ــان بـطــولــة الفيلم ع ــدد كبير مــن نجوم
بــولـيــوود ،أبــرزهــم كاترينا كيف وأنوشكا شــارمــا وكاجول
وعاليا باهات.
واستغرق التجهيز للفيلم أكثر من عام ،وقال شاروخان:
"نحن ننتظر الوقت المناسب إلعالن الفيلم بشكل كامل ،ومن
المهم أن يتقبل الجمهور جهودنا" ،موضحا أن التصوير تم
في أماكن عديدة لم يعلنها.
يذكر أن شــاروخــان قــدم عــددا كبيرا من األفــام الناجحة،
أبرزها "اسمي خان"" ،أوم شانتي أوم"" ،آي سي يو".

بعد مرور ثالث سنوات على زواج الممثلة التركية
الجميلةبيرين سات من المغني التركيكينان دوغلو
 ،بدأ هاجس األمومة يسيطر عليها بشكل كبير ،ولذلك
اض ـطــرت إل ــى الـخـضــوع لـلـعــديــد مــن عـمـلـيــات الحقن
المجهري في أكثر من مستشفى ،بهدف تحقيق حلمها
بأن تصبح أما ،إال أنه ولألسف باءت جميع محاوالتها
بالفشل ،مما جعلها تعيش حالة نفسية سيئة جدا.
ّ
وأثـ ـ ــرت ه ــذه ال ـم ـح ــاوالت ال ـفــاش ـلــة لـلـحـمــل عليها
فجعلتها تشعر بالحزن الشديد ،ما أدى إلى فقدانها
الكبير للوزن حتى وصل إلى  47كيلوغراما ،لذا قررت
بـيــريــن أن تـضــع ح ــدا لـلـقـلــق ب ــأن ل ـجــأت إل ــى تجميد
بويضاتها كي تستطيع الحقا المحاولة من جديد قبل
أن يفوتها قطار األمومة.
ورغم ذلك توقعت إحدى الصحف التركية انفصال
الثنائي خالل هذا العام الحالي.

استطاعت أغنية النجم
اإلنكليزي الشهير زين
م ـ ــال ـ ــك ،م ـ ــع ال ـم ـغ ـن ـيــة
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــرة س ـ ـيـ ــا،
وال ـتــي تحمل اســم
""Dusk Till Dawn
ت ـ ـخ ـ ـطـ ــي ح ــاج ــز
 6 0 0م ـ ـل ـ ـي ـ ــو ن
م ـ ـشـ ــاهـ ــدة ع ـلــى
موقع يوتيوب.

ً
أعلى  3أفالم دخال بطولتها نسائية
ذكرت إحصائية أنه للمرة األولى في هوليوود منذ  60عاما ،تكون أعلى
 3أفالم دخال في شباك التذاكر لعام  2017من بطوالت نسائية ،وهي "ستار
وورز :ذا الست جيداي" و"بيوتي آند ذا بيست" و"ووندر وومان".
وتصدر فيلم "ستار وورز :ذا الست جيداي" قائمة أكثر األفــام دخال في
الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة لـعــام  ،2017وحـقــق الفيلم حتى الـيــوم 533
مليونا في أميركا فقط ،مما جعله يتصدر القائمة بسهولة.
وحقق فيلم ديزني "بيوتي آند ذا بيست" المركز الثاني في أكثر األفالم
دخــا لـعــام  ،2017محققا  504ماليين دوالر ،وأث ــار الفيلم جــدال واسـعــا؛
بسبب وضع ديزني شخصية مثلية في الفيلم ،الذي هو إعادة حية للفيلم
الرسومي الشهير.
جاء ذلك في الوقت الذي استطاع فيلم "ووندر وومان" حجز المركز الثالث
في القائمة ،وحقق  412مليون دوالر ،واعتبره النقاد أفضل أفالم شركة ""DC
على اإلطالق.

بيونسي وإمينم وذا ويكند أبرز نجوم
الدورة المقبلة لـ «كواتشيال»

جاستن تمبراليك

المهرجان يعكس تنامي رواج الهيب هوب في أميركا

جاستن تمبراليك يكشف عن ألبوم جديد
كشف الفنان األميركي جاستن تمبراليك أنه سيصدر قريبا ألبومه
الجديد ،الــذي يعد األول له منذ خمس سنوات ،وهــو مستوحى من
حياته الشخصية.
وسيصدر المغني والممثل ،البالغ  36عاما ،ألبومه المنفرد الخامس
المسجل في االستوديو "مان أوف ذي وودز" في  2فبراير المقبل ،أي
قبل يومين من عرضه المرتقب خالل المباراة النهائية في دوري كرة
الـقــدم األمـيــركـيــة (ســوبــر ب ــول) الـتــي تعد مــن أكـثــر األحـ ــداث استقطابا
للمشاهدين على التلفزيون األميركي.
وأعلن تمبراليك صــدور ألبومه الجديد من خــال نشر شريط فيديو
على مواقع التواصل االجتماعي ،يظهره يمشي في الطبيعة وسط غابة
تغطيها الثلوج.
وأوضح الفنان أن "هذا األلبوم مستوحى فعال من عالقتي بابني وزوجتي
وعائلتي" ،مضيفا "إنه شخصي".
وتــرعــرع جــاسـتــن تـمـبــراليــك ،ال ــذي لــه طـفــل فــي عــامــه الـثــانــي مــن زوجـتــه
الممثلة األميركية جيسيكا بيل ( 35عــامــا) ،فــي منطقة ريفية بالقرب من
ممفيس (واليــة تينيسي) ،التي تعد عاصمة لموسيقى البلوز والسول في
الواليات المتحدة.
(أ ف ب)

إمينم

ت ـس ـت ـض ـيــف الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـق ـب ـل ــة مــن
مهرجان كواتشيال األميركي كوكبة من
النجوم ،على رأسهم بيونسي وإمينم
وذا ويـكـنــد ،حسبما أعـلــن الـقــائـمــون
عـلــى ه ــذا ال ـح ــدث ،ول ــن ي ـكــون نـجــوم
الـ ــروك مــن أب ــرز ضـيــوفــه ه ــذه السنة،
على غير عادة.
وسيشكل هــذا المهرجان ،المنعقد
في صحراء كاليفورنيا مع البرنامج
ع ـي ـنــه خـ ــال عـطـلـتــي ن ـهــايــة أس ـبــوع
متتاليتين فــي أبــريــل المقبل (13-15
ث ــم  20-22أبـ ــريـ ــل) ،ع ـ ــودة بـيــونـســي
إلى الساحة الفنية ،إذ إنه أول عرض
س ـت ـح ـي ـيــه م ـن ــذ والدة ت ــوأم ـي ـه ــا فــي
يونيو.
وك ـ ــان ـ ــت نـ ـجـ ـم ــة الـ ـ ـب ـ ــوب اخـ ـتـ ـي ــرت
إلحـ ـي ــاء هـ ــذا ال ـم ـهــرج ــان الـمــوسـيـقــي
ال ـعــام ال ـمــاضــي ،لكنها اض ـطــرت إلــى
االنـسـحــاب بسبب حملها ،بـنــاء على
توصية أطبائها ،وحلت محلها ليدي
غاغا.
وتصدرت النجمة العالمية بيونسي
قــائ ـمــة أع ـل ــى ال ـن ـس ــاء أج ـ ــرا ف ــي عــالــم
الموسيقى لعام  ،2017متفوقة بذلك
على البريطانية أديل ،ومغنية البوب

كيم كارداشيان تطمئن الجمهور
على صحة ابنها

ذا ويكند

تايلور سويفت ،وفقا للترتيب السنوي
الذي نشرته مجلة فوربس.
وتصدرت النجمة ،البالغة  36عاما،
القائمة بفضل ألبومها األخـيــر الــذي
حصد نجاحا باهرا ،والذي يحمل اسم
"ليمونيد" ( ،)Lemonadeإضافة إلى
جوالت غنائية عالمية.
وذكــرت المجلة أن بيونسي حققت
نحو  105ماليين دوالر مــن مبيعات
قياسية وجولتها الغنائية "فورميشن"
( ،)Formationإضافة الى انها تملك دار
"إيفي بارك" لألزياء واستثمارات أخرى.
وم ــن ب ـيــن ال ـن ـجــوم اآلخ ــري ــن الــذيــن
س ـي ـشــاركــون ف ــي ال ـ ــدورة الـمـقـبـلــة من
ك ــوات ـش ـي ــا ،م ـغ ـنــي ال ـ ـ ــراب األم ـي ــرك ــي
الشهير إمينم ،الــذي عــاد مــؤخــرا إلى
ال ـســاحــة الـفـنـيــة م ــع أل ـبــومــه الـجــديــد
"ري ـفــاي ـفــل" ال ـص ــادر الـشـهــر الـمــاضــي،
ويشار إلى أنه شــارك بيونسي أخيرا
في أغنية جديدة تحمل اسم "Walk On
 "Waterمن ألبومه ."Revival
وال ـ ــاف ـ ــت ف ـ ــي األمـ ـ ـ ــر أن ب ـيــون ـســي
شاركت في هذا العمل الغنائي ،بطلب
مــن زوجـهــا النجم العالمي جــاي زي،
والـبــالــغ  47عــامــا ،وقــد شكل التعاون

بين بيونسي وإمنيم مفاجأة كبيرة
للجمهور ،ما أحدث ضجة كبيرة على
وسائل التواصل االجتماعي.
كما يشارك في المهرجان أيضا نجم
آر ان بي الكندي ذا ويكند الذي سبق
له أن شارك مشاركة هامشية في هذا
الـمـهــرجــان ،لكنها الـمــرة األول ــى التي
ي ـكــون فـيـهــا مــن أب ــرز ض ـيــوفــه ،وكــان
ذا ويـكـنــد انـفـصــل عــن نـجـمــة الـغـنــاء
ال ـعــال ـم ـيــة سـيـلـيـنــا غ ــوم ـي ــز ،ب ـعــد أن
جمعتهما عــاقــة عــاطـفـيــة ل ـمــدة 10
شهور.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـشـ ـم ــل قـ ــائ ـ ـمـ ــة الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
المختارين هذه السنة فناني الروك ذا
وور أون دراغز وألت  -جي ،والفرنسي
جان  -ميشال جار.
ويعكس برنامج دورة عام 2018
م ــن م ـه ــرج ــان ك ــوات ـش ـي ــا تـنــامــي
رواج موسيقى الهيب هــوب في
الــواليــات المتحدة ،حيث حصد
فنانوها أغلبية الترشيحات لجوائز
"غرامي" هذه السنة ،في ظل تراجع
شعبية موسيقى الروك.
(أ ف ب)

بيونسي

شكرت نجمة تلفزيون الواقع
األميركيةكيم كارداشيان كل
الممرضين والممرضات واألطباء
ّ
الذين اعتنوا وعملوا بكل
ّ
إخالص على صحة ابنها سانت
على مدار الساعات الماضية.
ونشرت على إحدى صفحاتها
الخاصة عبر مواقع التواصل
االجتماعي" :نحن ممتنون لكم
ً ّ
جميعاّ .إنه في المنزل وهو
ّ
ّبخير .إنه مرن ،وأنا متأكدة
ّ
سيردد عبارة ركوب سيارة
أنه
اإلسعاف كان رائعا .القوي
سانت".
وكانت كاردشيان أوضحت
لجمهورها أن ابنها سانت
أمضى ثالث ليال في المستشفى،
من أجل التخلص من مرض
االلتهاب الرئوي ،الذي أصابه.
من جهة أخرى تنتظر بيونسي
طفلة من زوجها المغني العالمي
كانيي ويست ،وكشفت عن جنس
مولودها الثالث ،حيث قالت إن
ابنتها البكر نورث ويست (4
سنوات) ،وابنها سانت (عامان)
سيحظيان بشقيقة لهما.

كيم كارداشيان
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محمد إبراهيم طه« :باب الدنيا» لحظة مراوغة واستثنائية
• يرى أننا نعيش زمن {األلتراس} الثقافي

خطيئة
ديكارت!

ً
ً
تحفل ًرواية ً«باب الدنيا» الصادرة حديثا للكاتب الدكتور محمد إبراهيم طه بأنواع األلم اإلنساني كافة (عضويا
ونفسيا وروحيا) ،مبعثها تحوالت ذهنية ميتافيزيقية لشخصيات ً
الرواية الرئيسة أو الثانوية ،منطلقة من منطقة ً
مبهمة بين الواقع والخيال .على هامش مناقشته روايته الجديدة أخيرا كان هذا الحوار مع طه الذي صدرت له سابقا
ثالث روايات وأربع مجموعات قصصية.
القاهرة  -طارق لطفي

ال بد من أن يختلط
في الرواية الحقيقية
الواقعي بالخيالي

تبدو األحداث في روايتك األخيرة «باب
ال ــدن ـي ــا» مـلـيـئــة بــالـتـنــاقـضــات إل ــى درج ــة
التشويش ،فهل تقصدت ذلك؟
ه ــي ت ـنــاق ـضــات ال ـح ـيــاة ال ـظ ــاه ــرة ال
تناقضات العالم الروائي .الرواية مليئة
بالرموز ،وبالتأمل في مسارات األحداث
ً
ومصائر الشخصيات التي تأتي غالبا
على غير ما تنشده أو تأمله ،والهامش
ال ـم ـس ـمــوح ب ــه ل ـ ـ ــإرادة اإلن ـس ــان ـي ــة في
تـعــديــل ه ــذه ال ـم ـســارات أو ال ـعــودة بها
ً
إلى مساراتها المنشودة ضيق جدا ،في
مقابل الظروف الخارجية التي تتحكم
بشكل هائل في تشكيل هذه المسارات
والمصائر .تدور أحداث الرواية في هذه
ً
المنطقة تـحــد يــدا عبر متابعة مصائر
الـشـخـصـيـتـيــن الــرئ ـي ـس ـت ـيــن ،إب ــراه ـي ــم
ج ـبــر ،وف ـتــح ال ـلــه ال ـش ـحــات ،عـلــى م ــدار
أرب ـع ــة ع ـقــود ون ـصــف ال ـع ـقــد ،ذل ــك عبر
رص ــد الـضـغــوط المتتالية الـتــي تعمل
على انحراف المسارات عما هو مخطط
ل ــه ،وقـ ــدرة الـشـخـصـيــات أو فشلها في
إح ــداث تغيير ،أو فــي الـحـفــاظ على ما
تــريــده فــي ظــل هــذه العوامل الخارجية
من تأثيرات وتفاعالت لآلخرين ،إلى ما
ً
نسميه األقدار ،وصوال إلى اإليمان بقوة
عليا ترى المشهد من أعلى وتتحكم فيه.

اكتشاف العالم

شخصية إبراهيم
جبر في الرواية
تشبهني في الواقع

إالم يشير العنوان «باب الدنيا»؟ إلى
الموت أم إلى الحياة؟
«بـ ــاب الــدن ـيــا» م ـكــان م ـ ــراوغ ولحظة
استثنائية .فــالــوقــوف إزاء بــاب الدنيا
وقوف في المنطقة الفاصلة بين الواقعي
والميتافيزيقي ،ال يمنح صاحبه فرصة
اكتشاف نفسه مــرة أخ ــرى فحسب ،بل
اكتشاف العالم عبر منظور أكثر رحابة
من رؤيته الحدية الجزئية .قبل ذلك ،في
هذه اللحظة التي يعيد فيها النظر إلى
تقديره مفاهيم كثيرة كالصواب والخطأ،
والـ ـمـ ـص ــادف ــة واالح ـ ـت ـ ـمـ ــال والـ ـف ــرص ــة،
وال ـم ــوت وال ـح ـيــاة ،وال ـح ــدود الفاصلة
بين الصدق والكذب ،والحقيقة والمجاز،
ً
ً
تصبح الرواية بحثا الهثا خلف معرفة
شــامـلــة ون ـظ ــرة كـلـيــة تـمـيــط ال ـل ـثــام عن
جوانب خفية وغير مرئية من حياة
اإلنسان ،وتقبل العالم بتناقضاته
الظاهرة ووجوهه المختلفة ،حيث
المعنى الكامن خلف كل مفردة من
م ـفــرداتــه ال يـتـنــاقــض مــع المعنى
الكلي لمفردات العالم مجتمعة.

ً
ً
أال ترى أن ثمة تداخال كبيرا بين الواقع
وال ـخ ـي ــال ل ــدرج ــة يـصـعــب مـعـهــا الـتـفــرقــة
بينهما؟
ً
ه ــو أيـ ـض ــا الـ ـت ــداخ ــل الـ ـم ــوج ــود فــي
الحياة ،حيث يختلط الواقعي بالخيالي،
والميتافيزيقي بالمادي ،واألسطوري
بالتاريخي ،ويصعب التفريق بينهما
ً
غ ــالـ ـب ــا ،أو م ـع ــرف ــة ال ـ ـحـ ــدود ال ـفــاص ـلــة
بـيـنـهـمــا عـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ،وم ــن ثم
ي ـكــون االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـس ــرد الــواق ـعــي
ً
ً
وحده مأساة ،وضيق أفق ،وقصورا فنيا
ً
فادحا .والرواية الحقيقية في ظني ال بد
من أن يختلط فيها الواقعي بالخيالي
ُ
وإال اعــتـبــرت ص ــورة ناقصة ومجتزأة
للحياة.
م ــا حـ ـ ــدود ال ـت ـش ــاب ــه ب ـي ــن شـخـصـيــة
الــراوي إبراهيم جبر الطبيب والشاعر
وشخصيتك الحقيقية؟
كل كاتب يكتب عما يعرفه ،وله الحق
ف ــي اس ـت ـخ ــدام ج ــوان ــب م ــن شخصيته
ووظيفته واألح ــداث والمالبسات التي
يـتـعــرض لـهــا وم ـشــاهــداتــه ف ــي الـحـيــاة
واسـتـخــدامـهــا بشكل فني فــي الــروايــة،
وأنا أعتبر حياتي الشخصية والمهنية
أحــد الــروافــد اإلبــداعـيــة لكتابة الــروايــة،
وشخصية إبراهيم جبر في جوانب عدة
منها تخصني ،و فــي الجوانب الباقية
متخيلة.

الحب المستحيل

محمد إبراهيم طه
مــا يكتشفون أن مــا وج ــدوه لــم يكن ما
يحلمون به .الحب بالنسبة إليهم حلم
ً
دائ ــم ،مــوجــود دائ ـمــا فــي هــذه المنطقة
المتخيلة ،لكنه ما إن يتحقق أو يصير
ً
ً
واق ـع ــا ،فــإنــه ال يصير ح ـبــا ،وت ـبــدأ من
جديد نزعة البحث عنه ،فالحب المنشود
ً
يعطي الــدافــع دائ ـمــا والـمـبــرر للحياة،
على عكس الحب المتحقق الــذي يميل
إلى السكون.

لماذا لم تستطع شخصيات الرواية
الوصول إلى الحب المنشود الذي تبحث
عنه وكأنه درب من الخيال؟

أال تخشى عــزوف الشباب عــن قــراء ة
ا لــروا يــة بسبب التركيز على الجوانب
الفلسفية؟

فـتــح ال ـلــه ال ـش ـحــات ،وإبــراه ـيــم جبر،
وهدى عبد الشفيع ،وهالة ،وعلياء عبد
الحميد ،هذه الشخصيات في حالة بحث
دائم عن الحب بمعناه األسمى ،إذ يوشك
ً
أن يكون محاال من وجهة نظرهم .فالحب
الحقيقي لـيــس س ــوى رك ــض متواصل
ً
خ ـلــف هـ ــدف ي ـق ـبــع ن ـظ ــري ــا ف ــي منطقة
ً
الـخـيــال ،وتـقــريـبــا ال يبلغه أح ــد ،وغير
قابل للتحقق ،وإن تحقق فإنهم سرعان

ع ـلــى ال ـع ـكــس .ت ـخــاطــب راوي ـ ــة «ب ــاب
ً
الــدن ـيــا» اإلن ـســان ع ـمــومــا ،وم ــا تقصده
من تأمل ليس مفاهيم غريبة أو محلقة
أو مـجــردة ،إنما هــي مراجعة لمفاهيم
وأمــور يومية ّ
يمر بها كل إنسان ،وفي
أيــة مرحلة مــن مــراحــل ع ـمــره ،ثــم إنها
ً
ً
ليست تأمال محضا يبعث على السأم
بجفافه ،بل هي مجرد تأمالت وتساؤالت
في أذهــان شخوص وفــي ثنايا أحــداث

إحدى فعاليات رابطة األدباء

يتناول الكاتب فهد الراشد في هذا المقال أبرز إنجازات رابطة األدباء الكويتيين ،خالل
الفترة الماضية.
والتواصل مع الشعوب والمجتمعات.
إل ــى ذل ــك ،حققت راب ـطــة األدبـ ــاء الكويتيين ثقافة
عقالنية ،بعيدة عن الـصــدام ،تقارع الحجة بالحجة،
بلياقة أدبية رفيعة المستوى ،تليق بمستوى المثقف
الكويتي.
وم ــن األمـ ــور اإلي ـجــاب ـيــة ،تـخـلـصــت راب ـط ــة األدب ــاء
الكويتيين من الثقافة النرجسية الفوقية ،ونزلت إلى
الشارع لتالمس شجون وهموم الناس بثقافة الحب
والـتـســامــح وال ـتــواضــع ،وتـقـبــل ال ــرأي والـ ــرأي اآلخ ــر،
وطــرحــت ثـقــافــة مــوضــوعـيــة ،مــن سـمــاتـهــا الشفافية
والمصداقية ،بعيدة كل البعد عن ثقافة االنبطاح ،ولم
تكن في معزل عن قضايا المجتمع ومصير الوطن.
واعتنقت رابطة األدباء الكويتيين ثقافة متزنة ورعة
حكيمة فــي نهجها ،رافـضــة ثقافة اإلره ــاب ،وفظاظة
األلفاظ وخشونتها ووعورتها.
وأعلت رابطة األدباء الكويتيين من شأن المؤلفين
من خالل تخصيص جناح في معرض الكويت الدولي
للكتاب لتوقيع مؤلفاتهم ،فإذا كان الالعبون والممثلون
وفنانو ستار أكاديمي محاطين بمعجبين ،وهذا من
حقهم ،فحري بنا أن نشجع ونحفز الكاتب المؤلف
ال ــذي سـهــر عـلــى تــألـيــف كـتــابــه بصبر وأنـ ــاة ،وسهر
الليالي بجد وكد وتعب.
كانت رابطة األدباء الكويتيين ،ومازالت ،منارة للعلم
والمعرفة ،وقامة سامقة بأدبائها ومثقفيها ...إن كل
عضو في هذه الحقبة كان رائعا في تفانيه وعطائه
ومساهماته األدبية والثقافية والعلمية ،فتحيتنا لهذه
الثلة الطيبة بإدارة مشهدنا الثقافي الكويتي.

روائية وموضوعة بدقة حسبما يقتضيه
السرد الروائي.
ما مفهومك للرواية؟
الرواية إعادة إنتاج لألسئلة الكبرى،
الجبر واالختيار وما بينهما ،مسير أم
مخير ،مادي أم ميتافيزيقي؟ رؤية العالم
من منظور واحد أم من مناظير متعددة،
أو نظرة أكثر شمولية إلى العالم؟ الرؤية
ال ـح ــادة والـمـتـعـصـبــة أم ال ــرؤي ــة األكـثــر
ً
تسامحا إزاء تناقضات العالم واختالفه
وتـنــوعــه؟ كــذلــك البحث عــن نـظــرة تقبل
ِّ
وتعبر الرواية عن
العالم بما هو عليه.
مـ ــدى ض ـيــق ال ــرؤي ــة األحـ ــاديـ ــة لـلـعــالــم،
وتفسح الـمـجــال إزاء ال ــرؤى المتعددة،
الصوفية والميتافيزيقية والمادية .إنها
ً
تناقضات العالم غير المفهومة مؤقتا،
وال ـتــي تـقـبــل تـفـسـيــرات مـتـبــايـنــة ،كلها
جــديــرة بــالـقـبــول والـنـقــاش والـتـعــايــش.
ً
تتعايش معا ،وتتصارع ،وتتجادل بما
يشي بهذه التناقضات الظاهرة.

األلتراس الثقافي

ِّ
يؤكد األديب محمد إبراهيم طه أن المشهد الثقافي في مصر
ً
ً
مرتبك ،وثمة حالة من اإلغــراق األدبــي ،إذ نرى إنتاجا روائيا
ً
ّ
تحجمه ألنــه في
هائال وحركة نقدية تعجز عن متابعته ،أو
غالبيته ضحل وركيك ومتكرر ،ناتج عن دخول النشر الخاص
في مقابل تراجع دور الدولة ،وتأجيل تقييم األعمال األدبية قبل
النشر والذي كان يتم من خالل لجان قراءة مختصة إلى ما بعد
النشر ،وتركها لقارئ عام غير متخصص .وجماعات ألتراس
ثقافي على شبكات التواصل االجتماعي صار بإمكانها الترويج

رابطة األدباء ...مشهدنا الثقافي

ش ـهــدت راب ـط ــة األدبـ ـ ــاء الـكــويـتـيـيــن ف ــي ال ـس ـنــوات
ً
ً
األخـيــرة حــراكــا ثقافيا منقطع النظير ،محققة بذلك
الثقافة العضوية المنشودة التي تؤثر وتتأثر بقضايا
المجتمع بجميع أطيافه واتـجــاهــاتــه ومـشــاربــه ،من
خالل ما يلي:
ً
طرحت أدبا المس هموم الناس ،وبحث في شجون
األدباء ،وعالج أزمة المثقفين ،وحقق أفكار األكاديميين،
من خالل تنشيط حركة التأليف والترجمة ،وعقد عدة
ندوات من مثل "ندوة الترجمة وندوة حقوق المؤلف"،
وتكون بذلك قد أثرت الساحة األدبية بثقافات متعددة
وعلوم متنوعة ،رابطة بذلك جسور التواصل األدبي
واألكاديمي ،ومحققة بذلك التناغم الثقافي واالنسجام
المعرفي.
ك ـمــا احـتـضـنــت ال ــراب ـط ــة األق ـ ــام ال ـشــابــة ال ــواع ــدة
والـمـتـحـفــزة والـمـبــدعــة ،ورع ــت كـتــاب أدب الــرحــات،
واهتمت بكتاب الـتــراث والـتــاريــخ الكويتي ،واعتنت
بالشعر العربي ،وسلطت الـضــوء على كتاب القصة
وال ــرواي ــة ،وال سـيـمــا أن ه ــذا ال ـفــن أص ـبــح فــي يومنا
الـحــاضــر علما أكــاديـمـيــا قــائـمــا بــذاتــه ،ووف ــر مناخا
خصبا للدارسين والباحثين عــن الــدرجــات العلمية
والترقي.
وفــي مجال األدب الـنـســوي ،أولــت اهتماما لثقافة
الـمــرأة ،وركــزت على أدبها ،وقدمت "صحافة الطفل"،
وهي األولى من نوعها ،ونظمت رحالت خارج البالد،
ووسعت دائرة المشاركة األدبية والثقافية في األقطار
العربية والبلدان اإلسالمية والدول الغربية الصديقة،
فنجحت أيما نجاح في تالقح الحضارات والثقافات،

مسفر الدوسري

لمنتج ما بغض النظر عن قيمته ،واختلط الغث بالسمين بفضل
ً
مقوالت مثل األكثر مبيعا الزائفة.
طه أحد كتاب جيل التسعينيات في مصر وهو طبيب ،مواليد
 ،1963صدرت له ثالث روايات وثالث مجموعات قصصية ،من
بينها «سقوط النوار ،وامرأة أسفل الشرفة ،والعابرون ،وتوتة
مائلة على نهر» .حصل على جوائز عدة من بينها جائزة الدولة
التشجيعية ،وجائزة الشارقة ،وجائزة يوسف إدريس.

أ ظــن أن أكبر خطيئة فلسفية ارتكبت فــي ا لـتــار يــخ هي
خطيئة ديكارت ،عندما أقنعنا بأن الشك طريق الفكر اآلمن،
وهو أداة الفكر الصالحة والهادية إلى الصراط المستقيم!
إذ كيف يـكــون ا لـشــك طــوق نجاتنا مــن ا لـنــار و هــو ذا تــه
عقد مــن الجحيم يحيل ا ل ــروح إ لــى ر م ــاد؟! تلك الخطيئة
ّ
أقنعتنا بــأن نعظم ا لـشــك لنجعل مــن هــذا ا ل ــدرب الشائك
ً
دربنا الوحيد للوصول إلى الحقيقة! فهل هو فعال السبيل
الــوح ـيــد لـنــا ل ـلــوصــول إل ــى الـيـقـيــن أم أن ه ـنــاك درب ــا أقــل
"دموية" من شوك الشك؟! ومن أين لنا أن نضمن السيطرة
على الحرائق التي يوقدها الشك؟! فحرائق الشك عندما
ً
تشتعل غالبا ال تبقي من خضرة حياتنا ما يظلل أصبع
حقيقة ،وعندما يتسلل الشك إلى دا خــل شخص فإن أول
ً
ً
مــا يـقـتــات عليه لينمو هــو ا لـعـقــل ،يلتهمه شـيـئــا فشيئا
ّ
يضيع وقته في الهجوم على أي
حتى يذهبه كله ،الشك ال
ّ
جزء فينا ،هو يتجه مباشرة إلى العقل ،ذلك هو أسلوبه
ً
المعتاد وتكتيكه المتبع دائما للسيطرة على شخص ما،
إ نــه يــدرك فــي حــال تملكه للعقل فــإن تملك مــا تبقى فهو
تحصيل حاصل ،فإذا كان هذا هو نهج الشك فكيف نثق
بما تمليه علينا عقولنا الواقعة تحت سيطرته ،فهو لم
يصدر من خالل إرادتها الحرة وإن خرج بصوتها ،إن ما
تمليه علينا عقولنا يـصــدر بـنــاء على تـقــار يــر كتبت من
و جـهــة نـظــر ا لـشــك ا ل ــذي وظيفته تــو لـيــد ا لـظـنــون السيئة،
وج ـع ـل ـهــا س ـ ــورا م ــن نـ ــار ي ـح ـيــط ب ـنــا م ــن ال ــداخ ــل بـحـجــة
حمايتنا مــن أال نـتـعــرض لـحــاد ثــة ســوء مــن اآل خــر يــن ،إال
ً
أن ه ــذا ال ـســور ال يـمـنــع ال ـســوء فـقــط ولـكــن أي ـضــا الـقـلــوب
ً
التي تمد لنا قمرا طازجا من الحب ،فكثيرا ما كان جزاء
محاوالت تلك القلوب االحتراق بذلك السور الناري المحيط
بنا ،ذلك السور الذي يمنع الطيور أن تمر سماء نا ،ويمنع
ّ
ويوبخ األطفال من
الحمام من بناء أعشاشه على نوافذنا،
اللعب بطائراتهم الورقية قربنا ،ويصم أذن المطر حتى ال
يستجيب لدعوات عروقنا الجافة من الظمأ ،تلك الخطيئة
الديكارتية أعطت للشك ألقا عظيما حتى أصبح سوء الظن
من الفطنة ،لم تترك تلك الخطيئة فسحة لنا لالطمئنان
إلى ما ترشدنا إليه قلوبنا ،فكل ما تبصره قلوبنا يتحول
إ لــى دا ئ ــرة ا لـشــك ا لـتــي استوطنتنا ليتم تحليله وكتابة
تقرير عنه بحبر الريبة ،لقد أفسد علينا التحوط بالشك
لذة النجاة بحسن الظنّ ،
ويبس قلوبنا ألن سماء ها أرض
غير صالحة إلنبات الغيم! وحتى هذه اللحظة فإن اليقين
ً
الوحيد ا لــذي وصلنا إليه من خــال الشك ،أننا كثيرا ما
ً
ً
خسرنا يقينا صادقا بسبب الشك!

دار األوبرا المصرية تحتفي
بنحات الموسيقى
تحيى دار األوب ــرا المصرية،
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة إي ـ ـنـ ــاس
عبدالدايم ،الذكرى الـ  31لرحيل
الموسيقار أحمد صدقي ،الذى
لـ ـق ــب ب ـ ـ ـ "نـ ـ ـح ـ ــات الـ ـم ــوس ـي ـق ــى"،
فـ ـ ــى ثـ ـ ـ ــاث حـ ـ ـف ـ ــات ب ــالـ ـق ــاه ــرة
واإلسكندرية ودمنهور.
ويقام حفالن منها بالتوازي
ف ــي ال ـثــام ـنــة م ـس ــاء الـ ـي ــوم على
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ب ــالـ ـق ــاه ــرة،
االول لـفــرقــة عـبــدالـحـلـيــم نــويــرة
ل ـل ـمــوس ـي ـقــى ال ـع ــرب ـي ــة ،ب ـق ـيــادة
الـ ـم ــايـ ـسـ ـت ــرو ص ـ ـ ــاح غ ـب ــاش ــي،
وال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـس ـ ــرح س ـيــد

درويش باإلسكندرية ،لفرقة أوبرا
اإلسكندرية للموسيقى والغناء
الـ ـع ــرب ــى ،بـ ـقـ ـي ــادة ال ـم ــاي ـس ـت ــرو
عبدالحميد عبدالغفار ،في حين
س ـي ـكــون ال ـح ـفــل ال ـثــالــث ب ــأوب ــرا
دمـنـهــور م ـســاء غــد تـحــت قـيــادة
المايسترو إيهاب عبدالحميد.

أستاذية البابطين للدراسات العربية تفتح باب
التسجيل في جامعة اليدن
تبدأ جامعة اليدن في هولندا
خ ــال ه ــذا األس ـب ــوع االسـتـعــداد
لفتح بــاب التسجيل فــي دروس
أس ـت ــاذي ــة مــؤس ـســة عـبــدالـعــزيــز
سـ ـ ـع ـ ــود الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن ال ـث ـق ــاف ـي ــة
للدراسات العربية ،وهي األولى
م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ،إذ
سيتم تــدريــس الـثـقــافــة العربية
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـي ــا ،وتـتـضـمــن
سلسلة مــن ال ـن ــدوات وال ــدروس
لدرجتي الماجستير والدكتوراه،
واإلشراف على البحوث الخاصة
بــال ـث ـقــافــة ال ـع ــرب ـي ــة ،إلـ ــى جــانــب
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرات ع ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي ال ـل ـغ ــة
وال ـث ـقــافــة الـعــربـيــة مــوجـهــة إلــى
ال ـج ـم ـهــور ال ــراغ ــب ف ــي االطـ ــاع
عليها.
وس ـت ـخ ـتــار ال ـجــام ـعــة ف ــي كل
ً
ً
م ــرة أس ـت ــاذا زائـ ــرا بشكل دوري
لإلشراف على دروس األستاذية،
ب ـي ـن ـمــا ت ـت ــول ــى اإلشـ ـ ـ ــراف ال ـع ــام
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــروفـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــورة بـ ـت ــرا
سبستيان .وقــد أش ــارت جامعة
اليـ ـ ـ ــدن إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث ع ـلــى
مــوق ـع ـهــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،مـشـيــدة
ب ــدور المؤسسة فــي نشر ثقافة
الـلـغــة الـعــربـيــة وال ـس ــام ال ـعــادل
حـ ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وم ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدة دع ــم
م ــؤسـ ـس ــة عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز س ـع ــود
الـبــابـطـيــن الـثـقــافـيــة ل ـعــدد كبير
من المبادرات في أوروبا لتعزيز
دراس ــة اللغة والـثـقــافــة العربية.
وقـ ــد ت ـع ــاون ــت م ــع أك ـث ــر م ــن 15
جامعة إلنشاء الكراسي للثقافة
ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وق ــام ــت
بإنشاء كرسي عبدالعزيز سعود
البابطين للسالم ،بالتعاون مع
المركز األوروب ــي المشترك بين
الجامعات.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،ف ــي
تقريرها المنشور على موقعها
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،أن م ــرك ــز جــامـعــة

عبدالعزيز البابطين
ليدن لدراسة اإلسالم والمجتمع
(لوسيس) سيتعاون مع مؤسسة
البابطين الثقافية في تعزيز فهم
الثقافة العربية.
ي ــذك ــر أن ج ــام ـع ــة الي ـ ـ ــدن مــن
أقـ ـ ــدم ال ـج ــام ـع ــات الـ ـت ــي أن ـش ــأت
ً
ف ـ ـ ــي رحـ ـ ــاب ـ ـ ـهـ ـ ــا كـ ـ ــرس ـ ـ ـيـ ـ ــا ل ـل ـغ ــة
العربية وذل ــك منذ عــام 1613م،
وهـ ـ ــي الـ ـفـ ـض ــاء ال ـع ـل ـم ــي ألك ـب ــر
بــرنــامــج لـلـتــدريــس والـبـحــث في
دراس ــات الـشــرق فــي أوروب ــا ،مع
المتخصصين في اللغات والنظم
ال ـقــانــون ـيــة واألدي ـ ـ ــان وال ـتــاريــخ
والثقافات العربية.

روزنامة ثقافية
ومـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أصـ ـ ــدرت
م ـك ـت ـب ــة الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن ت ـق ــوي ـم ـه ــا
ال ـس ـنــوي ل ـل ـعــام ال ـج ــدي ــد ،وج ــاء
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــويـ ـ ــم مـ ـ ــرص ـ ـ ـعـ ـ ــا ب ـب ـع ــض

عبدالكريم البابطين
المعلومات الثقافية التي تضيف
ً
ً
إل ــى الـتـقــويــم هــدفــا جــديــدا وهــو
نشر المعلومات الثقافية بشكل
مبسط و سـهــل ليصبح التقويم
م ـ ـصـ ــدرا مـ ــن م ـ ـصـ ــادر ال ـم ـعــرفــة
والـ ـثـ ـق ــاف ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ه ــدف ــه
األساسي.
واخ ـ ـتـ ــارت مـكـتـبــة الـبــابـطـيــن
ال ـم ــرك ــزي ــة ل ـل ـش ـعــر ال ـع ــرب ــي فــي
هـ ــذا الـ ـع ــام أن ت ـس ـت ـعــرض أب ــرز
م ـح ـت ــوي ــات م ـك ـت ـبــة ع ـبــدال ـكــريــم
س ـعــود الـبــابـطـيــن ،وذلـ ــك ضمن
روزنـ ــامـ ــة ث ـقــاف ـيــة ج ــدي ــدة لـعــام
 ،2018إذ إن مكتبة عبدالكريم
البابطين تحتوي على مجموعة
ق ـ ّـي ـم ــة ت ـت ــأل ــف م ــن م ـئ ــة أل ـ ــف مــا
ب ـي ــن ك ـت ــب ودوري ـ ـ ـ ـ ــات ت ـع ــد مــن
أن ــدر وأن ـفــس الـكـتــب فــي الـعــالــم،
وبـعـضـهــا ال يــوجــد منها ســوى
نسخة واحدة تعود إلى قرون من
الزمن مضت.

وإذ ي ـص ـعــب عـ ــرض ك ــل هــذه
الـ ـكـ ـت ــب ف ـ ــي م ـط ـب ــوع ــة واحـ ـ ـ ــدة،
فـقــد انـتـقــت المكتبة لـلــروزنــامــة
ال ـجــديــدة م ــا وجـ ــدت أن ــه يحقق
الـتـنــوع كـنـمــاذج عــن كــل فئة من
ّ
فتصدر كل شهر
هذه المجموعة.
غالف مجلة نادرة معظمها توقف
عن الصدور اليوم ،وفي الصفحة
ً
الخلفية أيضا وضعت المكتبة
غالفين آخرين لكتابين نادرين.
وعــن محتويات هــذا التقويم،
ق ـ ــال ع ـب ــدال ـك ــري ــم ال ـب ــاب ـط ـي ــن إن
"بوسع المتابع لهذه الروزنامة
التي نقدمها على سبيل اإلهداء
أن ي ـق ــرأ ن ـب ــذة ع ــن ك ــل مـطـبــوعــة
ورد ذكــرهــا فــي الــروزنــامــة التي
صممتها المكتبة بــإ خــراج فني
ينسجم مع طبيعة هذه النوادر،
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يـحـمــل روح
العصر الحديث بما يحقق فائدة
علمية مقتضبة عن نوادر النوادر

من المطبوعات التي غاب ذكرها
عن الحاضر ،والتي كانت في يوم
م ــن األيـ ــام تـعــد م ــن أه ــم وســائــل
اإلعــام السياسية واالجتماعية
واألدبية والفنية".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـب ــاب ـط ـي ــن" :ك ــان ــت
رح ـلــة شــاقــة لـكـنـهــا م ـف ـيــدة تلك
الـتــي جمعت فيها هــذه الـنــوادر
من مختلف أنحاء العالم ،وكان
هــدفــي إن ـق ــاذ ه ــذه الـمـطـبــوعــات
ً
من االنــدثــار حفاظا على القيمة
العلمية ال ـتــي تـحـتــويـهــا .وأجــد
من الفائدة الكبرى إقــدام مكتبة
الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن الـ ـم ــرك ــزي ــة ل ـل ـش ـعــر
ال ـع ــرب ــي ال ـت ــي أس ـس ـهــا شقيقي
الشاعر عبدالعزيز البابطين ،على
التذكير بهذه الـنــوادر مــن خالل
ً
 12شهرا في روزنامة ذات قيمة
زمنية وثقافية يتواكبان لتحقيق
الفائدة منها على أوسع نطاق.

توابل ةديرجلا

•
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أخبار النجوم

أحالم تهنئ بالعام الجديد

القاهرة  -جمال عبد القادر

تعيش الفنانة لقاء
سويدان حالة من النشاط
الفني بعد فترة غياب ،إذ
تشارك في أكثر من عمل
درامي جديد للعرض
قبل موسم رمضان .عن
مشاريعها ،وتجربتها مع
المسرح والغناء كان لنا
معها الحوار التالي:

بالمشاهدة العالية في أي وقت من العام،
ً
وأن الجمهور ينتظر دوما مشاريع جديدة.

ما سبب غيابك عن الدراما التلفزيونية؟
ً
ليس غيابا بقدر ما هو بحث عن الجيد
والمختلف ،إذ تـجــاوزت مرحلة االنتشار
والحضور لمجرد الحضور ،وأبحث عما
ً
ُيضيف ّ
إلي وإلى رصيدي الفني ،تحديدا
ً
ع ــن دور جــديــد ل ــم أقـ ــدم مـثـلــه ســاب ـقــا ،أو
مشاركة في عمل ضخم وجيد ،وال يهمني
ال ـح ـض ــور ف ــي رمـ ـض ــان أو خ ــارج ــه بـقــدر
انشغالي بماذا ِّ
أقدم للجمهور.

ما تقييمك لمستوى الدراما التلفزيونية
الراهنة؟
ً
ً
شهدت السنوات األخـيــرة تـطــورا كبيرا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـ ـص ـ ــورة وال ـت ـق ـن ـي ــات
ُّ
الفنية والموضوعات ،وظهر تأثر الكتاب
باإليقاع السريع للحياة ومواقع التواصل
االجتماعي ،لكنهم أغفلوا الحبكة الدرامية
وتـكـنـيــك ال ـك ـتــابــة ال ـم ـت ـعــارف عـلـيــه مهما
اختلف الــزمــن والموضوعات المطروحة.
كــذلــك اخـتـفــت مــوضــة الـنـجــم األوحـ ــد إلــى
حد ما ،وظهرت البطولة الجماعية بشكل
أقوى وأفضل ،وهي المستقبل في السنوات
المقبلة.

هـ ــل ثـ ـم ــة ش ـخ ـص ـي ــة م ـ ـحـ ــددة تـتـمـنـيــن
تقديمها؟
إط ــاق ـ ًـا .أخ ـتــار أفـضــل مــا ُي ـعــرض َّ
علي
ً
ً
بشرط أن يكون جيدا ومختلفا عما قدمته
ً
ســابـقــا .كــذلــك أرف ــض تقديم شخصية في
ً
ن ــص ض ـع ـيــف أو ع ـم ــل غ ـي ــر ج ـي ــد .م ـث ــا،
ُ
شخصيتي في {البيت الكبير} لم تعرض
ً
ع ـل ـ ّـي شـخـصـيــة مـثـلـهــا س ــاب ـق ــا ،وع ـنــدمــا
ً
اطلعت عليها وجدتها جيدة ،فوافقت فورا،
مــا يــؤكــد أن الـمـعـيــار يـبـقــى ج ــودة العمل
والشخصية.

غناء ومسرح
أين أنت من الغناء؟
يحتاج الغناء إلــى تركيز كبير ،وتفرغ
الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة واأللـ ـ ـح ـ ــان
ً
ولـلـتـسـجـيــل ،وراهـ ـن ــا أصـ ـ ّـب تــرك ـيــزي في
الدراما التلفزيونية بعد غياب عنها ،وقبل
أن أنتهي من مسلسل {عائلة الحاج نعمان}،
بــدأت فــي مسلسل {البيت الكبير} ،مــن ثم
ليس لـ َّ
ـدي الوقت ألمنحه للغناء ،لكن في
أقرب وقت سأحاول العودة إليه.

{البيت الكبير}
أخبرينا عــن تفاصيل مسلسل {البيت
الكبير}.
أش ـ ـ ـ ــارك فـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـم ـس ـل ـس ــل مــع
الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم ،أح ـ ـمـ ــد ب ـ ــدي ـ ــر ،ولـ ــوسـ ــي،
وسـ ـ ــوسـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــدر ،وديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ،وريـ ـ ــم
البارودي ،ومنذر رياحنة ،وأحمد
صـ ـ ـي ـ ــام ،وريـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ــالُ ،
ودن ـ ـيـ ــا
الـ ـمـ ـص ــري ،وي ـت ــول ــى ال ـتــأل ـيــف
أحمد صبحي ،واإلخراج محمد
ُ
النقلي.
تــدور األح ــداث في الصعيد،
وت ـنــاقــش ال ـع ــاق ــات اإلنـســانـيــة
ً
بين األب واألبناء واألهــل عموما
وال ـ ــدور الـ ــذي ي ــؤدي ــه ال ـم ــال فيها.
ً
والمسلسل مرشح للعرض قريبا قبل
موسم رمضان المقبل.
ماذا عن دورك في المسلسل
وسبب موافقتك عليه؟

أحالم
عبر حسابها على أحــد مــواقــع التواصل االجتماعيّ ،
وجهت
ً
الفنانةأح ــام بطاقة مـعــايــدة إلــى محبيها وتـحــديــدا إلــى أفــراد
ّ
تضمنت رسالة جاء فيها{ :كل سنة
عائلتها .ونشرت صورة لها
وأمي وأخواتي وإخواني وعائلتي وزوجي وعيالي وكل من أحبهم
وجمهوري في كل مكان بخير}.
وأضــافــت{ :اللهم يحفظ لكم غاليكم ويبعد عنكم كل مكروه.
أحبكم .أم فــاهــد .الله ال يحرمني مــن محبتكم وال مــن دعواتكم
ً
وشكرا من قلبي لكل إنسان في حياتي .وإن شاء الله السنة 2018
تكون أفضل بحياة كل إنسان وتحمل معها الفرح والبشرى وكل ما
هو طيب ويرزقنا رضا الله سبحانه ...ويغفر لنا ويتقبل أعمالنا}.

فادي حرب وأعمال جديدة

هــل ثمة فرصة إلع ــادة عــرض مسرحية
{الحفلة التنكرية} في المحافظات؟
لـقاء سويدان
كما أشرت ،الشخصية التي أجسدها لم
ً
أقدمها سابقا خــال مـشــواري الفني .هي
امــرأة متسلطة ،وقوية ،وستشكل مفاجأة
للجمهور .النص جيد ومميز ،باإلضافة
ّ
يتكون من عدد من
إلى فريق العمل ،الذي
ً
ا لـنـجــوم استمتعت بالعمل معهم ،فضال
عن أنها المرة األولى التي أتعاون فيها مع
الفنانة لوسي.

مــا سـبــب ن ـجــاح أع ـمــال درامـ ــا الصعيد
في رأيك؟
ً
دراما الصعيد غنية فنيا على مستويات
ال ـص ــورة وال ـمــابــس وال ــدي ـك ــور والـلـهـجــة
ال ـش ــدي ــدة ال ـخ ـصــوص ـيــة ،وك ـل ـهــا عـنــاصــر
جذب للجمهور ،لذا نجحت غالبية األعمال
التي تناولت الصعيد ،حتى الموضوعات
ال ــروم ــانـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـب ـي ـئ ــة ج ــاذب ــة
للجمهور ،وتحقق النجاح.

القنوات الفضائية

ً
ل ــأس ــف ال .طــال ـب ـنــا ك ـث ـي ــرا ب ــأن ينتقل
الـعــرض المسرحي إلــى المحافظات ،لكن
لم يستجب أحد ،وكأن ال يعنيهم أن ينجح
العرض أو يشاهده جمهور المحافظات،
ً
والـمـهــم الـحـصــول عـلــى الـمـكــافــآت .وفـعــا
مـنـتـجــون ع ــدة أرادوا ع ــرض الـمـســرحـيــة
ف ــي ال ـم ـن ـص ــورة وع ـ ــدد م ــن ال ـم ـحــاف ـظــات،
ولكن وضعت المعوقات والصعوبات في
ً
طريقهم ،وتوقف العرض نهائيا .لألسف
ال أحد يهتم بالمسرح ،وال بنجاحه المهم
ال ـن ـجــاح ال ـش ـخ ـصــي .ه ــل ي ـص ــدق أح ــد أن
محافظات كثيرة فــي مصر بــا مسرح أو
سينما! ثم نتحدث عن ثقافة وعن محاربة
الفكر اإلرهابي!

رغم نجاح األعمال الدرامية ،لماذا ما زال
ً
شهر رمضان استثنائيا؟
ال ـس ـبــب ال ـق ـن ــوات الـفـضــائـيــة وش ــرك ــات
ً
اإلع ــان ــات ،إذ جـعـلــت م ــن رم ـض ــان شـهــرا
لـلـمـسـلـســات ،وب ـه ــذا ال ـكــم غـيــر ال ـم ـبــرر ال
يشاهد الجمهور إال  % 10فقط من األعمال
المعروضة ،فيما يتابع البقية بعد الموسم.
ً
أخـ ـي ــرا ،ج ــاء ن ـجــاح أك ـثــر م ــن ع ـمــل خ ــارج
رمضان ليؤكد أن المسلسل الجيد يحظى

ُ
كتاب الدراما
تأثروا بإيقاع
الحياة السريع
وبمواقع
التواصل

فادي حرب
ّ
يحضر الفنانفادي حرب ثالث أغنيات ،األولى من كلمات سليم
عساف وألحانه وتوزيع عمر ّ
ّ
صباغ ،والثانية من كلمات الشاعر
فـضــل سـلـيـمــان وتــوزيــع عـمــر صـ ّـبــا ،والـثــالـثــة مــن كـلـمــات وسيم
بستاني وتوزيع داني وشربل .The Brothers

سعد رمضان يشكر جمهوره

«عائلة الحاج نعمان»

ً
أحمد بدير متوسطا سوسن بدر ولقاء سويدان

حول مسلسل {عائلة الحاج نعمان} تقول لقاء سويدان{ :هو أحد األعمال الجيدة التي
كنت سعيدة الحظ بالمشاركة فيها مع كل من تيم الحسن ،ويسرا اللوزي ،وأحمد بدير،
وصــاح عبد الله ،وصفاء الطوخي ،ومنال سالمة ،وسهر الصايغ ،وحــازم سمير ،وهبة
مجدي ،وعــدد كبير من النجوم ،تصدى للتأليف مجدي صابر ،ولــإخــراج أحمد شفيق،
وتدور األحــداث في مدينة دمياط بين أخوين وعائلة كل منهما ،ويرى المشاهد الصراع
والحب والكراهية بين أبناء العم}.
سعد رمضان
ً
بعد تلقيه سيال من بطاقات التهنئة بمناسبة عيد ميالده الذي
ّ
يصادف في أول يناير ،وجه الفنان سعد رمضان بطاقات شكر عبر
ً
موقع إنستغرام إلى أصدقائه ومعجبيه ومتابعيه متمنيا لهم
أجمل األمنيات ،كذلك نشر فيديو له بمناسبة حلول العام الجديد
وتمنى أن يحفل بالخير والفرح والسالم.
وصف سعد  ،2017بالرائعة والجميلة ،وأمــل بأن تكون 2018
ً
ً
أجمل خصوصا أنها ستشهد إطالق ألبومه الجديد قريبا ،وهو
ّ
األول من إنتاج {روتانا} ،ويضم سبع أغنيات.

الخال وفواخرجي في «هوا أصفر»

يوسف الخال
ان ـت ـه ــى ال ـم ـم ـث ــاني ــوس ــف ال ـ ـخـ ــال وسـ ــاف
فواخرجي من تصوير مشاهدهما في مسلسل
{هوا أصفر} ّ
المقرر عرضه فى موسم رمضان
 ،2018وذلــك بعد فترة تصوير استغرقت
أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أش ـه ــر ،م ــا ب ـيــن ب ـيــروت
وسورية.
ي ــذك ــر أن مـسـلـســل {ه ـ ــوا أص ـفــر} مــن
تأليف علي وجـيــه ،ويــامــن الحجلي ،أما
اإلخـ ـ ــراج فــأح ـمــد إب ــراه ـي ــم ،وي ـش ــارك في
بطولته :من سورية ،سالف فواخرجي ،ووائل
شرف ،ويامن الحجلي ،ونادين تحسين بك .ومن
لبنان :يوسف الخال ،وجوي خوري.
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ً
سنة الكلب صينيا

ٌالدلو

الرمز

حالة من الغليان
 21يناير –  19فبراير

الهواء

ّ
غـيــر م ـع ـ ّـدة كـمــا ي ـجــب .ل ــذا ض ــع األمـ ــور كــلـهــا
عـلــى مـسـتــوى ن ـظ ــرك :ط ـمــوحــاتــك ،ورغ ـبــاتــك،
ّ
وركـ ـ ــز ع ـل ــى أولـ ـ ّ
ـويـ ــاتـ ــك :اع ـمــل
ومـ ـش ــاريـ ـع ــك،
ّ
ّ
ّ
بفاعلية لتدافع عن مصالحك المهنية ووطــد
ّ
ع ــاق ــا ّت ــك ال ـعــاط ـفــيــة .فــال ـل ـع ـبــة ،ك ـمــا ال ــره ــان،
تستحق المجازفة.

إذا كـنــت ال تـ ّ
ـوجــه طــاقــاتــك ،فـسـيـكــون الخيط
ً
رف ـي ـع ــا ل ـل ـغــايــة ب ـي ــن ال ـن ـش ــاط واالضـ ـ ـط ـ ــراب.
ّ
ّ
المتمرد يتحدى
يتصادم كوكبان :أوران ــوس
م ــارس الـصـلــب .أف ـك ــارك هــائـلــة ول ـكــن لألسف
تـتـعــرقــل الـ ـظ ــروف ح ـيــن ت ــري ــد اإلب ـ ــاغ عـنـهــا.
حــذار االنكسار من كثرة الــدخــول في مشاريع

يطالب عـطــارد بـبــراهـيــن ،لــذا ّإذا كنت تـكــره األعـمــال
ّ
ّ
الورقية ،فقد تتخلى عن ّاألمور كافة في حال بدا لك الوضع،
ً
اإلداري أو القضائي ،معقدا .عمل أو زواج أو ضمان ،تفرض
ً
المالي .ال داعي للقلق
العقود قيودا قد تجازيك
على المستوى ّ
ّ
في بداية السنة ،فأنت تتمتع بمرونةٍ تحقق استقرار وضعك
ً
َ
مريحين أب ــدا،
أو ّتسويته .لــن يـكــون شـهــرا يوليو وأغـسـطــس
ألنه ال ّبد من التحضير للدخول والقيام بحسابات لتحقيق
ّ
ّ
منزلية حول
ميزانيتك .يظهر المال في أحاديث
التوازن في
مشروع طموح .باإلضافة إلى هذا ،قد تواجه احتكاكات
ّ
فاق وعقده في بداية نوفمبر.
قبل الوصول إلى ات ٍ

ّ
ّ
تمتد فترة حظك على المستوى المالي بين  15أبريل و 13مايو .يرضيك
●
عطارد إذا باشرت بإجراءات بهدف تحسين وضعك.
ّ
● بين  17نوفمبر و 2ديسمبرّ ،
العاطفية ويعتبر
ينسق فينوس عالقاتك
ًّ
مثاليا للمصالحة أو االدالء بتصريح.
هذا الوقت
ّ
● في  9نوفمبر ،يتوقف جوبيتر عند صديقك القوس ،فتبدأ مشاريع سفر
ً
وتظهر مجددا أحاديث تغيير العمل أو مكان اإلقامة.

خيبات األمل:

الدائرة الثالثة:
بين  11و 19فبراير

● عندما يتشابك مارس وأورانوس في منتصف شهر مايو ،تخسر مراجعك
ّ
ٌ
قرار في عجلة.
ويجبرك خبر على اتخاذ ٍ
ّ
● بين  27يوليو و 19أغـسـطــس ،يشكك عـطــارد فــي ً بــرج األس ــد ،منافسك،
ّ
ّ
ً
فاق يبدو مناسبا على المستوى الخاص مقارنة بالمهني ،إل إذا كنت
بات ٍ
ًّ
ً
ّ
ّ
ستجمع االثنين سويا ،كما في مؤسسةٍ عائليةٍ مثال.

ّ
يفك ذهــاب أوران ــوس مــن الحمل (فــي مــايــو) وعودته
كالحرباء،
إليه (في نوفمبر) مشاريعك .ولكن كون الدلو
ّ
ّ
فإنك تستفيد من ّ
ّ
فتمر على االتجاهات كافة
تبدل الظروف،
ً
ً
وتضيف حلوال إلى رصيدك وأمواال إلى جيبك.
ً
ّ
ً
فــي البرنامج أيـضــا سـفــرات ول ـقــاءات وتـحــديــات اب ـتـ ّـداء مــن 3
يناير ،فعلى سبيل المثال ،تخوض مغامرة في حين أنك لست
ً
ّ
التقنية) حاضرا إلدارة مشورع.
(من الناحية
ّ
الحب هــذا الخريف بفضل فينوس ،بين 28
كذلك يغمرك
أغسطس و 9سبتمبر ،ثـ ّـم بين  1نوفمبر و 2ديسمبر.
حـ ٌّـب من النظرة األولــى لغير المرتبطين وانجذاب
كبير لدى الثنائي ،والسعادة تمأل األجواء!

● بـيــن  10سبتمبر و 31أك ـتــوبــر ،تـتــأرجــح م ـشــاعــرك ،فتعجز عــن تحديد
ّ
ضــرورة الــذهــاب أو البقاء أو المواجهة أو االستسالم .حــاول الصمود ألن
ّ
فينوس يحل المشكلة في نوفمبر.

ً
ّ
ّ
عاطفيا :تطورات وتقلبات
ّ
ً
بعد أن تتمتع طويال بتأثير أورانــوس
الــديـنــامـيـكــي عـلـيــك ،تـصـطــدم بـمــواقــف
تبطئ نـمــط حـيــاتــك .ينقسم قلبك بين
جــوب ـي ـتــر ف ــي ال ـع ـق ــرب وأوران ـ ـ ــوس فــي
الثور ،ما ّ
تفاوت بين رغباتك
يؤدي إلى
ٍ
ٌ
وظ ـ ــروف ت ـحــول دون تـحـقـيـقـهــا .لغاية
مــايــو ،ت ـت ـبــادل ال ـحـ ّـب مــع شــريـكــك على
الوتيرة المناسبة .في  3يناير ،يستكمل

ّ
ح ــذار التقلبات بين  17و 13أغـسـطــس ،ثـ ّـم بين
 11سـبـتـمـبــر و 12أكـ ـت ــوب ــر ،وان ـت ـب ــه م ــن ال ـ ـقـ ــرارات
عقد أو
التي تأخذها فــي ن ــزوة ،كاالستقالة أو فسخ ٍ
انفصال .يثق من حولك بقدرتك على التخفيف من ّ
حدة
ّ
ّ
ّ
واحتياطية لسوء الحظ،
جانبية
الصعوبات عبر خطوات
تلجأ إليها لتنقذك.
تنتهي مــرحـلـ ّـة وت ـبــدأ أخـ ــرى .فــالـبــارحــة ك ــان ُيـثـنــى ّ على
ُ
أســال ـي ـبــك ،لـكــنـهــا صـ ــارت تـعـتـبــر مـ ـح ــدودة .ل ــذا يـحــفــزك
ّ
ال ـت ـش ـك ـيــك ع ـلــى ت ـجــديــد م ـس ـيــرتــك ال ـم ـه ـنــيــة وإع ـ ــادة
ّ
صياغة حياتك
العاطفية .لذا استقبل  2018كسنةٍ
ً
ّ
ّ
تمهيديةٍ  .أهال بك في حقبةٍ زمنيةٍ جديدة!

الدائرة الثانية:
بين  1و 10فبراير

أوقات بارزة:

في هــذه السنة ثمة تــأرجــح! ليس
عـلــى الـمـسـتــوى الـعــاطـفــي بــل من
ناحية األفـعــال الـتــي يجب القيام
يجب
بها والـشــؤون العالقة التي ّ
ّ
حــل ـهــا .لـكــن ال داعـ ــي لـلـهـلــع ألن ــك
ّ
تتصدى لها على أكمل وجه!

الدائرة األولى:
بين  21و 31يناير

ّ
أوران ــوس مشاريع تــركــت معلقة.
وابـتـ ً
ـداء من  19من الشهر ذاتــه،
ً
يقيم فينوس ح ــوارا لتجد من
ً
خالله حلوال ،فيكون التطبيق
ّ ً
ّ
ـوريـ ــا :فــاع ـلــيــة ع ـلــى األرض خــال
فـ ـ
النهار ووفرة عناقات عند حلول الليل.
إذا كــان ال بـ ّـد مــن ح ــدوث ت ـصــادم ،فهو
بالتأكيد سيكون مع محيطك ،مثل أفراد
الـعــائـلــة أو الحبيب الـقــديــم أو األق ــارب
ّ
غـيــر ال ـم ـبــاشــريــن ...فـيــولــد س ــوء تفاهم
احـتـكــاكــات .بـيــن  7و 31م ــارس ،تسعد
م ـب ــادرات ــك ال ـم ـقـ ّـرب ـيــن م ـنــك وتــدهـشـهــم
ّ
جرأتك لمساعدتهم .استغل وجود ثالثة
ك ــواك ــب ف ــي ال ـح ـمــل (عـ ـط ــارد وفـيـنــوس

ً
مهنيا:

ّ
نظم أفكارك لتبقى في منأى عن ّ
أي
ّ
خلل وتتجنب إفساد فرصك في النجاح بسبب
ٍ
فهم بسيط.
سوء ّ ٍ
ّ
ٌ
خبر سار :في  3يناير يعزز أورانــوس وضعك
م ــن ج ــدي ــد ،م ــا يـ ـق ـ ّـوي ط ـمــوحــاتــك وبــال ـتــالــي
ً
داف ـع ــك .دع ــك م ــن ال ـثــوابــت واج ـم ــع م ــزي ــدا من
المعلومات لتحمي ظهرك .بين  17يناير و17
مارس ،تشاء المصادفات أن ُي ّ
قدمّ إليك اقتراح
ّ
مثير لالهتمام بينما كنت تتحضر للتحرك.
ً
قد يشمل سفرا ويعدك بمكاسب كبيرة .يدير
فينوس الموجود في برجك في مطلع فبراير
لـعـبــة تـنــاقــل ال ـك ــام ال ـش ـفــوي لـصــالـحــك .وفــي
 7مـ ــارس ،يـتـمــركــز ع ـطــارد م ـ ّـدة طــويـلــة في
الحمل ،وتكون هذه فرصتك ألخذ إجراءات
ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز مــوق ـعــك :تـحـصــل على
الــرتـبــة ال ـمــوعــود بـهــا أو تـطــالــب بـظــروف
عمل أفضل.

ّ
قبل مايو المسار مزروع بمصاعب أقل:

في  16و 17مايو ،يتواجه مــارس وأورانــوس
ً
ّ
فيصير ّ
الجو محتدما .مشاريعك موثوقة ّلكن
ً
ّ
ق ــرارات ــك طــائـشــة .تــريــد الـتـقــدم ســريـعــا لكنك
ً
ّ
ّ
بالتقدم عنوة
زمنية .ال تأمل
تواجه عوائق

ً
ابتداء من مايو الجميل تذهب المشاعر مع الريح

وأوران ـ ـ ـ ـ ــوس) ل ـت ـع ـيــد ال ـح ـي ـ ّ
ـوي ــة إلــى
عالقتك بالشريكّ .أما إذا كنت غير
م ــرت ـب ــط ،فــاس ـت ـخــدم ق ــدرت ــك عـلــى
اإلغـ ـ ــراء م ــع ّ
ذرة اس ـت ـف ــزاز .أبــريــل
ٌ ّ
صعب ألن الماضي يظهر من جديد
ً
مطالبا بالمساءلة.

أبراج مالئمة لك:
ًّ
سويا بين  7مارس
• الحمل :تسافران
ـارات
و 13م ــاي ــو وت ـح ـت ـف ــان ب ــان ـت ـص ـ ٍ
ثمة ّ
رائعةّ .
تطورات في حياة شريكك،
ً
وف ــي حـيــاتــك أي ـضــا إذا انضممت إلــى
مـ ـش ــاريـ ـع ــه .فـ ــي حـ ـ ــال كـ ـ ــان ل ـق ــاؤك ـم ــا

ً
حديثا ،تتسارع أموركما في الربيع مع
مشروع يجمع بينكما.
وضع
ٍ

• الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزان :ي ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـودد إل ـ ـيـ ــه ف ـي ـن ــوس
ه ــذا ال ـخ ــري ــف ،ف ـت ـعــدك ه ــذه الـمــر ّحـلــة
ّ
ـادالت مكثفة.
بالرومانسية بفضل تـبـ
ّ ٍّ
ل ـ ّـدى الـثـنــائــي ،تـشـيــر األدلـ ــة كــلـهــا إلــى
ـدث سـعـيـ ٍـد بين
أنـكـمــا ستحتفالن ب ـحـ ٍ

ال ّبد من احتواء الوضع!

ّ
ألن الـمـقــاومــة شــرســة .وتـتـكـ ّـرر سيناريوهات
ّ
يشجعك مارس
كهذه لغاية منتصف أغسطسّ .
على ممارسة أنــواع النشاطات كافة عبر دمج
االبـتـكــار بــالـجــرأة .ويـقـتــرح عليك عـطــارد هذا
الصيف اكتشاف مواهبك بطريقةٍ أخــرى :عبر
ً
تــدريـ ٍـب تنقل فـيــه معرفتك م ـثــا .فــي الـبــدايــة،
ّ
تكسب ثقة محيطك مــن خــال إبــراز مؤهالتك
ّ
ّ
ّ
تصب
(جاذبية وقدرة على اإلقناع).
العالئقية
ّ
هـ ــذه الـ ـم ــي ــزات ف ــي ص ــال ـح ــك ل ـل ـح ـصــول عـلــى

ّ
مر األصعب واآلن يروق لك منصبك ويناسبك
دورك فــي حـيــن تــوشــك مـشــاريــع جــديــدة على
ّ
قدم وساق!
البدء .تسير أمورك كلها على ٍ

بعدئذ تــواجــه تأخيرات واضطرابات
وظيفة.
ٍ
من  11سبتمبر إلى  12أكتوبر قبل استعادتك
ً
ابتداء من  9نوفمبر.
النجاح

ً
ماليا :حقوق وواجبات
ّ
رغم عدم اهتمامك بالمسائل
المالية،
دافع عن حقوقك لتعيش براحةٍ أكبر.
ّ
ّ
ماذا لو كنت تستفيد من العذراء لتدير سجلتك
المالية ،من التجميع
إلى
االهتمام
ً
ً
ّ
ّ
بالتفاصيل؟
يصب هذا في صالحك
ابتداء من مارس خصوصا .لغاية منتصف مايو ،ينشط
ُ
ً
ً
عطارد عالقاتك .تطلق
مشروعا معتقدا أن يعود بأرباح
ضخمة.
ّ
ّ
ّ
ً
تحصل على دعـ ٍـم في حــل مسائل إداري ــة ،وفــي منتصف أبريل
ـار
ّ
ّ
تحقق أيضا صفقة في ً إطـ ٍ
خــاص وغير مهني ّ(بيع /شــراء) .ادخــر المال إذا استطعت لتحمي نفسك وتكون قــادرا على
أمر غير متوقع ومنتظر حدوثه بين يونيو وأغسطس.
مواجهة ٍ

ّ
حـ ــدوث ن ـ ــزاع ،تــت ـخــذ ب ـعــض اإلجـ ـ ــراءات في
ّ
ّ
ٌ
البداية .في أكتوبر ،تــؤدي هموم مادية إلى
ّ
ّ
ـن مـفــاجــآت عـطــارد
دف ــع ّ رس ــوم إضــافــيــة ،ل ـكـ ّ
ال ـجــيــدة ف ــي نــوفـمـبــر تـخــفــف ه ــذه الـنـفـقــات
ّ
وتولد جهودك المتراكمة مداخيل أكبر.

جملة تعطيك ّ
معنويات:
ّ
ّ
«تـ ًنــص حـ ّـريــة اإلنـســان على عــدم قيامه
ّ
أبدا بما ال يريد» (جان جاك روسو).

ّ
شخصية الدلو الصغير:
ال ـف ـضــول يـغـمــر ال ـط ـفــل ال ــدل ــو.
م ــن ك ـثــرة حـمــاسـتــه لــان ـطــاق في
الحياة ،يراقب ويختبر ويخوض مغامرات
ّ
ويتكيف مع مختلف
بسرور .هو اجتماعي
ٌ
الـظــروف واألشـخــاص والبيئات .ســريــع في

تفكيره كما حركاته ،وينظر إلى األمور كافة
ّ
بالتحدث،
ويفهمها ويحفظها .حين يـبــدأ
ً
ً
ت ـ ــراه ي ـط ــرح ك ـ ّـم ــا ه ــائ ــا م ــن األس ـئ ـل ــة على
والديه ،ويرفع إصبعه في المدرسة لتختاره
ّ
ً
ً
ّ
فيقدم عــرضــا إزاء زمــائــه .أحيانا
المعلمة

أك ـت ــوب ــر ودي ـس ـم ـب ــر .ك ــذل ــك تـسـتـطـيــع
االعتماد على دعمه اليومي لمساعدتك
في تطوير مشاريعك.

هائل
الـمـغــازلــة والـسـفــر ومـشــاركــة كـ ٍّـم
ًٍ
ً
م ــن األن ـش ـطــة م ـع ــا .ال تـسـتـصـلــح أب ــدا
ً
ّ
بالفاعلية ذاتها كما حين تكون
أرضا
ً
م ــع شــريـكــك ي ــدا ب ـيــد .بــالـنـسـبــة إلـيــك،
ً
مشروع أو
الصفقة دائما خلف
ٍ
تختبئ ّ
ـرف معقدين .وهــذا صحيح من دون
ظـ ٍ
أدنى ّ
شك.

ّ
ّ
• الـ ـق ــوس :م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـتـحــقــق
ال ـل ـح ـظــة ال ـم ـنــاس ـبــة ف ــي نــوف ـم ـبــر مــع
وص ـ ــول جــوب ـي ـتــر .ال يـمـنـعــك هـ ــذا من

اقتباس يوقعك في ّ
الحب:
«ال ـ ـك ـ ــون أجـ ـم ــع ي ـخ ـض ــع ل ـل ـح ـ ّـب؛
ّ
ّ
لــذا أ ًحــبــوا ،أحــبــوا ،والـبــاقــي ليس
شيئا»
(جان
دو
ال
فونتين).

ّ ً
صحيا :تستعيد نشاطك وتمارس الرياضة

يسود الـهــدوء بين يناير ومــايــو ،فتلتقط
أن ـف ــاس ــك وتـسـتـعـيــد عــاق ـتــك بــالـطـبـ ًيـعــة.
يـعـطـيــك عـ ـط ــارد ف ــي ال ـح ـمــل ح ـي ـ ّ
ـوي ــة في
الربيع ،فترغب في ممارسة الرياضة من
ّ
يتحول
جــديــد وال ـبــدء بحمية غــذائـ ّـيــة .ال
ّ
ً
زخ ـم ــك أب ـ ــدا إل ــى ع ـص ـبـ ّـيــة ،أو ع ـلــى األق ــل

ّ
ّ
حــتــى م ــاي ــو .ه ـنــا ي ـبــدأ ال ـت ــوت ــر بــالـظـهـ ّـور
أكثر ،فتنغلق الضفيرة مع شعورك بأنك
مخنوق .تستعيد نشاطك بعد تمضيتك
ّ
إجازة فتستهل بداية الخريف بابتسامة.
ّ
مع هذا ،ارتد مالبس دافئة ألن عودة مارس
في منتصف شهر سبتمبر تجعلك عرضة

للميكروبات .فــي نوفمبر يفقدك وصــول
جــوب ـي ـتــر م ــن وزن ـ ــك وي ــري ـح ــك م ــن بعض
ه ـمــومــك ،فـتـسـتـعـيــد رشــاق ـتــك الـمـعـهــودة
وتنهي السنة بسرور.

في علم النفس:

مواجهة مالية بين مارس وأورانوس
ل ــم ت ـن ــل ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى الـ ـق ــرض ول ـ ــم تـعــد
الظروف المؤاتية حديث الساعة ولــم تصل
ّ
فتتدبر
بـعــد ال ـع ــاوة الـتــي كـنــت تـنـتـظــرهــا.
ّ
ّ
بميزانيةٍ مـحــدود ٍة ،وتقلل مصروفك
أمــورك
ً
م ــن هـنــا وتـكـســب وق ـت ــا م ــن ه ـن ــاك .ف ــي حــال

ّ
المقربون
منذ  16مايو ،يطلب منك
مـ ـس ــاع ــدة ،ب ـي ـن ـمــا أن ـ ــت ت ــرغ ــب فــي
إطــاق مشاريعك .تطول مـ ّـدة إقامة
ال ـث ـنــائــي م ـ ــارس /أوران ـ ـ ــوس لـغــايــة
م ـن ـت ـص ــف أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس .أض ـ ـ ــف إل ــى
ه ــذا ت ـع ـق ـيــدات ع ـط ــارد ف ــي األس ــد،
ّ
فتتوتر عالقاتكّ .أمــا إذا كنت غير
ّ
ّ
ٍّ
مرتبط ،فتعيش قصة حــب مثالية

ً
ـص قـ ــد ال يـ ـك ــون حـ ـ ـ ـ ّـرا أو
مـ ــع شـ ـ ًخ ـ ٍ
حــاض ــرا لــارت ـبــاط .ال ـن ـجــدة ،القلب
ف ــي حــالــة اك ـت ـئ ــاب! يـسـمــع فـيـنــوس
ص ــرخ ـت ــك ويـ ــأتـ ــي ل ـن ـج ــدت ــك فـ ــي 7
ّ
ليمرر ّلــك عــامــات لطيفة
أغسطس
ً
في حياتك ،فتتنفس أخيرا! لغاية 9
سبتمبر ،السماء صافية والطريق
ّ
ســالـكــة ،فـتـتـقـ ّـدم إل ـيــك الـمـتــع كــلـهــا.

ّ
مثالية لالستثمار
وتعتبر الظروف
ّ
وال ـب ـي ــع والـ ـ ـش ـ ــراء .ي ـه ـبــط تـمــسـكــك
بفينوس في العقرب (وفي أكتوبر)
ً
مـعـنـ ّ
ـويــاتــك ،ف ـبــدال مــن ه ــذا ،احتفل
ّ
بـ ـع ــودت ــه إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـي ــزان فـ ــي األول
م ــن نــوف ـم ـبــر .تـسـتـعـيــد إيـجــابـ ّـيـتــك
ّ
ّ
وتمر بمرحلةٍ مع شريكك وتفكران
ّ
بمشاريع جديدة .يستغل أورانوس

ال ـظ ــرف لـيـظـهــر مـ ـ ّـرة ج ــدي ــدة ف ــي 7
نوفمبر ويعيد إضرام شعلة الرغبة
بينكما .وزبـ ــدة ال ــزب ــدة هــي دخــول
جوبيتر إلى القوس في  9نوفمبر،
قدر من السعادة.
ما يعطيك أقصى ٍ

يـتـشـ ّـتــت تـفـكـيــره .ف ــي س ـ ّـن ال ـمــراه ـقــةّ ،
يغير
ّ
توجهاته مرات عدة قبل أن يختار مساره.

اط ـم ـئــن :شـخـصـ ّـيـتــك ال ـم ـت ـنـ ّـوعــة تسعد
تتشاركون لحظات سعيدة،
أصــدقــاءك.
وت ـك ــون أك ـث ــر روعـ ـ ـ ًـة إذا ك ــان ــت ع ـفـ ّ
ـويــة.
ّ
ً
ال تـنـفــد أبـ ــدا مــواهـبــك ال ـخــاقــة ،فتبدع
ّ
بإقامة األحــداث المثيرة بفضل تجددك
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــمُ .ي ـ ـتـ ــرجـ ــم م ـي ـل ــك إل ـ ـ ــى األع ـ ـمـ ــال
اإلن ـســانـ ّـيــة بــالـمـشــاركــة فــي ص ــون أنبل
القضايا والعمل على تطبيقها.
ّ
فاعليتك عـلــى األرض وقــدرتــك
بفضل
ّ
ع ـل ــى ال ـت ـح ـل ـيــل ،ت ـح ــل ال ـم ـش ــاك ــل بـلـمــح
الـبـصــر .تكسب الـثـقــة أيـنـمــا تـمـ ّـر كونك
ً
ّ ً
ـويــا وم ـح ـبــوبــا .ت ـ ــوازن بـيــن حياتك
ع ـفـ
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي ــة ووح ــدت ــك ع ـبــر اس ـت ـبــدال
بــاألمـسـيــات الـحـ ّـيــة الـنــزهــات وح ــدك في
الطلق.
الهواء ّ
ً
ً
شكرا ألنك ال تضع أحكاما مسبقة على
ال ـم ــواق ــف وال تـحـكــم ع ـلــى اآلخ ــري ــن من
ً
ً
ّ
هواء منعشا
الحب
النظرة األولى .تعتبر
ّ
ّ
يسمح لشريكك بالتمتع باستقالليته،

فـتـحـتــرم خ ـصــوصـ ّـي ـتــه وت ـشـ ّـج ـعــه على
إبراز مواهبه.
ال ـم ــزي ــد ب ـش ــأن ال ـع ـم ــل :أنـ ــت وم ـشــاعــرك
كتلتان مـتـمــايــزتــان .تختصر تعقيدات
ّ
برجك كلها بهذه النقطة ،بهذا الغياب
(ال ـظــاهــر) لــإح ـســاس .مستحيل األخــذ
ّ
ـص سطحي ،خشية أل يجد
ب ــرأي شـخـ
ٍ ً
اآلخر نفسه غارقا في الدموع.
بـغّـمــوضــك وص ـعــوبــة ف ـه ـمــك ،تلعب
برقةٍ بسمعتك لتزيد سيطرتك.
ً
ال تـبــدو أنــانـ ّ ّـيــا عـلـى بطاقات
ال ـ ــدع ـ ــوة لـ ـك ًــن ــك فـ ــريـ ــد ضـمــن
فــريــق ،رغ ـبــة بــالـحـصــول على
عرفان اآلخرين .رغم ابتهاجك
مبال
في المجتمع ،فتصير ال
ٍ
ّ
ثنائيةٍ  .كم هذا رائع:
في عالقةٍ
مـ ّـرت األمسية واألنظار عليك

وأن ـ ــت ت ـت ـح ـ ّـدث وت ــرق ــص م ــع ال ـج ـم ـيــع،
وبالكاد تلقي نظرة بطرفك إلى حبيبك
لتشعر بــاالرتـيــاح! ّ
تدعي معرفة األمــور
ّ
ً ّ
كــافــة بشكل ال ُيـطــاق وتقتنع فـعــا بــأن
ذكاءك خارق.
ّ
الرومانسية ،ليست األجواء
من اإلهمال إلى
ً
لطيفة في الكواليس .على البرنامج نادرا
مــا تــدرج معانقات ومــداعـبــات وتمهيدات
مع الشريك.

وصفتك لتحقيق رفاهيتك:
ّ
ً ّ
لتكسب الهدوء :انس ّ ما تعرف أنه سيحدث ،خصوصا أن األمور
ً
ال تجري أبدا وفق توقعاتك ،أليس كذلك؟
ّ
ً
ّ
ّ
التنوع ،لتتجنب
األولوية للتركيز بدال من
لتزيد من إبداعك :أعط
ّ
ّ
ّ
مجال معين.
أو
مشروع
أو
نشاط
في
ص
التخص
التشتت ،وحاول
ٍ
ٍ
ٍ

لتستفيد مــن اللحظة الـحــاضــرة :الـتــزم الـصـمــت :أطـفــئ هاتفك
ً
المحمول واخلع األكسسوارات وضع مفاتيحك جانبا وابتعد عن
يسبب الضوضاء ّ
ّكل ما ّ
لتعوض عن خوفك من الفراغ.
بشكل أفضل :ال تنقذ بعد اليوم المظاهر
لتسيطر على مشاعرك
ٍ
ً
مــن خ ــال ع ــدم اكـتــراثــك وب ــرودت ــك ،بــل اب ــك فـعــا واض ـحــك بأعلى
ّ
وتحدث بهدوء.
صوتك

توابل ةديرجلا
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ذاكرتك ...خطوات تعتني
بها وتبقيها منتعشة!
ّ
تتعدد العوامل المؤثرة حين يكون الدماغ قيد التطوير .لكن ما من معايير ثابتة في هذا المجال .يمكن أن
ّ
تتحسن قدراتنا المعرفية بغض النظر عن العمر بشرط أن نلتزم بأسلوب حياة صحي :نوم سليم ،ممارسة
ّ
الرياضة ،التحكم بالضغط النفسي ،مراقبة النظام الغذائي ...تتعدد االستراتيجيات الفاعلة التي تسمح
بحماية الخاليا العصبية والوقاية من داء الزهايمر!

النظام الغذائي
المفيد للقلب
يحمي صحة الدماغ
ّ
ويسهل عليه الحفظ

تحفيز الخاليا العصبية

تغذية الدماغ باألوكسجين

مــن خــال تحليل حــد أقـصــى من
ّ
المعلومات ،يشكل الدماغ شبكة من
ّ
الخاليا العصبية القابلة للتوسع.
ي ـم ـكــن ت ـط ــوي ــر هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة عـبــر
االبتكار والقراءة والتفكير والدرس
وال ـن ـشــاطــات الـتــرفـيـهـيــة والـتـفــاعــل
خ ــري ــن .كـلـمــا زادت الـحــوافــز،
مــع اآل ّ
س ـي ـصــنــع الـ ــدمـ ــاغ خ ــاي ــا عـصـبـيــة
جديدة .حتى أن هذه العملية تنجح
ً
ف ــي ع ـمــر الـثـمــانـيــن أيـ ـض ــا! تـتـطـ ّـور
ه ــذه الـخــايــا فــي منطقة الحصين
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـح ـف ــظ ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
وتــؤدي الخاليا العصبية الجديدة
ً
ً
دورا فيزيولوجيا يقضي بالتمييز
بين المعلومات الجديدة وبين تلك
القديمة .خــال مرحلة الشيخوخة،
ّ
تعوض تلك الخاليا عن آثار التقدم
في السن.

نتحرك كي ّ
ّ
تقدم القدرات
يجب أن
الدماغية أفضل أداء لها .أثبت بعض
ال ــدراس ــات الـسـلــوكـيــة وج ــود راب ــط
بين الـنـشــاط الـجـســدي وبـيــن حجم
الحصين ونتائج اختبارات الذاكرة.
ّ
يـ ـح ــف ــز الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـجـ ـس ــدي ج ـه ــاز
القلب واألوعية الدموية وينقل الدم
جــزيـئــات األوكـ ّسـجـيــن الـتــي تنتشر
ّ
في الجسم وتغذي الدماغ .لذا تشكل
ّ
التحمل أنسب طريقة لحماية
تمارين
الذاكرة.

النوم لترسيخ المعلومات

ّ
نتحرك
يجب أن
كي ّ
تقدم القدرات
الدماغية أفضل
أداء لها

نعرف منذ بداية القرن العشرين
بوجود رابط بين ترسيخ المعلومات
وبـيــن ال ـن ــوم .يـسـمــح ال ـنــوم السليم
لألوالد والمسنين بحفظ المعلومات.
لكن ال ينام الجيل الجديد بما يكفي
اليوم بسبب مشاهدة الفيديوهات
الـ ـمـ ـتـ ــواص ـ ـ َلـ ـ ّـة وك ـ ـتـ ــابـ ــة ال ــرس ــائ ــل
ُ
النصية ...تنشط هذه المهام الدماغ
مــع أنــه يحتاج إلــى اسـتـعــادة قــواه.
ل ـ ــذا ي ـج ــب إط ـ ـفـ ــاء الـ ـش ــاش ــات قـبــل
ساعة ونصف الساعة على األقل من
موعد النوم .بالنسبة إلى المسنين،
يساهم النوم في {تنظيف} الدماغ من
صفائح األميلويد التي تتراكم بشكل
غير طبيعي وترتبط بالزهايمر.

تغذية المادة الرمادية
يـحـمــي ال ـن ـظــام ال ـغــذائــي المفيد
للقلب صحة الــدمــاغ ويـسـ ّـهــل عليه
ال ـح ـف ــظ .ف ــي هـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،أثـبـتــت
الحمية المتوسطية فاعليتها .من
خــال ّ
الحد من الــدهــون الحيوانية،
ل ــن ت ـتــراكــم ال ــده ــون ال ـت ــي تلتصق
ّ
وتسده.
على جدار األوعية الدموية
ً
وب ـ ـف ـ ـضـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـي ــة أي ـ ـض ـ ــا،
سيحصل الجسم على نسبة إضافية
من الفيتامينات والمعادن المضادة
ل ــأكـ ـس ــدة الـ ـت ــي تـ ـس ــاع ــد ال ـخ ــاي ــا
العصبية على مكافحة الشيخوخة.
ً
أخـ ـي ــرا ،م ــن خ ــال األس ـم ــاك الغنية
بأحماض األوميغا  3الدهنية نحافظ
على سالمة الدماغ.

ّ
التحكم بالضغط النفسي

القلق واالكتئاب من أســوأ أعــداء
ال ـ ــذاك ـ ــرة .ي ـ ــؤدي ال ـض ـغــط الـنـفـســي
الـمـفــرط إل ــى أمـ ــراض مـثــل مـتــازمــة
إجهاد ما بعد الصدمة .ولما كانت
ال ــذاك ــرة ح ـســاســة ت ـج ــاه ال ـعــواطــف
القوية والسلبية (واإليجابية منها
ً
أي ـ ـضـ ــا) ،ذلـ ــك م ــن خـ ــال راب ـ ــط بـيــن
الـلــوزة الدماغية الواقعة فــي صلب
دائرة العواطف والحصين في وسط
دائرة الذاكرة ،فتزداد صعوبة الحفظ
ً
تزامنا مع اشتداد الضغوط.

نصائح لتسهيل حفظ المعلومات
كيف نحفظ التواريخ؟
تعمل الذاكرة مثل شبكة العنكبوت ،لذا يجب أن تنشأ روابط بين العناصر
المجهولة والمعروفة .لحفظ أي حدث تاريخي مهم ،يجب أن تبدأ بوضعه
ّ
في سياقه وتربطه بمختلف العوامل التي تذكرك به .ثم يجب أن تراجع تلك
ّ
المعلومة خالل الساعة التي تلي تعلم المفهوم الجديد .لكن ال تعني المراجعة
تكرار القراءة بل طرح األسئلة لفهم المعلومات على أكمل وجه .كذلك يجب أن
تراجعها على مر األيام الالحقة ،وبعد أسبوع ،ثم بعد شهر .بعد مرور بضعة
أشهر ،ستختفي القصة التي استعملتها لدعم المعلومة المستهدفة ولن يبقى
في ذاكرتك إال الحدث األصلي.
كيف نحفظ الئحة مشتريات من  10كلمات؟
حين تريد التسوق من دون تدوين الئحة المشتريات على ورقــة ،تقضي
ً
أبسط استراتيجية بسرد قصة انطالقا من الكلمات التي تريد حفظها إلنشاء
رابــط بين مختلف المنتجات ومحاولة تشغيل الـحــواس الخمس وتشفير
ّ
المعلومات .كلما كانت القصة جنونية ،سيسهل عليك أن تحفظها .لتذكر
ً
سلسلة الكلمات ،يمكنك أن ّ تستعمل تقنية األمــاكــن .استنادا إلــى الحواس
ُ
ً
الخمس أيضا ،يجب أن تشغل الذاكرة البصرية والمكانية عبر ربط الكلمات
المستهدفة بأماكن مألوفة.
كيف نحفظ أسماء عدد من األشخاص؟
تعر َ
إذا ّ
فت إلى مجموعة من األشخاص الجدد خالل مناسبة اجتماعية،
يجب أن تحترم أربع مراحل لحفظ أسمائهم :التحلي بالشجاعة وفهم المعلومة
ً
ً
وحفظها وع ــدم نسيانها مـطـلـقــا .لحفظ أي اس ــم ،يـجــب أن تــولــي اهتماما
للشخص الــذي يحمله ،ما يعني ضــرورة أن تتساء ل عن أهميته في نظرك.
ً
يحصل التعارف بطريقة سريعة غالبا ،لذا ال تتردد في تكرار اسم الشخص
ْ
الحظ ميزة في شكله أو أسلوبه أو
والسؤال عن أصله .لحفظه بشكل نهائيِ ،
ً
تبقى تقنية الحواس الخمس فاعلة في هذه الظروف أيضا ألن كل
مالبسهّ .
ُ
حاسة تشغل منطقة دماغية معينة .إذا ارتبطت المعلومة بالنظر واللمس
والذوق والشم والسمع في آن ،يتراجع احتمال النسيان بخمس مرات!

خطط فاعلة ضد الزهايمر
ً
نظرا إلى غياب أي عالج مثبت لأللزهايمر
حتى اآلن ،تبقى الوقاية أهم سالح مضاد لهذا
ً
الداء .ال يفوت األوان مطلقا لحماية الدماغ!
مـنــذ ع ــام  ،2011تـثـبــت دراس ـ ــات مختلفة
ت ــراج ــع ح ــاالت الــزهــاي ـمــر ال ـجــديــدة وت ـشـ ّـدد
على أهمية مستوى التحصيل العلمي الذي
يــرت ـبــط بـ ًصـحــة ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة.
ّ
تبين أيضا أن العوامل البيئية تكون مؤثرة.
تــرتـكــز الـخـطــة الــوقــائـيــة الـفــاعـلــة عـلــى تبني
الحمية المتوسطية ومكافحة عوامل الخطر
ال ـم ـطــروحــة عـلــى ال ـقـلــب واألوعـ ـي ــة الــدمــويــة
وم ـمــارســة الـنـشــاطــات الـجـســديــة والتحفيز
المعرفي.

أفضل حمية غذائية
ال م ـ ـجـ ــال ل ـل ـت ـش ـك ـي ــك بـ ـمـ ـن ــاف ــع ال ـح ـم ـي ــة
ً
المتوسطية لحماية الدماغ علما بأنها تتألف
ب ـش ـكــل أس ــاس ــي م ــن ال ـس ـمــك والـ ـخـ ـض ــراوات
والفاكهة والحبوب وزيت الزيتون.
ّ
تتعدد األغذية المفيدة،
على صعيد آخر،
من بينها الخضراوات الخضراء (ست حصص
ع ـلــى األق ـ ـ ــل) ،وال ـب ـق ــول ـي ــات (أكـ ـث ــر م ــن ثــاث
ً
ً
حصص من  50غراما أسبوعيا) ،والدواجن
ً
(م ــرت ـي ــن ع ـلــى األق ـ ــل أسـ ـب ــوعـ ـي ــا) ،وال ـفــاك ـهــة
الحمراء (حصتان على األقل من  20حبة توت
ً
أسبوعيا) ،والحبوب الكاملة (ثالث حصص
ً
ً
على األقل من  50غراما أسبوعيا).

حماية القلب واألوعية الدموية
ت ـ ــزداد ال ـم ـخــاطــر ال ـم ـطــروحــة ع ـلــى الـقـلــب
واألوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم

وال ـس ـك ــري وف ــائ ــض ال ـك ــول ـس ـت ــرول ،وت ــؤدي
بطريقة غير مباشرة إ لــى ظـهــور الزهايمر.
نتيجة لهذه األمراض الشائعة لدى المسنين،
ّ
تتضرر األوعية الدموية والشرايين على
قد
ال ـم ــدى ال ـطــويــل .ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة ،ال تتلقى
الخاليا الدماغية مــا يكفي مــن األوكسجين
ّ
وت ـقــل قــدرتـهــا عـلــى ال ــدف ــاع عــن نفسها ضد
ّ
ّ
تشكل صفائح األميلويد التي تمهد لظهور
الزهايمر.
تـ ـ ــزداد ح ـ ـ ّـدة ال ـع ــواق ــب ب ـعــد ال ـت ـعــرض
ً
لحوادث دماغية مثال .أمــا أســس الخطة
ال ــوق ــائـ ـي ــة ف ـت ـش ـمــل ت ـخ ـف ـيــف ال ـم ـل ــح فــي
ال ـمــأكــوالت لتجنب ارت ـف ــاع ضـغــط ال ــدم،
واإل قـ ــاع عــن التدخين بغض النظر عن
ً
العمر ،فضال عن ضرورة ممارسة نشاط
جسدي منتظم.

ّ
متابعة التعلم واللعب في األعمار كافة

يـحـلــم ك ـث ـي ــرون ب ـب ـلــوغ س ــن ال ـت ـقــاعــد كي
يرتاحوا ،لكن تميل هذه المرحلة إلى إضعاف
الــدمــاغ .يرتفع احتمال اإلصــابــة بالزهايمر
بنسبة  % 15لدى األشخاصً الذين يقررون
التقاعد في عمر الستين مقارنة بمن ينتظرون
حتى عمر الخامسة والستين .يقضي الحل
ّ
بمتابعة التحرك وتعلم لغة أجنبية ومتابعة
حصص مخصصة لتقوية الذاكرة.
بـيـنـمــا ل ــم ت ـث ـبــت فــاع ـل ـيــة أي ت ـمــاريــن
ً
علميا ،يفيد بعضها على األقل في إقامة
ً
رواب ـ ــط اجـتـمــاعـيــة ،م ــا يـنـعـكــس إيـجــابــا
على خطة الوقاية من الزهايمر .في هذا
ال ـم ـجــال ،يـقـتــرح بـعــض ال ـخ ـبــراء تــدريــب
الذاكرة على الحاسوب .ربما ال تمنع هذه
الطريقة مــن اإل صــا بــة بالزهايمر لكنها
تضمن حوافز غنية ومتنوعة للدماغ.

عناصر ضارة
• بنزوديازيبين :عند أخذ هذه العناصر الموجودة في مضادات القلق
ّ
ّ
يتطور
المنومة لفترة طويلة ،يتباطأ األداء المعرفي ويسهل أن
أو األدوية
الزهايمر فــي هــذه الحالة ألن بعض الجزيئات يحتاج إلــى وقــت إضافي
للخروج من الجسم.
• األلمنيوم الموجود في الماء :في عام  ،2000الحظ فريق بحثي وجود
رابط بين ظهور الزهايمر وبين استهالك ماء الصنبور الذي يحتوي على
أكثر من  100ميكروغرام في كل ليتر ألمنيوم .ال بد من التنبه إلــى هذه

النتيجة ألن األلمنيوم مسؤول على ما يبدو عن  %2من حاالت الزهايمر.
• االختالالت السمعية :يؤثر فقدان السمع التدريجي في مستوى
ً
اليقظة واالنتباه ،ما يعني أنه ينعكس أيضا على أداء الذاكرة .يميل
الشخص الــذي يضعف سمعه إلــى عــزل نفسه ويخسر بذلك الحوافز
التي تضمنها العالقات اإلنسانية .لكن من خالل تصحيح الخلل عبر
استعمال الجهاز السمعي المناسب ،يمكن أن يكبح المريض مسار
التدهور المعرفي.

متى تدعو الحالة إلى القلق؟
ً
يرصد المحيطون بالمريض أولى المؤشرات المقلقة ،فيالحظون مثال
أنه نسي ما فعله منذ خمس دقائق أو يكرر كالمه خالل المحادثة نفسها.
ال مفر من أن ينعكس هذا الوضع على الحياة اليومية.
في الظروف الطبيعية ،يمكن أن يجد كل شخص استراتيجيات فاعلة
ً
للتعويض عن حوادث النسيان العابرة .لكن يبقى هذا االحتمال مستحيال
بالنسبة إلى المصابين بالزهايمر!

امش بقدمين أكثر صحة
ِ
ً
ربما كان سقراط أول َمن اعتبر صحة القدمين مؤشرا إلى نوعية الحياة حين ذكر عبارته الشهيرة{ :عندما يشعر
اإلنسان بألم في قدميه ،يتألم جسمه كله} .وال شك في أن مالحظته هذه ال تزال صحيحة رغم مرور آالف السنين.
ّ
حافظ على قــوة قدميك لتظل أكثر
ً
نـشــاطــا .يــذكــر الــدكـتــور كيفين ريـمــر،
طبيب متخصص في معالجة القدمين
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـط ـبــي ال ـت ــاب ــع لـجــامـعــة
هــارفــارد{ :مع التقدم في السن ،يزداد
دور القدمين المعافتين فــي الحفاظ
عـلــى ال ـقــدرة عـلــى الـحــركــة ،والـنـشــاط،
ّ
والسالمة .فإن كنت تتألم أثناء المشي،

س ـت ـحـ ّـد م ــن ن ـش ــاط ــات تـسـتـمـتــع بها
وتساعدك في الحفاظ على صحتك}.
ّ
ل ـك ــن ق ــدم ـي ــك ت ـص ـب ـحــان ب ـم ــرور
الوقت أكثر عرضة لمشاكل تجعل
ال ـم ـش ــي أك ـث ــر ص ـع ــوب ــة وخـ ـط ــورة.
صحيح أن بعض هذه االضطرابات
يعود إلــى عوامل جينية أو حاالت
طبية محددة ،إال أن البعض اآلخر

من صنيع اإلنسان نفسه.
يـضـيــف الــدك ـتــور ري ـم ــر{ :إذا لم
ُ َ
ت ـعــالــج مـشـكـلــة ال ـق ــدم األول ـ ــى ،فقد
تقود إلى اضطرابات إضافية ،مثل
عدوى جلدية ،أو إصابة ،أو تشوه}.
إلـ ـ ـي ـ ــك لـ ـمـ ـح ــة عـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض هـ ــذه
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات وأس ــالـ ـي ــب ال ـع ــاج
والوقاية المالئمة:

ألم العقب (التهاب اللفافة األخمصية)
ً
ً
ّ
يشكل التهاب اللفافة األخمصية سببا شائعا أللم العقب .تنشأ هذه المشكلة
ً
ّ
ّ
عادة عندما تتعرض حزمة من األنسجة (اللفافة األخمصية) تمتد من العقب
إلى األصابع لاللتهاب أو اإلصابة.
قد تعود هذه المشكلة إلى اإلفراط في االستخدام ،إال أن عضالت بطة الساق
المشدودة تفاقمها{ .تمتص هذه العضالت الصدمات أثناء المشي .وعندما
تصبح مشدودة وتفقد مرونتها ،يحاول الجسم التعويض عن هذا النقص
بزيادة الضغط على القدمين} ،وفق الدكتور ريمر.
الحل :تساهم الراحة ،والضمادات الباردة ،والمسكنات التي ال تحتاج إلى
وصفة طبية في الحد من األلم وااللتهاب .بعد ذلك ،تساهم تمارين بطة الساق
في تعزيز قوة هذه العضالت ومرونتها .قف قرب جدار أو كرسي لتستند إليه.
احرص على أن تكون قدماك موازيتين لكتفيك ،ثم قف على رؤوس أصابعك
حتى تبلغ الحد األقصى.
حافظ على هذه الوضعية مدة خمس إلى  10ثوانّ ،
وكرر هذه العملية من
ٍ
خمس إلى  10مرات.

الوكعة ()Bunion
الوكعة نتوء بارز على جانب
القدم قرب قاعدة اإلبهام تعود
إل ــى خـلــل ف ــي اص ـط ـفــاف عـظــام
ال ـقــدم .تنشأ هــذه المشكلة في
إحدى القدمين أو في كلتيهما.
م ــع ت ـف ــاق ــم ال ــوكـ ـع ــة ،تـصـبــح
ً
ً
ّ
يصعب
أكثر التهابا وإيالما ،ما
عـ ـلـ ـي ــك الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــي .تـ ـ ـك ـ ــون هـ ــذه
ً
الوكعات وراثية عــادة .إال أنها
ً
تنجم أحيانا عن انتعال حذاء
ً
ضـ ّـيــق جـ ــدا عـنــد مـقــدمــة الـقــدم

يـضـغــط عـلــى األص ــاب ــع .ي ــؤدي
هذا الضغط بمرور الوقت إلى
ان ـح ـن ــاء اإلب ـ ـهـ ــام إلـ ــى ال ــداخ ــل،
ً
مبدال بالتالي زاوية العظام ،ما
ً
ً
يسبب نتوءا بارزا.
ً
الحل :انتعل حذاء واسعا عند
مقدمة القدم يخفف الضغط عن
ّ
ويحد من األلم .وتشمل
الوكعة
الحلول األخرى استخدام فاصل
مـطــاطــي بـيــن األصــابــع يوضع
بين اإلبـهــام والسبابة .تساهم
هــذه الخطوة فــي إع ــادة إصبع
اإلبهام إلى موضعها الصحيح
ّ
وتحد من انتفاخ الوكعة.
أما إذا ازداد األلم واالنزعاج
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،ي ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح
اس ـت ـئ ـصــالــه .تـسـتـغــرق عملية
ال ـت ـعــافــي أربـ ـع ــة أس ــاب ـي ــع إلــى
أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر ،ذلـ ــك وفـ ــق حــدة
الــوكـعــة ،وال ـســن ،وال ـقــدرة على
ّ
تحمل األلم.
الحركة وعلى

اإلصبع المخلبية
تقتصر الوكعات على اإلبهام ،في حين تصيب اإلصبع المطرقية
أو المخلبية األصابع األخرى .في الحالة األولى ،تنحني اإلصبع إلى
األعلى عند المفصل األول (حيث تتصل اإلصبع بالقدم) وتنحني
إلى األسفل عند المفصل األوسط .وينطبق األمر عينه على اإلصبع
ّ
يتكور ليصبح
المخلبية ،إال أن المفصل الصغير في نهاية اإلصبع
ً
شبيها بالمخلب.
ً
تظهر اإلصبع المطرقية عادة إن كانت اإلصبع الثانية أطول من
اإلبهام ،أو إن كنت تعاني تسطح القدم ،أو إن اعتدت انتعال أحذية
ً
قصيرة جــدا .أما اإلصبع المخلبية ،فتكثر بين َمن يعانون ارتفاع
القوسين.
ً
الحل :يساهم انتعال أحذية أكثر عمقا عند مقدمة القدم في إعادة
األصابع إلى حالتها الطبيعية .أما إذا تفاقمت هذه المشكلة ،فقد
ً
تتشكل نــدوب نسيجية ويصبح المفصل أكثر تصلبا  ،مــا يحول
دون تحركه .في هــذه الحالة ،ال ّ
مفر من الجراحة بغية إعــادة بناء
المفصل أو استبداله.
اختيار الحذاء
خالل النشاطات اليومية والتمارين الرياضية ،انتعل حذاء مشي أو ركض
عالي الجودة .إليك أنسب طريقة الختيار القياس المالئم:
• ّ
حدد مشيتك ومدى تقوس قدمك :يستطيع األطباء المتخصصون في
عالج القدم قياس قوس القدم وتقييم طريقة مشيتك بغية تحديد ما إذا كانت
قدمك تلتف إلى الداخل أو الخارج أو تبقى مستقيمة .كذلك ّ
تقدم متاجر عدة
متخصصة في األحذية الرياضية خدمة مماثلة .وهكذا يمكنك اختيار حذاء
ّ
وتقوس دقيقين.
بقياس
• ّ
زد حذاءك نصف قياس :يجب أن تكون األحذية الرياضية أكبر بنصف
قياس من المعتاد كي تسع ألي تورم خالل نشاطات مماثلة.
ً
• ابتع األحذية في مرحلة متأخرة من النهار :تكون قدمك أكبر حجما
في نهاية اليوم.
ً
ّ
• ّ
التقدم في
تنبه لعرض القدم :من الطبيعي أن تــزداد القدم عرضا مع
السن .لذلك احرص على اختيار حذاء له العرض المناسب :أزل النعل الداخلي
وأدخل قدمك في الحذاء .إذا الحظت أنها تخرج عن الجانبين ،فالحذاء ضيق.
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الفطر ...مزايا كثيرة تغني أطباقك
إن كنت تكتفين بإضافة الفطر إلى السلطة ،فأنت ّ
تضيعين
ً ً
إذا كثيرا من مزاياه .إليك بعض الطرائق التي تتيح لك بلوغ
المستوى التالي في إعداد الفطر.
فرانسيس الم
عندما تتوجهين إلــى قسم الفطر في أي ســوق كبيرة ،ال
ً
ً
شك في أنك تشعرين بخوف وحيرة .ترين أنواعا وأصنافا
كثيرة ،ولكل منها شكل أكثر غرابة من غيره.
ال تفرطي في التفكير .صحيح أن الفطر البري يبدو غريب
الشكل ،إال أن العمل به بسيط .اختاري الحبات القاسية منه
الخالية من الكدمات ،والمواضع الطرية ،واألطراف الجافة.
نظفي أي تــراب واضــح بمحرمة ورقـيــة جافة (ال تغسليه
ً
بالماء) ،انتزعي السوق القاسية أو الجافة ،وجربي أيا من
التقنيات الثالث المدرجة أدناه.
ً
ً
تــائــم ه ــذه الـتـقـنـيــات أنـ ــواع الـفـطــر كــافــة تـقــريـبــا ،مظهرة
نـكـهـتـهــا ال ـل ــذي ــذة ال ـتــي سـتــدهـشــك م ــن دون أي إضــافــات
كيماوية ضرورية.

الفطر المحاري الشائع:

إينوكي:
فطر يامابوشيتاكي:

الفطر المحاري الملكي

كيفية طهو الفطر

الشيتاكي:

• التحمير:

الغوشنة (الموريل):
الشانتريل:
• التحميص:

التحضير:
 35دقيقة.
المدة اإلجمالية:
ساعة و 10دقائق.

المقادير:
• ربع كوب من الزبيب الداكن.
• ربع كوب من الزبيب الذهبي.
• ربع كوب من عصير العنب.
• نصف كوب من الماء المغلي.
•  6قطع من صدر الدجاج الخالي
مع العظم مع جلده.
• م ـل ـع ـقــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن م ـس ـحــوق
ال ـتــوابــل الـخـمـســة مـقـســومــة إلــى
نصفين.
• مـلـعـقـتــان صـغـيــرتــان م ــن ملح
ً
البحر الخشن ،فضال عن المزيد

حسب الذوق.
• ف ـل ـف ــل أس ـ ـ ــود م ـط ـح ــون طـ ــازج
حسب الذوق.
•  7مالعق كبيرة من الزبدة غير
المملحة كل منها على حدة.
•  3ت ـف ــاح ــات ك ـب ـيــرة مخصصة
لصنع ال ـتــارت مـقـشــرة (م ــن دون
رمــي الـقـشــرة) ،ومـنــزوعــة الـنــواة،
ومقطعة بالطول إلى ثماني قطع.
• ملعقتان كبيرتان من الطحين
العادي.

دجاج مع التفاح المكرمل

• ثـ ــاثـ ــة أربـ ـ ـ ـ ــاع ك ـ ـ ــوب م ـ ــن خــل
التفاح.
• كوبان من مرق الدجاج الخالي
من الدسم وقليل الملح.
• ربع كوب من العسل.
• عصير نصف ليمونة حامضة.
• مـلـعـقـتــان كـبـيــرتــان م ــن أوراق
البقدونس اإليطالي المسطحة،
والطازجة ،والمفرومة.
• ملعقة كبيرة من قشر البرتقال
المغطى بالسكر (اختياري).
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الطريقة:
• فــي وع ــاء ،اخلطي الــزبـيــب الــداكــن والــذهـبــي مــع عصير
ً
الـعـنــب وال ـمــاء الـمـغـلــي ،واتــركــي الـخـلـيــط جــانـبــا م ــدة 20
دقيقة أو إلى أن تنتفخ حبات الزبيب بالكامل.
• في هذه األثناء ،حمي الفرن على حرارة  218درجة مئوية.
• طيبي صــدور الــدجــاج بملعقة صغيرة ونـصــف ملعقة
من مسحوق التوابل الخمسة ،وملعقتين من الملح ،وفلفل
أسود حسب الذوق.
• فــي مـقــاة كـبـيــرة يمكنك إدخــال ـهــا إل ــى ال ـفــرن ،ذوب ــي 3
مالعق كبيرة من الزبدة على حــرارة متوسطة إلى عالية،
وضعي فيها الــدجــاج مع الحرص على أن يكون الجانب
المغطى بالجلد إلــى أسفل .تابعي القلي إلــى أن يكتسب
ً
ً
ً
الدجاج لونا ذهبيا داكنا ويخرج معظم الدهن من الجلد،
عندئذ قطع الدجاج وتخلصي من
أي نحو  5دقائق .اقلبي
ٍ
الدهن الزائد.
• أضيفي قشر الـتـفــاح إلــى الـمـقــاة وأقحميه تحت قطع
ال ــدج ــاج ،ثــم أدخ ـلــي الـمـقــاة إل ــى ال ـفــرن واتــركـيـهــا إل ــى أن
ينضج الدجاج بالكامل ،أي نحو  15إلى  18دقيقة ،أو إلى
أن يشير ميزان الحرارة عندما تقحمينه في جزء الدجاج
عندئذ الدجاج
األكثر سماكة إلى  74درجة مئوية .انقلي
ٍ
إلــى طبق تقديم ســاخــن وغطيه لتحافظي على حــرارتــه.
اتركي قشر التفاح في الصينية.
• رش ــي الـطـحـيــن عـلــى قـشــر الـتـفــاح واطـهـيــه عـلــى ح ــرارة
متوسطة نحو  5دقائق مع تحريكه باستمرار .صبي فوقه

ً
خل التفاح وحركي الخليط جيدا مع كشط ّأي أجزاء عالقة
في أسفل المقالة .تابعي الطهو إلى أن يتبخر نصف كمية
عندئذ المرق واتركي
السائل ،أي نحو  5دقائق .أضيفي
ٍ
ً
الخليط على النار ليغلي ،ثم أخفضي الحرارة قليال ودعي
السائل على نار هادئة.
• فــي مقالة أخ ــرى ،ذوبــي  3مالعق كبيرة إضافية
ً
ً
ً
من الزبدة إلى أن تكتسب لونا ذهبيا داكنا وتنبعث
منها رائحة لذيذة ،أي نحو دقيقتين إلــى  3دقائق
عندئذ التفاح ،والعسل،
(ال تدعيها تحترق) .أضيفي
ٍ
وعـصـيــر الـلـيـمــون ال ـحــامــض ،والـمـلـعـقــة الـصـغـيــرة
ون ـصــف الـمـلـعـقــة الـمـتـبـقـيــة م ــن م ـس ـحــوق ال ـتــوابــل
الخمسة .قلي التفاح مــع تقليبه باستمرار إلــى أن
ً
ً
ً
يطرى ويكتسب لــونــا بنيا غنيا ،أي نحو  5إلــى 8
دقائق .طيبي الخليط بالفلفل.
• صـ ّـبــي أي ع ـصــارة خــرجــت مــن الــدجــاج فــي الـمـقــاة مع
ّ
ال ـت ـفــاح .وزعـ ــي ّ ال ــدج ــاج ف ــي طـبــق وأض ـي ـفــي إل ـيــه الـتـفــاح
ً
المكرمل ،ثم صفي الزبيب جيدا ووزعيه فوق الدجاج.
• أضيفي الملعقة الكبيرة المتبقية مــن الــزبــدة إلى
السائل الساخن فــي المقالة وحركيها إلــى أن تــذوب
بالكامل .طيبي الصلصة بالملح والفلفل حسب الذوق
ثم صبيها عبر مصفاة دقيقة فــوق الدجاج والتفاح.
زي ـنــي الـطـبــق بــالـبـقــدونــس وق ـشــر الـبــرتـقــال المغطى
بالسكر إن شئت.

فـ ــي الـ ـحـ ـص ــة 577 :سـ ـع ــرة ح ـ ــراري ـ ــة ( %44مــن
ً
ً
الدهون) 28 ،غراما من الدهون ( 13غراما من الدهون
ً
ً
ال ـم ـش ـب ـعــة) 43 ،غ ــرام ــا م ــن ال ـن ـش ــوي ــات 33 ،غ ــرام ــا
ً
مــن الـبــروتـيــن 840 ،مليغراما مــن ال ـصــوديــوم131 ،
ً
مليغراما من الكولسترول ،و 3غرامات من األلياف.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

مـهـنـيـ ًـا :ال ت ـغــادر بــوظـيـفـتــك قـبــل ال ـتــأكــد عـمـلـيـ ًـا ّ
مما
ُيعرض عليك.
ً
عاطفيا :العناد وعــدم الحوار هما من األسباب التي
تقتل العاطفة.
ً
اجتماعيا :مزاجك المتقلب والعنيف ّ
يسبب لك المشاكل
ً
أحيانا.
رقم الحظ1 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ال ّ
ّ
تضيع
تؤجل عملك مهما كانت األسباب وال
وقتك.
ً
عاطفيا :يدفع الحبيب ثمن المشاكل التي تعترضك
في عملك.
ً
اجتماعيا :حذار المشكالت الصحية التي قد تطرأ إن
لم تعتمد الوقاية.
رقم الحظ16 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :من المحتمل أن ّ
تمر بتجربة قاسية على
صعيد عملك.
ً
ً
عاطفيا :يتألم الشريك كثيرا عندما ال تشاركه
في معاناتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خــذ ف ـتــرة راح ــة واخ ـلــد إل ــى نفسك
ّ
لتتمكن من مراجعة تصرفاتك.
رقم الحظ9 :

القوس
1
 1ا
 2ل
 3ق
 4ا
 5هـ
 6ر
 7هـ
8
 9ح
 10ا
 11ك

5 4 3 2
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

السين في باريس.
 -9ت ـجــدهــا ف ــي (كـ ـت ــاب ج ــدي ــد)-
متشابهان.
 -01ب ـح ــر – أعـ ـل ــى كـ ــوبـ ــري فــي

فرنسا.
 -11مـبـنــى ظــل لـسـنــوات طويلة
أعلى ناطحة سحاب فــي العالم
(م).

سوني

 -6ع ـ ــوض ال ـع ـم ــل واالنـ ـتـ ـف ــاع –
مؤذن الرسول (ص).
 -7أقام واستقر – براق (مبعثرة).
 -8استتر – برج حديدي على نهر

 21مارس  19 -أبريل

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

11 10 9
و ى ت
م ى
ب ت
ك نس
د و ر
ج ر ى
ى م ا
ت ا ب
ن م
م د ا
م ى

 -1برج على شكل زهرة اللوتس
في مصر – قلد.
 -2حرف عطف – برج من الرخام
األبيض بإيطاليا (م).
 -3ب ــرج ص ـمــم ع ـلــى ش ـكــل ســاق
نبات الخيزران (م) – فعل منكر.
 -4والد – شراب (مبعثرة) – أضاء.
 -5م ــن أن ـ ــواع ال ـس ـي ــارات – أعــا
تمثال باليابان.

3

sudoku

ً
عموديا:

8

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

 -1تـ ـق ــع عـ ـل ــى سـ ــاحـ ــل ال ـخ ـل ـيــج
العربي في مدينة الكويت.
 -2متشابهان – برج أشهر ساعة
في العالم – نغمة موسيقية.
( -3ال )....الطريق في الجبال (م).
 -4أط ــول بــرج ات ـصــاالت فــوالزي
(م) – أمحو القمامة.
 -5متشابهان – يلف.
 -6شهر مايو (بالسريانية) (م) –
يرتعش (م).
 -7مزح وهزل – عاصمة بيرو.
 -8ثلثا (بيت) – حروف متشابهة
– أناب.
 -9ود – م ــن مـشـتـقــات ال ـب ـتــرول
– وشى.
 -01تهديد – أبو البشر (م).
 -11أطول برج في مدينة تورنتو.

9

الحمل

ً
مـهـنـيــا :تـبــاشــر بتصحيح األخ ـط ــاء وتـعـيــد تنظيم
أولوياتك كما يجب.
ً
عاطفيا  :عالقة عاطفية ناشئة قــد تعاني منها في
األسابيع المقبلة.
ً
اجتماعيا :تواجه مشكلة قانونية فتحاول التخفيف
من نتائجها.
رقم الحظ2 :

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

5

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

سماح
التزام
نظام
توجه

عيد
ميكانيكية
عاصفة
شبكة

خدم
قيم
عناصر
اقليم

ينتمي
اسقف
راعي
صحافة

ذمة

فلك

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

كلمة السر:

مــن  4أح ــرف وه ــي اس ــم مـجـمــوعــة يــابــانـيــة رائ ــدة
ومتخصصة في صناعة إلكترونية.

19

تسالي

ً
مـهـنـيــا :اح ــرص عـلــى اس ـت ـقــرار مـصــالـحــك بمراقبتك
الدائمة وضعك المالي.
ً
عاطفيا :أجــواء رومانسية دافئة تدعوك إلى التعبير
عن مشاعرك بسهولة.
ً
اجتماعيا :يسطع نجمك في هذه األثناء وتصبح محط
أنظار معارفك.
رقم الحظ13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :ابتعد عن المنافسة غير الشريفة وكن مستقيما
في عملك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تناقش مــع شــريــك العمر مــوضــوعــا يتعلق
بمستقبل العائلة.
ً
اجتماعيا :تنشأ مشكلة بين بعض األصحاب فبادر
ً
الى المصالحة وال تقف متفرجا.
رقم الحظ4 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :لــديــك مـجــال واس ــع لـمـســاعــدة الــزمــاء لكنك
تكتفي بالقليل.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـب ــدو ح ـيــاتــك ه ــادئ ــة ج ـ ــدا ع ـنــدمــا تـكــون
ً
ّ
تحب.
منسجما مع من
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :ينبغي اال ه ـت ـمــام بسالمتك الشخصية
ّ
ومراقبة قيادتك السيارة.
رقم الحظ11 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :قد تتعرض لبعض األسئلة من اإلدارة وتبحث
عن تبريرات.
ً
عاطفيا :تنصرفان فــي هــذا الـنـهــار إلــى مــراجـعــة ما
ً
قمتما به سابقا.
ّ
ً
اجتماعيا :يسود التشنج بين بعض أف ــراد األســرة
فتسرع الى إحالل الوفاق.
رقم الحظ5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :حاول استيضاح األمور وتبديد مشاكل العمل
بتفهم وصبر.
ً
ً
عاطفيا :تبدو قلقا لمسألة شخصية يعاني الحبيب
نتائجها.
ً
ّ
الصحية وراجــع الطبيب إذا
راع ظروفك
:
اجتماعيا
ِ
دعت الحاجة.
رقم الحظ17:

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قد تشكو من اإلرهــاق بسبب كثرة الضغوط
من مختلف الجهات.
ً
عــا طـفـيــا  :يصعب عـلــى الحبيب أن يفهم تصرفاتك
ً
ً
أحيانا فكن واضحا.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ي ـ ــوم ص ـع ــب ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـع ــاق ــات
االجتماعية فاعتمد المرونة.
رقم الحظ8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :تشعر باالرتباك بسبب مشروع لم تستطع
االلتزام بموعد تسليمه.
ً
عاطفيا :إذا كنت غير مرتبط فاأليام المقبلة تحمل
إليك مفاجأة ّ
سارة.
ً
ً
اجتماعيا :ال تبق منعزال عن مجتمعك فالوحدة ال
تناسب أطباعك.
رقم الحظ14 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ناجحا فــي عملك فــا ّ
تخيب
مهنيا :قــدرك أن تكون
آمال الزمالء.
ً
عاطفيا :ثمة من يوصل أخبارك العاطفية إلى الشريك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تبدو مضطربا ومتسرعا في أجوبتك مما
يزعج اآلخرين.
رقم الحظ3 :

مسك وعنبر

٢٠
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ولد الديرة يلتقي الشراح والعجيمي في «ينانوة جليعة »2
محمد جمعة

يستعد الفنان ولد الديرة
للعودة إلى المسرح بمسرحية
"ينانوة جليعة  ،"2إلى جانب
برنامج ساخر ينتقد خالله بعض
الظواهر السلبية باسم "ولد
الديرة وخماشيره".

رغ ـ ــم ابـ ـتـ ـع ــاده خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية عن المسرح والشاشة
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ف ـ ــإن ـ ــه ح ـ ــاف ـ ــظ ع ـلــى
تـ ــواص ـ ـلـ ــه م ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ع ـبــر
مواقع التواصل بمقاطع فيديو
يدلي خاللها برأيه في مختلف
ال ـق ـضــايــا الـفـنـيــة واالجـتـمــاعـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،م ـم ــا وضـ ـع ــه فــي
دائـ ـ ــرة ال ـن ـق ــد ،ح ـتــى ان الـبـعــض
ذه ــب إل ــى اتـهــامــه بالعنصرية،
إنه الفنان الكوميدي ولد الديرة
الذي يعود إلى المسرح من خالل
"ينانوة جليعة  "2بمعية نخبة
من النجوم ،إلى جانب االستعداد
لبرنامج تلفزيوني بعنوان "ولد
الديرة وخماشيره".
وعن عودته للمسرح ،قال ولد
الديرة لـ"الجريدة"" :ألتقي نخبة
مــن الــزمــاء األعـ ــزاء فــي (يـنــانــوة
جليعة  ،)2هــم انـتـصــار الـشــراح
ومحمد العجيمي وسعيد المال
وناصر البلوشي وعبدالمحسن
العمر ،ومن المقرر عرض العمل
على مسرح الشيخ دعيج الخليفة
ب ـم ـن ـط ـق ــة ش ـ ـ ــرق خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الماضية".
وحـ ــول نـشــاطــه ال ــدرام ــي ذكــر
انــه يــدرس "نــص مسلسل عرض
علي ،ولكن لم أتخذ قرارا بشأنه
ب ـع ــد ،غ ـيــر أن ـن ــي اس ـت ـعــد جــديــا

إلعـ ـ ـ ـ ــادة إحـ ـ ـي ـ ــاء مـ ـ ـش ـ ــروع (ول ـ ــد
الديرة وخماشيره) ،وهو برنامج
منوعات مدة كل حلقة  25دقيقة
تقريبا ،ومــن الـمـقــرر أن يتناول
ال ـ ــواق ـ ــع ال ـم ـح ـل ــي ب ـح ــس ن ـقــدي
ساخر".
وفيما يخص إمكانية تعاونه
مع الفنان طارق العلي ،أعرب عن
عدم اعتقاده ذلك ،وخصوصا أن
ً
ً
"لكل منا خطا كوميديا مختلفا،
وأتمنى له التوفيق".
وعـ ــن ن ـش ــاط ــه ال ـم ـل ـح ــوظ فــي
مختلف مواقع التواصل قال إنها
"أصبحت المتنفس الوحيد الذي
يبقي الفنان على تواصل مباشر
مع الجمهور ،ويتابع من خاللها
ردة أفعالهم تجاه قضايا الشارع
المختلفة".
وحـ ـ ـ ـ ــول ات ـ ـ ـهـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ـعـ ــض لــه
بالعنصرية السيما في انتقاداته
المستمرة للمقيمين ،أكــد أنــه ال
يقصد اإلس ــاء ة ألي جالية "فكل
مــن بــالـكــويــت ضـيــوفـنــا ،ولكني
وجهت انتقاداتي لبعض النماذج
ال ـس ـل ـب ـيــة الـ ـت ــي تـ ـس ــيء لـبـعــض
الجاليات وال أجد مبررا لغضب
البعض من تسليط الضوء على
ال ـس ـل ـب ـيــات فــان ـت ـقــاد ال ـب ـعــض ال
يعني انني أقصد الكل".

المسرحية تعرض على «اليف ثييتر»  11الجاري
●

فادي عبدالله

يعود الفنان أحمد إيراج إلى خشبة المسرح،
من خالل عمل جديد يحمل عنوان "حالة وفاة"،
ً
وسيعرض اعتبارا من  11الجاري على "اليف
ثييتر" بمجمع ديسكفري ،لمدة  5أيام فقط.
وعن العمل ،يقول إيــراج إنه درامــا من وحي
ال ــرعــب ،ت ــدور أح ــداث ــه ،ح ــول حــالــة وف ــاة تقلب
ً
الكويت رأســا على عقب ،حيث يوجد عــدد من
نجوم أحد األعمال الفنية في موقع عملهم ،مما
جعل االنظار مسلطة عليهم وحولهم ،وسرعان
ما تصبح هــذه الحالة حديث مواقع التواصل
االجتماعي والناشطين واإلعــام ،بعد تحويل
الجميع للقضاء للتحقيق معهم بتلك الجريمة،
ومـعــرفــة ال ـم ـســؤول عــن حــالــة ال ــوف ــاة ،وه ــو ما
سـتـجـيــب عـنــه الـمـســرحـيــة م ــن خ ــال أحــداثـهــا
المتتالية.
وحــول فريق التمثيل ،قــال إيــراج إنــه يتكون
مــن الـفـنــانــة الـكـبـيــرة بــاسـمــة ح ـم ــادة ،وشـهــاب
حاجية ،ونور الغندور ،ودانة المساعيد ،وبدر
الـ ـب ــدري ،وس ـع ـيــد ال ـس ـع ــدون ،وع ــدن ــان ك ـمــال،
وص ــال ــح م ـش ــاري ال ـب ــام ،ومـحـمــد عـبــدالـعــزيــز
الـمـسـلــم ،وعـبــدالـلـطـيــف ال ـيــاقــوت ،والـعـمــل من
تأليف عبداللطيف الياقوت وإخراج محمد فايق.
ً
يشار إلى أن إيراج شارك أخيرا في مهرجان
دبي السينمائي الدولي للمرة األولــى كمخرج
وكاتب للفيلم القصير "حاتم صديق جاسم"،
والذي يقوم أيضا ببطولته ويشاركه البطولة
نجم السوشيال ميديا أحمد حمدي والفنانة
الشابة رانيا شهاب.
والـ ـفـ ـيـ ـل ــم ي ـ ـنـ ــدرج تـ ـح ــت ت ـص ـن ـي ــف األفـ ـ ــام

أحمد إيراج
الروائية القصيرة ،ويعتبر التجربة اإلخراجية
السينمائية األولـ ــى لـلـفـنــان أحـمــد إيـ ــراج بعد
سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـع ـم ــل ك ـم ـم ـثــل وب ـعــض
التجارب فى الكتابة.
إيراج شارك بالتمثيل أخيرا في فيلم "سرب
ح ـمــام" ضـمــن مسابقة آف ــاق السينما العربية
بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته
الـ ــ ،39وهــو مستوحى مــن قصة حقيقية حول
ملحمة وطنية ،لمجموعة من المقاومة الكويتية
أثـنــاء فـتــرة الـغــزو الـعــراقــي على دولــة الكويت،
حيث تتمركز المجموعة في منزلهم الذي يتم
اكتشافه من جانب القوات العسكرية العراقية،
فتقوم بالهجوم على المنزل واالشتباك معهم

بــالــد بــابــات بسبب رفضهم لالستسالم دفاعا
عن أرضهم.
الفيلم من إخــراج رمضان خسروه ،وتأليف
لطيفة الحمود ،ورؤية وإنتاج الشيخة انتصار
ال ـع ـل ــي رئ ـي ـس ــة دار الـ ـل ــؤل ــؤة ل ــإن ـت ــاج الـفـنــي
ومؤسسة الفرقة السينمائية بالكويت ،ويشارك
فى بطولته الفنان داود حسين ،والمطرب بشار
الشطي وفاطمة الصفي ،وجمال الردهان.
وق ــد حـصــد الـفـيـلــم لـقــب أف ـضــل فـيـلــم عــربــي
وأفضل إخــراج في مهرجان دلهي السينمائي
الدولي الذي أقيم في الهند ،وذلك ضمن مسابقة
األفالم العربية.

بشرى سعيدة بالنجاح
الذي حققه «الطوفان»

توقيف المغنية المصرية
ليلى عامر بسبب كليب

أعـ ــربـ ــت ال ـف ـن ــان ــة بـ ـش ــرى عــن
سعادتها بالنجاح الكبير الذي
ح ـق ـق ــه م ـس ـل ـس ــل "ال ـ ـطـ ــوفـ ــان"،
مــؤكــدة أن كــم الجهد المبذول
ف ــي ذلـ ــك ال ـع ـم ــل ي ـس ـت ـحــق ذل ــك
الـنـجــاح ،أمــا عــن دوره ــا فأكدت
أن ـ ـهـ ــا ت ـع ـت ـب ــر دوره ـ ـ ـ ــا ظـ ـه ــورا
خاصا؛ وذلك ألنها تعاقدت فقط
على  30حلقة ،وذلك قبل إمداده
إلى  45حلقة.
أ م ـ ـ ــا ع ـ ــن م ـس ـل ـس ــل "زووو"
الــذي قامت ببطولته رمضان
الماضى ،فأكدت أنها تجربة
ج ـيــدة بالنسبة ل ـهــا ،مشيرة
إلــى أنـهــا تفكر فــي عمل جزء
ثان منه.
ٍ
يذكر أن مسلسل "الطوفان"
ع ـ ــن روايـ ـ ـ ـ ــة ف ـي ـل ــم "ال ـ ـطـ ــوفـ ــان"
للكاتب بشير الديك ،والمنتجين
ريـ ـم ــون م ـق ــار وم ـح ـمــد مـحـمــود
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ،ب ـ ـطـ ــولـ ــة ف ـت ـحــى
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــوهـ ـ ــاب وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد زاه ـ ـ ــر
وروجـيـنــا وأحـمــد بــديــر ووفــاء
ع ــام ــر وع ـب ـيــر ص ـب ــرى وآي ـتــن
ع ــام ــر وهـ ـن ــا ش ـي ـحــة وم ـح ـمــد
ع ـ ــادل وبـ ـش ــرى ون ــادي ــة رش ــاد
ورامي وحيد.
بشرى

ً
هنيدي بطال للمسلسل الكوميدي «أخالق للبيع»
عمل تلفزيوني مأخوذ عن رواية «أرض النفاق»
يعود الممثل المصري محمد
هـنـيــدي ،الـمـعــروف بخفة روحــه
وتألقه في أدوار الكوميديا ،إلى
حضن ا لــدرا مــا التلفزيونية من
خــال المسلسل الجديد المقرر
عرضه في رمضان المقبل "أخالق
للبيع".
ويمثل المسلسل عودة هنيدي
إلى شاشة التلفزيون واألضــواء
الـفـنـيــة بـعــد غ ـيــاب س ـنــوات منذ
آخ ــر عـمــل لــه فــي فـيـلــم "رم ـضــان
مبروك أبوالعلمين حمودة" عام
.2011
وي ـ ـ ـقـ ـ ــدم ه ـ ـن ـ ـيـ ــدي ش ـخ ـص ـيــة
"مسعود أبوالسعد" الذي يعجز
عن تغيير حياته حتى يكتشف
بــال ـصــدفــة م ـحــا لـبـيــع األخ ــاق
ف ـي ـت ـج ــه لـ ـ ـش ـ ــراء مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
االخ ـ ــاق الـسـيـئــة ل ــان ــدم ــاج في
الـمـجـتـمــع والـتـكـيــف مــع مــا طــرأ
ع ـل ـيــه مـ ــن ت ـغ ـي ـيــر فـ ــي ال ـ ـعـ ــادات
والتقاليد والمبادئ األصيلة.
وت ـحــدث الـمـفــارقــة مــع تــوالــي
األح ــداث حين يـعــود البطل الى
سجيته االولــى ومعدنه االصيل
والتزامه باالخالق الرفيعة.
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي
والـ ـخـ ـي ــال ــي مـ ــأخـ ــوذ عـ ــن رواي ـ ــة
"أرض النفاق" التي تم تقديمها
للسينما فــي نهاية الستينيات
بفيلم سـيـنـمــا ئــي ق ــام ببطولته
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس مــع
شويكار وسميحة أيوب .ويشارك
في بطولة العمل الفنان حسين
فهمي ،فــي حين يخرجه سامح
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز .ورش ـ ـح ـ ــت غ ـ ــادة
عــادل للبطولة النسائية لتعيد
تقديم نفس الــدور الذي جسدته
ش ــويـ ـك ــار .وانـ ـضـ ـم ــت ال ـم ـطــربــة
الـشـعـبـيــة بــوســي ألسـ ــرة الـعـمــل
ّ
وستجسد بوسي
الفني الجديد.
فــي المسلسل نفس ال ــدور الــذي
قــدم ـتــه س ـيــدة ال ـم ـســرح الـعــربــي
سميحة أيوب.

وأجرى فريق العمل تعديالت
جــذريــة على المعالجة الخاصة
بالسيناريو والحوار للمسلسل
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد .وت ـ ـش ـ ـهـ ــد األح ـ ـ ـ ـ ــداث
الـعــديــد مــن التفاصيل الجديدة
وال ـم ّـخ ـت ـل ـف ــة عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل الـ ــذي
يـصــنــف ضـمــن أفـضــل  100فيلم
بتاريخ السينما المصرية.
واألف ــام المصرية واحــدة من
الصناعات السينمائية القليلة
في العالم التي ال تزال تعتمد إلى
حد كبير على السوق المحلية في
استمرار الصناعة وانتعاشها.
وت ـت ـب ــاه ــى م ـص ــر بــرص ـيــدهــا
الثري والزاخر من أفالم ترسخت
ف ــي وج ـ ـ ــدان ال ـم ـش ــاه ــد ال ـعــربــي
ومثلت عصر السينما الذهبية
وأوج مجدها واشعاعها.
وت ـت ــزي ــن س ــاح ــة دار األوبـ ـ ــرا
الـ ـمـ ـص ــري ــة ب ـم ـل ـص ـق ــات ألف ـ ــام
خ ــال ــدة م ــن زمـ ــن الـ ـف ــن الـجـمـيــل

محمد هنيدي

وكالسيكيات السينما المصرية،
مـنـهــا "ش ـب ــاب ام ـ ــرأة" و"األرض"
و"الـ ـعـ ـم ــر ل ـح ـظ ــة" و"صـ ـ ـ ــراع فــي
الـنـيــل" و"الـسـقــا م ــات" و"شفيقة
وم ـ ـتـ ــولـ ــي" .ويـ ـنـ ـه ــل ال ـم ـس ـل ـســل
الــرمـضــانــي الـجــديــد مــن خزينة
ف ـن ـيــة راهـ ـن ــت ع ـل ــى ب ــراع ــة اداء
الممثلين وجمال الفكرة.
وي ـ ـعـ ــود الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ــوم ـي ــدي
هـ ـنـ ـي ــدي ال ـ ـ ــى درر س ـي ـن ـمــائ ـيــة
ل ـي ـص ـن ــع ال ـ ـفـ ــرق وي ـخ ـت ـل ــف عــن
بقية مــا يـعــرض على الشاشات
التلفزيونية.
وكان هنيدي تألق في فوازير
رمـ ـ ـض ـ ــان "م ـس ـل ـس ـل ـي ـك ــو" ال ـت ــي
ً
تختلف تـمــامــا عــن أفـكــار قدمت
من قبل.
وقدم هنيدي خالل الفوازير 30
شخصية من أبطال المسلسالت
العربية ،بعد أن تم تغيير الشكل
والـعـصــر ال ــذي ق ــدم فـيــه الـعـمــل،

سالي هوكينز تنتظر عرض
«انتريال بيوتي»

تشارك املمثلةسالي هوكينز
للمشاركة في فيلم "انتريال
بيوتي" من إخراجكريغ
روبرتس ،ثاني أعماله
اإلخراجية بعد "جاست جيم".
هوكينز قالت إن روبرتس
مميز جدا ،وأضافت :لقد كتب
سيناريو رائعًا بعد فترة
طويلة من االنتظار ،ونأمل أن
نبدأ التصوير في الربيع أو
الصيف املقبلني.
وكان روبرتس أثنى على أداء
هوكينز في فيلمها األخير "ذا
شيب أوف ووتر" في إحدى
املقابالت ،والذي رشحت
عنه لجائزة أفضل ممثلة في
جوائز غولدن غلوب األخير.
يشار إلى آخر أعمالها هو
فيلم (بادينغتون  )2من إخراج
بول كينج ،الذي سيعرض
في  12الجاري ،وتدور أحداث
الفيلم حول (بادينغتون)
الذى يعيش سعيد مع عائلة
براون فى إحدى الحدائق،
حيث يصبح ذا شعبية فى
مجتمعهم فيقوم بنشر
السعادة والبهجة أينما
تواجد.

ولد الديرة مع انتصار الشراح وزهرة الخرجي في إحدى المسرحيات

أحمد إيراج يعود إلى المسرح بـ «حالة وفاة»

خبريات

ليتبقى على المشاهد معرفة اسم
المنتوج الفني.
وق ــدم هنيدي خــال الحلقات
شخصيات لفنانين جذبوا العالم
الـعــربــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،منهم
السلطان سليمان ،في المسلسل
التركي "حريم السلطان" ،وكريم
فـ ــي م ـس ـل ـســل "فـ ــاط ـ ـمـ ــة" ،وأم ـي ــر
كـ ـ ـ ـ ــرارة ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل "روبـ ـ ـ ـ ــي"،
وتـ ـ ــامـ ـ ــر حـ ـسـ ـن ــي فـ ـ ــي م ـس ـل ـســل
"آدم" ،إض ــاف ــة إلـ ــى شـخـصـيــات
أخ ــرى مــن مسلسالت قــدمــت في
الدراما الرمضانية مثل "شربات
لـ ـ ـ ـ ــوز" ،و"ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار" ،و"ن ــابـ ـلـ ـي ــون
والمحروسة".
وآخ ــر فــوازيــر قــدمـهــا هنيدي
كانت مع الراحل عالء ولي الدين
وأش ــرف عـبــدالـبــاقــي ودي ـنــا عــام
 ،1997باسم "أبيض وأسود".

أوقفت النيابة
العامة املصرية
مغنية مصرية
أربعة ايام بتهمة
"التحريض على الفسق
والفجور" بعد جدل واسع
اثاره فيديوكليب نشر على
االنترنت ،على ما اعلن مصدر
قضائي الثالثاء.
وفي أواخر ديسمبر انتشر
فيديوكليب اثار ضجة عارمة
ألغنية "بص أمك" للمغنية
ليلى عامر ،التي أعلن نقيب
املوسيقيني هاني شاكر
االسبوع الفائت طردها من
النقابة في حديث لقناة "دريم
تي في".
من جانبه ،قال سمير املراغي
منتج الكليب انه كان من
املفترض أن يعرض ضمن فيلم
من إنتاجه ،لكن الرقابة على
املصنفات الفنية رفضت عرض
األغنية ،فتم عرضها دون علمه،
وفوجئ بعرض األغنية ،مؤكدا
أنه ال يعلم من قام بنشر وإذاعة
األغنية عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،وتبرأ من مسؤولية
عرضها ونشرها ،وإنتاجها
أيضا.

سنغافورة تحظر عرض
فيلم «إشعاع المقاومة»

حظرت سنغافورة عرض فيلم
وثائقي فلسطيني ،يصور
فتاة مراهقة ،حظيت مؤخرا
باهتمام إعالمي واسع ،بعد
تصويرها وهي تصفع جنديا
إسرائيليا.
وكان من املقرر عرض فيلم
"إشعاع املقاومة" والذي أخرجه
األميركي ،جيسي روبرتس في
مسرح "ذا بروجيكتور" اليوم،
كجزء من مهرجان "سنغافورة
للسينما الفلسطينية" لعام
 ،2018لكن الفيلم الذي يستمر
 59دقيقة تلقى تصنيفا "غير
مسموح به لجميع التقييمات"
من هيئة "إنفوكوم" لتطوير
االعالم ،وهو ما يحول دون
عرضه وتوزيعه في سنغافورة.
ويروي الفيلم الوثائقي قصة
فتاتني صغيرتني ،هما جنى
عياد ( 11عاما) وعهد تميمي
( 16عاما) ،اللتان نشأتا
في بلدة "النبي صالح" في
الضفة الغربية التي يحتلها
اإلسرائيليون.
ووصفت الهيئة سرد
الفيلم ،الذي تم إخراجه قبل
اعتقال تميمي بأنه "مشوه"
و"تحريضي".
وحذرت الهيئة من أن الفيلم
الوثائقي "يحرض النشطاء
على مواصلة املقاومة ضد
املعتدين املزعومني" وربما
يسبب تنافرا بني االجناس
واالديان املختلفة في
سنغافورة"( .د ب أ)

ةديرجلا

•
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سلة أخبار
واليتي :التظاهرات
من «ألطاف الله»

قال علي أكبر واليتي ،مستشار
المرشد األعلى اإليراني
علي خامنئي ،إن "طهران لن
تخضع للذل" ،مؤكدا أن "الفتن
لن تستمر ،وسيتعزز نفوذ
إيران في المنطقة" .وعلق
واليتي على االحتجاجات
ً
التي تشهدها البالد ،معتبرا
أن "األعداء قد كشفوا أوراقهم
خالل الفتنة الجديدة أسرع
ً
من فتنة عام  ،"2009مضيفا
أن "التظاهرات التي كشفت عن
الطبيعة الحقيقية لألعداء هي
من ألطاف الله".

نوبخت :لم ندفع
ً
أمواال في سورية
إيراني يحمل صورة ّ
تشبه خامنئي بزعيم «داعش» البغدادي
خالل وقفة أمام القنصلية اإليرانية في هامبورغ أمس
(أ ف ب)

أكملت حركة االحتجاجات
الشعبية التي تشهدها إيران
أسبوعها األول ،وخرج اآلالف
إلى الشوارع ،في تظاهرات
بمناطق متفرقة ليل الثالثاء-
األربعاء ،بينما تظاهر مؤيدو
النظام في عدة مناطق.

أنـ ـ ـه ـ ــت ح ـ ــرك ـ ــة االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
الـشـعـبـيــة ،ال ـتــي ت ـضــرب ع ــدة مــدن
إيرانية ،ضد األوضــاع االقتصادية
وارتفاع األسعار والفساد أسبوعها
األول ،أمــس ،برفع سقف مطالبها،
ورك ـ ــز ال ـم ـت ـظــاهــرون ع ـلــى ال ــدع ــوة
إلسقاط "نظام والية الفقيه" والمرشد
األعلى علي خامنئي.
وش ـه ــد ل ـيــل الـ ـث ــاث ــاء-األربـ ـع ــاء
م ـ ـظـ ــاهـ ــرات ل ـي ـل ـي ــة ،ج ـ ــاء أك ـب ــره ــا
بــأص ـف ـهــان ،وأدت إل ــى اشـتـبــاكــات
مع الشرطة وقوات األمن في بعض
المدن.
وفـ ــي طـ ـه ــران ،ت ــم ن ـشــر وحـ ــدات
الشرطة الخاصة في المناطق التي
شهدت اشتباكات الليلة الماضية،
وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن سـ ـي ــارات
مكافحة الشغب وهــي تــرش المياه
على المحتجين بين ساحة انقالب
"الثورة" وشارع ولي عصر.
وفــي مناطق أخ ــرى مــن طـهــران،
أظ ـه ــرت ال ـف ـيــديــوهــات المحتجين
المشتبكين م ــع قـ ــوات األمـ ــن وهــم
يهتفون بالمطالبة باالستفتاء تحت
إشراف األمم المتحدة.
وشهدت بعض المناطق ،خاصة
في مدينة خميني شهر بأصفهان،
إحــراق حــوزات علمية كداللة رمزية
تظهر م ــدى االس ـت ـيــاء مــن الماللي
الحاكمين في إيران.

الرئيس الوسطي في سلة واحدة
مع المتشددين

ً
دعما للنظام في قم أمس (أ ف ب)
رجال دين يتظاهرون
واستمرت االحتجاجات في المدن
الكبرى ،مثل طهران وأصفهان ،على
وتيرة الليالي الماضية ،لكن الوتيرة
االح ـت ـجــاج ـيــة اشـ ـت ــدت ف ــي ال ـمــدن
الصغيرة.
وفـ ــي مــدي ـنــة األهـ ـ ـ ــواز ال ـعــرب ـيــة،
جنوب غرب البالد ،تظاهر المئات
وهتفوا برحيل المرشد اإليراني علي
خامنئي .وتعرض مبنى قائم مقامية
مدينة لينجان في مقاطعة أصفهان
إلطالق رصاص.
وخـ ـ ـ ــرج آالف ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــادان ال ـت ــاب ـع ــة
ل ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز جـ ـن ــوب
الـ ـب ــاد ذات األغ ـل ـب ـيــة ال ـعــرب ـيــة،
فـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـك ــوي ــت ب ـم ـس ـي ــرات
احتجاج حــاشــدة تطالب بوقف
سـ ـي ــاس ــة الـ ـقـ ـم ــع ال ـم ـت ـب ـع ــة مــن
ق ـب ــل ال ـس ـل ـط ــات ض ــد مـطــالـبـهــم
ال ـت ــي ت ـن ــادي ب ـم ـحــاربــة الـفـســاد
و"الـ ـنـ ـظ ــام ال ــدي ـك ـت ــات ــوري" ،كما
طالبوا بــإطــاق ســراح السجناء
السياسيين.
وج ـ ـ ــاء رف ـ ــع س ـق ــف ال ـم ـطــالــب
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط أنـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ـ ـ ــن اخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء
الـ ـنـ ـظ ــام ح ـص ـي ـل ــة أكـ ـب ــر لـقـتـلــى
االحتجاجات ،مع االكتفاء بإعالن
سقوط  ،23نتيجة االضطرابات
واعتقال نحو  1000شخص.
وأع ـل ــن وزيـ ــر الـتـعـلـيــم إط ــاق
سـ ـ ـ ــراح ج ـم ـي ــع الـ ـ ـط ـ ــاب ال ــذي ــن

اعتقال أوروبي

علقت صحيفة "دي ِتلغراف" الهولندية على االحتجاجات الحالية في
إيــران ،معتبرة أن الرئيس اإليراني حسن روحاني كان على مدى سنوات
يحظى بسمعة طيبة في الغرب ،ألنه كان يسعى كإصالحي لتجاوز عزلة
بالده ،لكنه بات اآلن بالنسبة إلى الشعب اإليراني في نفس موقع المتشددين.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن الشعب اإليــرانــي نفسه كــان يراهن
على روحاني وانتخبه العام الماضي لفترة رئاسية ثانية" ،لكن
اآلالف من الناس الذين يخاطرون بحياتهم في الكثير من المناطق
وي ـخــرجــون ل ـل ـشــوارع أص ـب ـحــوا يـضـعــونــه ف ــي سـلــة واح ـ ــدة مع
الجنراالت وآيات الله ،ألنه حتى وإن كان روحاني يسعى لتحقيق
إصالحات اقتصادية ،فإن هذه اإلصالحات تقوض تماما من جانب
المؤسسة العسكرية والدينية وهي مؤسسات ترى تصدير الثورة
اإلسالمية حتى ولــو بالقوة إذا استدعى األمــر أهــم من مواجهة
معدالت التضخم وأعداد العاطلين عن العمل".

أع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد رضـ ـ ـ ــا
أب ــوال ـح ـس ــن ،وهـ ــو م ـســؤول
ق ـ ـ ـضـ ـ ــا ئـ ـ ــي ،أن ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــات
أل ـق ــت ال ـق ـبــض ع ـلــى مــواطــن
أوروبي ،خالل االحتجاجات
ال ـم ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـح ـكــومــة فــي
مدينة بروجرد غرب إيران.
وق ـ ـ ـ ــال أبـ ــوال ـ ـح ـ ـسـ ــن ،فــي
تصريح نقلته وكالة "تسنيم"
لألنباء المقربة من الحرس
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري" :اعـ ـتـ ـق ــل م ــواط ــن
أوروبي في منطقة بروجرد.
تدرب هذا الشخص على يد
أج ـهــزة مـخــابــرات أوروب ـيــة،
وكان يقود مثيري الشغب".

ت ـ ـ ــم اع ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـهـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى خ ـل ـف ـي ــة
االحـتـجــاجــات بـجــامـعــة طـهــران،
أمس.

تظاهرات مضادة
ومع اتساع حركة االحتجاجات
ال ـتــي ام ـت ــدت إل ــى  70مــدي ـنــة ،لجأ
النظام إلى تحريك تظاهرات مضادة،
ح ـي ــث ت ـج ـمــع عـ ـش ــرات اآلالف في
عــدد مــن ال ـمــدن ،مـســاء أمــس األول،
للتعبير عن دعمهم للنظام وادانــة
"االضطرابات" التي شهدتها البالد
منذ أسبوع ،والتي تخللتها أعمال
عنف دامية.
ورفع المتظاهرون الفتات تدين
"مثيري الـشـغــب" ،ورددوا هتافات
مؤيدة لمرشد الجمهورية ،وأخرى
من بينها "الموت ألميركا" و"الموت
إلسرائيل" و"الموت للمنافقين" ،في
إشــارة الــى حركة "مجاهدين خلق"
ال ـتــي تتهمها الـسـلـطــات االيــرانـيــة
بتأجيج أعمال العنف.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات
مـبــاشــرة لـمـسـيــرات ،خصوصا في
األهـ ــواز جـنــوب غ ــرب ،وأراك وسط
البالد ،وإيالم غرب ،وكرمنشاه غرب
وغرغان غرب.
وأع ـلــن قــائــد "ال ـح ــرس ال ـث ــوري"،
مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــي جـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــري ،ه ــزي ـم ــة
"خـطــة فتنة  ،"2017فــي إش ــارة إلى
االحتجاجات ،التي اندلعت في المدن
اإليــران ـيــة وخـلـفــت ع ـشــرات القتلى
والجرحى.
وق ـ ـ ــال ج ـع ـف ــري إن "األعـ ـ ـ ـ ـ ــداء ال
يمكنهم تهديد إيران عسكريا ،لذلك
يعملون على تهديدها من الناحية
الثقافية واالقتصادية والعسكرية".
وأضـ ــاف إن "أم ـيــركــا وإســرائـيــل
والسعودية أعطت األوام ــر لداعش
لـتــدخــل األراضـ ـ ــي اإلي ــران ـي ــة ،حتى
إن بعضهم دخــل كي يقوم بأعمال
تخريبية وتفجيرية".
وتــابــع" :اسـتـعــداد إي ــران األمني
هزم األعداء مرة أخرى ،ألننا لو كنا
نعيش ظروف مصر وتونس وليبيا
لكانت الخسائر ال تعوض".
وأشــار قائد الحرس إلى أن عدد
المتظاهرين كان قليال ،ولم يتجاوز
في كل إيران وفي ذروة االحتجاجات
 15ألف متظاهر.
وأكـ ـ ــد ج ـع ـف ــري أن "ال ـك ـث ـي ــر من

مثيري الشغب تــدربــوا على أيــدي
منظمة خلق ،وتم اعتقالهم".

ضغط أميركي
في غضون ذلك ،واصلت الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ض ـغ ـط ـهــا ع ـل ــى ال ـن ـظــام
اإليراني ،ووصفت اتهامات خامنئي
ل ــ"أع ــداء إيـ ــران" بالتآمر ضــد بــاده
بأنها هراء.
وق ــال ــت م ـن ــدوب ــة واش ـن ـط ــن في
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ن ـي ـكــي ه ـي ـلــي ،إن
االح ـت ـج ــاج ــات "ع ـفــويــة بــال ـكــامــل"،
وأضـ ــافـ ــت أن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ستطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس
األمن الدولي لبحث الوضع في إيران.
ووص ـف ــت ال ـم ـنــدوبــة االت ـهــامــات
اإليرانية بأنها "سخيفة" ،مضيفة:
"الشعب فــي إي ــران يصرخ مــن أجل
الـحــريــة ،ويـجــب عـلــى كــل الشعوب
المحبة للحرية أن تساند قضيته".
وتابعت" :إن الحريات المكرسة
في ميثاق األمــم المتحدة تتعرض
لهجوم في إي ــران ،وتــم بالفعل قتل
العشرات ،واعتقال مئات المحتجين".
وأردف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت" :إذا كـ ـ ـ ـ ــان تـ ــاريـ ــخ
الــديـكـتــاتــوريــة اإليــران ـيــة يمثل أي
مؤشر نسترشد بــه ،يمكننا توقع
المزيد من االنتهاكات الفظيعة في
األيام المقبلة".
وطـ ــالـ ــب الـ ـمـ ـس ــؤول فـ ــي وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة س ـت ـيــف
غولدشتاين ،طـهــران ،برفع القيود
المفروضة على خدمتي "انستغرام"
و"تـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــرام" ونـ ـص ــح ال ـم ــواط ـن ـي ــن
اإليرانيين باستخدام شبكات خاصة
افتراضية "في بي ان" لاللتفاف على
إغالق هاتين الخدمتين.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،عـلـقــت الـنــاطـقــة
باسم الخارجية الروسية ،ماريا
زاخ ـ ـ ــاروف ـ ـ ــا ،ع ـل ــى دع ـ ـ ــوة هـيـلــي
ل ـعـقــد اج ـت ـم ــاع خـ ــاص لمجلس
ّ
وذكرت
األمن حول أحداث إيران،
بعمليات قمع االحتجاجات داخل
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة نفسها ضد
حركة "احتلوا وول ستريت".

مساندة وسخرية
من جانب آخر ،أعرب الرئيس
التركي رجب طيب إردوغــان عن
مساندة بالده لـ"استقرار إيران"،

شروط إلعادة «تلغرام»
قال وزير االتصاالت اإليراني محمد جواد آذري جهرمي ،إن حكومته
لن ترفع الحجب الذي فرضته على "تلغرام" ،الذي يستخدمه أكثر من 25
مليون ايراني ،إال إذا تمت إزالة المحتوى "اإلرهابي" منه.
وطالب آذري جهرمي "تلغرام" ،األحــد ،بإزالة قناة "آمــد نيوز" التي
لديها  1.4مليون متابع ،مشيرا إلى أنها تحرض على "انتفاضة مسلحة".
وأزال التطبيق "آمد نيوز" ،إال أن رئيسه بافيل دوروف رفض حظر
قنوات أخرى لم تدع إلى العنف مثل "صداي مردم".
ً
ً
وكان جهرمي ،أصغر وزير إيراني ( 36عاما) ،عبر سابقا عن رفضه
فرض أي رقابة على اإلنترنت.
ف ــي اتـ ـص ــال هــات ـفــي م ــع نـظـيــره
اإليراني حسن روحاني.
وق ـ ـ ــال إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ل ــروح ــان ــي إن
أنقرة تولي أهمية لـ"حماية السالم
االجتماعي واالستقرار في إيــران".
وأعرب روحاني عن شكره إلردوغان،
مضيفا أن االحتجاجات ستنتهي
"خالل بضعة أيام".
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ه ــاج ــم وزي ــر
الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو داعمي االحتجاجات ،وقال إن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو والرئيس األميركي يدعمان
ال ـت ـظــاهــرات الـمـنــاهـضــة للحكومة
ً
في إيران ،معتبرا أن تركيا تعارض
التدخل الخارجي في إيران.
وأثـ ـ ـ ــار ال ـم ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي من
االضطرابات ،الــذي تضمن سلسلة
من تغريدات للرئيس دونالد ترامب،
ردود ف ـع ــل غ ــاض ـب ــة مـ ــن ال ـق ـي ــادة
اإليرانية.
وات ـه ـمــت مـجـمــوعــة م ــن ال ـنــواب
اإلص ــاحـ ـيـ ـي ــن وال ـم ـع ـت ــدل ـي ــن فــي
البرلمان اإليراني الواليات المتحدة
بمحاولة استغالل الوضع في البالد.

حذر أوروبي
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،اتـسـمــت ردود
ال ـف ـعــل األوروب ـ ـيـ ــة ت ـج ــاه األح ـ ــداث
في إي ــران بالحذر ،إذ أبلغ الرئيس
الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره
اإليراني ،خالل مكالمة هاتفية ،مساء
أمس األول" ،قلقه حيال عدد الضحايا
ً
الذي سقطوا خالل التظاهرات" ،داعيا
إلى "ضبط النفس والتهدئة".
وش ـج ــع م ــاك ــرون

روحاني الخاسر األكبر من االحتجاجات
يقول مسؤولون كبار بالحكومة اإليرانية إن السلطات تشعر
بــالـقـلــق خـشـيــة أن ت ـقــوض االض ـط ــراب ــات ال ـتــي تـجـتــاح الـبــاد
ً
المؤسسة الدينية وتريد القضاء على االحتجاجات سريعا.
ً
وال يرى أحد يذكر من المطلعين أن االضطرابات تمثل تهديدا
وجوديا لتلك القيادة التي تحكم إيران منذ الثورة اإلسالمية
في عام  1979ويسيطر عليها حاليا المرشد األعلى آية الله علي
خامنئي الــذي يملك السلطة المطلقة في نظام الحكم الديني
والجمهوري في إيران ،ويقولون إن الخاسر األكبر سيكون على
األرجح الرئيس حسن روحاني وهو األكثر ارتباطا بالسياسات
االقتصادية للبالد.

رئيس ضعيف
وقــال المحلل السياسي حامد فرحوشيان" :بالطبع سوف
تتقلص سلطة روحاني وحكومته بعد ذلك ،خاصة أن سياسته
االقتصادية تعرضت النتقادات أثناء االضطرابات".
وأض ــاف" :سيكون رئيسا ضعيفا جــدا وستكون لخامنئي
سلطة أكبر".

أزمة شرعية
وقال مسؤول كبير قريب من روحاني طالبا عدم الكشف عن
اسمه نظرا لحساسية القضية "استمرار االحتجاجات سيؤدي
إلى أزمة تتعلق بالشرعية".
وأض ـ ــاف" :ال ـن ــاس لـهــم مـطــالــب اقـتـصــاديــة ينبغي بالطبع
التعامل معها بجدية ،ينبغي للمؤسسة بالطبع أن تستمع إلى

الناس ،لكن كل هذا يمكن مناقشته في أجواء هادئة".
وقال مسؤول إيراني سابق ينتمي إلى المعسكر اإلصالحي
"لــم تـحــاول ق ــوات األم ــن حتى اآلن منع الـمـظــاهــرات ،لكن هذا
سيتغير إذ دعا خامنئي إلى إنهاء احتجاجات الشوارع وتحدى
المتظاهرون دعوته".
وحـتــى إذا تــم قـمــع االض ـطــرابــات ،مــن المستبعد أن تتبدد
مطالب عـشــرات اآلالف مــن شباب الطبقة العاملة الغاضبين
الذين نزلوا إلى الشوارع.
وقال مسؤول أميركي يتابع التطورات إن المحتجين ليست
لديهم فرصة تذكر لإلطاحة بالقيادات الدينية التي ما زالت
تسيطر على ما يبدو على الجيش والشرطة وقوات األمن ولن
تتردد في استخدامهم.
وروحــانــي ،الــذي انتخب في عام  ،2013أكثر عرضة للمخاطر.
وق ــال م ـســؤول إي ــران ــي ثــالــث "سـلـطـتــه م ـح ــدودة فــي ن ـظــام الحكم
اإليراني .االستياء الشعبي في ازدياد الناس يفقدون الثقة في نظام
المؤسسة .القادة يدركون جيدا هذه الحقيقة وعواقبها الخطيرة".
ويـخـشــى مـســؤولــون أمـيــركـيــون أن تـكــون النتيجة األرج ــح
لــاحـتـجــاجــات هــي تـقــويــض الـثـقــة فـيـمــا وص ـفــه أحــدهــم بأنه
"نموذج االعتدال" الذي يمثله روحاني وحملة أشد قسوة من
جانب السلطات الدينية.
وقال مسؤول أميركي ثان طلب عدم الكشف عن اسمه "السؤال
مفتوح عما إذا كــان روحاني في أي وقــت مضى اعتزم الوفاء
بــأي من وع ــوده ،لكنه لم يحقق شيئا والسيما على الصعيد
االقتصادي وهو ما يعني أنه ال يملك أي دعم شعبي".

وأضاف" :من المرجح أن يكون أحد الضحايا،
حتى وإن لم يكن ذلك على الفور".
وألقى روحاني باللوم على سلفه وعلى الواليات
المتحدة في المشكالت االقتصادية.
غير أن حكومته تراجعت أيضا عن زي ــادات كانت
مــزمـعــة فــي أس ـعــار ال ــوق ــود ووعـ ــدت بـتــوفـيــر مــزيــد من
الوظائف.
ورب ـمــا ي ـكــون روح ــان ــي بـحــاجــة إلن ـفــاق مــزيــد من
األمــوال لخلق وظائف من أجل تهدئة االستياء وقد
يجازف أيضا باستعداء أصحاب نفوذ أقوياء إذا ما
حاول التصدي لما يتردد عن الفساد.
وأجج ضعف موقفه واالنقسامات العميقة في هرم السلطة
في إيــران الشكوك لــدى بعض المتعاطفين معه أن خصومه
المحافظين ربما لعبوا دورا في األزمة.
وقــال سعيد ليالز المحلل السياسي المقرب مــن الحركة
المؤيدة لإلصالح "لقد كان انقالبا على روحاني وإنجازاته كان
الهدف هو النيل من روحاني".
لكن مسؤوال رابعا في طهران قال إن االحتجاجات التي اجتاحت
البالد وحدت قيادة إيران.
وقال المسؤول "في المرحلة الحالية ليس مهما ما إذا كان فصيل
سياسي قد بدأ االضطرابات إللحاق الضرر بالجماعة المنافسة"،
وأضاف" :لقد خطف أعداؤنا االحتجاجات ،ولهذا اتحدت جميع
الفصائل من أجل حماية الجمهورية اإلسالمية".
(دبي ـ ـ رويترز)

نظيره على "وجوب احترام الحريات
األس ــاسـ ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا حــريـتــي
التعبير والتظاهر".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ذك ـ ــر ال ـت ـل ـفــزيــون
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي أن روح ـ ــان ـ ــي ط ـل ــب مــن
ماكرون اتخاذ إجراءات ضد أنشطة
"مجموعة إرهابية" إيرانية موجودة
ف ــي فــرنـســا وضــال ـعــة ف ــي رأيـ ــه في
التظاهرات األخيرة .في إشــارة إلى
منظمة "مجاهدي خلق".
ووصــف الرئيس اإليراني بالده
بأنها "ديمقراطية ح ــرة" ،وق ــال إن
حكومته لن تسمح بالشغب وأعمال
العنف وستتصدى لها.
وفـ ــي ب ــروك ـس ــل ،أع ــرب ــت وزيـ ــرة
خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا
موغيريني عــن أسفها لـ"الخسارة
غير المقبولة في األرواح البشرية"،
م ـن ــاش ــدة "كـ ــل األطـ ـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة"
االمتناع عن "اي أعمال عنف".
وفــي بــرلـيــن ،قــالــت المتحدثة
باسم الحكومة أولريكه ديمر إن
بــادهــا تـتــابــع بـقـلــق الـتـطــورات
فـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا أكـ ـ ـ ـ ــدت أن
ال ـم ـت ـظــاهــريــن ال ــذي ــن يـحـتـجــون
ع ـلــى ال ـص ـع ــوب ــات االق ـت ـصــاديــة
يستحقون االحترام.
وحثت الحكومة اإليرانية على بدء
حوار مع المحتجين والتعامل بشكل
مالئم مع من يلجأ من المحتجين
إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـن ــف ،م ـض ـي ـفــة أن بــرل ـيــن
راعتها تقارير عن سقوط قتلى في
االحتجاجات.
وأشارت تقارير إلى تأجيل زيارة
وزير الخارجية الفرنسي جون إيف
لــودريــان إلــى طـهــران ،والـتــي كانت
مقررة األسبوع الجاري.

في رد على الشعار الذي أطلقه
المحتجون االيرانيون ،ودعوا
فيه الى الخروج من سورية
بدال من انفاق اموال الشعب
االيراني هناك لدعم طرف من
االطراف ،قال المتحدث باسم
الحكومة االيرانية محمد باقر
َّ
نوبخت ،إن "مساعدات إيران
بهدف مكافحة اإلرهاب في
سورية ،اقتصرت على التعاون
ً
االستشاري فحسب" ،مضيفا
أن "الحكومة السورية هي من
ّ
تسدد نفقات هذه الحرب".

معارضون :ال عالقة
لـ «خلق» بالتظاهرات

أكد معارضون إيرانيون على
وسائل التواصل االجتماعي في
صفحات مؤيدة لالحتجاجات،
انه ال عالقة مهمة تربط بين
االحتجاجات االخيرة ومنظمة
"مجاهدي خلق" ،معتبرين
أن النظام اإليراني يحاول
نزع الشرعية عن التظاهرات
عبر نسبتها إلى "خلق" ،التي
اكتسبت سمعة سيئة في إيران
بسبب تبنيها للعمل العسكري
ضد النظام اإلسالمي في
ثمانينيات القرن الماضي مما
أدى الى وقوع ضحايا أبرياء.

ُ
سقط
المالكي :إيران ست ِ
المخططات الخارجية

قال نائب رئيس الجمهورية
نوري المالكي" :كلنا ثقة بأن
ُ
الجمهورية االسالمية ستس ِقط
كل المخططات الخارجية
بتالحم شعبي وقيادة حكيمة
ممثلة باإلمام الخامنئي".

ِّ
روس :ما يحصل يذكر
بسقوط الشاه

أشار دينيس روس ،مساعد
الرئيس األميركي السابق،
باراك أوباما ،لشؤون الشرق
األوسط ،الى "نقطة جديرة
بالمالحظة" في التظاهرات
بإيران و"هي أن انتشار
التظاهرات يدل على أنها
تضم تجمعات ليست منتمية
بالضرورة إلى النخبة
التي تقطن المدن الكبرى،
ولذلك فإن هذه التظاهرات
ّ
تذكر النظام الحالي كثيرا
بالتحركات التي أدت إلى
إسقاط الشاه.
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الفلسطينيون يرفضون تهديدات ترامب بقطع المساعدات
• الرئيس األميركي :أبعدنا ملف القدس عن الطاولة • سقوط فلسطيني في رام الله
ّ
هدد الرئيس األميركي دونالد
ترامب بوقف المساعدة
المالية السنوية إلى ًالسلطة
الفلسطينية ،متهما إياها
برفض التفاوض على اتفاق
سالم مع إسرائيل ،في حين
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية
أن «مدينة القدس ومقدساتها
ليست للبيع ال بالذهب وال
بالفضة» ،مشيرة إلى أنها «لن
تخضع لالبتزاز».

عـلــى خلفية أزم ــة الـتــوتــر التي
سببها اعتراف واشنطن بالقدس
عاصمة إلســرائـيــل ،ل ـ ّـوح الرئيس
دونالد ترامب ،بقطع المساعدات
عن الفلسطينيين ،قائال إنهم «لم
ي ـ ـعـ ــودوا م ـس ـت ـعــديــن ل ـم ـحــادثــات
السالم».
وقال ترامب في تغريدة نشرها
على «تويتر»« :لقد أبعدنا القدس،
أصعب جــزء من المفاوضات ،عن
الـطــاولــة ،لكن إسرائيل فــي مقابل
ذلك عليها أن تدفع الكثير» .وأثار
ً
هذا القول غموضا لدى المراقبين،
خ ـص ــوص ــا ان م ـس ــؤول ــي االدارة
قــالــوا سابقا ان الــوضــع النهائي
للقدس لن يحدد اال بالتفاوض بين
اسرائيل والفلسطينيين.
وأضـ ـ ــاف ت ــرام ــب« :ن ـح ــن نــدفــع
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن م ـ ـئـ ــات مــاي ـيــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات س ـن ــوي ــا وال نـحـصــل
منهم عـلــى اي تـقــديــر او اح ـتــرام،
ه ــم ال يـ ــريـ ــدون ح ـت ــى ال ـت ـف ــاوض
عـلــى مـعــاهــدة س ــام مــع إســرائـيــل
( )....مادام الفلسطينيون ما عادوا
ي ــري ــدون ال ـت ـفــاوض عـلــى ال ـســام،
لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم
أيا من هذه المدفوعات المستقبلية
الضخمة؟».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،قــالــت المندوبة
ّ
األميركية في األمم المتحدة نيكي
هيلي إن تــرامــب «سـيــوقــف الدعم
الـ ــذي ت ـقــدمــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ل ــوك ــال ــة األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـغــوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(أونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا)  ،وإن ذلـ ـ ـ ــك م ــرت ـب ــط
بـعــودة الفلسطينيين إلــى طاولة
المفاوضات».

أبو ردينة

اإلدارة
األميركية لم
تبلغ «األونروا»
بأي تغير
في التمويل
األميركي
للوكالة

كريس جانيس

ورفضت الرئاسة الفلسطينية،
أمس ،تهديدات ترامب .وقال الناطق
باسم الرئاسة نبيل أبوردينة إن
«مدينة القدس ومقدساتها ليست
لـلـبـيــع ال بــالــذهــب وال بــالـفـضــة»،
ً
م ـض ـي ـف ــا أن «الـ ـ ـس ـ ــام ال ـح ـق ـي ـقــي
والمفاوضات يقومان على أساس
ً
الشرعية العربية والدولية وصوال
إلـ ــى إق ــام ــة ال ــدول ــة الفلسطينية
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة وعــاص ـم ـت ـهــا ال ـق ــدس
الشرقية».
وأك ـ ــد أنـ ــه إذا ك ــان ــت ال ــوالي ــات
المتحدة حريصة على مصالحها
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط؛ «ف ـع ـل ـي ـهــا
أن ت ـل ـت ــزم ب ـم ـب ــادئ ومــرج ـع ـيــات
مجلس األم ــن والـجـمـعـيــة العامة
لألمم المتحدة ،وإال فإن الواليات

عشراوي
م ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،ذك ـ ـ ـ ـ ــرت حـ ـن ــان
عشراوي ،عضو اللجنة التنفيذية
لـمـنـظـمــة ال ـت ـح ــري ــر ،أن «ال ـح ـقــوق
الفلسطينية ليست للبيع ،وقيام
ترامب باالعتراف بالقدس المحتلة
عاصمة إلسرائيل ال يشكل انتهاكا
ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي ف ـح ـســب ،ولـكــن
تدميرا شــامــا ألســس ومتطلبات
السالم».
وقــالــت ع ـش ــراوي« :ل ــن نخضع
لالبتزاز ،لقد أفشل الرئيس ترامب
س ـع ـي ـنــا ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـس ــام
والـ ـح ــري ــة والـ ـع ــدال ــة ،واآلن يـقــوم
بلومنا والتهديد بمعاقبتنا على
نتائج سياساته المتهورة وغير
المسؤولة!».

«حماس»
وفي السياق ،اعتبرت «حماس»
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات «ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازا س ـيــاس ـيــا
رخيصا».
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـحــركــة
ف ــوزي بــرهــوم إن تـلــك الـتـهــديــدات
«تعكس السلوك األميركي الهمجي
وغ ـيــر األخ ــاق ــي ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
عدالة القضية الفلسطينية وحقوق
الشعب الفلسطيني».
وأضاف برهوم أن «ذلك يتطلب
م ـ ــزي ـ ــدا م ـ ــن ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة وت ـص ـل ـي ــب
المواقف الفلسطينية في مواجهة
هــذه الضغوط والسياسات وعــدم

االستجابة لها» ،داعيا إلى المزيد
مــن الـمــواقــف العربية واإلسالمية
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ــداع ـ ـ ـمـ ـ ــة ل ـل ـح ـق ــوق
الفلسطينية والمناهضة للسلوك
األميركي واإلسرائيلي.

انتحاري يقتل  11بهجوم
على مسجد في نيجيريا

ترحيب إسرائيلي
في المقابل ،رحبت وزيرة الثقافة
اإلسرائيلية ميري ريغيف ،العضو
في حزب ليكود ،بتعليقات ترامب
وقالت« :أنا راضية جدا .ترامب يقول
إن الوقت حان لوقف ترديد كلمات
اإلطراء على الفلسطينيين».
ل ـ ـكـ ــن تـ ـسـ ـيـ ـب ــي لـ ـيـ ـفـ ـن ــي ،وهـ ــي
س ـي ــاس ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ـع ــارضــة
ومفاوضة سالم سابقة ،قالت إن أي
«حكومة إسرائيلية جادة ومسؤولة
يتعين عليها أن تبلغ ترامب بهدوء
أنــه سيكون مــن مصلحة إسرائيل
منع وق ــوع أزم ــة إنسانية فــي غزة
واالستمرار في تمويل قوات األمن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــاون مــع
إسرائيل».
وأم ـ ــس األول ،دان ـ ــت الـحـكــومــة
االردنية اقرار البرلمان االسرائيلي
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ـ ــانـ ـ ــون يـ ـصـ ـع ــب ع ـلــى
أي ح ـك ــوم ــة اس ــرائ ـي ـل ـي ــة تـسـلـيــم
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن اجـ ـ ــزاء م ــن مــديـنــة
ال ـق ــدس ف ــي اطـ ــار اي ات ـف ــاق ســام
مستقبال ،مؤكدة ان «الحل الوحيد
للصراع الفلسطيني االسرائيلي هو
حل الدولتين».
وأفاد تقرير أعدته خدمة أبحاث
الكونغرس األميركي في ديسمبر
 2016للعرض على الكونغرس أن
الدعم االقتصادي األميركي السنوي

للضفة الغربية وقطاع غزة بلغ في
المتوسط نحو  400مليون دوالر
منذ سنة  2008المالية.
وي ــوج ــه أغ ـلــب ه ــذا الـمـبـلــغ إلــى
مشروعات مساعدة تديرها الوكالة
األميركية للتنمية الدولية ويوجه
بقية المبلغ إلى دعم الموازنة العامة
للسلطة الفلسطينية ا ل ـتــي تدير
حكما ذاتيا مـحــدودا في األراضــي
الفلسطينية بموجب اتفاقات السالم
ال ـمــرح ـل ـيــة .وأع ـل ــن ال ـنــاطــق بــاســم
«أونـ ــروا» كــريــس جانيس« :اإلدارة
األميركية لم تبلغ االونروا بأي تغير
في التمويل األميركي للوكالة».

يذكر أن الواليات المتحدة تعد
أك ـبــر مــانــح لـ ـ «األون ـ ـ ـ ــروا» ،وقــدمــت
تعهدات بنحو  370مليون دوالر
حتى .2016
ولقي ،أمــس ،الفلسطيني فراس
ال ـت ـم ـي ـم ــي ( 17ع ـ ــام ـ ــا) م ـص ــرع ــه
برصاص الجيش اإلسرائيلي في
قرية ديــر نظام شمال رام الله في
الضفة الغربية.
وأعـ ـل ــن رئ ـي ــس ه ـي ـئــة ال ـش ــؤون
المدنية فــي السلطة الفلسطينية
حسين الـشـيــخ ،أم ــس ،أن السلطة
طلبت رسميا مــن إســرائـيــل إعــادة
زيادة كميات التيار الكهربائي التي

ت ــزود بـهــا قـطــاع غ ــزة بـعــد ثمانية
أشهر من تقليصها.
وقـ ـ ــال« :ت ـقــدم ـنــا بـطـلــب رسـمــي
إلــى السلطات اإلسرائيلية إلعــادة
الـ 50ميغاواط من خطوط الكهرباء
المغذية لغزة عما كــان معموال به
سابقا في القطاع».
م ــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس الـ ــوزراء
رامـ ـ ـ ــي الـ ـحـ ـم ــدالـ ـل ــه ،إن «م ـج ـلــس
ال ـ ــوزراء ق ــرر الـمــوافـقــة عـلــى إع ــادة
الـ 50ميغاواط من خطوط الكهرباء
المغذية للقطاع».
(عواصم  -وكاالت)

ّ
المعارضة السورية تتقدم شرق دمشق ترامب لزعيم كوريا الشمالية :لدي زر نووي أكبر
مقتل طيارين روسيين بتحطم مروحية في حماة
ً
ً
مع إحــرازهــا تقدما كبيرا خــال المعارك الدائرة
شـ ــرق ال ـعــاص ـمــة دم ـش ــق وس ـي ـطــرت ـهــا ع ـلــى مــركــز
انـطــاق الحافالت الرئيسي ،ووصولها إلــى مبنى
المخابرات الجوية ،دعت المعارضة السورية أمس
عناصر ال ـقــوات الحكومية الـمـحــاصــرة فــي مباني
إدارة المركبات بمدينة حرستا إلى تسليم انفسهم.
ودعا رئيس اللجنة الشرعية في حرستا الشيخ
صهيب الرئيس ،الجنود المحاصرين والبالغ عددهم
أكثر من  ،300الى االستسالم لمبادلتهم مع اسرى في
«أقبية النظام المجرم».
ووفق قائد عسكري في غرفة عمليات المعارضة،
ف ــإن  11عـنـصـ ًـرا مــن ال ـق ــوات الـ ُـم ـحـ َ
ـاصــرة فــي إدارة
المركبات تم أسرهم وقتل أكثر من  13بينهم العميد
إبراهيم يونس ،وحسين قاسم نصرالله من مقاتلي
حزب الله اللبناني.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر مــوال ـيــة لـلـحـكــومــة مـقـتــل ثــاثــة
جنراالت برتبة عميد في الحرس الجمهوري خالل
األيام القليلة الماضية.
وص ـعــدت ق ــوات الــرئـيــس بـشــار األس ــد ،مدعومة
بسالح الجو الروسي القصف بالضواحي الشرقية
مع استعدادها لمحاولة كسر حصار إدارة المركبات.
وف ــي ال ـش ـمــال ال ـغــربــي يـنـسـحــب مـسـلـحــون ،من

اإلسالميين وفصائل من الجيش السوري الحر ،من
مزيد من القرى التي يسيطر عليها الجيش في جنوب
محافظة إدلب وريف حماة الشرقي المجاور.
وتصاعدت الضربات في األسبوع الماضي على
هذه الجبهة الكبيرة ،وسيطر النظام وحلفاؤه على 50
قرية على األقل في حملتهم على آخر محافظة كبيرة
في أيدي المعارضة المسلحة والمتاخمة لتركيا.
ودفعت الضربات الكثيفة للقوات الجوية الروسية
وال ـس ــوري ــة ع ـش ــرات اآلالف م ــن ال ـقــروي ـيــن ف ــي تلك
المناطق للفرار إلى األمان النسبي في الجزء الشمالي
من محافظة إدلب قرب الحدود التركية ،حيث أقامت
كثير من األسر خياما مؤقتة على الطرق الرئيسية
واألراضي الزراعية.
في هذه األثناء ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس
عن تحطم إحــدى مروحياتها ليلة رأس السنة في
سورية جراء عطل تقني ،ما أسفر عن مقتل طيارين
كانا على متنها .ونقلت وكــاالت األنباء عن الــوزارة
قولها إن المروحية العسكرية من طــراز «ام آي»-24
كانت متوجهة إلــى حماه عندما تحطمت ،مؤكدة
عدم وجــود إطــاق نار من األرض حينها .وأضافت
أن خبيرا تقنيا أصيب كذلك بجروح جراء الحادثة.
(عواصم -وكاالت)

الجبوري :ال موعد
ً
رسميا لالنتخابات

في تصريح مثير للجدل،
قال رئيس البرلمان العراقي
سليم الجبوري أمس ،إنه ليس
هناك موعد رسمي إلجراء
االنتخابات التشريعية المقبلة،
ً
مشككا بصحة قرار الحكومة
تحديد يوم  19مايو إلجرائها.
وقال الجبوري ،إنه «ليس
ً
هناك نية إطالقا بشكل رسمي
للتلكؤ أو التأخر في إجراء
االنتخابات» لكنه أضاف
أن «أي عملية انتخابية لها
مستلزمات أساسية منها فني
مرتبط بالمفوضية واآلخر
بالحفاظ على نزاهة وحيادية
العملية ونتائجها».

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل اجتماع
(إي بي آي)
الحكومة األسبوعي في القدس أمس
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة تـ ــدفـ ــع ال ـم ـن ـط ـق ــة إل ــى
الهاوية».

سلة أخبار

قال مسؤوالن عسكريان في
ً
ً
نيجيريا ،إن مهاجما انتحاريا
ً
قتل  11شخصا في هجوم
على مسجد في بلدة جامبورو
بوالية بورنو شمال شرق
نيجيريا ،إذ يتركز الصراع مع
جماعة بوكو حرام اإلسالمية
المتشددة ،وأضافا أنهما كانا
في طريقهما ألداء صالة الفجر
عندما سمعا صوت انفجار
عال داخل المسجد».
وأوضحا أن «المسجد دمر
واحترق ،وبعد ساعات رأينا
 11جثة وبإضافة االنتحاري
يصبح عدد القتلى اإلجمالي
ً
 12قتيال» .ولم تعلن أي جهة
مسؤوليتها عن الهجوم
الذي يحمل بصمات بوكو
حرام التي عادة ما تستخدم
مهاجمين انتحاريين أغلبهم
من النساء والفتيات في
مهاجمة أماكن عامة مزدحمة
مثل المساجد واألسواق.

«قوات حفتر» تنفي
نبش قبر زعيم «السنوسية»

بيونغ يانغ تعيد العمل بخط االتصال الساخن مع الجنوب
فــي أحــدث نوبة تــراشــق لفظي
بين زعيمي دولتين نوويتين ،قال
الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ً
ردا ع ـلــى إعـ ــان ن ـظ ـيــره ال ـك ــوري
الـشـمــالــي كـيــم جــونــغ أون أخـيــرا
ً
ً
بأنه يملك زرا نوويا على مكتبه،
إنه هو اآلخر لديه زر نووي ،لكنه
«أك ـب ــر وأق ـ ــوى ب ـك ـث ـيــر» م ـمــا لــدى
غريمه.
ونـ ـش ــر تـ ــرامـ ــب تـ ـغ ــري ــدة عـبــر
حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي «تــويـتــر»ن أم ــس ،قال
فيها إن «الزعيم الكوري الشمالي
قال إن الــزر النووي موجود على
مكتبه فــي كــل األوق ـ ــات» .أض ــاف:
َ
«هل من أحد في نظامه المستنزف
ً
الـ ــذي ي ـت ـضــور ج ــوع ــا أن يـخـبــره
ً ً
مــن فضلكم أنني أملك أيـضــا زرا
ً
ً
نوويا ،لكنه أكبر وأقوى كثيرا من
زره ،وزري يعمل».
وك ـ ـ ـ ــان كـ ـي ــم ق ـ ـ ــال ف ـ ــي خ ـط ــاب
تلفزيوني لمناسبة رأس السنة
ال ـج ــدي ــدة االث ـن ـي ــن ال ـم ــاض ــي ،إن
«الــواليــات المتحدة بأسرها تقع

مــوظــف ك ــوري جـنــوبــي يـتــواصــل عـلــى ال ـخــط الـمـبــاشــر مع
(إي بي أيه)
			
الشمال أمس
فـ ــي م ــرم ــى أس ـل ـح ـت ـن ــا الـ ـن ــووي ــة
ً
والزر النووي دائما على مكتبي،
ً
وه ــذا واق ــع ولـيــس ت ـهــديــدا» ،وإن
برنامجه الصاروخي النووي قد
اكتمل بنجاح.
في غضون ذلــك ،أعلنت كوريا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،أنـ ـ ـه ـ ــا فـ ـتـ ـح ــت خــط
االت ـصــال بـيــن الـكــوريـتـيــن ،أمــس،

غ ــداة اق ـتــراح سـيــول إج ــراء حــوار
على مستوى عال بين البلدين.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ص ــرح رئيس
اللجنة الكورية الشمالية إلعــادة
ال ـت ــوح ـي ــد ال ـس ـل ـم ـيــة ل ـك ــوري ــا ري
ســون-غــوون للتلفزيون الرسمي
ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ب ـ ــأن ال ــزع ـي ــم
ال ـ ـك ـ ــوري الـ ـشـ ـم ــال ــي كـ ـي ــم ج ــون ــغ

أون «رح ــب» بــالــدعــم ،الــذي قدمته
ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة الق ـت ــراح ــه في
ش ــأن ال ـس ــام .وقـ ــال نــاطــق بــاســم
وزارة التوحيد الكورية الجنوبية،
إن الـتـلـفــزيــون الــرس ـمــي «لـكــوريــا
الشمالية ،قال إن الشمال فتح قناة
االتصال مع الجنوب اليوم (أمس)».
ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء الـكــوريــة
الجنوبية (يونهاب) عن ري قوله:
ً
«طبقا لـقــرار مــن القيادة سنعيد
فتح االتصال مع كوريا الجنوبية
بصدق ووفاء».
زع ـي ــم ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة يــأمــر
ب ـف ـتــح خ ــط س ــاخ ــن ح ـ ـ ــدودي مــع
الجنوب إلجراء محادثات.
فــي الـمـقــابــل ،أعـلـنــت الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ان ـهــا
سـتـبـقــي ع ـلــى «ج ـم ـيــع ال ـخ ـيــارات
مطروحة على طاولة المفاوضات»
في التعامل مع كوريا الشمالية في
إط ــار الـمـحــادثــات المحتملة بين
الكوريتين حول برنامج األسلحة
الباليستية في بيونغ يانغ.
(واشنطن ،سيول  -وكاالت)

نفت قوات خليفة حفتر،
التابعة لمجلس النواب الليبي
المنعقد في مدينة طبرق،
أمس ،صلتها بواقعة نبش قبر
والد ملك ليبيا الراحل ،إدريس
السنوسي في مدينة الكفرة.
وتناقل نشطاء على مواقع
التواصل االجتماعي ،يوم
الجمعة الماضي ،صورا
لضريح زعيم الحركة
السنوسية( ،حركة إسالمية
كانت تقود البالد قبل
االستقالل) ،اإلمام محمد
المهدي بن محمد بن علي
السنوسي ،وقد تعرض لنبش
ما بداخله.
من جهته ،دعا رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني ،فائز السراج ،النائب
العام والجهات األمنية
المختصة إلى تحريك دعوى
جنائية في الواقعة ،واصفا هذا
الفعل بـ«الهمجي».

لبنان :السفير السعودي يجول على الرؤساء الثالثة
بيروت يمنح أصحاب األمالك الخليجيين حق كفالة عمالهم

جـنــديــان لبنانيان يــزيــان حــواجــز مــن أم ــام الـبــرلـمــان بعد
(رويترز)
			
توجيهات من بري أمس

بـعــد أي ــام مــن مــواف ـقــة المملكة
ً
عـلــى تعيين ف ــوزي ك ـبــارة سـفـيــرا
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،سـ ـل ــم ال ـس ـف ـي ــر
السعودي الجديد إلى لبنان وليد
اليعقوب ،أمس ،أوراق اعتماده إلى
الرئيس ميشال عون.
وزار ال ـي ـع ـق ــوب أمـ ـ ــس ،رئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري فــي
منزله بعين التينة ،وصـ ّـرح خالل
مغادرته بأن «الزيارة للرئيس بري
بــروتــوكــول ـيــة ،وت ـف ــاء ل ــوا بالخير
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدوه» .وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ـ ــق زار
الـيـعـقــوب رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ــي ح ـيــن
استقبل الحريري ،سفيرة الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة الـ ـي ــزابـ ـي ــت ريـ ـتـ ـش ــارد
ال ـ ـتـ ــي هـ ـن ــأت ــه بـ ــاألع ـ ـيـ ــاد وب ـح ـثــا
آخ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات وال ـ ـعـ ــاقـ ــات

الثنائية بين البلدين ،نقل نــواب
ع ــن رئ ـي ــس ال ـب ــرل ـم ــان ب ـعــد «ل ـقــاء
األرب ـ ـع ـ ــاء الـ ـنـ ـي ــاب ــي» ،أن ـ ــه «شـ ــدد
على ان مــوضــوع منح االقدميات
دسـ ـ ـت ـ ــوري وقـ ــانـ ــونـ ــي ،ولـ ـ ــم نـكــن
بحاجة لتحويل هذا الموضوع الى
مشكلة سياسية» ،وقــال« :نأسف،
ألن العالقة كانت ممتازة مع فخامة
الرئيس قبل إيجاد هذه المشكلة».
إلى ذلك ،أعطى بري توجيهاته
ل ـف ـتــح ك ــل م ـنــافــذ م ـح ـيــط مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ل ـل ـم ـشــاة ك ـم ــا كـ ــان عـلـيــه
ال ــوض ــع ق ـبــل االج ـ ـ ـ ــراءات االمـنـيــة
االخيرة ،وتمنى أن يعود أصحاب
الـمــؤسـســات الـتـجــاريــة والمطاعم
وال ـف ـنــادق والـمـكــاتــب إل ــى مــزاولــة
أعمالهم.
وأك ــد ب ــري ف ــي رس ــال ــة ّ
وجـهـهــا
الى اللبنانيين« ،أن لبنان استعاد

عافيته وتجاوز المحنة التي كانت
ق ــائ ـم ــة ب ـف ـضــل وح ــدت ــه الــوط ـن ـيــة
وتماسكه ،وهذا ما يؤكد االستقرار
الـنـقــدي واألم ـن ــي» ،مـشـيــرا ال ــى ان
«خطوة مجلس النواب القادمة هي
الـتــركـيــز عـلــى الـقــوانـيــن المتعلقة
ّ
والبر».
باستخراجالنفط من البحر
ولفت الــى أن «اللجنة النيابية
المختصة تدرس سلسلة اقتراحات
ق ــوان ـي ــن أبـ ــرزهـ ــا ،ح ـ ــول :الـ ـم ــوارد
الـبـتــرولـيــة ،والـصـنــدوق السيادي
اللبناني ،وشركة البترول الوطنية
اللبنانية ،وإنشاء مديرية خاصة
للموارد البترولية».
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أع ـلــن مجلس
المطارنة الموارنة خالل اجتماعه
ال ـ ـش ـ ـهـ ــري ف ـ ــي بـ ـك ــرك ــي ب ــرئ ــاس ــة
البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي ،في حضور

رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـ ـمـ ــال والـ ـم ــوازن ــة
الـنــائــب ابــراه ـيــم َّكـنـعــان ،أن ــه «فــي
ّ
خضم ما يمزق الشرق األوسط من
حــروب ودمــار وإرهــاب ،ومــا يبعد
الـلـبـنــانـيـيــن بـعـضـهــم ع ــن بـعــض،
يحافظ اآلبــاء على رجــاء كبير في
نهوض لبنان من وضعه المأزوم،
وبــإبـعــاده عــن صــراعــات المحاور
ّ
اإلقليمية والــدولـ ّـيــة ورغبة دولية
ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى االس ـت ـق ــرار
األمني واالجتماعي فيه».
وفـ ــي ب ـي ــان ل ــه ب ـعــد اج ـت ـمــاعــه،
استغرب المجلس «ما يحدث على
ـرأي،
صعيد حــريــة التعبير عــن ال ـ ّ
وبعض التدابير التي تؤخذ بحق
ّ
وصحافيين ،مما يجعل
مواطنين ّ
البعض يـحــذر مــن خطر االن ــزالق
نحو تقييد حرية التعبير عن الرأي
ً
وحرية الصحافة واإلعالم» ،مؤكدا

انه «على الجميع ّ
التقيد بما تمليه
القوانين على هذا الصعيد ،وترك
ب ـ ّـت ال ـخ ــاف ــات الـمـمـكـنــة لـلـقـضــاء
ّ
المستقل والعادل والنزيه ،كي يظل
ُ
أساس ُ
َ
الملك».
«العدل
وف ــي م ــوض ــوعسـلـسـلــة الــرتــب
والــروات ـب ،ناشد المجلس الدولة
«أخ ــذ الـتــدابـيــر الــازمــة لمصلحة
ّ
ّ
كــل من المعلمين وأهــالــي الطالب
ّ
وال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ف ــال ــدول ــة
مسؤولة بحكم الدستور عن تعليم
اللبنانيين وعــن صــون الـمــدرســة
الخاصة».
في غضون ذلك ،أعلنت السلطات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أمـ ـ ــس ،م ـن ــح أص ـح ــاب
األم ـ ــاك الـمـبـنـيــة م ــن رع ــاي ــا دول
مجلس التعاون الخليجي إمكانية
تقديم طلبات إقامة سنوية لعمال
على كفالتهم الشخصية.

وأعربت السفارة الكويتية ،في
ب ـيــان ،عــن الـشـكــر لــرئـيــس ال ــوزراء
ال ـل ـب ـنــانــي س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،عـلــى
سرعة استجابته وتذليله للعقبات
التي يواجهها الرعايا الخليجيون
في لبنان.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة  ،أنـ ـ ــه «ت ــم
تشكيل فريق عمل بين سفارات
دول مجلس التعاون لدى بيروت
والـ ـجـ ـه ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـمـعـنـيــة
بــرعــايــة رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
اللبناني».
يذكر أن قرار السلطات اللبنانية
ج ــاء ب ـم ـبــادرة ومـقـتــرح مــن عميد
السلك الدبلوماسي العربي السفير
الـكــويـتــي ل ــدى ب ـي ــروت عـبــدالـعــال
ال ـق ـنــاعــي وتـ ـع ــاون وت ـن ـس ـيــق مــع
سـ ـ ـف ـ ــراء دول مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
المعتمدين لدى لبنان.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

مصر تتمسك بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة

• الحكومة تقر «األعلى لمواجهة اإلرهاب» • الملك سلمان يستقبل عبدالعال • ال زيادة لسعر الرغيف

القاهرة  -خالد عبده وكاملة خطاب ونهى رجب

تمسكت مصر أمس ،بإشراك
البنك الدولي في مفاوضات سد
النهضة اإلثيوبي ،رغم اطالع
القاهرة على تحفظ أديس أبابا-
غير الرسمي -عن هذا اإلجراء.

عاد ملف مفاوضات سد النهضة
اإلثـيــوبــي المتعثرة إل ــى الــواجـهــة
أمس ،وكشف مصدر رفيع المستوى
لـ"الجريدة" ،أن إثيوبيا تتحفظ على
الطلب المصري دخول البنك الدولي
كطرف في الدراسات الفنية الخاصة
ببناء الـســد ،ال ــذي يتوقع أن يؤثر
ً
سلبا على حقوق مصر التاريخية
فــي م ـيــاه الـنـهــر ،وال ـم ـقــدرة بـ ــ55.5
مليار متر مكعب.
وق ــال ال ـم ـصــدر ،إن ال ـقــاهــرة في
انتظار رد أديس أبابا الرسمي ،لكي
تبحث اإلج ــراءات التي ستتخذها
حياله في الفترة المقبلة.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن ال ـط ـلــب
الـ ـمـ ـص ــري الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــدم بـ ــه وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة س ــام ــح ش ـك ــري خ ــال
زيــارتــه إلثيوبيا الشهر الماضي،
لم يلق القبول من الجانب اإلثيوبي
ً
ال ــذي أب ــدى تـحـفـظــه ،م ـش ــددا على
أن مـصــر متمسكة ب ــإش ــراك البنك
ً
ً
ال ــدول ــي ،حـيــث أعـ ــدت مـلـفــا كــامــا
وأرسـ ـلـ ـت ــه إلـ ـ ــى مـ ـس ــؤول ــي ال ـب ـنــك
الدولي ،يتضمن مسار المفاوضات،
والموقف القانوني لمصر ،خاصة
أنها أثبتت حسن نيتها طوال سبع
سنوات من التفاوض ،من دون أن
تحقق أي إنـجــاز يضمن حقوقها
في مياه النهر.
وأشار إلى أن البنك الدولي أبدى
ترحيبه بالفعل للقيام بوساطة
تستعرض جميع وج ـهــات النظر

فــي ملف "النهضة" ،وأن الحكومة
المصرية تتمسك بأن تكون وساطة
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي إل ــزام ـي ــة إلثـيــوبـيــا
وال ـ ـسـ ــودان ،وب ـش ـكــل ك ـتــابــي ،لكن
أديس أبابا يبدو أنها غير مرحبة
بهذا المسار ،وكشف المصدر أنه
فــي حــال استمر التعنت اإلثيوبي
ف ـس ـت ـطــالــب م ـص ــر ب ـت ــدخ ــل األمـ ــم
المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ن ـف ــى ال ـم ـت ـحــدث
الرسمي باسم الخارجية المصرية،
أح ـم ــد أب ــوزي ــد ،ص ـحــة م ــا نـشــرتــه
وس ــائ ــل إع ـ ــام م ــن ت ـق ــدم ال ـقــاهــرة
ب ـط ـل ــب اس ـت ـب ـع ــاد الـ ـخ ــرط ــوم مــن
المفاوضات الخاصة بسد النهضة،
وقـ ـ ــال ف ــي ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
أمس األول ،إن الحكومة المصرية
تقدمت بطلب مشاركة البنك الدولي
كطرف محايد في مفاوضات اللجنة
ال ـث ــاث ـي ــة ال ـف ـن ـي ــة ،إل ـ ــى حـكــومـتــي
ً
إثيوبيا والسودان ،وأنها تنتظر ردا
من الجانبين.
وقال الخبير في ملف النيل ،نادر
نــورالــديــن ،لــ"الـجــريــدة" ،إن حكومة
ً
أديس أبابا لم تعلن رسميا رفضها
المقترح المصري ،لكنها في الطريق
إلى ذلك ،خاصة أن أساتذة وخبراء
ال ـم ـي ــاه ف ــي ج ــام ـع ــة أديـ ـ ــس أب ــاب ــا
رفعوا إلى حكومة بالدهم توصية
بأن يرفضوا الطلب المصري ،على
اعتبار أنه ال حاجة لتحويل قضية
إقليمية إلى قضية دولية ،وأضاف:

"ع ـن ــدم ــا ي ـصــل ال ــرف ــض اإلث ـيــوبــي
ال ــرس ـم ــي إلـ ــى ال ـج ــان ــب ال ـم ـصــري
سيعني ذلك إنهاء دور المباحثات
ال ـت ــي تـجــريـهــا وزارة ال ـخــارج ـيــة،
ليتم رفع الملف بصفة نهائية إلى
مؤسسة الرئاسة المصرية".

مشاريع حاليب
وع ـلــى وق ــع تــوتــر غـيــر مسبوق
في العالقات بين مصر والسودان،
بسبب تباين المصالح في إدارة نهر
النيل وترسيم الـحــدود المشتركة
بين البلدين ،أعلنت محافظة البحر
األحمر المصرية ،اعتزامها إنشاء
مجتمع زراعي -سكاني متكامل ،في
وادي حوضين في مدينة شالتين،
ع ـب ــر ب ـن ــاء  24م ـس ـك ـنــا يـسـتــوعــب
األيـ ــدي الـعــامـلــة مــن أب ـنــاء حاليب
وش ــاتـ ـي ــن ،وت ــوفـ ـي ــر ف ـ ــرص عـمــل
ألهالي المنطقة.
ً
وكانت الخرطوم جددت مؤخرا
مطالبتها بملكية مـثـلــث حاليب
ً
وش ــات ـي ــن (نـ ـح ــو  20ك ـي ـلــو م ـت ــرا
ً
م ــربـ ـع ــا) ،إال أن ال ـق ــاه ــرة تتمسك
ً
بمصرية المثلث ،وفقا التفاقيات
ترسيم الحدود بين البلدين ،عندما
ً
كان السودان بشماله وجنوبه تابعا
ل ـل ــدول ــة ال ـم ـص ــري ــة ،ق ـبــل ان ـف ـصــال
ال ـخــرطــوم ع ــام  ،1958وم ــع تــوالــي
التصريحات السودانية المطالبة
بالمثلث ،دشنت القاهرة سلسلة من

المشروعات التنموية ،أبرزها سد
شالتين الستيعاب نحو  7ماليين
متر مكعب من مياه األمطار.

قرارات حكومية
وواف ـ ـ ــق م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
م ـشــروع قــانــون بــإنـشــاء المجلس
األعلى لمواجهة اإلرهاب والتطرف،
يحل محل المجلس المنشأ بقرار
رئيس الجمهورية رقم  355لسنة
 ،2017وذلك "بهدف حشد الطاقات
المؤسسية والمجتمعية للحد من
مسببات اإلرهاب ،ومعالجة آثاره،
وذلــك بما يعزز قــدرة الــدولــة على
مواجهة اإلرهــاب ،وتعقب مصادر
ً
تمويله ،باعتباره تهديدا للوطن
والـمــواطـنـيــن مــع حـمــايــة الحقوق
والحريات".
واعتمد مجلس الــوزراء قرارات
اللجنة الرئيسية السترداد أراضي
ال ــدول ــة ب ـشــأن ع ــدد م ــن ال ـح ــاالت،
وذل ـ ـ ــك فـ ــي ض ـ ــوء ح ـ ــرص ال ــدول ــة
على وقــف الـتـعــدي على األراض ــي
المملوكة لها للحفاظ على حقوق
المواطنين ،عبر تفعيل دور اللجنة
التي تختص بحصر كل األراضي
التي يثبت االستيالء عليها بغير
حـ ــق واس ـ ـت ـ ــرداده ـ ــا بـ ـك ــل الـ ـط ــرق
القانونية.
وواف ـ ـ ــق م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
السير في إجراءات الحصول على

ضـمــان بمبلغ  150مليون دوالر،
ليتم إضافته على الشريحة الثالثة
م ــن ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــات الـتـنـمـيــة
والمتفق عليه مــع البنك الــدولــي،
ليصبح إجمالي الشريحة الثالثة
 1.150مليار دوالر.

ق ــال محمد ســويــد مستشار وزيــر
التموين ،إنه "ال توجد خطة حالية
أو مستقبلية بالوزارة لحصول الفرد
ً
على  75جنيها نقدا بدال من الخبز
المخصص له كما أشيع على بعض
المواقع اإلخبارية".

احتفاالت الميالد

مقتل نقيب

وبدأت أجهزة الدولة أمس ،إنهاء
استعداداتها لتأمين االحتفال بعيد
الـمـيــاد المجيد ،بحسب التقويم
الشرقي األحد المقبل ،بينما تتولى
جهات سيادية يوم الجمعة المقبل،
تأمين كاتدرائية "مـيــاد المسيح"
ال ـج ــدي ــدة ،ف ــي الـعــاصـمــة اإلداري ـ ــة،
(شمالي شــرق القاهرة) ،التي يقام
فـيـهــا قـ ــداس ع ـيــد ال ـم ـي ــاد -للمرة
األولـ ـ ـ ـ ــى -والـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ي ـح ـضــره
الرئيس السيسي.
وأعلنت الكنيسة األرثوذكسية
أمس ،أنها ستخصص وسائل نقل
تقل المصلين والمدعوين لحضور
القداس ،وقالت إن بابا اإلسكندرية
تواضروس الثاني ،سيترأس القداس
مساء بعد غد السبت.

نفي
ً
اقتصاديا ،نفى وزيــر التموين،
علي المصيلحي ،زيادة سعر رغيف
الخبز الـمــدعــم مــن ال ــدول ــة .ب ــدوره،

ً
ميدانيا ،قتل ضابط شرطة برتبة
ن ـق ـيــب ،ف ــي ان ـف ـج ــار ع ـب ــوة نــاسـفــة
فــي العريش شمالي سيناء ،وقــال
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـفــريــق أول صــدقــي
صـبـحــي ،إن ال ـق ــوات المسلحة لن
ت ـس ـم ــح ب ــالـ ـمـ ـس ــاس بـ ــأمـ ــن مـصــر
واستقرارها ووحدة شعبها ،وأشاد
خــال حضوره فعاليات المشروع
التكتيكي "مجد  "27أمــس ،بــاألداء
المتميز الــذي وصلت إليه القوات
المنفذة للمشروع.

الملك سلمان
في سياق منفصل ،استقبل خادم
الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن
عبدالعزيز ،رئيس البرلمان المصري
علي عبدالعال ،في الــريــاض أمس،
لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين
البلدين ،وسبل التعاون بين الرياض
ً
وال ـق ــاه ــرة بــرل ـمــان ـيــا .إض ــاف ــة إلــى
استعراض العالقات األخــويــة بين
البلدين وفرص تنميتها.

مخاوف من صحوة «الذئاب المنفردة» في  2018ضجة و«حفلة تخوين» لسعدالدين إبراهيم
بعد محاضرة في جامعة تل أبيب
عكاشة :عملياتهم غير متوقعة ...والبحيري :وتيرتها تتصاعد

●

القاهرة  -نهى رجب

حذر مراقبون من صحوة في عمليات
ما يسمى بـ"الذئاب المنفردة" خالل عام
 ،2018لتكون هي التحدي األكبر لألجهزة
األمنية ،خــال المرحلة المقبلة .وجـ ّـدد
ال ـه ـجــوم ع ـلــى كـنـيـســة "مـ ــار م ـي ـنــا" ،في
منطقة حلوان ،جنوب القاهرة ،الجمعة
الماضي ،الذي نفذه شخص مسلح تمكن
م ــن ق ـتــل  10أش ـخ ــاص أغـلـبـهــم أق ـب ــاط،
المخاوف من تلك االستفاقة.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة "ال ـ ـ ــذئ ـ ـ ــاب
المنفردة" ،على قيام الشخص المهاجم
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام كـ ــل مـ ــا هـ ــو مـ ـت ــاح ل ـل ـق ـيــام
بعملية االستهداف ،مثل االعتماد على
السكاكين والفؤوس أو األسلحة النارية
أو عـبــر ال ـق ـيــام بـعـمـلـيــات دهـ ــس .ودع ــا
زعـيــم تنظيم داع ــش أبــوبـكــر الـبـغــدادي
مؤيدي التنظيم حول العالم ،في 2015
بالقيام بتلك العمليات ،واعتبرها مقدمة

على ما يسمى بـ"الهجرة" لدولة الخالفة
المزعومة.
وش ـ ـهـ ــد الـ ـنـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي م ـ ــن الـ ـع ــام
المنقضي  2017تمكن عــدد مــن "الــذئــاب
الـمـنـفــردة" مــن تنفيذ عــدد مــن العمليات
اإلرهابية ،التي نسبت إلى أفراد ،أولها كان
حادث طعن  6سياح في مدينة "الغردقة"،
المطلة على البحر األحمر ،منتصف يوليو
ال ـم ــاض ــي ،وك ــذل ــك ح ـ ــادث ط ـعــن ح ــارس
"كنيسة القديسين" ،في مدينة اإلسكندرية
الساحلية ،منتصف يوليو الماضي.
وما عزز المخاوف من استفاقة الذئاب
َّ
المنفردة هو تمكن اإلرهابي المتهم في
حادث "مار مينا" ،األسبوع الماضي ،من
الهجوم وحده على "منفذ تحصيل رسوم
ميدوم" ،في محافظة بني سويف "جنوب
القاهرة" ،قبيل ساعات من تنفيذه جريمته
بــاس ـت ـهــداف مـقـهــى ف ــي مـنـطـقــة الـعـيــاط
ال ـتــاب ـعــة لـمـحــافـظــة ال ـج ـي ــزة ،إل ــى جــانــب
استهداف كنيسة حلوان.

الــافــت أن تلك النوعية مــن العمليات
ً
نـ ـف ــذت أي ـ ـضـ ــا خ ـ ــال ل ـي ـل ــة رأس ال ـس ـنــة
األح ــد الـمــاضــي ،حيث شهد متجر لبيع
ً
ً
الـمـشــروبــات الكحولية هـجــومــا مسلحا
أس ـف ــر ع ــن م ـق ـتــل شـخـصـيــن ف ــي منطقة
"الـعـمــرانـيــة" ،الـتــابـعــة لمحافظة الجيزة
جنوب القاهرة.
وحذر عضو المجلس األعلى لمكافحة
اإلرهـ ـ ــاب ،خــالــد ع ـكــاشــة ،م ــن اسـتـحــداث
"ال ــذئ ــاب ال ـم ـن ـفــردة" س ـي ـنــاريــوهــات غير
متوقعة لعملياتهم اإلرهــابـيــة ،فــي حين
رج ــح ال ـبــاحــث الـمـتـخـصــص ف ــي ش ــؤون
الجماعات اإلرهــابـيــة ،فــي "مــركــز األهــرام
ل ـلــدراســات االسـتــراتـيـجـيــة" ،أحـمــد كامل
ال ـب ـح ـي ــري ،أن ت ـن ـفــذ الـ ــذئـ ــاب ال ـم ـن ـفــردة
ً
ع ــددا مــن العمليات اإلرهــاب ـيــة ،مــن دون
ال ــرج ــوع إل ــى "تـنـظـيــم داعـ ــش" األم خــال
ً
الفترة المقبلة ،مشددا خالل تصريحات
لـ"الجريدة" على تزايد وتيرة تلك العمليات
خالل النصف الثاني من عام .2017

«التعليم» تحذف كلمة «أورشليم» من «ألف اختراع»
●

القاهرة  -نسمة نصار

أش ـع ـلــت م ـح ــاض ــرة أل ـق ــاه ــا رئ ـي ــس "م ــرك ــز ابـ ــن خ ـلــدون
للدراسات اإلنمائية" ،سعدالدين إبراهيم في إحدى القاعات
أمــام طالب جامعة تل أبيب ،حول "ثــورات الربيع العربي"،
ضجة في مصر.
ون ـش ــر ن ـش ـطــاء م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،مـقــاطــع
فيديو ،من المحاضرة تضمنت هجوم مجموعة من الشباب
الفلسطينيين ،على إبراهيم ،حيث قاموا بمقاطعته ،مرددين
هتافات" :مطبع ..عميل" ،وهم للمفارقة طالب في الجامعة
االسرائيلية.
وقــدم المحامي سمير صبري بالغا إلــى النائب العام،
المستشار نبيل صادق ،يتهم فيه مدير "مركز ابن خلدون"،
ً
بـ"الخيانة" ،مطالبا بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
ً
واعتبر رئيس حزب الكرامة ،محمد سامي ،الزيارة موقفا
ً
صادما بينما رأى الحقوقي جورج إسحق ،أنها "ضد القرار
الوطني".

مصري يقتل يابانيًا
طعنًا بالسكين في ايرلندا

ُ
قتل شخص ياباني ( 24عامًا)
إثر تعرضه لهجوم بسكني
في مدينة دوندالك االيرلندية
أمس .وأعلنت الشرطة،
في بيان ،أن الهجوم أسفر
أيضا عن إصابة شخصني
ايرلنديني ،مؤكدة أن الجاني
املشتبه فيه "مصري ويبلغ من
العمر  18عاما".
وأغلقت الشرطة املنطقة،
ووضعت القاتل في ّاالحتجاز،
وأشارت الى انها تحقق ما اذا
كان ثمة دوافع ارهابية خلف
الحادث.

ً
الملك سلمان مستقبال عبدالعال في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

جانب فعاليات المشروع التكتيكي «مجد »27أمس

سلة أخبار

واعتبرت عضو مجلس النواب ،الصحافية نشوى الديب،
أن "أقنعة سعد الــديــن إبراهيم سقطت ليلطخ نفسه بعار
الخيانة" ،في وقت شن اإلعالمي والبرلماني ،مصطفى بكري،
ً
ً
هجوما الذعــا ،وقــال" :إذا كانت الدولة لها عالقاتها مع تل
أبيب ،فال يجب أن ينسحب هذا على المثقفين".
ي ـش ــار إل ــى أن جــام ـعــة ت ــل أب ـي ــب وج ـه ــت دعـ ــوة رسـمـيــة
إلبراهيم إللقاء محاضرة عن ثــورات الربيع العربي ،وسط
احتفالية تستمر ثالثة أيــام ،بمناسبة مرور  100عام على
ثورة  1919في مصر ،التي قادها سعد زغلول ضد االستعمار
البريطاني.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم المصرية ،أصدرت أمس،
ً
قرارا بالتنبيه على جميع المدارس التي تسلمت موسوعة
"ألــف اخـتــراع واخ ـتــراع" ،الــذي سلمت  2مليون نسخة منه
ً
أخيرا هدية من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ،بشطب
وطمس كلمة "أورشليم" التي تعني "القدس" ،بالخط األسود
ً
العريض ،الموجودة في الصفحة رقم  46من الكتاب ،علما ان
المسيحيين يعتمدون هذا االسم.

اإلفراج عن  243سجينًا

أفرجت وزارة الداخلية عن 243
سجينًا ،أمس ،تنفيذًا لقرار
الرئيس عبدالفتاح السيسي،
باإلفراج عن بعض السجناء،
ممن يستحقون العفو عن
باقي مدة العقوبة ،بمناسبة
االحتفال بذكرى انتصار
الجيش املصري على العدو
اإلسرائيلي في حرب أكتوبر
.1973
وقالت الوزارة ،إن قطاع
مصلحة السجون في
«الداخلية» واصل عقد اللجان
لفحص ملفات السجناء،
والتي انتهت إلى انطباق
القرار على  84سجينًا ممن
يستحقون اإلفراج بالعفو،
و 159سجينًا إفراجًا شرطيًا.

خطة طوارئ استعدادًا
لموسم السيول

بدأت الحكومة املصرية
خطة شاملة أمس ،استعدادًا
ملواجهة أخطار موسم السيول
والفيضانات خالل موسم
الشتاء الحالي ،وتنسق وزارة
الداخلية مع وزارات الدفاع
واملوارد املائية والري والبيئة
بهذا الشأن.
وقالت «الداخلية» ،إن قوات
الحماية املدنية في املحافظات
بدأت فعليًا التنسيق مع
الجهات املختلفة ،ضمن خطة
شاملة ملواجهة السيول،
وتضمنت الخطة الدفع بقوات
احتياطية في املناطق التي قد
تشهد تضررًا ،ووضعت قوات
الحماية املدنية خطة لتمركز
سيارات الطوارئ خالل األمطار،
وكيفية وصولها إلى األماكن
املتضررة ،بأقصى سرعة ممكنة.

عودة خدمات اإلنترنت
في مصر إلى طبيعتها

سليم لـ ةديرجلا ً :مصرية مثلث حاليب وشالتين محسومة
•

نائب كوم أمبو :الدولة تسعى حاليا لحل أزمات أهل النوبة
القاهرة – أحمد جاد

قال النائب البرلماني المستشار محمد سليم ،عضو ائتالف «دعم مصر» ،عضو
اللجنة التشريعية في ًمجلس النواب المصري ،إن أهالي النوبة ليسوا بحاجة إلى
تشريع خاص ،مشددا على أن إجراءات التنمية في مناطق الصعيد تخص جميع
المصريين في الجنوب .وأضاف النائب عن دائرة كوم أمبو في محافظة أسوان،
في حوار لـ«الجريدة» ،أن محافظات الصعيد جميعها عانت
أقصى جنوب مصرً ،
على مدار الثالثين عاما الماضية التهميش ...وفيما يلي نص الحوار:
* لـ ـ ـم ـ ــاذا ال يـ ـت ــم ت ـن ـف ـي ــذ الـ ــوعـ ــود
المتكررة مــن جانب البرلمان بإنهاء
أزمة النوبيين المهجرين؟
 الـ ـن ــوب ــة ج ـ ــزء أصـ ـي ــل م ــن م ـصــر،ً
والدولة حاليا تسعى إلى حل أزمات
ً
ً
أه ـل ـه ــا ب ــاع ـت ـب ــاره ــم ك ـي ــان ــا م ـص ــري ــا،

ش ــأن بــاقــي م ـحــاف ـظــات الـجـمـهــوريــة،
وم ــا يـســري عـلــى أس ــوان يـســري على
ال ـن ــوب ــة ،ال ـت ــي تــول ـي ـهــا ال ــدول ــة كــامــل
االه ـت ـمــام ،حـيــث تسير مـنــذ فـتــرة في
ُ
طــريــق تـعــويــض األس ــر ال ـتــي هـ ِّـجــرت
بالتزامن مع بناء «السد العالي» ،في

عقد الستينيات مــن ا لـقــرن الماضي،
كـمــا قــامــت بـتـعــويــض أه ــال ــي الـنــوبــة
المضارين من تعلية «خــزان أســوان»،
بمنح قطع أراض للراغبين في البناء،
وت ـ ــوزي ـ ــع أراض زراعـ ـ ـي ـ ــة ب ــديـ ـل ــة أو
تعويض مالي.

* ما الذي يمكن أن يقدمه البرلمان
لتلبية باقي مطالب أهل النوبة؟
 النوبة جزء من هذا البلد ،وال تحتاجإل ــى ت ـشــريــع خـ ــاص ،ف ـكــل الـتـشــريـعــات
ال ـم ـه ـت ـمــة بــال ـت ـن ـم ـيــة واالس ـت ـث ـم ــار فــي
ال ـج ـن ــوب ت ـصــب ف ــي مـصـلـحــة مـنـطـقــة
الصعيد بــالـكــامــل ،وال ـتــي عــانــت الفقر
ً
واإلهمال مدة  30عاما ،وتنمية الصعيد
ً
ع ـم ــوم ــا ت ـص ــب ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـن ــوب ــة،
ومجلس النواب يعمل على إصدار مثل
هذه التشريعات التي من شأنها زيادة
معدالت االستثمار وتسهيل شروطه.
* ل ـمــاذا تـجــدد ال ـخــرطــوم حديثها
عن سودانية مثلث حاليب وشالتين؟
 السودان يقوم بنوع من التالعبال ـس ـي ــاس ــي ،إلث ـ ـ ــارة زوبـ ـع ــة ال ف ــائ ــدة
م ـن ـهــا ،ب ــادع ــائ ــه ع ـلــى غ ـيــر الـحـقـيـقــة
تـبـعـيــة ال ـم ـث ـلــث ل ـه ــا ،وه ـ ــذه الـقـضـيــة
مـ ـحـ ـس ــوم ــة مـ ـن ــذ قـ ــديـ ــم ال ـ ــزم ـ ــن ع ـبــر

ال ـم ـعــاهــدات واالت ـف ــاق ـي ــات والــوثــائــق
التي تؤكد مصرية حاليب وشالتين،
لكن الحكومة السودانية ،على ما أظن،
ْ
عصفورين
تعمل على إثارته ،لتضرب
بحجر واحــد ،األول هو التغطية على
األوضاع الداخلية السيئة في السودان،
ً
والثاني هو إحراج مصر دوليا.
* ه ــل م ــن ت ـشــري ـعــات أو تـحــركــات
قانونية من الممكن أن تقوم بها مصر
لطي هذه الصفحة؟
 الـ ـب ــاب م ـغ ـلــق م ــن األسـ ـ ــاس أم ــامأي تحركات بالنسبة إلينا ،ألن األمر
محسوم منذ زمن ،وكل الوثائق تثبت
مصرية حاليب ،ومن ثم ال نحتاج إلى
أن يقوم البرلمان المصري بأي تحرك،
وأي حديث يقول بغير مصرية حاليب
وشالتين فهو مجرد زوبعة.
* بصفتك عضو اللجنة التشريعية
في البرلمان هل من الممكن أن يخرج

ً
قانون «العدالة االنتقالية» قريبا؟
 الفصل التشريعي الحالي لم ينتهبعد ،وبالتالي الحديث عن عدم إصدار
البرلمان «قــانــون الـعــدالــة االنتقالية»
أمر غير صحيح ،لكن في الوقت نفسه
أرى أن القوانين الحالية تسد الفراغ
الموجود في غيبة هذا القانون.
* لكن الدستور نص على ضــرورة
إقراره في دور االنعقاد األول.
 ما أدرج في الدستور بشأن إصدارالبرلمان لقانون العدالة االنتقالية في
دور االنعقاد التشريعي األول ،كانت
مواعيد تنظيمية وليست إلزامية ،وال
يترتب عليها جزاءات حال عدم إقرارها
في توقيت معين ،وهناك قاعدة تؤكد
أنه مادام لم ينص الدستور على جزاء
أو أثــر حــال عــدم مناقشة قانون فتلك
المواعيد تعد تنظيمية باألساس.

عادت خدمات اإلنترنت في
مصر إلى طبيعتها أمس ،بعد
إصابتها بعطل أجبر شركات
اإلنترنت على تخفيض
السرعات ،نتيجة انقطاع أحد
الكابالت في البحر املتوسط،
التي تشارك الشركة املصرية
لالتصاالت في التحالف املالك
لها.
وقالت الشركة املصرية ،في
بيان ،إن خدمة اإلنترنت
تأثرت بشكل محدود مساء
أمس األول ،إال أنها وفرت
سعات بديلة لكل السعات
املتأثرة ،حتى عادت إلى
طبيعتها.
وأشارت إلى أن كابل
اإلنترنت البحري الذي
يحمل اسم «،»SEA-ME-WE3
والذي يوفر إحدى الوصالت
الرئيسية بني أستراليا
وآسيا تعرض لالنقطاع وتم
إصالحه.
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الصحف اإلماراتية والعمانية تتغنى بالتأهل
حسين راضي
تغنت الصحافة اإلماراتية والعمانية الصادرة
أمس بتأهل منتخبي بالدهما للمباراة النهائية
لبطولة خليجي  ،23وأف ــردت مساحات كبيرة
على صدر صفحاتها األولى والداخلية لتغطية
فرحة الفوز بالدور قبل النهائي على المنتخبين
ال ـعــراقــي والـبـحــريـنــي ،ال ــذي أقـيــم عـلــى اسـتــاد
جابر الدولي مساء امس االول ،والذي شهد فوز
المنتخب االمــاراتــي على نظيره الـعــراقــي 2-4
بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقتين األصلي
واإلضــافــي بالتعادل السلبي ،وفــوز المنتخب
العماني على نظيره البحريني  - 1صفر.
وأشادت الصحافة االماراتية بأداء الالعبين
واألسـ ـل ــوب الـفـنــي ل ـل ـمــدرب ،م ــؤك ــدة ان اللقب

سيكون من نصيب األبيض .وخصصت صحيفة
االتحاد معظم صفحاتها لتغطية الحدث ،وقالت
في صــدر صفحتها االولــى «قدها يـ األبـيــض...
منتخبنا يتأهل إلى النهائي ويواجه ُعمان».
وذكرت الصحيفة أن تأهل «األبيض» جاء بعد
تغلبه على نظيره العراقي بالركالت الترجيحية
بـنـتـيـجــة  2/4ب ـعــد ان ـت ـه ــاء الــوق ـت ـيــن األص ـلــي
واإلضــافــي بالتعادل السلبي ،ضمن مباريات
الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي لـلـبـطــولــة ال ـتــي أقيمت
مجرياتها على استاد جابر األحمد الدولي.
كما قالت الصحيفة جماهير المنتخب« :ما
نــرضــى إال بــالـمــركــز األول» ،وقــدمــت جماهير
اإلمــارات لوحة رائعة متميزة وملحمة في حب
«األب ـيــض» ،وحـضــرت بكثافة الــى اسـتــاد جابر
األحمد ،وكانت الالعب رقم  ،1خالل المباراة.
أما العنوان الرئيسي لصحيفة البيان فجاء

تحت عنوان« :مبروك ...فالكم الكأس» ،وأفردت
تهنئة الـشـيــخ ه ــزاع بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،نائب
رئيس المجلس التنفيذي إلمــارة أبوظبي ،في
تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،المنتخب الوطني بالتأهل
إل ــى نـهــائــي خليجي  ،23وع ـلــق« :أل ــف مـبــروك
الفوز لألبيض ...مباراة جميلة وأداء مميز من
المنتخب العراقي الشقيق ...الــروح الرياضية
سيدة الموقف ،والجميع لعب بمهنية واحترافية
عالية ...موعدنا الكأس بحول الله في المباراة
الختامية ...منصور يا األبيض».
وأفــردت الصحف العمانية مساحات كبيرة
لتغطية الحدث ،حيث جاء عنوان جريدة عمان
الرئيسي« :األح ـمــر» إلــى نهائي «خليجي »23
بعد فوزه على المنتخب البحريني ...وذكرت أن
المنتخب الوطني األول لكرة القدم تأهل للمباراة

النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين
المقامة في دولة الكويت بعد فوزه على
المنتخب البحريني في نصف النهائي
باستاد جابر الدولي بهدف ثمين جاء
فــي الدقيقة  29مــن زمــن الـشــوط األول
عــن طــريــق الـمـهــاجــم الـبـحــريـنــي خطأ
في مرماه مهدي عبدالجبار بعد لعبة
ركنية نفذها محسن جــوهــر ،ليصل
المنتخب الوطني للمرة الرابعة في
تــاري ـخــه إل ــى نـهــائــي ك ــأس الخليج،
لينثر الفرح في جميع أرجاء الوطن
العزيز.
وعنونت جريدة الرؤية« ...األحمر»
يقترب من «الكأس الثانية» بعد عبور
البحرين.

آل خليفة :ما ظهر به منتخب البحرين %10
من خطة التأهل لكأس العالم 2022
أكد الشيخ ناصر آل خليفة ،ممثل
م ـلــك ال ـب ـحــريــن لــأع ـمــال الـخـيــريــة
وش ــؤون الشباب رئـيــس المجلس
األعـلــى للشباب والــريــاضــة رئيس
اللجنة األولـمـبـيــة الـبـحــريـنـيــة ،أن
ال ـب ـحــريــن ك ـس ـبــت مـنـتـخـبــا شــابــا
وواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا وجـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن
الشباب الــذيــن تتطلع لهم األســرة
الرياضية بكل التفاؤل واألمل رغم
ال ـخــروج مــن بطولة كــأس الخليج
لكرة القدم ،مشيرا إلــى أن ما ظهر
عليه المنتخب الوطني هو  10في
ال ـم ـئــة م ــن ال ـخ ـطــة االسـتــراتـيـجـيــة
الـمــوضــوعــة إلع ــداد الـفــريــق لكأس
العالم .2022

وق ـ ــال آل خ ـل ـي ـفــة ،ف ــي تـصــريــح
بعد مباراة البحرين وعمان« ،بعد
الـمـسـتــويــات الـكـبـيــرة الـتــي قدمها
العبو المنتخب الوطني في بطولة
كأس الخليج العربي هناك ارتياح
عــام فــي األوسـ ــاط الــريــاضـيــة ،رغم
خ ـ ــروج الـمـنـتـخــب م ــن الـ ـ ــدور قبل
النهائي ،فــي ظــل الحضور القوي
وال ـ ـم ـ ـثـ ــالـ ــي ل ــاعـ ـب ــي ال ـم ـن ـت ـخ ــب،
وإصرارهم الملحوظ على التنافس
الحقيقي لنيل لقب البطولة».
واض ـ ــاف ان «ال ـم ـس ـتــوى الـفـنــي
لـلـمـنـتـخــب ال ـب ـح ــري ـن ــي ف ــي ك ــأس
الخليج يثلج الصدور ،ويبعث على
االرتياح بأن كرة القدم البحرينية

رئيس االتحاد :ال تقسوا على هذا الجيل
طالب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي آل خليفة
بعدم القسوة على هذا الجيل من الالعبين في المنتخب األول لكرة
القدم ،بعد خروجه من كأس الخليج العربي الـ ،23إثر خسارته أمام
المنتخب العماني بهدف نظيف ،في مباراة الدور قبل النهائي.

حضور ميرلو
ً
و 40مراسال
وجهت اللجنة اإلعالمية
لـلــدورة الــدعــوة إلــى رئيس
االتـحــاد الــدولــي للصحافة
الــريــاض ـيــة ج ـيــانــي مـيــرلــو
لحضور حفل ختام الدورة
ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـق ــام غـ ـ ــدا م ــوع ــد
المباراة النهائية.
ووجهت اللجنة الدعوة
أيضا إلى سكرتير االتحاد
اآلسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــوي ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة
وع ــدد مــن أع ـضــاء االتـحــاد
ورجــال الصحافة واإلعــام
الرياضي.
وص ـ ــرح رئ ـي ــس الـلـجـنــة
س ـط ــام ال ـس ـه ـلــي بـ ــأن ع ــدد
م ــراسـ ـل ــي وك ـ ـ ــاالت األنـ ـب ــاء
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــف والـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــات
العالمية الذين يقدر عددهم
ب ــ 40شخصا سـيـتــوافــدون
إلى الكويت لتغطية نهائي
الـ ـ ــدورة ،إض ــاف ــة إل ــى تلقي
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة طـ ـلـ ـب ــات ج ــدي ــدة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـ ـ ــن الـ ـ ــوفـ ـ ــود
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي وص ـل ــت
م ـن ـت ـخ ـبــات ـهــا إل ـ ــى األدوار
النهائية.

ت ـس ـي ــر ف ـ ــي ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـص ـح ـي ــح،
والمرسوم لها ،ورغم خروجنا من
كأس الخليج فقد كسبنا مجموعة
مـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ــذيـ ــن
سيحملون على عاتقهم مستقبل
ال ـك ــرة الـبـحــريـنـيــة وتـمـثـيـلـهــا في
البطوالت المقبلة».
وت ــاب ــع« :ل ـق ــد ك ــان ــت تطلعاتنا
التأهل للمباراة النهائية ،وهذا حق
مـشــروع لنا ولجميع المنتخبات
المشاركة ،لكننا خرجنا من البطولة
م ــرف ــوع ــي ال ـ ـ ــرأس ب ـع ــد أداء رائ ــع
ومنتخب شاب ترك انطباعا رائعا».
واردف آل خليفة« :على االتحاد
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم تـقـيـيــم
ال ـم ـشــاركــة ف ــي كـ ــأس ال ـخ ـل ـيــج من
الـنــاحـيــة الـفـنـيــة ،واالع ـت ـم ــاد على
اإلنـ ـج ــازات الـتــي تحققت فــي هــذه
البطولة ،ومحاولة تالشي السلبيات
في المستقبل ،وعلينا أن نواصل
العمل مع هذا المنتخب في سبيل
ب ـن ــائ ــه ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل واالسـ ـتـ ـع ــداد
لالستحقاقات المقبلة».
وأثنى على الحضور الجماهيري

ناصر بن حمد آل خليفة

ق ـ ــائ ـ ــا« :ل ـ ـقـ ــد كـ ــانـ ــت ال ـج ـم ــاه ـي ــر
البحرينية خير م ــؤازر للمنتخب
في البطولة ،ووقفت إلى جانبه في
جميع المباريات ،وشجعته بصورة
مستمرة ،ولهم التقدير واالعتزاز،
كما نشيد ب ــدور الجهازين الفني
واإلداري للمنتخب».

العيسى :نحرص على تكريم الالعب المميز
 VIVAتمنح جائزة أفضل العب في نصف نهائي «خليجي »٢٣

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  ،VIVAمشغل
االتصاالت األسرع نموا في الكويت ،استمرارها في
منح جــائــزة أفـضــل العــب فــي مـبــاريــات دورة كأس
الخليج العربي الـ.23
وفي مباراتي الدور نصف النهائي ،قدم عبدالرزاق
العيسى ،مدير إدارة اتصاالت الشركات في VIVA
ا لـجــا ئــزة لالعبين عمر عبدالرحمن مــن المنتخب
اإلماراتي وأحمد مبارك من المنتخب العماني.
وقــال العيسى" :تأتي هــذه الجائزة المقدمة من
 VIVAتكريما ألداء الالعب المميز في كل مباراة،

بصفتها الراعي الرسمي لدورة كأس الخليج العربي
الـ ،23حيث استنفرت كل طاقاتها خالل فترة وجيزة
لضمان االستعدادات الضرورية لهذه البطولة ودعم
األزرق في استحقاقه األول بعد فترة اإليقاف".
يذكر أن الشراكة االستراتيجية لشركة االتصاالت
الكويتية  VIVAمــع االت ـحــاد الكويتي لـكــرة القدم
تتضمن ر عــا يــة جميع المنتخبات الكويتية لكرة
القدم لمدة خمس سنوات ،ورعاية الدوري الكويتي
اب ـت ــداء مــن الـمــوســم الــريــاضــي  ،2014-2013حتى
انتهاء الموسم الرياضي .2018-2017
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زاكيروني وفيربك يضعان اليوم
اللمسات األخيرة لنهائي «خليجي »23
قاسم :ركالت الحظ ابتسمت لألبيض
أحمد حامد

فيربك

ي ـخ ـت ـت ــم م ـن ـت ـخ ـب ــا اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
وعمان مساء اليوم استعداداتهما
للمباراة المرتقبة بينهما المقررة
غدا عند الخامسة والنصف على
استاد جابر الدولي ،وذلك بعد أن
عاشا ،أمس األول ،فرحة التأهل
للمباراة النهائية فــي "خليجي
 ،"23بـ ـع ــدم ــا تـ ـ ـج ـ ــاوزا ال ـ ـعـ ــراق
والبحرين على الترتيب.
ويـخــوض األبـيــض اإلمــاراتــي
تــدري ـبــه األخ ـي ــر مـســاء
ال ـ ـيـ ــوم عـ ـل ــى اسـ ـت ــاد
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـخ ـل ـي ـفــة
ب ـ ـنـ ــادي الـ ـي ــرم ــوك،
ت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادة
الـمــدرب اإليطالي
زاكـ ـ ـي ـ ــرون ـ ــي ،فــي
حـ ـ ـي ـ ــن يـ ـخ ــوض
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــب
العماني تدريبه
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاد نـ ـ ـ ــادي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـحــت
قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة م ـ ــدرب ـ ــه
الـ ـه ــولـ ـن ــدي بـيــم
فيربك.
و م ــن المنتظر
أن يـ ـض ــع ف ـي ــر ب ــك
وزاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ــي
اللمسات النهائية
على خطة المباراة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ،والـ ـت ــولـ ـيـ ـف ــة

كانو :الجيل الحالي يصنع المجد
فاز أحمد مبارك كانو ،العب منتخب عمان،
بجائزة أفضل العــب فــي مـبــاراة فريقه أمــام
البحرين ،وهي المرة الثانية التي يفوز بها
كــانــو باللقب ،وأع ــرب الــاعــب عــن سعادته
بالتأهل للنهائي ،قائال" :منتخبنا مرشح
من بداية البطولة للفوز باللقب من الناحية
الفنية ،رغم استبعاده على المستوى اإلعالمي".
وش ــدد كــانــو عـلــى أن اإلع ــام الـعـمــانــي ال يجيد
التعامل مع ظروف المنتخب" ،لكننا ظهرنا بالمستوى الحقيقي،
وفرضنا ترشيحنا على الجميع ،وبالفعل منتخبنا مرشح بقوة
للفوز بــالـكــأس" .وأض ــاف" :عـمــان بها مــواهــب وخــامــات أفضل من
بعض المنتخبات الخليجية ،وتحديدا بعد السعودية ،وهذا الجيل
سيصنع إنجازات للكرة العمانية".

األساسية لكال الفريقين ،في ظل
اكتمال الصفوف ،وعدم وجود أي
إيقافات أو إصابات في صفوف
المنتخبين.

أداء متوازن
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد اإليـ ـط ــال ــي
البرتو زاكيروني ،مدرب االمارات،
أن التأهل للمباراة النهائية أمام
عمان خطوة مهمة لبناء منتخب
ق ــوي لـلـكــرة اإلم ــارات ـي ــة ،مشيرا
إلــى أن العمل الفني سيتواصل
بقوة مــن أجــل تجهيز الالعبين
للنهائي بعد المجهود الكبير
الـ ـ ــذي ق ــدم ــوه أمـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــراق فــي
المواجهة الصعبة التي جمعت
بينهما.
وقــال زاكيروني ،في المؤتمر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـ ـ ــذي أع ـ ـقـ ــب ل ـق ــاء
ال ـ ـعـ ــراق ،إن ال ـت ــأه ــل ب ـحــد ذات ــه
عمل كبير ومهم في إطــار خطة
اإلعداد لبطولة آسيا  ،2019وهو
خطوة في االتجاه الصحيح الذي
وضعه في خطته.
ً
وأضــاف" :نحن سعداء كثيرا
بالمردود القوي لالعبين طوال
زمــن اللقاء رغــم الفترة الصعبة
ال ـت ــي خ ـض ـنــاهــا ق ـبــل ال ـب ـطــولــة،
ً
وتـحــديــدا مــن ناحية اإلصــابــات
الـ ـت ــي تـ ـع ــرض ل ـه ــا ب ـع ــض أه ــم
الالعبين قبل ا لـبـطــو لــة ،إضافة

إلى الفترة الزمنية القصيرة من
قــرار المشاركة في البطولة ،لذا
فإن ما تحقق أمر ممتاز في هذه
المرحلة".
وحول تقييمه لألداء الدفاعي
والهجومي لالعبين فــي اللقاء،
ق ــال زاك ـي ــرون ــي" :قــدم ـنــا م ـبــاراة
مـتــوازنــة بين الــدفــاع والهجوم،
وهي الطريقة التي نفضل األداء
بها ،وأداؤن ــا يتطور من مباراة
ألخرى ،واالنسجام بين الالعبين
وصــل إلــى مــراحــل متقدمة ،فقد
واجـ ـهـ ـن ــا م ـن ـت ـخ ـبــا ق ــوي ــا لــديــه
عـنــاصــر م ـم ـتــازة ،ومـ ــدرب أجــاد
بالتكتيك ،حيث ّ
غير طريقة أداء
الـمـنـتـخــب ال ـعــراقــي ،ول ـكــن على
مجمل اللقاء صنعنا الكثير من
الفرص على عكس العراق الذي
كانت لــه فرصة وحـيــدة خطيرة
أمام المرمى".
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع" :ل ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا يـ ـ ــومـ ـ ــان
لــاس ـت ـش ـفــاء وإع ـ ـ ــداد الــاعـبـيــن
ووضـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــور الـ ـمـ ـن ــاس ــب
لـ ـم ــاق ــاة ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـع ـم ــان ــي
وال ـخ ـط ــة ال ـت ــي س ـن ـخ ــوض بـهــا
اللقاء".
وردا عـلــى س ــؤال ح ــول العقم
الهجومي ا ل ــذي يعانيه الفريق
بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل هـ ـ ـ ـ ــدف واح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
ال ـب ـطــولــة ،أك ــد أن ال ـفــريــق حقق
الـمـهــم بــالــوصــول ال ــى الـنـهــائــي،
قـيــاســا بــال ـظــروف الـتــي أحــاطــت

زاكيروني وباسم قاسم
بالمنتخب وتسلمه إدارة الفريق
من فترة قصيرة جدا.

قاسم يبرر
من ناحيته ،أكد مدرب المنتخب
العراقي باسم قاسم أن فريقه قدم
م ـب ــاراة ج ـيــدة أم ــام اإلمـ ـ ــارات في
ً
ال ــدور قبل النهائي ،وك ــان قريبا
من الفوز ،إال أن المباراة حسمت
بركالت الترجيح من نقطة الجزاء،
وهي ركــات الحظ التي ابتسمت
لــإمــارات ،مشيرا إلــى أنــه لم تكن
هـنــاك فــرصــة حقيقية ل ــإم ــارات،
إال فــرصــة واح ـ ــدة ،وكــانــت هـنــاك
أفضلية نسبية للعراق في الفرص.
وأوضح قاسم أن "خيرة العبي
الـعــالــم يضيعون رك ــات ال ـجــزاء،

الغانم استقبل وفد االتحاد اإلماراتي
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق
ال ـغــانــم وف ــد االت ـح ــاد اإلم ــارات ــي لـكــرة
الـقــدم ،بحضور د .محمد خليل مدير
بـطــولــة "خـلـيـجــي  ،"23واألم ـي ــن الـعــام
لالتحاد الكويتي لكرة القدم.
وت ـ ـ ـ ـ ــرأس ال ـ ــوف ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
اإلماراتي لكرة القدم مروان بن غليطه،
وي ــرافـ ـق ــه ع ـب ــدال ـل ــه ن ــاص ــر الـجـنـيـبــي
نــائــب الــرئ ـيــس ،ورئ ـيــس لـجـنــة دوري
المحترفين ،ومحمد بن هزام الظاهري
األمين العام لالتحاد ،وأعضاء مجلس
اإلدارة راشد الزعابي ،وخليفة الجرمن،
وأحمد المهبوبي ،ومدير مكتب رئيس
االتحاد ناصر بن ثعلوب الدرعي.

ً
مرزوق الغانم مستقبال الوفد اإلماراتي

والـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــون الـ ـ ــذيـ ـ ــن اخـ ـت ــرتـ ـه ــم
للتسديد هــم ا لــا ع ـبــون أنفسهم
الذين أجادوا تسديد الركالت في
التدريب ،وربما االختالف كان في
تسلسل المسددين األول والثاني،
وال أبـ ــرر ض ـي ــاع ال ــرك ـل ــة األولـ ــى،
ولكن اختالف التسلسل في األول
والثاني اللذين رفضا التنفيذ ،وال
نستطيع إجبارهما على التسديد،
ربما كان وراء الخسارة ،مع العلم
أن الكل نفذ بامتياز في التدريب،
وك ـن ــا مـسـتـقــريــن ع ـلــى الـثـمــانـيــة
األوائ ــل الــذيــن يـســددون الــركــات،
وربـ ـم ــا ك ـن ــا س ـن ـك ــون أفـ ـض ــل إذا
سددنا بالترتيب في التدريبات".
وأضـ ـ ـ ــاف" :الب ـ ــد أن ي ـن ـفــذ أول
ركلة ترجيح األكـثــر خـبــرة ،وكــان
ع ـ ــاء عـ ـب ــدال ــزه ــرة األكـ ـث ــر خ ـبــرة

بين الالعبين ،وفكرنا في تغيير
عــاء لـلــزيــادة الـهـجــومـيــة ،وليس
لتسديد الركالت ،ولم نكن نفكر في
ذلك ،وإال دفعنا به آخر دقيقتين،
وتغيير علي حصني ،من نوعية
الالعبين الذين يعانون إصابة قبل
البطولة ،ول ــذا ال يستطيع األداء
 90دقيقة ،وتراجع أداؤه في بداية
الشوط الثاني".
وزاد" :أول تـ ـب ــد ي ــل كـ ـ ــان فــي
الدقيقة  ،70وحصني العب يلعب
ً
ً
شــوطــا ثــانـيــا ،وال يـبــدأ الـمـبــاراة،
والـمـنـتـخــب اإلم ــارات ــي يمكنه أن
يـنـتـهــز ف ــرص ــة وي ـس ـج ــل ،واألمـ ــر
ً
سيكون معقدا إذا سجل اإلمارات
ً
مـ ـبـ ـك ــرا ،إذ س ـن ــرغ ــب ب ـع ــده ــا فــي
التعويض ،وأدى حصني الشوط
ً
األول جيدا ،ولكن إذا تأخرنا في

ً
محمود مرشحا لقيادة النهائي
بــات الحكم الكويتي علي محمود مرشحا
إلدارة الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة غ ـ ــدا ،ب ـي ــن ع ـمــان
واالمـ ـ ـ ــارات ،لـكـفــاء تــه ف ــي ق ـي ــادة ال ـم ـبــاريــات،
إذ سبق لــه ان قــاد مـبــاراة المنتخب القطري
ونظيره العراقي ،وحصل على تقييم عال من
لجنة الحكام.
وستختار اللجنة ،في اجتماعها مساء اليوم،
حكم الـمـبــاراة النهائية الــذي يبدو انــه انحصر بين
محمود واالوزبـكــي عزيزاتوف الــذي ادار مباراة االم ــارات والعراق
في الدور قبل النهائي.
ويمثل محمود الحكام الكويتيين في البطولة ،بعد ان غاب الحكم
الكويتي عن المناسبات الكبيرة خالل العامين الماضيين ،بسبب
عقوبة االيقاف.

حضور الجماهير يثلج الصدور
حرصت الجماهير الخليجية على مؤازرة منتخبات
ب ــاده ــا ،وال ــوق ــوف خـلـفـهــا ف ــي جـمـيــع أدوار بطولة
خليجي  ،23وكــان آخرها في الــدور نصف النهائي،
ال ــذي طــويــت صفحته أمــس األول ،بتأهل منتخبي
عمان واالمارات للدور النهائي ،الذي سيقام غدا.
وحصلت الجماهير الكويتية على المركز االول
في دعم االزرق ،بعد ان مألت مدرجات استاد جابر
الدولي في االدوار التمهيدية ،بحضور  65ألفا في
المباراة االولــى ،و 62في المباراة الثانية ،ويأتي
الجمهور البحريني فــي المركز الـثــانــي ،السيما

في الدور نصف النهائي ،حيث وصل بـ 15طائرة و20
حافلة ،نقلتهم من البحرين إلى الكويت ،للوقوف خلف
منتخب بالدهم ومساندته في االستحقاق الخليجي.

فزعة جماهيرية عمانية وإماراتية
وأطـلــق الجمهور العماني هــاشـتــاغ على "تــويـتــر"،
يـطــالــب فـيــه رج ــال االع ـم ــال بــدعــم الـمـنـتـخــب الــوطـنــي
العماني ،وتوفير طائرات لنقل الجمهور العماني الى
الكويت ،وحضور المباراة النهائية ،وتشجيع منتخب

الشوط الثاني ،فكان من الصعب
الــدفــع بــه أم ــام التنظيم الــدفــاعــي
اإلماراتي القوي".
ً
واخ ـت ـتــم قــاســم ق ــائ ــا" :أنـ ــا لم
أعلن االستقالة ،وأوضحت رؤيتي
وق ـت ـه ــا ،وت ــرك ــت األمـ ـ ــر لــات ـحــاد
العراقي للكرة ،إلكمال تعاقدي أو
إنهائه ،واآلن خرجنا من البطولة،
وال أستطيع تقديم االستقالة اآلن
أو وق ــت ال ـفــوز بــالـبـطــولــة ،ليقال
إنني بتاريخي الممتد  26سنة،
أسـتـغــل الـمــوقــف .وبــالـنـسـبــة إلــى
الالعب أيمن ،فال يوجد في العراق
مــن هــو أفضل منه اآلن ،ومنحنا
مهند عبدالرحيم وعالء عبدالزهرة
ً
ً
فرصة ،وحققنا مكسبا كبيرا في
تـلــك ال ـب ـطــولــة ،بــالــدفــع ب ـعــدد من
الوجوه الجديدة".

بــادهــم فــي الـمـبــاراة النهائية غــدا امــام االم ــارات.
وقدمت مجموعة الجرواني العمانية الف دينار
لكل العب عماني يسجل هدفا في المباراة النهائية
امام االمارات.
الى جانب ذلك ،قرر االتحاد االماراتي لكرة القدم
تــوفـيــر ع ــدة ط ــائ ــرات لـنـقــل الـجـمـهــور ال ــى الـكــويــت،
وح ـضــور ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة ،وت ـبــرع رج ــل االع ـمــال
الحبتور بنقل  200مشجع لحضور المباراة النهائية.
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مانشستر سيتي يستعيد
نغمة االنتصارات
بفوزه على ضيفه واتفورد 1-3
خالل المباراة التي جمعتهما
أمس األول في الجولة الثانية
والعشرين من منافسات الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
استعاد مانشستر سيتي توازنه
وعزز صدارته للدوري.

١١:00

م

توتنهام  xوست هام

HD2

اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد فـ ــريـ ــق مــان ـش ـس ـتــر
سـيـتــي نـغـمــة االن ـت ـص ــارات بعد
سقوطه في فخ التعادل السلبي
مع كريستال بــاالس في الجولة
ال ـم ــاض ـي ــة ،وذل ـ ــك بـتـغـلـبــه عـلــى
وا تـ ـ ـف ـ ــورد  1-3أ م ـ ــس األول فــي
المرحلة الثانية والعشرين من
ب ـط ــول ــة ان ـك ـل ـت ــرا ،الـ ـت ــي ش ـهــدت
مواصلة توتنهام لنتائجه القوية
في اآلونة االخيرة.
ورف ــع سيتي رصـيــده الــى 62
نقطة بفارق  15نقطة عن منافسه
الـ ـمـ ـب ــاش ــر وجـ ـ ـ ـ ــاره مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد.
وك ــان ال ـت ـعــادل م ــع كــريـسـتــال
ب ـ ـ ــاالس أوق ـ ـ ــف س ـل ـس ـلــة مـ ــن 18
انتصارا متتاليا لسيتي وحرمه
مــن مـعــادلــة الــرقــم الـقـيــاســي من
االنتصارات المتتالية في احدى
البطوالت الخمس الكبرى.
وتـ ـ ـع ـ ــاف ـ ــى صـ ـ ــانـ ـ ــع االل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
البلجيكي كيفن دي بروين احد
نجوم الموسم الحالي من اصابة
مقلقة تعرض لها ضد كريستال
بـ ـ ـ ــاالس ،وشـ ـ ـ ــارك أس ــاسـ ـي ــا ال ــى
جــانــب االس ـبــانــي داف ـي ــد سيلفا
الــذي غــاب عن المباراة االخيرة.
في المقابل عاد ايضا ،بعد غياب
اكثر من شهر ،قلب الدفاع جون
ستونز.
أ مــا مهاجم مانشستر سيتي
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي غ ــاب ــري ــل جـ ـي ــزوس
ف ـس ـي ـغ ـيــب عـ ــن الـ ـم ــاع ــب ف ـت ــرة

ق ــد ت ـت ــراوح ب ـيــن ثــاثــة اســابـيــع
وثالثة أشهر الصابة في الرباط
الـخــارجــي لركبته الـيـســرى ضد
باالس بالذات.

هدف مبكر للسيتيزن
واحـتــاج سيتي الــى  40ثانية
ليفتتح التسجيل امام واتفورد،
ع ـن ــدم ــا م ـ ــرر االلـ ـم ــان ــي ل ـي ــروي
ساني كرة عرضية متقنة داخل
المنطقة ،تابعها رحيم ستيرلينغ
غـيــر الـمــراقــب مــن مـســافــة قريبة
داخل الشباك ،رافعا رصيده الى
 14هدفا في الدوري المحلي هذا
الموسم.
وبدا واتفورد ،الذي خسر على
مـلـعـبــه ام ـ ــام مــانـشـسـتــر سيتي
ذهابا بسداسية نظيفة ،تائها في
الملعب ،وسرعان ما تلقت شباكه
ال ـه ــدف ال ـثــانــي ع ـنــدمــا م ــرر دي
بروين كرة عرضية تابعها مدافع
وات ـفــورد كريستيان كاباسيلي
خطأ في مرمى فريقه (.)13
وأضاع المهاجم االرجنتيني
س ـي ـخــو اغـ ــويـ ــرو ف ــرص ــة سـهـلــة
عندما وصلت اليه الكرة من دي
بورين إثر هجمة مرتدة سريعة،
ل ـك ـنــه سـ ــدد ب ـيــن يـ ــدي ال ـح ــارس
البرازيلي هوريليو غوميز (.)45
ل ـ ـكـ ــن اغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــرو ع ـ ـ ـ ــوض ذلـ ــك
منتصف الـشــوط الثاني عندما
ت ــاب ــع ك ـ ــرة ف ـش ــل ف ــي ال ـت ـقــاط ـهــا

ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي يحرز هدفه
ال ـح ــارس ال ـبــرازي ـلــي ،ليتابعها
داخل الشباك ( ،)64رافعا رصيده
الـ ــى  13ه ــدف ــا ف ــي ال ـ ـ ــدوري هــذا
الموسم.
ونـجــح وات ـف ــورد فــي تسجيل
هدف شرفي بواسطة اندي غراي
قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.

توتنهام يهزم سوانسي
وواصـ ـ ـ ــل ت ــوت ـن ـه ــام ع ــروض ــه

القوية فــي اآلونــة االخـيــرة وعــاد
بـفــوز ثمين مــن ارض سوانسي
سيتي بهدفين نظيفين تناوب
عـ ـل ــى ت ـس ـج ـي ـل ـه ـم ــا االسـ ـب ــان ــي
فــرنــانــدو يــورنـتــي بـكــرة رأسـيــة،
إث ــر تـمــريــرة مــن صــانــع االل ـعــاب
الــدنـمــاركــي كريستيان اريكسن
فــي مــرمــى فــريـقــه الـســابــق (،)12
وديـ ـل ــي الـ ــي ( )89ب ـت ـمــريــرة من
هاري كاين الذي شارك منتصف
الشوط الثاني.

أغويرو يرغب في البقاء مع سيتي حتى نهاية عقده
أعــرب المهاجم الدولي األرجنتيني سيرخيو أغويرو
عــن رغـبـتــه فــي مــواصـلــة م ـش ــواره مــع مانشستر سيتي،
متصدر الــدوري اإلنكليزي لكرة القدم ،حتى نهاية عقده
معه عام .2020
وس ــرت شــائـعــات ب ــأن الـمـهــاجــم الـبــالــغ  29عــامــا ليس
سعيدا بوضعه في سيتي ألنه ال يلعب أساسيا في جميع
المباريات ،لكن األمور تغيرت بالنسبة إليه في ظل اصابة
البرازيلي غابريال جيزوس الذي سيبتعد عن المالعب فترة
طويلة على األرجح بعد تعرضه إلصابة في اربطة ركبته
األحد ضد كريستال باالس (صفر-صفر).
وقال أغويرو بعد مساهمته في الفوز على واتفورد
 3-1بتسجيله الهدف الثالث لفريقه" :عقدي يمتد حتى
 2020إذا لم أكن مخطئا .الحقيقة هي أني آمل مواصلة
مشواري حتى انتهاء عقدي ،وبعدها سنرى ما سيحصل
معي".
وي ــداف ــع اغ ــوي ــرو ،الـ ــذي ع ــزز األربـ ـع ــاء سـجـلــه كأفضل
هداف في تاريخ سيتي بتسجيله هدفه الــ ،185عن ألوان
الـ"سيتيزين" منذ  2011وتبقى أفضل لحظاته تسجيله
الـهــدف ال ــذي منح فريقه لقب ال ــدوري الممتاز فــي اليوم

اشـ ـتـ ـك ــى م ـ ـ ـ ــدرب م ــان ـش ـس ـت ــر
س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــي اإلن ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزي بـ ـي ــب
غ ـ ــواردي ـ ــوال ض ـغ ــط ال ـم ـب ــاري ــات
فــي "الـبــريـمـيــرلـيــغ" بـعــد خــوض
مواجهتين في يومين فقط خالل
فترة أعياد الميالد.
وق ــال غ ــواردي ــوال ،عقب الفوز
عـلــى وات ـف ــورد  ،3-1أم ــس األول:
"أج ــريـ ـن ــا خ ـم ـســة ت ـغ ـي ـي ــرات فــي
المباراة وهذا ليس ذنبنا ،وأعرف
أن الـعــرض يجب أن يستمر في
إنكلترا لكن هذا ليس أمرا عاديا..
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـن ـح ــو س ـ ــوف نـقـتــل
الالعبين" ،حسبما نقلت صحيفة
(سبورت) اإلسبانية الرياضية.
وذكر مدرب برشلونة وبايرن
م ـي ــون ــخ الـ ـس ــاب ــق أن "االت ـ ـحـ ــاد
اإلنكليزي ال يفكر في الالعبين.
لكن ينبغي التفكير في حمايتهم.
وأن ـ ــا أع ـل ــم أن ذلـ ــك ل ــن ي ـح ــدث"،

أومتيتي على رادار «السيتيزن»

األخير من موسم  2011-2012على حساب جاره
اللدود مانشستر يونايتد.
ورغم تأكيده أنه يرغب في البقاء بالفريق حتى
نهاية عقده ،أشار أغويرو الى أن هذه المسألة ليست
مرتبطة به فقط ،مضيفا" :أنا سعيد جدا هنا ،لكن
كالعادة وكما قلت سابقا ،الكلمة األخيرة للنادي.
هم الوحيدون الذين يملكون القرار ،هم الوحيدون
الــذيــن بإمكانهم الـقــول عليك الرحيل أو البقاء.
بالتالي ،أنا سأحترم كل ما يقولونه".
وسـبــق لـمــدرب سيتي اإلسـبــانــي جوسيب
غ ــواردي ــوال أن أكــد الشهر الـمــاضــي أنــه راض
عن المهاجم السابق ألتلتيكو مدريد
اإلسباني وعازم على االحتفاظ
ب ــه ،معتبرا اي ــاه "اس ـطــورة.
سيكون دون شك صاحب
القرار في كل شيء يتعلق
بحياته ومستقبله .أنا
سعيد للغاية بوجوده
هنا".

غوارديوال يشتكي ضغط المباريات
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا" :نـ ـ ـح ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ب ـف ـضــل
ال ــاع ـب ـي ــن ،ه ــم م ـث ــل ال ـف ـنــان ـيــن،
والجمهور سوف يشاهدهم ولن
ينظر إلى المدربين أو المؤتمرات
الصحافية ،وال يمكن اللعب كل
ي ــوم ـي ــن ..هـ ــذه لـيـســت كـ ــرة سلة
أو تنس".
وقال غوارديوال إن "الالعبين
في كرة القدم ال يتعافون بسرعة".
وجـ ــاءت تـصــريـحــات ال ـمــدرب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي بـ ـع ــدم ــا فـ ـق ــد خ ــال
األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة اإلن ـك ـل ـيــزي
كايل والكر والبرازيلي غابرييل
جيسوس بسبب اإلصابة.
وخ ــال م ـبــاراة وات ـف ــورد ،عاد
اإلسباني دافيد سيلفا للظهور
من جديد في صفوف مانشستر
سيتي ،بعد أن غاب خالل الفترة
الماضية ألسباب شخصية.
وق ـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال" :ن ـش ـع ــر

غوارديوال

بـ ـ ــال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــام ـ ـ ــرة جـ ـ ـ ــراء
ع ـ ــودت ـ ــه إل ـ ـي ـ ـنـ ــا .لـ ـك ــن ال ن ـع ــرف
ف ـت ــرة اسـ ـتـ ـم ــراره م ـع ـنــا ،األمـ ــور
الشخصية مـهـمــة ..وال ـي ــوم عــاد
لتقديم اداء جيد".

ورف ـ ــع تــوت ـت ـهــام رصـ ـي ــده في
ال ـمــركــز ال ـخــامــس ال ــى  40نقطة
م ـت ـخ ـل ـف ــا بـ ـ ـف ـ ــارق  4ن ـ ـقـ ــاط عــن
ليفربول الرابع ،لكن االول يملك
مـبــاراة مؤجلة يخوضها اليوم
ضد جاره وست هام.
وحــذا حــذوه كريستال باالس
بفوزه على ساوثمبتون في عقر
دار االخـ ـي ــر  .1-2س ـجــل لـلـفــائــز
ج ـي ـمــس م ــاك ــارث ــر ( )69ول ــوك ــا
ميليفويفيتش ( ،)80بعد ان تقدم

الخاسر بهدف لشيبان لونغ ()17
هو االول له منذ ابريل الماضي
في الدوري المحلي.
وتابع باالس بالتالي نتائجه
الـجـيــدة بـعــد ان ان ـتــزع الـتـعــادل
من مانشستر سيتي في الجولة
الماضية.
وسجل المهاجم الفارع الطول
اندي كارول هدفي وست هام في
مــرمــى ضـيـفــه وس ــت بروميتش
الـبـيــون فــي الدقيقتين  59و،90

ل ـي ـم ـنــح الـ ـف ــوز ل ـفــري ـقــه ب ـع ــد ان
تقدم الخاسر عن طريق جيمس
ماكلين.
ولـ ـ ــم يـ ـف ــز وسـ ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش
فــي ســت مـبــاريــات منذ ان تولى
الن بارديو تدريبه خلفا لتوني
بـ ــول ـ ـيـ ــس ال ـش ـه ــر
الماضي.

ذكرت تقارير صحافية في فرنسا ،أمس
األول ،أن نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي
ً
بــات مستعدا لــدفــع قيمة الـشــرط الجزائي
المدرج في عقد المدافع الفرنسي صامويل
أومتيتي مــع برشلونة والبالغ  60مليون
يورو ،مقابل الحصول على خدماته.
و قــا لــت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ،إن
إدارة مــانـشـسـتــر سـيـتــي تـسـعــى إل ــى ضم
أومتيتي لتلبية رغبة المدير الفني للفريق
األول ،اإلس ـب ــان ــي ب ـيــب غ ــواردي ــوال  ،ال ــذي
يحتاج إلــى مــدافــع لتدعيم الـخــط الخلفي
ً
لفريقه الــذي يقدم أداء جيدا هــذا الموسم،
ويسير بخطى ثابتة نحو جميع األلقاب،
التي ينافس عليها.
وأشـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة ال ـفــرن ـس ـيــة إل ــى أن
أومـتـيـتــي ضـمــن قــائـمــة الـمــدافـعـيــن الــذيــن
يرغب مانشستر سيتي في ضمهم ،وأكدت
أن رحيله عن برشلونة أمر قابل للحدوث.
وي ـح ـت ــاج بــرش ـلــونــة إلـ ــى تـحـسـيــن عقد

أومتيتي ،إذا رغب في االحتفاظ به
وسد الطريق أمام األندية الكبرى في
أوروبا ،التي تسعى لخطفه.
وذكرت صحيفة "ماركا" اإلسبانية
أن على الـنــادي الكتالوني أن يرفع
ق ـي ـم ــة ال ـ ـشـ ــرط الـ ـج ــزائ ــي فـ ــي عـقــد
ً
المدافع الفرنسي ( 23عاما) ،الذي
يعد أحد أبرز المدافعين الواعدين
ً
في الكرة األوروبية حاليا.
وي ـع ـت ـبــر ك ــل م ــن ن ـي ـكــوالس
أوت ــامـ ـن ــدي وجـ ـ ــون س ـتــونــز
ال ـم ــداف ـع ـي ــن الــرئ ـي ـس ـي ـيــن
بالنسبة ل ـغــوارديــوال في
مانشستر سيتي ،بيد أن
التعاقد مع أومتيتي سيجعل
النادي اإلنكليزي يمتلك المدافعين
األفضل في العالم.
(د ب أ)

ليفربول يبدي مرونة أكبر في مسألة بيع كوتينيو
ك ـش ـفــت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة إس ـب ــان ـي ــة أن ن ــادي
ليفربول اإلنـكـلـيــزي عــدل مــن خطابه فيما يخص
العبه البرازيلي فليبي كوتينيو ،إذ أصبح اآلن أكثر
مرونة في مسألة بيعه في موسم االنتقاالت الشتوية
الحالي ،أو الوصول إلى اتفاق مع أحد األندية حول
انتقال الالعب إليه في الصيف المقبل.
وقالت صحيفة "أ س" اإلسبانية إن تجديد ليفربول
لتعاقده مع الالعب هو احتمال مستبعد ،إذ إن النادي
اإلنكليزي ي ــدرك أن كوتينينو يسعى إلــى الرحيل،
وأن برشلونة مهتم بالحصول على خدماته بجانب
المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان خالل عام .2018
وقرر ليفربول في الصيف الماضي إغالق األبواب
أمام رحيل كوتينيو لعدة أسباب ،أبرزها كان عدم
إع ـطــاء فــرصــة لالعبين آخــريــن داخ ــل الـفــريــق مثل
روبرتو فيرمينو وساديو ماني في المستقبل فرصة
الستغالل الموقف والمطالبة بالرحيل أيضا.
هذا إضافة إلى أن رحيل تشابي ألونسو وخافيير
ماسكيرانو ولويس سواريز في وقت سابق أضر
بـمـسـيــرة ال ـن ــادي ،ال ــذي يـنـظــر إل ــى كوتينيو على

أنه أحد عناصره الرئيسية التي يحتاج إليها في
صراعه على لقب الدوري اإلنكليزي.
وأش ــارت الصحيفة اإلسبانية إلــى أنــه لم يصل
إلى ليفربول حتى اآلن أي عرض من برشلونة لشراء
كوتينيو ،ولكنه سيصل في القريب العاجل وستكون
قيمته  110ماليين يورو إضافة إلى  40مليون يورو
أخرى في صورة متغيرات.
وي ــرى جــوسـيــب مــاريــا بــاتــومـيــو ،رئ ـيــس نــادي
برشلونة ،أنــه يرتبط بــالـتــزام أخــاقــي مــع الالعب
البرازيلي بعد المجهود الكبير والمحاوالت الحثيثة
التي قام بها األخير من أجل االنتقال لصفوف ناديه،
كـمــا أن نجمي بــر شـلــو نــة ليونيل ميسي و لــو يــس
س ــواري ــز يــرحـبــان كـثـيــرا بــانـضـمــام كــوتـيـنـيــو إلــى
الفريق الذي يحتاج إلى تدعيم.
وسـيـسـعــى بــرشـلــونــة إل ــى بـيــع ثـمــانـيــة العبين
قبل الموسم المقبل من أجل تمويل صفقتي شراء
كوتينيو وغريزمان ،لكي يصبح فريقا مرعبا كما
يطالب نجومه في الوقت الحالي.
(د ب أ)

كوتينيو

صالح مرشح إلكمال ثالثيته بنيله جائزة أفضل العب إفريقي
المصري
سيكون النجم ً
محمد صالح مرشحا
للفوز بجائزة أفضل
العب إفريقي خالل
الحفل الذي سيقام
اليوم.

محمد صالح

يأمل مهاجم ليفربول اإلنكليزي والمنتخب المصري
محمد صالح إكمال ثالثيته من الجوائز السنوية ،من خالل
تتويجه بلقب أفضل العب إفريقي في الحفل المقرر اليوم
في العاصمة الغانية اكرا.
وسبق لصالح ،الذي يقدم اداء مميزا في موسمه األول
م ــع لـيـفــر بــول بتسجيله حـتــى اآلن  23هــد فــا ف ــي جميع
المسابقات ،أن نال جائزتي هيئة االذاعة البريطانية "بي
بــي ســي" ألفـضــل العــب إفــريـقــي ،وأفـضــل العــب عــربــي في
االستفتاء الذي أجراه االتحاد العربي للصحافة الرياضية.
ويتنافس صالح ( 25عاما) مع زميله في ليفربول الدولي
السنغالي ساديو مانيه ،ومهاجم بوروسيا دورتموند
األلماني الدولي الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ.
ويبدو مهاجم رومــا اإليطالي السابق المرشح األوفر
حظا لخالفة مهاجم ليستر سيتي ومنتخب الجزائر
كأفضل العب في القارة السمراء.
وس ــاه ــم ص ــاح بـشـكــل كـبـيــر ف ــي ق ـي ــادة منتخب
"الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
ال ـعــالــم  2018ف ــي روسـ ـي ــا ،وال ـت ــأه ــل لـلـمـشــاركــة في
المونديال للمرة األولى منذ  .1990وسجل صالح هدفين
في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو (.)2-1
وتألق صالح الموسم الماضي أيضا مع روما وساهم
في قيادته الى المركز الثاني في ترتيب الدوري بتسجيله

 15هدفا ،وقاد منتخب بالده الى المباراة النهائية لكأس
االمم االفريقية في الغابون (خسر أمام الكاميرون) مطلع
سنة .2017
وانـتـقــل ص ــاح مطلع الـمــوســم الـحــالــي ال ــى ليفربول
مقابل  39مليون جنيه استرليني ،مما جعل منه أغلى
العب عربي.
ولدى تسلمه جائزة "بي بي سي" ألفضل العب افريقي
الشهر الماضي ،أكد صالح أنه يريد أن يكون أفضل العب
مصري في التاريخ" ،عندما جئت الى ليفربول ،كنت آمل
أن أظهر قدراتي للجميع .سجلت الكثير من األهداف مع
روما وأنا سعيد جدا لنجاحي في ليفربول".
وسـيـتــرك صــاح ومــانـيــه العاصمة الغانية مباشرة
بعد الحفل ألن بانتظار فريقهما ليفربول مباراة صعبة
الجمعة في الــدور الثالث من مسابقة كأس انكلترا ضد
الجار اللدود ايفرتون.
ورغم صعوبة وأهمية المباراة ضد ايفرتون ،لم يتردد
المدرب األلماني يورغن كلوب في السماح لنجميه بالسفر
الــى اكــرا من أجــل حضور الحفل الــذي تــوزع خالله ست
جوائز أخرى.
وفـ ــي حـ ــال نـ ــال صـ ــاح ال ـج ــائ ــزة ف ــي أكـ ـ ــرا ،سيصبح
أول مـصــري يـتــوج بـهــا مـنــذ  1983حـيــن نــالـهــا محمود
الـخـطـيــب ،كـمــا سـتـكــون ال ـمــرة األول ــى الـتــي تــذهــب فيها

الجائزة بعيدا عن غرب القارة لعامين على التوالي منذ
منتصف الثمانينيات ،حين فــاز بها المغربيان محمد
التيموي ( )1985والزاكي بادو ( )1986والجزائري رباح
مادجر (.)1986
وإذ كــان صــاح مــوجــودا في الالئحة النهائية للمرة
األولــى في مسيرته ،فإن اوباميانغ معتاد هذا األمــر ،إذ
نــال الجائرة مــرة ( )2015وحــل ثانيا مرتين في األعــوام
الثالثة األخيرة ،في حين جاء مانيه ثالثا العام الماضي.

ناد افريقي
أفضل ٍ
ومــن ضمن الجوائز التي سـتــوزع ،جائزة أفضل ناد
افريقي والتي يتنافس عليها الوداد البيضاوي المغربي
بطل دوري أبطال افريقيا ،ومنافسه في الــدور النهائي
األهلي المصري ،ومازيمبي الكونغولي.
كـمــا سـتـمـنــح ج ــائ ــزة أف ـضــل مـنـتـخــب افــري ـقــي والـتــي
تتنافس عليها منتخبات مصر والكاميرون بطلة افريقيا
ونيجيريا.
وفــي فئة أفـضــل م ــدرب ،أدرج االتـحــاد أسـمــاء حسين
عموته مدرب الوداد ،واألرجنتيني هيكتور كوبر مدرب
الـمـنـتـخــب ال ـم ـص ــري ،وااللـ ـم ــان ــي غ ـيــرنــو روه ـ ــر م ــدرب
المنتخب النيجيري.
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رياضة

برشلونة في ضيافة سلتا
فيغو بكأس إسبانيا
ً
يحل برشلونة ضيفا على سلتا
فيغو ،بينما يلعب ريال مدريد
أمام مضيفه نومانسيا الليلة
في ذهاب الدور ثمن النهائي
من مسابقة كأس إسبانيا لكرة
القدم.

يبدأ برشلونة العام الجديد
م ــن مـعـقــل سـلـتــا ف ـي ـغــو ،حيث
ي ـحــل ال ـل ـي ـلــة ف ــي ذه ـ ــاب الـ ــدور
ثمن النهائي من مسابقة كأس
إسبانيا التي تــوج بلقبها في
المواسم الثالثة السابقة.
وأنـهــى برشلونة عــام 2017
بــأفـضــل طــريـقــة مـمـكـنــة ،وذل ــك
م ــن خـ ــال الـ ـف ــوز ع ـل ــى غــريـمــه
ريال مدريد بثالثية نظيفة في
مـعـقـلــه "ســان ـت ـيــاغــو بــرنــابـيــو"
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـســاب ـعــة عـشــرة
م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ال ـ ــذي
ي ـت ـص ــدره بـ ـف ــارق  9ن ـق ــاط عن
اق ــرب مــاحـقـيــه ،الممثل اآلخــر
للعاصمة أتلتيكو مدريد.
ويأمل فريق المدرب ارنستو
فــالـفـيــردي أن يـبــدأ سنة 2018
م ــن ح ـيــث أ ن ـه ــى  ،2017اال أن
الـمـهـمــة ل ــن ت ـك ــون سـهـلــة أم ــام
سلتا فيغو الــذي أجبر عمالق
كتالونيا على االكتفاء بالتعادل
على أرضه  2-2في آخر لقاء بين
الفريقين فــي ال ــدوري المحلي
مطلع ديسمبر.
وفي مقابلة أجراها في اليوم
األول مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد مــع
وسائل اإلعالم الخاصة بالنادي

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

9:00

سيلتا فيغو  -برشلونة

beINSPORTS HD3

9:00

ليغانيس  -فياريال

beINSPORTS HD4

11:00

نومانسيا – ريال مدريد

beINSPORTS HD3

11:00

اسبانيول  -ليفانتي

beINSPORTS HD4

الكتالوني ،كشف فالفيردي أن
"ه ـ ــذا ال ـفــريــق ي ـ ــدرك ت ـمــامــا ما
عـلـيــه فـعـلــه" ،مـعـتـبــرا أن هناك
أسلوب لعب يجب تطبيقه على
الدوام و"الالعبون هنا يحبون
المنافسة والفوز كثيرا".
وأشـ ـ ـ ــار ف ــالـ ـفـ ـي ــردي إلـ ـ ــى أن
الـ ـف ــوز ال ـ ــذي ح ـق ـقــه فــري ـقــه في
"س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو ب ــرن ــابـ ـي ــو" ك ــان
"رائعا حقا بالنسبة لنا بسبب
النتيجة وبسبب الشعور الذي
خالجنا بسببه .أنهينا العام
ب ـش ـكــل ج ـي ــد جـ ـ ــدا ،وأم ـض ـي ـنــا
ميالدا جيدا".

عودة عثمان ديمبيلي
وأع ــرب عــن سـعــادتــه بعودة
الـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـلــي
إل ــى ال ـف ــري ــق ،ب ـعــد تـعــافـيــه من
إصــابــة تـعــرض لـهــا بـعــد ثــاث
مباريات فقط بقميص النادي
ال ـك ـت ــال ــون ــي الـ ـ ــذي ان ـت ـق ــل إل ـيــه
الصيف المنصرم من بوروسيا
دورتموند األلماني ،في صفقة
قد تصل إلى  145مليون يورو،
بعد إضافة المكافآت المرتبطة
بــالـنـتــائــج ،وأت ــت بـعــد أسابيع
م ــن ان ـت ـق ــال ال ـن ـجــم ال ـبــرازي ـلــي
نيمار إلى باريس سان جرمان
الفرنسي مقابل  222مليونا.
ورأى فالفيردي أن "أي العب
في برشلونة يختلف عن غيره.
شخصية ديمبيلي تختلف عن
أي العب لعب في صفوفنا ،هو
ق ــادر عـلــى الـلـعــب فــي أكـثــر من
مــركــز وه ــو ســريــع ج ــدا .لدينا
فـ ــريـ ــق ك ـب ـي ــر (مـ ـ ــن حـ ـي ــث ع ــدد

كارلوس يقارن بين كريستيانو وميسي
ً
قارن العب ريال مدريد سابقا
ً
وسـ ـفـ ـي ــره ح ــالـ ـي ــا ،ال ـب ــرازي ـل ــي
روبـ ــرتـ ــو كـ ــارلـ ــوس ،ب ـي ــن نـجــم
برشلونة ،األرجنتيني ليونيل
م ـ ـي ـ ـسـ ــي وم ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم الـ ـمـ ـلـ ـك ــي
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
ً
م ــؤك ــدا أن األخ ـي ــر "يـتـمـيــز عن
اآلخرين" بأنه "يسعى للتحسن
ً
يوما بعد يوم".
وعن مهاجم الملكي ،أوضح
الالعب المعتزل في مقابلة مع
ق ـنــاة (فــوكــس س ـب ــورت) الليلة
الماضية" :إنني أراه يتدرب كل
يوم ويبهرني عمله ،التزامه في
المران وتحمله للمسؤولية في
ال ـم ـبــاريــات مــذهــل .إن ــه يسعى
ً
للتحسن يوما بعد يــوم ،وهذا
هو الفارق بينه وميسي".
وم ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أق ـ ـ ـ ــر روبـ ـ ــرتـ ـ ــو

كارلوس بأن ميسي والبرازيلي
ن ـي ـم ــار ،م ـهــاجــم ب ــاري ــس ســان
ج ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ،الع ـ ـ ـبـ ـ ــان ع ـظ ـي ـم ــان،
لكنه أبــدى تفضيله لــ"صــاروخ
ماديرا".
وقال إن "ليو ظاهرة ونيمار

غ ـنــي ع ــن ال ـت ـع ــري ــف ،ل ـكــن هــذا
ال ـج ــان ــب م ــن كــري ـس ـت ـيــانــو من
ح ـيــث ت ـفــان ـيــه ف ــي ال ـتــدري ـبــات
واحترافيته وتركيزه وإصراره،
ً
يكسبه تميزا مقارنة باآلخرين".

جانب من مواجهة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري اإلسباني الشهر الماضي
الالعبين) ،ونجحنا في إيجاد
الـبــدالء المناسبين حتى اآلن،
لكنه يـعــود اآلن ،وه ــذه أخـبــار
رائعة".
ويـ ـع ــاود بــرش ـلــونــة نـشــاطــه
فــي الـ ــدوري األح ــد عـلــى أرضــه
ضــد ليفانتي ،حيث سيحاول
الحفاظ أقله على الفارق الحالي
الذي يفصله عن أقرب مالحقيه.
وأكد فالفيردي أن على فريقه
ع ــدم االن ـش ـغــال بــال ـفــارق ال ــذي
ً
يفصله عن المنافسين ،مضيفا:
"ي ـج ــب أن ن ــرك ــز ع ـلــى أنـفـسـنــا
والفوز بكل مباراة ،أما بالنسبة

لـمـنــافـسـيـنــا ،ف ـم ـجــرد تجنبنا
ال ـت ـع ـث ــر س ـي ـح ـبــط عــزي ـم ـت ـهــم،
نتطلع اآلن إلى األمام وينتظرنا
الدوري وكأس الملك ،ثمة جدول
مزدحم بانتظارنا في يناير".
وي ـ ـخـ ــوض ب ــرشـ ـل ــون ــة ل ـق ــاء
اإليــاب من الــدور ثمن النهائي
الخميس المقبل على ملعبه،
قبل أن يحل بعدها بأربعة ايام
ضيفا على ريال سوسييداد في
ً
الدوري ،علما بأن طريق النادي
الكتالوني ممهد على الورق في
ال ـمــراحــل الـمـقـبـلــة ،وسينتظر
حتى الرابع من مارس لخوض

االختبار الجدي التالي عندما
يستضيف اتلتيكو مدريد.
إال أن فـ ـ ــر يـ ـ ــق فـ ــا ل ـ ـف ـ ـيـ ــردي
سينتقل إلى لندن في  20فبراير
عندما يحل على تشلسي حامل
ل ـقــب ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي ،في
ذهاب الدور الثاني من مسابقة
دوري أبطال اوروبا (اإلياب في
 14مارس).

الريال يواجه نومانسيا
من جهته ،يأمل ريال مدريد
الذي أصبح متخلفا بفارق 14

نـقـطــة ع ــن غــري ـمــه الـكـتــالــونــي
وفـ ـق ــد األمـ ـ ــل ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر فــي
االح ـت ـف ــاظ ب ـل ـقــب الـ ـ ـ ــدوري ،أن
ي ـض ــع خ ـل ـفــه هــزي ـم ـتــه ال ـمــذلــة
ع ـش ـيــة الـ ـمـ ـي ــاد ع ـن ــدم ــا يـحــل
ضـ ـيـ ـف ــا عـ ـل ــى ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ــدرج ـ ــة
الثانية نومانسيا الذي أقصى
ملقا من الدور السابق.
وخـ ــافـ ــا ل ـب ــرش ـل ــون ــة الـ ــذي
تنتظره مباريات سهلة نسبيا
ف ــي ال ـمــراحــل الـقـلـيـلــة المقبلة
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،ي ـس ـت ـه ــل ف ــري ــق
ال ـم ــدرب الـفــرنـســي زي ــن الــديــن
زيــدان العام الجديد األحــد من

ملعب سلتافيغو ايضا ،قبل أن
يستضيف فياريال القوي ،ثم
يستقبل ديبورتيفو ال كورونيا
والحقا فالنسيا الثالث.
ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن اخ ـت ـبــاري
فـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــال وف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا ل ـي ـســا
بصعوبة ما ينتظره في الدور
الثاني من دوري أبطال اوروبا
الذي توج بلقبه في الموسمين
الـســابـقـيــن ،إذ إن ــه يـتــواجــه مع
س ـ ــان ج ــرم ــان ف ــي  14ف ـبــرايــر
ذه ــاب ــا ف ــي م ــدري ــد ،و 6م ــارس
إيابا في العاصمة الفرنسية.

زيدان :بنزيمة أصيب عقب الكالسيكو
قال المدير الفني لريال مدريد،
الفرنسي زيــن الدين زيــدان امس
االول ،إن م ـه ــا ج ـم ــه و م ــوا طـ ـن ــه
كريم بنزيمة أصيب بعد مباراة
الكالسيكو أمام برشلونة ،معربا
عن ثقته بالالعب الذي سيحتاج
إلى نحو أسبوعين للتعافي من
إصابته في عضلة الفخذ الخلفية
بساقه اليمنى.
وط ـغ ــت إص ــاب ــة ب ـنــزي ـمــة عـلــى
الـمــؤتـمــر ال ـص ـحــافــي ،الـ ــذي عقد
عشية م ـبــاراة الــريــال الـيــوم أمــام
نــومــانـسـيــا فــي ذه ــاب دور الـ ــ16
من بطولة كأس ملك إسبانيا ،إذ
تـلـقــى ال ـم ــدرب الـفــرنـســي الـعــديــد

من األسئلة حــول المهاجم الذي
لم يتدرب مع الفريق منذ انتهاء
عطلة عيد الميالد.
وأوضح زيدان أن بنزيمة "شعر
بـ ــآالم ع ـقــب مـ ـب ــاراة الـكــاسـيـكــو"
التي انتهت بخسارة الملكي أمام
البرشا بثالثية نظيفة على ملعب
سانتياغو بيرنابيو في الجولة
ال ــ 17من ال ــدوري اإلسباني لكرة
القدم.
وأكـ ــد مـ ــدرب ال ــري ــال أن "كــريــم
تـعــرض لــإصــابــة بـعــد ال ـم ـبــاراة.
الكثيرون يقولون إنها كانت قبل
الـلـقــاء ،لكن هــذا ليس صحيحا.
أثق دائما فيما يقوله الالعب".

ريفالدو :على نيمار اإلطاحة برونالدو من «األبطال»
أكد الالعب البرازيلي السابق ريفالدو أن مواطنه نيمار دا سيلفا
رحل عن برشلونة للهروب من النجومية الطاغية لالعب األرجنتيني
ليونيل ميسي ،وكذلك بسبب العرض المالي السخي الذي قدم له من
باريس سان جرمان.
وقال ريفالدو ،في تصريحات لصحيفة "ماركا" اإلسبانية" :نيمار
رحل ألنه تلقى عرضا جيدا جدا ،كما أن اللعب في برشلونة كان يضعه
في مرتبة الحقة لميسي ،رغم أنه كان يقوم باألمور على نحو جيد،
ولكن ميسي هو ميسي ،وال يزال أمام نيمار الكثير من السنوات".
وأشار ريفالدو إلى أن نيمار رحل إلى الدوري الفرنسي ليثبت أنه
ً
الالعب األفضل في العالم ،مؤكدا أن على قائد المنتخب البرازيلي أن
يطيح بالبرتغالي كريستيانو رونالدو من بطولة دوري أبطال أوروبا
إذا أراد أن يكون بالفعل أفضل العب في العالم.
وأضاف" :أعتقد أن نيمار رحل من أجل أن يتأكد إذا كان هو األفضل
في العالم ،إذا كان يريد أن يكون كذلك فعليه أن يطيح بكريستيانو من
دوري أبطال أوروبا خالل مواجهتهما في شهر فبراير".
يذكر أن ريال مدريد ،بقيادة رونالدو ،وباريس سان جرمان ،بقيادة
نيمار ،سيلتقيان في مواجهة شرسة في ذهاب دور الـ  16لبطولة دوري
أبطال أوروبا في فبراير المقبل.

وردا ع ـلــى س ــؤال ــه م ــا إذا كــان
المهاجم الفرنسي قد أصيب أثناء
عطلة عيد الميالد ال خالل مباراة
الكالسيكو ،عاد زيــدان ليؤكد أن
ال ــاع ــب "ش ـع ــر ب ـش ــيء م ــا" أث ـنــاء
مواجهة برشلونة.
وأضاف أن النادي في البداية لم
يعر اهتماما لآلالم التي شعر بها
بنزيمة ،اعتقادا أنه كان يعاني من
"حمل عضلي زائد" فقط ،لكن عقب
عودته من العطلة تبين أن األمر
يـتـعـلــق بــإصــابــة ب ـعــد أن خضع
ألشعة رنين مغناطيسي.

روميرو يهدد بالرحيل عن مان يونايتد
ذكرت تقارير إخبارية امس االول أن حارس
المرمى األرجنتيني سرخيو روميرو هدد
بالرحيل عن ناديه مانشستر يونايتد خالل
مــوســم االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة الـحــالــي،
لعدم إشراكه في اللعب ،األمر الذي
قد يؤثر على فرصه في االنضمام
ال ــى مـنـتـخــب ب ــاده ف ــي مــونــديــال
روسيا .2018
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـف ــة "مـ ــونـ ــدو
ديـبــورتـيـفــو" إل ــى أن روم ـيــرو (30
ع ــام ــا) ل ـيــس إال ب ــدي ــا لــإسـبــانــي
ديفيد دي خيا بين صفوف النادي
اإلنكليزي ،لذلك يعتقد الالعب أنه
إذا لم يفعل شيئا حيال األمــر ،فقد
ي ـن ـت ــزع م ـن ــه أي م ــن ح ــارس ــي ري ــال
سوسييداد وكلوب أميركا المكسيكي،

جيرونيمو رولــي وأجوتسين ماركيسن على
الترتيب ،فرصة حراسة مرمى منتخب "راقصي
التانغو" في بطولة كأس العالم بروسيا.
وذكرت الصحيفة أنه في ظل هذه الظروف،
ال سيما بعد أن حــذر المدير الفني لمنتخب
األرجنتين ،خورخي سامباولي صراحة من أن
قائمته للمونديال لن تشمل العبين سيقضون
الموسم على مقاعد البدالء ،قد يخرج روميرو
معارا في يناير الجاري حتى الصيف المقبل.
ونقلت "موندو ديبورتيفو" عن مصدر مقرب
من الالعب أن حارس المرمى تلقى عروضا من
أندية بالدوري اإلنكليزي الممتاز ،باإلضافة إلى
فرق أرجنتينية وإسبانية ،مضيفا أن روميرو
"يعلم أنــه يحتاج إلــى اللعب ،وان األشخاص
المناسبين فــي مانشستر يــو نــا يـتــد يعرفون
ذلك أيضا".

إصابة أورليتش حارس بايرن خالل التمارين سامباولي يقوم بجولة أوروبية عودة موفقة إليزياه توماس
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ح ـ ـ ـ ـ ـ ــارس بـ ـ ــايـ ـ ــرن
مـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــخ األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي س ـف ــن
أورلـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش ل ـ ــإص ـ ــاب ـ ــة خـ ــال
ح ـ ـصـ ــة تـ ـم ــريـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي قـ ـط ــر،
حـيــث يـقـيــم ال ـن ــادي ال ـبــافــاري
ً
ً
معسكرا تدريبياص تحضيرا
لعودته إ لــى المنافسات ،بعد
انتهاء فترة العطلة الشتوية
التقليدية.
وب ـ ــدا أن أورل ـي ـت ــش أصـيــب
في يــده اليمنى خــال الحصة
ال ـت ـمــري ـن ـيــة ونـ ـق ــل إل ـ ــى ف ـنــدق
الفريق على متن عربة غولف،
ب ـح ـســب ن ـق ـلــت وك ــال ــة "س ـي ــد"
األلـمــانـيــة الــريــاضـيــة ،التابعة
لـ ــوكـ ــالـ ــة فـ ـ ــرانـ ـ ــس ب ـ ـ ـ ــرس ،مــن
ا ل ــدو ح ــة دون أن ت ـع ـلــم حـجــم
اإلصابة وخطورتها.
ويدافع أورليتش عن شباك
ال ـنــادي الـبــافــاري منذ إصابة
ال ـ ـحـ ــارس األسـ ــاسـ ــي مــانــويــل
نـ ــويـ ــر الـ ـ ـ ــذي خـ ـض ــع ل ـع ـم ـل ـيــة
جــراح ـيــة ب ـعــد ت ـعــرضــه لكسر
جــديــد ف ــي قــدمــه ال ـي ـســرى في
سبتمبر الماضي ،و هــو الذي
ع ــاد إل ــى ال ـمــاعــب ف ــي نـهــايــة
أغسطس ا لـمــا ضــي ،بعد كسر

أورليتش

ف ــي الـ ـق ــدم ن ـف ـس ـهــا ف ــي أب ــري ــل
الماضي.
وي ـت ـع ــاف ــى ن ــوي ــر بـ ـب ــطء مــن
ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـج ــراحـ ـي ــة وعـ ـ ــاود
ً
المشي مجددا بمساعدة العكاز،
وهو بقي في ميونيخ بصحبة
العب الوسط اإلسباني تياغو
الكانتارا الذي يعاني بدوره من
تمزق عضلي.
وفي ظل إصابة أورليتش ،قد
يضطر بايرن إللــى االستعانة
بالمخضرم تــوم سـتــاركــه (36

عاما) الــذي لعب مباراتين مع
الفريق هذا الموسم.
واعـ ـت ــاد ب ــاي ــرن ع ـلــى اجـ ــراء
مـعـكـســر تــدري ـبــي ف ــي الــدوحــة
خـ ـ ــال ال ـع ـط ـل ــة الـ ـشـ ـت ــوي ــة فــي
ال ـمــان ـيــا ،وس ـي ـخــوض الـسـبــت
لقاء وديا ضد األهلي القطري
قـ ـ ـب ـ ــل أن ي ـ ـ ـعـ ـ ــود األح ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــى
ميونيخ.
ويعاني فريق المدرب يوب
ً
ه ــاي ـن ـك ــس أي ـ ـضـ ــا مـ ــن إص ــاب ــة
ال ـ ـ ـهـ ـ ــداف ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــدي روب ـ ـ ــرت
لـيـفــانــدوفـسـكــي (ركـ ـب ــة) وقـلــب
الدفاع ماتس هوميلس (حالب).
لكن قدوم ساندرو واغنر من
هوفنهايم ،سيخفف الضغط
على ليفاندوفسكي وسيمنحه
ً
ف ــرص ــة ال ـت ـع ــاف ــي تـ ـم ــام ــا قـبــل
معاودة اللعب.
ويعاود بايرن الذي يتصدر
ترتيب الــدوري المحلي بفارق
 11نـقـطــة ع ــن شــال ـكــه ال ـثــانــي،
نشاطه فــي  12الشهر الحالي
ً
عـنــدمــا يـحــل ضـيـفــا عـلــى باير
ليفركوزن في افتتاح المرحلة
الثامنة عشرة.

توجه المدير الفني للمنتخب األرجنتيني األول لكرة القدم ،خورخي
سامباولي ،إلى أوروبا ،أمس األول ،برفقة مساعديه من أجل االجتماع
مع الالعبين المنضمين لفريقه الــذي يخوض نهائيات كأس العالم
 2018بروسيا.
وأعلن االتحاد األرجنتيني لكرة القدم أن سامباولي توجه برفقة
مساعده سيباستيان بيكاسيسي والمعد البدني لمنتخب األرجنتين،
خورخي ديسيو ،إلى إسبانيا كمحطة أولى في جولته األوروبية التي
ستشمل أيضا إيطاليا وإنكلترا وفرنسا.
ويزور المدرب األرجنتيني خالل وجوده في إسبانيا مدن مدريد
وإشبيلية وبرشلونة ،ومن المقرر أن يلتقي قائد فريقه ،النجم ليونيل
ميسي ،والعبين آخرين.
وعقب انتهاء جولته في إسبانيا ،سيتوجه سامباولي إلى إنكلترا
لزيارة مدن لندن وليفربول ومانشستر ،وذلك قبل أن يتوجه إلى مدينتي
ميالنو وتورينو في إيطاليا وأخيرا إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وكشفت صحيفة "أوليه" األرجنتينية أن سامباولي سيجتمع في
تورينو مع هداف نادي يوفنتوس ،غونزالو هيغواين ،الذي قد يضمه
إلى صفوف األرجنتين في مارس المقبل لخوض مباراتين وديتين في
ذلك الشهر استعدادا للمونديال الروسي.
وإضافة إلى اجتماعه بالالعبين ،سيلتقي سامباولي في إنكلترا
بعض المدربين أيضا مثل بيب جوارديوال ،المدير الفني لمانشستر
سيتي ،وماوريسيو بوكيتينيو ،مدرب توتنهام ،وجوزيه مورينيو،
مدرب مانشستر يونايتد.
وخ ــال جــولـتــه األوروبـ ـي ــة ،سيحضر ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي تسع
مباريات من بينها لقاءات برشلونة أمام ليفانتي وإشبيلية أمام بتيس
وتوتنهام أمام ايفرتون وليفربول أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس
أمام جنوه وميالن أمام التسيو.

كانت عــودة ايــزيــاه توماس
الـ ـ ــى الـ ـم ــاع ــب ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى
منذ مايو الماضي موفقة ،إذ
ساهم في قيادة فريقه الجديد
كـلـيـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز لـلـعــودة
الى سكة االنتصارات ،في حين
أص ـب ــح م ـ ــدرب سـ ــان انـتــونـيــو
سـ ـبـ ـي ــرز غـ ــريـ ــغ ب ــوب ــوف ـي ـت ــش
خـ ــام ـ ـسـ ــا ع ـ ـلـ ــى الئـ ـ ـح ـ ــة أكـ ـث ــر
المدربين ف ــوزا فــي دوري كرة
السلة االميركي للمحترفين.
ع ـل ــى م ـل ـعــب "ك ــوي ـك ــن لــونــز
اري ـ ـنـ ــا" ،ح ـقــق ص ــان ــع األل ـع ــاب
توماس بداية جيدة مع فريقه
الجديد كليفالند بتسجيله 17
نقطة في أول مباراة له منذ 7
أشهر ،وساهم في قيادته للفوز
ع ـلــى ضـيـفــه ب ــورت ــان ــد تــرايــل
باليزرز .110-127
ول ـ ـ ــم يـ ـ ـش ـ ــارك ت ـ ــوم ـ ــاس فــي
أي م ــن ال ـم ـبــاريــات الـ ـ ــ 36الـتــي
خاضها كليفالند هذا الموسم
بسبب اصابات في وركه وكتفه.
وع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ــب "م ــاديـ ـس ــون
س ـك ــوي ــر غ ـ ـ ـ ــاردن" ،ح ـق ــق س ــان
انتونيو سبيرز ف ــوزه الثاني
على مضيفه نيويورك نيكس

ف ــي غ ـض ــون س ـت ــة أيـ ـ ــام وج ــاء
بنتيجة  ،91-100محققا بذلك
فـ ـ ـ ــوزه الـ ـ ــرابـ ـ ــع ف ـ ــي م ـب ــاري ــات ــه
الخمس األخيرة والــ 26في 38
مباراة.
ويـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــان ان ـ ـتـ ــون ـ ـيـ ــو
بــالـفــوز ال ـ ــ 1176لـمــدربــه غريغ
بــوبــوف ـي ـتــش الـ ــذي ت ـق ــدم على
صــدي ـقــه ال ـع ــزي ــز ج ـ ــورج ك ــارل
(  )1175ع ـ ـلـ ــى ال ئـ ـ ـح ـ ــة أ كـ ـث ــر
الـ ـم ــدربـ ـي ــن فـ ـ ـ ــوزا ف ـ ــي ت ــاري ــخ
الدوري (يتصدر دون نيلسون
بـ ــ 1335ف ــوزا) ،الــى المــاركــوس
ال ــدري ــدج وك ــاوه ــي ل ـي ـنــرد ،إذ
س ـج ــل األول  29ن ـق ـطــة مـ ــع 6
م ـتــاب ـعــات والـ ـث ــان ــي  25م ــع 8
مـتــابـعــات ،وأض ــاف اإلسـبــانــي
باو غاسول  11مع  8متابعات
واألرجنتيني مانو جينوبيلي
 ،12بينها ثالثية "طريفة" غير
مقصودة ألنه كان يمرر الكرة
عوضا عن تعمد التسجيل.
ولـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـن ـ ـبـ ــه ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــام أو
بوبوفيتش الى أن الكرة سقطت
في السلة ،حتى ان األخير بدا
غاضبا من العبه األرجنتيني
الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم قـ ـب ــل أن ي ـت ــدخ ــل

توماس

م ـســاعــدوه العــامــه ب ــأن الـكــرة
دخلت السلة.
وتغلب لوس انجلس كليبرز
على ممفيس غريزليز 105-113
بفضل  33نقطة من لو وليامز،
وت ـ ـشـ ــارلـ ــوت ه ــورنـ ـت ــس عـلــى
ساكرامنتو كينغز ،111-131
كما تغلب فينيكس صنز على
اتالنتا هوكس .103-104
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يا بختهم

مصالحة وطنية...
وحزب وطني!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

كـ ــان ال ـل ــه ف ــي عـ ــون ال ـع ــرب ــان ع ـلــى م ــا ي ـشــاهــدونــه في
األفــام والمسلسالت األجنبية ،عن الديمقراطية وحرية
ال ــرأي وكــرامــة اإلن ـســان وشـمــوخــه وط ــول لسانه ورفــض
المجتمعات ألي ظلم يقع عليه ،وغير ذ لــك مما ُيعرض
في سياق السيناريوهات والقصص على الشاشة ،وما
يشاهدونه على أرض واقعهم ومحيطهم ،حيث المواطن
َ
منتهكة ،ولـســانــه ال
الـعــربــي مفعوص مــدهــوس ،كــرامـتــه
يخرج من فمه إال لكيل الثناء على المسؤولين والتشرف
بلعق أحذيتهم ،ورقبته ال تعرف إال االنحناء ،وقفاه يعرف
مقاسات أيدي المسؤولين ،ووو...
كيف يتمالك العربي نفسه ،أو كيف يتمالك عقله ،وهو
يشاهد الـبــرامــج فــي الفضائيات األوروب ـيــة واألميركية،
تنتقد المسؤولين ،مــن أكبرهم إلــى أصـغــرهــم ،ثــم يعود
جديدة ،وضحكة
مقدم البرنامج في اليوم التالي ،ببذلة
ُ
جديدة ،ونكت جديدة على المسؤولين" ،يهزئهم" فيها،
ويضحك مع الجمهور عليهم حتى يكاد يتساقط ديكور
البرنامج من كثر االرتجاج والضحك؟ كيف يحافظ العربي
على عقله فــي رأس ــه وهــو يــرى اإلعالميين الغربيين لم
ُ
ُيعدموا ،ولم تجتث أسرهم من عرقها األخير؟ كيف ال "يزر"
عقل العربي وهو لم يقرأ خبر "إغالق الفضائية الفالنية
لتطاولها على رمــوز الدولة ،وتبين في التحقيقات أنها
تنفذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة األمن الداخلي،
وضرب االقتصاد ،لكن عيون رجال األمن الساهرة كانت
لها بالمرصاد"؟
كيف يرون كل ذلك ،ثم يرون أوضاعهم في بلدانهم ،وال
ُيخرجون ألسنتهم خارج أفواههم ويهيمون في الشوارع
كالمجانين؟ واألده ــى أن بعض لعاقي األحــذيــة الـعــرب،
يتعاطف مع البطل الثائر ،في الفيلم الهوليوودي ،ضد
السلطات الظالمة ،وتتسارع دقات قلبه مع تسارع أحداث
ً
الـفـيـلــم ،خــوفــا عـلــى الـبـطــل فــي الفيلم الـمـنـقــول مــن قصة
ّ
حقيقية .ثم بعد الفيلم ،يعود هذا العربي اللعاق ليقوم
ب ــدوره فــي مـســاعــدات السلطات الـفــاســدة فــي ب ــاده على
قمع المظلومين وسحقهم ودهسهم! كيف؟ كيف استطاع
ويستطيع ذلك؟
أقــول يا بخت أجــدادنــا الذين لم يشاهدوا ما نشاهده
نحن .يا بختهم ،ماتوا وهم يعتقدون أن الكوكب ال يتجاوز
محيطهم ،وأن عدد البشر ال يتجاوز أعــداد هذه القبائل
المتناثرة فــي طــول الــوطــن العربي وعــرضــه .يــا بختهم،
ماتوا وعقولهم في أماكنها .لم تنفصم شخصياتهم كما
انفصمت شخصيات الجيل الحالي .لم تنفعص آمالهم كما
انفعصت آمال هذا الجيل .يا بختهم ،ماتوا قبل أن يبدأوا
يومهم بالمهانة والركل ،ويختموه باالستماع للمسؤولين
وهم يتسابقون إلى الميكروفونات للحديث عن تشرفهم
بخدمة الشعب! يا بختهم.

الخاليا المناعية للمرأة تنشر السرطان في جسمها!
أف ـ ــاد ب ــاح ـث ــون بـ ــأن ال ـخ ــاي ــا الـمـنــاعـيــة
الطبيعية الموجودة قرب قنوات الحليب
في أنسجة الثدي السليمة لدى المرأة ربما

تـلـعــب دورا رئـيـسـيــا ف ــي م ـســاعــدة خــايــا
الـســرطــان فــي االنـتـشــار ألج ــزاء أخ ــرى من
الجسم في وقت مبكر من اإلصابة بالمرض.

وقـ ــال د .جــول ـيــو أج ـيــريــه ج ـي ـســو ،من
معهد تيش للسرطان بكلية إيكهان للطب
في نيويورك ،في الدراسة التي نشرت في
الطبعة اإللـكـتــرونـيــة مــن دوري ــة "نيتشر
كوميونيكيشن" ،الليلة قبل الماضية ،إن
هذا قد يساعد في انتشار السرطان حتى
قبل أن يتشكل الورم.
وتـ ــابـ ــع" :ت ــدح ــض دراسـ ـتـ ـن ــا االع ـت ـقــاد
السائد بــأن التشخيص المبكر والعالج
الـســريــع ي ــؤدي ــان بــالـتــأكـيــد إل ــى الـشـفــاء"،
م ـض ـي ـف ــا أن الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ي ـم ـك ــن أن ت ـك ــون
نقطة بــدا يــة لتطوير فحوصات لتحديد
الـمــريـضــات الـمـصــابــات بـســرطــان الـثــدي
في مراحله المبكرة ،والــذي قد يكون من
النوع القادر على االنتشار ألجــزاء أخرى
من الجسم.
(رويترز)

الكوريون الجنوبيون :مش عاوزين وافدين! «روبوت» يغسل ويكوي المالبس
أكد  61في المئة من الكوريين
ال ـج ـن ــوب ـي ـي ــن أنـ ـه ــم ال ي ـق ـب ـلــون
الـ ـعـ ـم ــال األج ـ ــان ـ ــب ك ـ ــأف ـ ــراد فــي
المجتمع.
وأوضح استطالع للرأي نشر
أمـ ــس ،وش ـمــل  820شـخـصــا في
سـبــع م ــدن ،مــن  31يــولـيــو حتى
 25أغـ ـسـ ـط ــس الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،أن
 61.1في المئة من الذين شملهم
االس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع يـ ـ ـق ـ ــول ـ ــون إن مــن
الـصـعــب قـبــول الـعـمــال األجــانــب

كأعضاء في المجتمع الكوري.
وي ـعــرف الـعـمــال األج ــانــب في
االستطالع بأنهم الذين يقيمون
في كوريا الجنوبية مع عقد تبلغ
مــدتــه  3س ـنــوات ،بـمــوجــب نظام
تصاريح العمل.
وذكـ ـ ــر  13.4ف ــي ال ـم ـئ ــة أن ـهــم
يــرف ـضــون اإلق ــام ــة طــويـلــة األم ــد
لألجانب ،أو االستقرار في البالد،
من أجل الزواج أو العمل.
(د ب أ)

ً
 48قتيال عند
«منعطف الشيطان»

تـعـتــزم شــركــة سـيـفــن دري ـمــرز
األميركية للتكنولوجيا ،بالتعاون
مع شركة اإللكترونيات اليابانية
"باناسونيك كورب" ،طرح إنسان
آلي جديد يقوم بأعمال كي وطي
الـ ـم ــاب ــس بـ ـع ــد غ ـس ـل ـه ــا ،خ ــال
ف ـعــال ـيــات م ـعــرض الس فـيـغــاس
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ــأج ـ ـهـ ــزة ال ـم ـن ــزل ـي ــة
واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي يـنـطـلــق
األسبوع المقبل.
ي ـ ــذك ـ ــر أن هـ ـ ـن ـ ــري ك ــارفـ ـي ــس

وجـ ـ ـ ــورج روب ـ ــرت ـ ــس ،مـ ــن شــركــة
االستثمار الخاص الشهيرة "كيه
كيه آر" ،يستثمران نحو  90مليون
دوالر في شركة سيفن دريمرز.
ولــن تـكــون الـشــركــة األميركية
ال ــاع ــب الــوح ـيــد الـ ــذي سـيـطــرح
إنسانا آليا لكي وطي المالبس،
إذ أعلنت شركة األجهزة المنزلية
األلمانية "بــي إس إتــش" تطوير
إنسان آلي للقيام بهذه المهمة.
(د ب أ)

عبدالمحسن جمعة

ً
خيرا فعل مجلس األمــة بإلغاء توصيته "البدعة"
بتشكيل لجنة نيابية-حكومية لصياغة مصالحة
وطنية في الدولة ،الغاية الرئيسية ممن يريدها هي
إصدار عفو عن الشباب الذين اقتحموا مجلس األمة
فــي تـلــك الـلـيـلــة الـشـهـيــرة مــن ديـسـمـبــر  ،2011وهــي
اللجنة الـتــي تخالف الــدسـتــور والــائـحــة الداخلية
لمجلس األمة وال يمكن تبرير وجودها.
م ـش ـك ـل ـت ـنــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت هـ ــي اسـ ـتـ ـي ــراد ع ـن ــاوي ــن
ومسميات ال يفقه البعض معناها ،أو ال تكون مناسبة
للغرض المطلوب منها ،فأنا ال أفهم مــا هــو معنى
"مصالحة وطنية"! فهل كانت الكويت ال سمح الله في
حرب أهلية حتى تنشأ جهة للمصالحة الوطنية؟ أو
تمت عمليات إبادة أو تهجير قسري أو جرائم حرب
من السلطة حتى يتم جلب هذا العنوان لتلك اللجنة
الملغاة؟
ً
ً
ً
حـقـيـقــة األمـ ــر أن ش ـبــابــا اخـ ـت ــاروا طــري ـقــا معينا
لمكافحة فساد السلطتين التشريعية والتنفيذية،
ساندهم البعض في حينه ،واختلف آخــرون معهم،
ومع األيام اتضحت الصورة وحقيقة األوضاعً .
ث ـمــن ال ـن ـًضــال م ــن أجـ ــل قـضـيــة وط ـن ـيــة غــال ـبــا ما
يكون غاليا ،وقد يدفع طالئع الشعوب ومناضلوها
الواقع أن رجال ذلك
الكبرىً ،
أرواحهم ثمنا لقضاياهم ً
الحدث أو بعضهم أكثر فهما وإيمانا بما قاموا به في
 ،2011لذا تقدموا لتسليم أنفسهم ولم ًيطلبوا
ديسمبر
ً
مغفرة أو عفوا ،ألن مثل ذلك الفعل يمثل اعترافا منهم
بأن ما قاموا به هو فعل خاطئ لقضية زائفة.
قضية اقتحام مجلس األمـًـة مازالت أمــام القضاء،
لكن بعضهم ً يسطر ًنموذجا فــي النضال الوطني،
ويصدر بيانا تاريخيا بلغة رفيعة ومضامين عميقة
التي
وطنية شاملة غير عابئ بالقضبان واألســوار
ً
تحيط ب ــه ،ويـعـلــن تــأسـيــس تجمع سـيــاســي بعيدا
ع ــن ال ـص ــال ــون ــات ودواوي ـ ـ ــن ال ـض ــواح ــي ومـنــاضـلــي
"المرسيدس" وقاعات الفنادق ذات الخمس نجوم،
بل من داخــل العنبر بالسجن المركزي أربعة رجال
هم سليمان بن جاسم وراشــد الفضالة ود .مشاري
العليان.
المطيري وحمد ً
ً
وتبجيال ألصحاب البيان الرائع
احتراما
لذا أنحني
ً
الذين لم يطلبوا فيه عفوا أو مغفرة ،بل ناشدوا األمة
استنهاض هممها لمواجهة تحدياتها ومعالجة
مشاكلها وإصــاح فسادها ،من خالل تجمع وطني
ال يمكن لمن يطلقه من السجن أن تكون له منه منافع
شـخـصـيــة ،بــل غــايـتــه خـلــق طـبـقــة سـيــاسـيــة جــديــدة
مختلفة ونقية ،فتحية لكم ،ألنكم في طريق سيغير
مــامـ ًـح الـعـمـ ًـل الــوطـنــي والـسـيــاســي فــي الـكــويــت إن
عاجال أو آجال.

وفيات
حسين خليل إبراهيم الحشاش

ً
 67عاما ،شيع ،رجال :غرب مشرف ،ق ،1ش ،101م ،17نساء :مبارك
الكبير ،ق ،3ش ،25م ،7ت99111617 ،66110280 ،55435060 :

فالح مبارك مشوط العازمي

ً
 87عاما ،شيع ،الظهر ،ق ،2ش األول ،م ،28ت50009008 ،55112774 :

عائشة عبدالله محمد الجسمي

أرملة عبدالعزيز محمد الفيلكاوي
ً
 78عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجــال :جنوب السرة،
(ال ــزه ــراء) ق ،2ش ،226م ،17نـســاء :الـنــزهــة ،ق ،3ش ،34م ،11ت:
99731414 ،99629080

حليمة عبدالله حسين عبدالكريم الكندري

أرملة أحمد عبدالرحمن حسين الكندري
ً
 58عــامــا ،شيعت ،رج ــال :دي ــوان الـكـنــادرة ،الـشـعــب ،نـســاء :بيان،
ق ،11ش األول ،ج ،9م ،5ت،51204441 ،99473879 ،99531221 :
66208412 ،94443628 ،50003389

منيرة حمد راشد بورسلي

أرملة سعود عبدالعزيز جاسم البالول
ً
 73عاما ،شيعت ،رجال :ديوان بورسلي ،الشامية ،نساء :بيان ،ق،6
ش ،2م ،7ت67715444 :

أمينة سلمان علي بوحمد

أرملة محمد أحمد بوحمد
ً
 92عاما ،شيعت ،حسينية آل بوحمد ،الدعية ،ق ،2ش ،27قسيمة،8
غ ــرب مــركــز اإلح ـق ــاق ــي ال ـص ـحــي( ،ن ـس ــاء ف ـتــرة ال ـع ـصــر ف ـقــط ،ت:
99663607 ،22542411

زهرة عبداللطيف حسين المرهون

ً
 78عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :حسينية بوعليان،
الدعية ،نساء :صباح السالم ،ق ،7ش ،2ج ،6م ،2ت،66800830 :
66363074

مواعيد الصالة

قضى  48شخصا في البيرو ،أمس األول ،جراء
سقوط حافلة على متنها  57شخصا مــن ارتفاع
يناهز  100متر ،وتحطمها فــوق شاطئ صخري،
بعدما ا صـطــد مــت بها شاحنة وقذفتها مــن أعلى
طريق سريع شمال العاصمة ليما.
وقــالــت الـشــرطــة ،فــي بـيــان نشرته على موقعها
اإللـكـتــرونــي أم ــس ،إن ح ــادث "سـقــوط الحافلة ()...

أوقــع  48قتيال على األقــل" ،مشيرة إلى أن عمليات
انتشال الجثث توقفت بسبب دخول الليل ،ووصول
المد البحري إلى مكان حطام الحافلة.
وك ــان ــت حـصـيـلــة ســاب ـقــة أورده ـ ـ ــا ق ــائ ــد شــرطــة
الـمــرور الكولونيل دينو اسكوديرو أفــادت بمقتل
 36شخصا.
وقال اسكودير للصحافيين بعد نحو  6ساعات

على وقــوع الكارثة إن الـحــادث وقــع عند "منعطف
الـشـيـطــان" ،ال ــذي يرتفع نحو  100متر عــن سطح
المحيط الهادئ ،ويقع بالقرب من باسامايو على
بعد نحو  45كلم شمال ليما.
وكانت الحافلة متجهة إلى العاصمة البيروفية
مــن مدينة هــواشــو (وس ــط) وعلى متنها  55راكبا
وسائقان.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

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 :

وانقلبت الحافلة الزرقاء ،التي تحولت إلى كومة
حديد ،رأسا على عقب فوق صخور البحر ،تتالطم
قسما منها األمواج ،واضطر قسم من عناصر اإلنقاذ
إلى استخدام مروحية من أجل الوصول إليها ،بينما
تعين على البقية سلوك المنحدر الوعر مستعينين
بحبال التسلق.

اإلعالنات:

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

المغرب

05:03

ً
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التوزيع:

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

