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امتناع المسؤولين عن تنفيذ األحكام
وتزوير الشهادات أكثر جرائم 2017

 1233جريمة سجلتها نيابة العاصمة ...وانخفاض قضايا أسواق المال
• ارتفاع المتعلقة بـ«أمن الدولة» إلى  51وانخفاض تزييف الجناسي إلى 14
حسين العبدالله

طوت نيابتا العاصمة وشؤون أسواق المال عام  ،2017بتقييدهما نحو
 1300قضية جنائية تمثل مجموع الجرائم المرتكبة في المحافظة خالل
ً
العام ،في مقابل  1404في  ،2016وجاء في مقدمة الجرائم األكثر وقوعا
تزوير األوراق الرسمية في الجهات الحكومية ،كشهادات وزارة التعليم
العالي ،وامتناع المسؤولين عن تنفيذ األحكام القضائية النهائية.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن نيابة العاصمة التي يترأسها
ناصر البدر ،الحظت أن جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام تمثل  10%من
القضايا التي حققت فيها مع عدد من مسؤولي الدولة ،بين وكالء وزارات
ومسؤولي هيئات ومؤسسات عامة ،مبينة أن وزارات الداخلية والتربية
والمالية ،ومؤسسة التأمينات االجتماعية وإدارة الجمارك وهيئة الصناعة
تحتل النسبة العليا في تسجيل تلك القضايا.
وأضافت المصادر أن هناك مسؤولين يماطلون في االمتثال لألحكام
القضائية النهائية ،وال ينفذونها إال بعد تقديم بــا غــات بحقهم إلى
النيابة العامة.
وكشفت أن عدد الجرائم التي قيدتها سجالت نيابة العاصمة العام
المنصرم بلغت  1233قضية جنائية متنوعة ،بينما بلغت جرائم أمن الدولة
 ،51مرتفعة عن العام الماضي الذي شهد تسجيل  47قضية ،مرجعة زيادة
النوع األخير إلى سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،الذي قد يوقع
في جرائم إشاعة أخبار كاذبة أو اإلساءة لذات األمير ،أو إلى بعض الدول.
ولفتت إلى أن جرائم تزوير الجنسية الكويتية انخفضت هذا العام إلى
 14جريمة ،مقابل  36في العام الماضي ،كما انخفضت جرائم أسواق المال
هذا العام إلى  ،14في مقابل  19العام السابق عليه.

ً
محمد الخالد يقدم بالغا للنيابة
للتحقيق معه في تقرير «المحاسبة»
السيف :لتوضيح الحقيقة أمام الكويتيين
ق ـ ـ ــدم نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـســابــق
ً
الشيخ محمد الخالد ،بالغا إلى
النائب العام ،للتحقيق معه بشأن
ما أورده تقرير ديوان المحاسبة
مــن ت ـجــاوزات ومـخــالـفــات مالية
فــي وزارة الــداخـلـيــة وقــت توليه
حقيبتها.
وق ـ ـ ــال م ــوك ــل ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
الخالد المحامي عماد السيف،
في تصريح أمس ،إن البالغ قدمه
صباح أمس باسم موكله الشيخ

محمد الخالد عن نفسه ،وبصفته
ً
ً
وزيـ ــرا ســابـقــا لـلــداخـلـيــة ،يطلب
فيه التحقيق معه بشأن ما جاء
«من تجاوزات ومخالفات مالية
وردت بتقرير ديــوان المحاسبة
ال ـم ـن ـش ــور ف ــي إحـ ـ ــدى الـصـحــف
اليومية ،خاصة ببنود الصرف
ع ـ ـلـ ــى أن ـ ـش ـ ـطـ ــة واس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــات
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة إب ـ ـ ــان تــول ـيــه
مسؤوليتها».
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـسـ ـي ــف أن «ذلـ ــك
ً
ي ــأت ــي إح ـ ـقـ ــاقـ ــا ل ـل ـعــدل 02

ناصر الصباح يتفقد قوات «األمل» في السعودية

٠٣

ً
الصبيح مرحبة باالستجواب:
فرصة إلبراز اإلنجازات
واألخطاء

أكاديميا

حسين علي وفهد التركي

كشفت مصادر مطلعة ،لـ"الجريدة" ،أن محكمة التمييز
الـجــزائـيــة ،بــرئــاســة المستشار أحـمــد العجيل ،لــن تنظر
ً
األح ــد المقبل أي طلبات لــوقــف نـفــاذ حبس  35مواطنا

بينهم النائبان د .جمعان الحربش ود .وليد الطبطبائي
والنائبان السابقان سالم النمالن وفهد الخنة ،في قضية
دخول مجلس األمة ،األمر الذي سيلقي بظالله على جلسة
المجلس المقررة في  9الجاري ،والمخصص فيها ساعتان
لمناقشة هذه القضية.

اقتصاديات

الفرهود لـ ةديرجلا« :.الكيماويات» ستبيع مصانع األسمدة

النظام اإليراني «يخنق» الشارع
ةديرجلا .تكشف  3أسباب لتريث «الحرس الثوري» في قمع االحتجاجات
●

لليوم الثاني على التوالي ،أنزل النظام اإليراني
عشرات اآلالف من أنصاره إلــى الـشــوارع في مدن
عـ ـ ــدة ،ونـ ـش ــر آالف ال ـع ـن ــاص ــر مــن
األج ـهــزة األمـنـيــة بــالــزي الرسمي
وال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـخـنــق
االح ـت ـجــاجــات الـتــي
رف ـ ـ ـعـ ـ ــت ب ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــالـ ــب

09

اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة ودخ ـلــت أم ــس أسبوعها
الثاني.
ودعا األصوليون وأنصار المرشد األعلى علي
خامنئي أعوانهم للمشاركة في مسيرات اليوم بعد
صالة الجمعة ،وطالب عدد من زعماء اإلصالحيين
ً
ً
أيضا أنصارهم بالمشاركة في هذه المسيرات دعما
لحكومة الرئيس حسن روحاني.
وأدت اإلجراءات األمنية المشددة إلى خفض
ملحوظ في التجمعات االحتجاجية ،رغــم أن
بعض المدن مثل األهواز ذات األغلبية 02

إيرانيات خالل تظاهرة مؤيدة لخامنئي في مشهد امس (ا ف ب)

وبينما لفتت المصادر إلى أن نيابة التمييز لم تنتهِ
حتى يوم أمس من إعــداد مذكرتها ،وذلــك لعدم االنتهاء
ً
مــن ال ــرد على مــذكــرات طـعــون  67محكوما فــي القضية،
إلى جانب طعن النيابة العامة ،متوقعة أن تقدم النيابة
مذكرتها منتصف األسبوع المقبل إلى الدائرة 02

«البترول الوطنية» :مزايدة لبيع
مخلفات المواد الحفازة

«هيئة األسواق» ِّ
تغرم
ُالحميدي ً 5آالف دينار
ت َّ
شهريا
د
جد
09

ً
النفط يصعد مدعوما بتوترات إيران وطقس أميركا

طهران  -فرزاد قاسمي

02

تنته من إعداد مذكرة الطعون
نيابة المحكمة لم
ِ
ً
• الدالل :الحراك قادم من جديد ...وإن غدا لناظره قريب

تداوالت إيجابية وعمليات
شراء لألسهم القيادية
ونمو نشاط «الصغيرة»

الجاراهلل يبحث مع السفير
البريطاني تطورات
األوضاع بالمنطقة

محليات

«التمييز» لن تنظر األحد طلبات وقف
حبس المحكومين في «دخول المجلس»

●

الثانية

10

●

العوضي :سنة للغة غير
كافية وإلغاء شرطها وراء
تعثر الطلبة

مسك وعنبر

١٩
محمد المسباح« :يوتيوب»
مالذنا لبث أغنياتنا الجديدة

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن شركة البترول الوطنية تتجه إلى
طرح مزايدة للمخلفات السنوية من المواد الحفازة ألول مرة للشركات
المحلية فقط ،التي تعمل في هذا المجال ،في إطار االستفادة من تلك
المخلفات.
وقالت المصادر إن «البترول الوطنية» تستهلك من المواد الحفازة
ً
ً
نحو  9آالف طن سنويا ويتبقى منها مخلفات قرابة ستين طنا تحتوي
على معادن مهمة مثل النيكل والكوبال ،مشيرة إلى أن العائد من تلك
ً
المزايدة سيكون مجزيا ،وتصل نسبة المردود المادي منه إلى نحو .%18
وأوضحت أن هناك العديد من المخلفات التي قد تعرض في مزايدات
أخرى.

نهائي «خليجي  :»23اإلمارات تطمح للقب
ُ
ثالث ...وعمان لتكرار إنجاز 2009

●

٠٦

دوليات

22
ترامب يواجه بانون
ويأمره بالكف عن إفشاء
معلومات

حسين راضي

تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية صوب استاد
جابر الدولي لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس
الخليج الثالثة والعشرين ،التي ستقام في الخامسة
والـنـصــف بــرعــايــة سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
األحـمــد ،الــذي أنــاب رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك لحضورها ،بين المنتخب العماني ،الذي يطمح
لتكرار إنجاز  2009وحصد اللقب ،ونظيره اإلماراتي ،الذي
يرغب في إضافة لقب ثالث من البطولة إلى دوالب بطوالته.
وتأهل المنتخب العماني في النسخة الحالية للبطولة ،التي
تستضيفها الكويت منذ  22ديسمبر ا لـمــا ضــي ،للمباراة
النهائية بعد أن تصدر مجموعته بفوزه على السعودية
 -2صفر ،وعلى الكويت  -1صفر ،وخسارته أمام اإلمارات
صفر ،1 -ثم تغلبه في دور األربعة على نظيره البحريني
بهدف بــدون مقابل ،فــي حين تأهل المنتخب اإلمــاراتــي
ً
بحلوله ثانيا في مجموعته بعد فوزه على نظيره العماني
ب ـه ــدف م ــن رك ـل ــة جـ ـ ــزاء ،وت ـع ــادل ــه م ــع الـسـعــوديــة 02

رياضة

٢٦

ً
أرسنال يفرض تعادال
ً
قاتال على تشلسي
في ديربي لندن

ةديرجلا

الثانية

•

www●aljarida●com

العدد  / 3646الجمعة  5يناير 2018م  18 /ربيع اآلخر 1439هـ

ناصر الصباح :واجبنا تجاه السعودية كواجبنا تجاه الكويت

زار المملكة لتفقد قواتنا المشاركة في عملية إعادة األمل واالطمئنان عليها

ً
النائب األول متحدثا للقوات الكويتية

شدد النائب األول على أن
«واجبنا تجاه المملكة العربية
السعودية هو واجبنا ًتجاه
وطننا الكويت» ،مشيرا إلى
أنه «تربطنا معها روابط
تضرب بجذورها في عمق
التاريخ المشترك للبلدين ،من
رابطة الدم واألخوة والمصير
المشترك».

ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الـشـيــخ نــاصــر ص ـبــاح األح ـمــد،
«إنـ ـ ـن ـ ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ن ـف ـت ـخ ــر ون ـع ـتــز
ب ـ ـ ــرج ـ ـ ــال الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش الـ ـك ــويـ ـت ــي
البواسل المشاركين في عملية
(إعادة األمل) بالمملكة العربية
السعودية ،التي تربطنا معها
روابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ت ـ ـ ـضـ ـ ــرب بـ ـ ـج ـ ــذوره ـ ــا
فـ ــي عـ ـم ــق ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـم ـش ـتــرك
للبلدين ،من رابطة الدم واألخوة
ً
والمصير المشترك» ،مؤكدا أن
دور القوات الكويتية المشاركة
ً
يـ ـ ــأتـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــاال لـ ـ ــدورهـ ـ ــا
التاريخي في مساندة ومشاركة
إخ ــوان ـه ــا ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج،
ً
و فــي المنطقة العربية ،مشددا
ع ـل ــى واجـ ـبـ ـن ــا تـ ـج ــاه الـمـمـلـكــة
العربية السعودية ،هو واجبنا
تجاه وطننا الكويت.

ً
 ...ومتوسطا قواتنا المشاركة في عملية «إعادة األمل» بالسعودية
ووجـ ـ ــه الـ ـن ــائ ــب األول كـلـمــة
ل ـل ـق ــوات ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـشــاركــة
فــي عملية «إع ــادة األم ــل» خالل
زيــارتــه الـسـعــوديــة يــرافـقــه وفــد
رفيع المستوى ،وذلك لتفقدهم
واالط ـم ـن ـئ ــان ع ـل ـي ـهــم ،ن ـق ــل مــن
خاللها تحيات وتقدير صاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد ،وس ـ ـمـ ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،وسـمــو
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الشيخ
جابر المبارك.
وك ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال ال ـنــائــب
األول ل ــدى وص ــول ــه إل ــى قـطــاع
العمليات األول في منطقة جازان
س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت ل ـ ــدى الـمـمـلـكــة
العربية السعودية الشيخ ثامر
ال ـج ــاب ــر ،ورئ ـي ــس هـيـئــة الــركــن
بالقوات المشتركة ونائب قائد

القوات البرية السعودية اللواء
ركن طيار أحمد بن عبدالرحمن
الـ ـشـ ـه ــري ،وق ــائ ــد ق ـ ــوة ج ـي ــزان
اللواء الركن محمد بن عبدالله
القحطاني ،والملحق العسكري
الكويتي لــدى المملكة العميد
الركن محمد الفرحان ،وعدد من
ضباط القوة الكويتية المشاركة.

حرص واهتمام
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أل ـ ـقـ ــى آمـ ـ ــر ق ــوة
ال ــواج ــب ال ـم ـقــدم الــركــن موسى
حـمـيــد الـعـنــزي كـلـمــة رح ــب من
خاللها بــوزيــر الــدفــاع ،وشكره
على حرصه واهتمامه بأبنائه
ال ـع ـس ـكــري ـيــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن فــي
عملية «إعادة األمل».
كما استمع إلــى إيجاز ألقاه
المقدم موسى العنزي عن الدور

ً
 ...ومتفقدا القوات الكويتية

نفتخر
بمشاركة
قواتنا التي
ً
تأتي استكماال
لدورها
التاريخي
في مساندة
إخوانها

الجارالله يبحث مع السفير البريطاني
تطورات األوضاع بالمنطقة

الجارالله أثناء لقائه سفير المملكة المتحدة
التقى نــائــب وزي ــر الخارجية
خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه ،أم ـ ــس ،سفير
المملكة الـمـتـحــدة ل ــدى الكويت
مــايـكــل داف ـن ـب ــورت ،إذ ت ــم خــال
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء بـ ـح ــث ع ـ ـ ــدد م ـ ــن أوج ـ ــه
العالقات الثنائية بين البلدين،

محمد الخالد يقدم بالغًا للنيابة...
والشفافية ،وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي ،وحماية
لسمعة رجال األمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن ،وإبعادهم
ً
ً
تماما عن جعلهم وقودا ألي صراع سياسي ال ناقة لهم فيه وال جمل».
وأعــرب عن أمله أن يحال بالغه إلــى «لجنة التحقيق في محكمة
الــوزراء بحسب القانون ،وتقدير جديته والشروع في سماع أقوالي
في الوقت الذي تقدره اللجنة الموقرة».

«التمييز» لن تنظر األحد طلبات وقف...
الجزائية ،التي يحتمل أن تنظر في أمرها ،وفي طلبات وقف النفاذ
بجلسة  14الجاري ،قال النائب محمد الدالل" :إننا نشهد هذه األيام
ً
إرهاصات بدء موجة جديدة من الحراك اإلصالحي ،وإن غدا لناظره
قريب".
وأضاف الدالل ،في تصريح أمس" :تفننوا في خنق الحراك اإلصالحي
حتى وصلت األمــور إلــى سجن الشباب الوطنيين ،وفــي مرحلة ظن
ً
الكثيرون أن الحراك ذهب بال رجعة ،انقلبت المحنة إلى منحة" ،معتبرا
ً
أن "في استذباحهم لخنق الحراك سببا في إعادة الحياة إليه".

إض ــاف ــة إل ــى تـ ـط ــورات األوضـ ــاع
ع ـ ـلـ ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء م ـس ــاع ــد وزي ــر
الـخــارجـيــة لـشــؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

والـمـهــام الـتــي تـقــوم بـهــا الـقــوة
الكويتية المشاركة فــي عملية
«إع ــادة األم ــل» مــع أشقائهم في
ً
قوات التحالف جنبا إلى جنب.
بعد ذلك توجه الشيخ ناصر
ال ـص ـب ــاح والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق لــه
إلى قطاع العمليات الثاني في
منطقة خميس مشيط ،حيث كان
في استقباله لدى وصوله قائد
المنطقة الجنوبية اللواء الركن
عبدالله الـقـفــاري وقــائــد قاعدة
الـمـلــك خــالــد ال ـجــويــة بــالـقـطــاع
الـ ـجـ ـن ــوب ــي الـ ـ ـل ـ ــواء ركـ ـ ــن ط ـي ــار
سـلـيـمــان ب ــن عـلــي ال ـفــايــز وآم ــر
قــوة الــواجــب العقيد ركــن طيار
أوس يــوســف ال ـم ــا ،وعـ ــدد من
ضباط القوة الجوية الكويتية
المشاركة.
واس ـت ـم ــع وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الــى
ايـ ـج ــاز م ـب ـســط ع ــن ال ــواج ـب ــات
والـمـهــام الـتــي تـقــوم بـهــا الـقــوة
الجوية المشاركة ،ألقاه العقيد
الركن أوس المال.
وكـ ـ ــان ي ــراف ــق ال ـن ــائ ــب األول
أث ـنــاء زيــارتــه آم ــر ال ـقــوة البرية
ال ـ ـلـ ــواء الـ ــركـ ــن خ ــال ــد ال ـص ـبــاح
وآمر القوة الجوية اللواء الركن
عبدالله الفودري ورئيس هيئة
م ـك ـتــب الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
مجلس الوزراء اللواء الركن وليد
ال ـســردي ومــديــر االسـتـخـبــارات
الـعـسـكــريــة الـعـمـيــد ال ــرك ــن فهد
الطريجي.
وقد عاد النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى
ال ـب ــاد ع ـصــر أمـ ــس ،ح ـيــث كــان
في استقباله وكيل وزارة الدفاع
الشيخ أحمد المنصور ورئيس
هيئة الخدمة الوطنية العسكرية
ال ـلــواء إبــراهـيــم ســالــم العميري
وعدد من كبار الضباط.

ناصر الصباح لدى وصوله إلى المملكة

النائب األول يتلقى تهنئة بوتفليقة ونائب رئيس
مجلس الدولة الصيني بمنصبه
تلقى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح رسالة تهنئة من
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ،بمناسبة
توليه منصبه الجديد.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات
العامة ب ــوزارة الــدفــاع فــي بـيــان صحافي ،أمس
األول ،إن الرئيس الجزائري هنأ النائب األول على
نيله ثقة صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ صباح األحمد ،متمنيا له
دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله في خدمة
وطنه وشعبه ،كما تمنى لدولة الكويت المزيد
من الرفعة واالزده ــار ،في ظل القيادة الحكيمة
لسمو أمير البالد.

من جانبه ،بعث الشيخ ناصر الصباح برسالة
جوابية للرئيس الجزائريّ ،
عبر فيها عن شكره
وامتنانه على التهنئة ،مثمنا حرصه واهتمامه
بكل مــا مــن شــأنــه تعزيز الــروابــط األخــويــة بين
الكويت والجمهورية الجزائرية.
ً
وتلقى النائب األول رســالــة تهنئة أيـضــا من
نائب رئيس مجلس الــدولــة فــي الصين تشانغ
ق ــاو لــي بمناسبة تــولـيــه منصبه الـجــديــد .وقــد
بعث الشيخ ناصر برسالة جوابية لنائب رئيس
مجلس الدولة الصينيّ ،
عبر فيها عن شكره على
ً
هذه التهنئة ،مثمنا حرصه واهتمامه بكل ما من
شأنه تعزيز روابط التعاون والعالقات المتبادلة
بين الكويت والصين.

رئيسة وزراء بنغالدش تبحث التعاون مع الخضر
سالم العلي هنأ رئيس األركان بسالمته من حادث المروحية
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـثـ ـ ــت ر ئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة وزراء
بـ ـنـ ـغ ــادش ال ـش ـي ـخ ــة حـسـيـنــة
واجد ،أمس ،مع رئيس األركان
الـعــامــة للجيش الـفــريــق الــركــن
محمد الخضر والوفد المرافق
الزائر ،أوجه التعاون المشترك
بين البلدين الصديقين.
وقـ ــالـ ــت م ــدي ــري ــة ال ـت ــوج ـي ــه
ال ـم ـع ـنــوي والـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
بالجيش ،في بيان صحافي ،إنه
جــرى خــال الـلـقــاء ،ال ــذي يأتي
ضمن الزيارة الرسمية لرئيس
األركان لبنغالدش ،تأكيد تعزيز
العالقات الثنائية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـي ــن
الجانبين تـطــرق إ ل ــى مناقشة
أه ــم األم ـ ــور وال ـمــواض ـيــع ذات
االهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك ،السـيـمــا
المتعلقة بالجوانب العسكرية
وسبل تعزيزها وتطويرها بين
البلدين.

النظام اإليراني «يخنق»...
العربية ،ونوشهر ،وإيالم ،وإيزه ،وإبهر ،شهدت احتجاجات مع حلول
الظالم أمس ،لكنها لم تؤد إلى تصادم بين المحتجين وأنصار النظام.
ورصدت «الجريدة» تغيير المحتجين استراتيجيتهم ،إذ انتشروا
في المدن الكبرى ،وبدأوا يسيرون في شوارعها ،وخاصة في طهران،
خالل الليل بسياراتهم ،ويطلقون شعارات معارضة للنظام ،ويطالبون
أبناء الشعب بااللتحاق بهم ،وفي الوقت نفسه ،واصل المحتجون
تشتيت قوات األمن من خالل التجمعات المتفرقة في المدن والقرى
النائية على األطراف.
وقارن محللون بين مسار االحتجاجات في إيران وسورية في بداية
الثورة السورية ،معتبرين أن استمرارها ،حتى على هذا المستوى،
من شأنه كسر هيبة األجهزة األمنية وهاجس الخوف لدى العديد من
المواطنين ،وتشجعيهم على االلتحاق بالمعارضين.
في المقابل ،بدأ انصار المعارضة حملة اتصاالت بكل الوسائل
ً
المتاحة لهم دعوا فيها أنصارهم أيضا للنزول إلى الشارع ،والوقوف
أمام التجمعات الموالية للنظام على طريقة «اضرب واهرب» في أي
نقطة ممكنة ،كي ال يستطيع أنصار النظام فرض أمر واقــع عليهم
في الشوارع.
في غضون ذلــك ،أكد قائد الجيش اإليراني ،خالل اجتماع له مع

رئيسة وزراء بنغالدش أثناء مباحثاتها مع الخضر
م ــن جــانـبـهــا ،ه ـنــأت رئيسة
ال ـ ـ ــوزراء الـبـنـغــادشـيــة رئـيــس
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان والـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــراف ـ ــق
ع ـلــى ســام ـت ـهــم ،ب ـعــد تـعــرض
الـمــروحـيــة الـتــي كــانــت تقلهم،

أمس األول ،لحادث أثناء عملية
الـهـبــوط ،بسبب ســوء األح ــوال
ا لـجــو يــة فــي منطقة (سيليت)،
م ـش ـي ــدة ب ــال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
الوثيقة بين بالدها والكويت.

قائد الشرطة ،أن الجيش مستعد للتدخل ودعم الشرطة لـ«وأد الفتنة
ً
األجنبية» ،وذلك ردا على دعوات معارضين مقيمين في الخارج بينهم
نجل الشاه للجنود والضباط إلى االلتحاق بالمعارضة.
وعادة ما كان الجيش اإليراني يتجنب الدخول في أي صراعات
ً
داخلية ،معتبرا أن وظيفته حماية الحدود ضد األجانب ال الوقوف
أمام أبناء الشعب ،لكن يبدو هذه المرة أنه يراد منه تغيير موقفه،
وأال تبقى جميع المواجهات على عاتق الحرس الثوري والباسيج.
في سياق متصل ،أكد مصدر مطلع ،لـ«الجريدة» ،أن أحد مستشاري
الحرس الثوري كشف أن األجهزة األمنية التابعة للحرس فضلت عدم
التدخل ومراقبة األوضاع على الجانب لعدة أسباب أهمها:
 – 1أن الحرس كان حصل على معلومات تفيد بأن أجهزة أجنبية
خططت إلثــارة فتن داخــل البالد ،وقامت بجذب آالف الموالين لها،
وخاصة في المناطق الحدودية والنائية ،حيث يفتح الفقر المجال
أمام استخدام الشباب ودفعهم لفعل أي شيء ،ورفع تقارير عن هذا
الـمــوضــوع للمرشد والمجلس األعـلــى لــأمــن الـقــومــي ،لكن أنصار
الحكومة كانوا يصرون على أن أحــد أسباب غضب الجماهير هو
حصة الحرس من الميزانية ،وعليه فإن األخير فضل عدم التدخل حتى
يتسنى لجميع المسؤولين فهم أن بقاءهم مرتبط ببقاء الحرس ،وأن
الميزانية التي يصرفونها هي لتأمين أمنهم وأمن النظام وبقائهم
وبقاء النظام.

من جهة أخــرى ،بعث رئيس
الـحــرس الــوطـنــي سمو الشيخ
سالم العلي ببرقية تهنئة إلى
رئيس األركــان العامة للجيش
جاء فيها :إذ نحمد الله تعالى

على مــا أفــاء عليكم وإخوانكم
الضباط بسالمتكم اثــر حادث
الهبوط االضطراري للمروحية،
فإننا نسأل المولى عز وجل أن
يمن عليكم بالصحة والعافية.
بـ ــدورهـ ــا ،أع ــرب ــت الـجـمـعـيــة
الـكــويـتـيــة لـحـمــايــة الـبـيـئــة عن
سعادتها بسالمة الفريق ركن
محمد الخضر والوفد المرافق
لـ ــه ،ب ـعــدمــا ت ـعــرضــت ال ـطــائــرة
ا لـمــرو حـيــة المقلة لهم لحادث
أثـ ـ ـن ـ ــاء هـ ـب ــوطـ ـه ــا ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
«سيليت» بجمهورية بنغالدش
الصديقة ،حيث حجب الضباب
ال ـك ـث ـي ــف رؤي ـ ـ ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــار ،مـمــا
أدى إ لــى احتكاكها باألشجار
وهبوطها قبل المهبط.

 – 2خالل هذه الحوادث ،رصدت األجهزة األمنية للحرس تحركات
المعارضة ،وحاولت أن تصل إلى زعمائها الذين يخفون أنفسهم،
وتريث الحرس حتى يستطيع التعرف على عدد من الزعماء األصليين
خلف الكواليس الذين لم يتم الوصول إليهم.
 – 3بينما كانت جميع األجـهــزة األمنية تصر على وجــوب غلق
شبكات التواصل االجتماعي لخطرها على النظام ،كانت الحكومة
ّ
تصر على عدم حجب هذه الشبكات ألنها كانت تتصور أن أكثرية
الذين يستعملونها من أعوانها ،ويعتبرون أن هذه الشبكات وسيلة
لهم لمقابلة أجهزة اإلعالم التابعة للمتشددين ،لكن بعد هذه الحوادث
اضطرت الحكومة لالستجابة لطلبات األمن.
٢٠

نهائي «خليجي  :»23اإلمارات...
والـكــويــت ب ــدون أهـ ــداف ،ثــم ف ــوزه عـلــى ال ـعــراق فــي نـصــف النهائي
بركالت الجزاء.
وسـيـخــوض الـمـنـتـخـبــان ،ال ـل ــذان سـبــق أن الـتـقـيــا فــي النهائي
الخليجي عام  2007بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي ،شوطين مدتهما
ً
ً
 90دقيقة ،وإذا استمر التعادل بأي نتيجة فسيلعبان وقتا إضافيا،
وفي حال استمرار التعادل سيلجآن إلى الركالت الترجيحية.
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محليات

ً
الصبيح مرحبة باالستجواب :فرصة إلبراز اإلنجازات واألخطاء

ّ
أكدت خالل رعايتها مؤتمر «أهلني لمستقبل واعد» أنه حق دستوري للنواب وفق لوائح محددة
جورج عاطف

شددت الصبيح على أن «الكويت
كانت وماتزال في طليعة دول
الشرق األوسط ،التي اهتمت
بذوي االحتياجات الخاصة،
سواء على نطاق مؤسسات
الدولة أو الجمعيات األهلية،
فبنت لهم المدارس الخاصة،
وأشهرت جمعيات نفع عام
تهتم بأنشطتهم وتنمي
مهاراتهم».

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال ـع ـم ــل ،وزي ـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ه ـن ــد ال ـص ـب ـي ــح ،أن
"االس ـت ـج ــواب ح ــق كـفـلــه الــدسـتــور
ل ـن ــواب األمـ ــة ،وه ــو إحـ ــدى وســائــل
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،ال ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه ل ــوائ ــح
وضوابط محددة" ،معلنة ترحيبها
ب ــه ،ألن ــه "فــرصــة إلبـ ــراز اإلن ـج ــازات
وإيـ ـض ــاح ب ـعــض األمـ ـ ــور الـغــائـبــة،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـعــرف عـلــى مــواطــن
الضعف واألخ ـطــاء ،التي قــد تكون
غير ظاهرة في الجهات التي نتولى
مسؤوليتها".
وق ــال ــت ال ـص ـب ـيــح ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمس ،على هامش رعايتها
فعاليات مؤتمر "أهلني لمستقبل
واع ــد" ،الــذي نظمه قطاع الخدمات
التعليمية والتأهيلية فــي الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،في فندق
هوليداي إن السالمية ،إن "حكومة
الكويت ال تألو جهدا في سبيل دعم
ذوي اإلعاقة ،الذين يبلغ عددهم قرابة
 50ألفا ،عبر تحفيزهم وتشجيعهم
ودمجهم في المجتمع مع قرنائهم
االص ـحــاء ،إضــافــة إلــى توفير سبل
الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة والتأهيلية
والنفسية كافة لهم".

الشراكة الفعالة

الحكومة ال تألو
ً
جهدا في سبيل دعم
المعاقين البالغ
ً
عددهم نحو  50ألفا

وأك ــدت "أهمية الـشــراكــة الفعالة
ب ـي ــن ه ـي ـئ ـتــي اإلع ـ ــاق ـ ــة وال ـت ـع ـل ـيــم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب والـ ـ ـ ــوزارات
والـجـهــات الحكومية كــافــة لخدمة
المعاقين ،جنبا إلى جنب مع القطاع
الخاص الذي مد يد التعاون لعرض
الفرص الوظيفية لتأهيل هذه الفئة

الصبيح والساير والصالح خالل المؤتمر
وتوظيفهم" ،مشيدة بالدور الفاعل
ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه ه ـي ـئــة اإلع ــاق ــة في
تحقيق خطط عمل الحكومة ،وتغيير
المفهوم السائد عن االشخاص ذوي
اإلعاقة أنهم أفراد غير منتجين وغير
فاعلين بالمجتمع".
وش ــددت على أن "الكويت كانت
ومـ ــاتـ ــزال ف ــي طـلـيـعــة دول ال ـشــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـت ـ ــي اه ـ ـت ـ ـمـ ــت ب ـ ــذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،س ــواء على
ن ـط ــاق مــؤس ـســات ال ــدول ــة أو على
ال ـج ـم ـع ـي ــات األهـ ـلـ ـي ــة ،ف ـب ـنــت لـهــم
المدارس الخاصة وأشهرت جمعيات
نفع عــام تهتم بأنشطتهم وتنمي
مهاراتهم".
وذكرت أن "الكويت قامت بتوحيد
الجهود المبذولة في مجال رعاية

المعاقين ،فأصدرت القانون رقم 8
لسنة  ،2010الـصــادر بشأن حقوق
االش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـخ ــاص ــة ،وح ــرص ــت ع ـلــى تفعيل
جميع مواده لتقديم افضل الخدمات
لـ ــذوي االع ــاق ــة ،كـمــا ل ــم تـغـفــل دور
منظمات المجتمع المدني المعنية
بشؤون المعاقين ،فأشهرت العديد
منها وقــدمــت لها الكثير مــن أوجــه
الدعم للقيام بدورها في خدمة هذه
الفئة العزيزة على قلوبنا على الوجه
األكمل".
وبالحديث عن المؤتمر ،أشارت
الصبيح إلى أنه "يأتي ضمن خطة
التنمية لدولة الكويت وبرنامج عمل
الحكومة للسنة المالية (،)2018/2017
وكذلك ضمن مشروع برامج الورش

المحمية لإلعاقة الذهنية والبسيطة
وال ـم ـتــوس ـطــة والـ ـم ــزدوج ــة لقطاع
الخدمات التعليمية والتأهيلية في
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة".
وأض ــاف ــت أن "م ـش ــروع إنـشــاء
ال ــورش المحمية ل ــذوي اإلعــاقــة
يـ ـه ــدف إل ـ ــى تــأه ـي ـل ـهــم وتــوف ـيــر
ف ـ ــرص وظ ـي ـف ـي ــة ل ـه ــم م ــن خ ــال
الـتــدريــب بــالــورش الـتــي تتوافق
مــع احتياجات ذوي اإلعــاقــة في
التعليم والعمل والحياة العامة
واألنشطة الرياضية والترفيهية،
بالتعاون مع جميع الجهات ذات
الصلة في تنفيذ المشروع ،كما
يهدف إلى إنشاء ورش إنتاجية
ت ـقــدم خــدمــات الـتــأهـيــل المهني
والتشغيل وفــق برامج تأهيلية

بوشهري تعد بالسعي لتأمين التوزيعات السكنية
التقت «اإلسكانية البرلمانية» واللجان الشعبية
•

يوسف العبداهلل

ك ـ ـشـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة
الـبــرلـمــانـيــة ال ـنــائــب فـيـصــل ال ـك ـن ــدري أن
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم
ً
بنشر جدول العقود بكل شفافية ،مضيفا
أنـ ـه ــا وعـ ـ ــدت ب ــأخ ــذ ج ـم ـيــع ال ـمــاح ـظــات
ً
اإلسكانية الواردة بعين االعتبار أوال بأول
لمعالجة كل العوائق الواردة.
وقال الكندري ،في حسابه الرسمي على
"تويتر" مساء أمس األول ،بعد اجتماعه مع
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة
لشؤون الخدمات د .جنان بوشهري ،إنها
اكــدت لــه مساعيها الستمرار التوزيعات
اإلس ـك ــان ـي ــة ،وان االه ـت ـم ــام بــاحـتـيــاجــات
المواطن الكويتي من أولويات الحكومة،
ً
مفيدا بــأنــه اكــد لها "ض ــرورة استمرارية
التوزيعات لمعالجة مشكلة أزمة السكن،
كما بحثنا ضرورة تعاون جميع الجهات
ال ـم ـع ـن ـي ــة إلن ـ ـجـ ــاز الـ ـمـ ـش ــاري ــع وت ــوف ـي ــر
الخدمات".
ّ
وبين أنه سيتابع مع الوزيرة بوشهري أوال
بأول كل احتياجات األهالي ،سواء في مدينة
صباح االحمد او جنوب المطالع ،ومن أهمها
استمرارية التوزيعات وتوفير جميع مباني
ً
الخدمات ،مشيرا الى ان االجتماع كان بحضور
اهالي مدينة جنوب المطالع وصباح االحمد
لالستماع لألهالي ومالحظاتهم والوقوف على

آخر ما توصلت اليه "السكنية" في المشروعين،
معربا عن شكره وتقديره لجهودها.
ب ــدوره ــا ،اعـلـنــت لجنة اهــالــي المطالع
ان الجدول الزمني لتنفيذ مشروع جنوب
المطالع سيتم الكشف عنه خالل اسابيع،
وهذا هو الفاصل في اداء الشركات القائمة
على المشروع ،مطالبين باالستعجال في
جميع العقود المتبقية ،وأهمها الضواحي
المتبقية . n1 n2 n3 n4
واستقبلت بــوشـهــري اللجنة التطوعية
ألهالي مدينة الخيران السكنية الستعراض
التطورات المتعلقة بتشغيل الخدمات العامة
فيها وسبل تنفيذها.
وأوض ـح ــت الـلـجـنــة ،خ ــال ال ـل ـقــاء ،أهمية
التكليف الصادر من مجلس الوزراء للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية بمهام التنسيق الكامل
مع كل الجهات الخدمية العداد جداول زمنية
تفصيلية تحدد فيها آلية تشغيل الخدمات
العامة ومراحل االنجاز لضمان تشغيلها.
وت ـ ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض سـ ـب ــل تـ ـط ــوي ــر كــل
الخدمات العامة وكيفية تجاوز العوائق
البيروقراطية الصادرة من بعض الجهات
الخدمية في سبيل النهوض بالمستوى
ال ـعــام لـلـخــدمــات ال ـعــامــة ،وان ـت ـهــى الـلـقــاء
بــالـتـنـسـيــق لـمــواصـلــة عـقــد االجـتـمــاعــات
الــدوريــة بين اللجنة ومكتب الــوزيــرة في
سـبـيــل االط ـ ــاع ع ـلــى ك ــل م ــا يـسـتـجــد من
أحداث بهذا الخصوص.

الهيكلة :مركز العمالة الوطنية
يستوعب  36301متدرب
•

محمد الجاسم

أشــاد األمين العام لبرنامج
إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
والـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ــدول ــة
فـ ـ ـ ــوزي الـ ـمـ ـج ــدل ــي ب ــاالقـ ـت ــراح
ال ـم ـق ــدم ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــة من
النائب محمد الحويلة بإنشاء
مــركــز أكــاديـمــي لنقل الخبرات
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ـ ــول ـ ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم
وتقديم دورات تدريبية وعملية
للموظفين الجدد الراغبين في
التوظيف من خريجي المرحلة
الثانوية والجامعية والمعاهد
التطبيقية.
وقال المجدلي ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إن الـ ـب ــرن ــام ــج ق ــام
بــإن ـشــاء م ـش ــروع مــركــز تنمية
الـقــوى العاملة الوطنية ،وهو
مركز تدريب على درجــة عالية
من الكفاء ة والـجــودة العالمية
فــي تصميمه والـخــدمــات التي
يقدمها للعمالة الوطنية بما
يساهم في دفع عجلة التنمية.
وذكر أنه تم تخصيص موقع
إلن ـش ــاء ال ـم ـش ــروع ف ــي منطقة

ال ــرق ـع ــي ق ـط ـعــة ( 19ح ـكــومــي)
ع ـل ــى أرض م ـســا ح ـت ـهــا 6885
م ـت ــرا م ــرب ـع ــا ،وم ـس ــاح ــة كـلـيــة
للمبنى الرئيسي  63.143مترا،
ويتكون من  12طابقا ويحتوي
على  75قاعة تدريب ومسرحين
يتسعان لنحو  1300شخص،
على أن تكون فترة انـجــازه 63
ش ـ ـهـ ــرا ،وي ـن ـت ـه ــي فـ ــي غ ـضــون
.2021
وأش ــار إل ــى أن ــه تــم االنـتـهــاء
م ـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــل دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ــدوى
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـ ــذي
سيحقق نتائج مبهرة من حيث
إج ـمــالــي الـمـتــدربـيــن الـمـتــوقــع
اس ـت ـي ـع ــاب ـه ــم بـ ـم ــرك ــز ت ـن ـم ـيــة
القوى العاملة الوطنية البالغ
 36301م ـ ـتـ ــدرب ،ي ـم ـث ـلــون 60
فــي المئة مــن إجمالي العمالة
الـمـسـتـهــدفــة ،ك ـمــا أن إجـمــالــي
أع ــداد العمالة المستهدفة من
الـ ـب ــرام ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة 60503
ً
متدربين سنويا ،وعدد العمالة
المستهدفة بالتدريب عن بعد
 12100متدرب ،ومتوسط عدد
ً
ً
المتدربين شهريا  4033متدربا.

علمية ،إضافة إلى التدريب على
المهارات الحياتية واالجتماعية".

احتياجات سوق العمل
من جانبه ،قال نائب مدير الهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة ،لشؤون
قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية
ماجد الصالح ،إن "القطاع يهدف من
خالل المؤتمر إلى إلقاء الضوء على
أفـضــل المنتجات العلمية إلنشاء
الورش المحمية وفق برامج تأهيلية
علمية بما يتماشى واحتياجات
سـ ــوق ال ـع ـم ــل ،ويـ ـت ــواف ــق وقـ ـ ــدرات
الـمـعــاقـيــن ويــؤهـلـهــم لـلــدخــول إلــى
السوق واالنتاج".
وأوضـ ـ ــح ال ـص ــال ــح أن "م ـش ــروع

«الكهرباء» 12 :مليون دينار لصيانة
أجهزة محطة الدوحة الشرقية
•

بوشهري والكندري مع لجنة أهالي مدينة الخيران السكنية

تسليم الدفعة  12في غرب عبدالله المبارك
أعلنت "السكنية" ،أم ــس ،تسليم الدفعة
 12إلــى المواطنين المخصصة لهم قسائم
حكومية بـمـشــروع غ ــرب عبدالله الـمـبــارك،
بــإجـمــالــي  571قسيمة بمساحة  400متر
م ــرب ــع ،ودخـ ـل ــوا قــرعــة ال ـت ــوزي ــع ،مـبـيـنــة أن
عليهم مراجعتها في إدارة خدمة المواطن
بالمبنى الرئيسي فقط ،خالل أوقــات الدوام
ً
ً
الرسمي من الساعة  8صباحا حتى  1ظهرا،
ابتداء من أمس لتسلم المخاطبات الخاصة
ببلدية الكويت وبنك االئتمان الكويتي ،للبدء
بإجراءات تنفيذ قسائمهم.

وعن المستندات ،طلبت المؤسسة إحضار
شهادة راتب تفصيلية حديثة للذي يعمل في
القطاع الحكومي ،اما المتقاعد الذي ال يعمل
فعليه احضار شهادة من المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية والعمل ،الــى جانب
شهادة حديثة من التسجيل العقاري لكل من
الــزوج والزوجة واالبناء موجهة للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية .الى جانب احضار
شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي
االعاقة للمستفيدين من ذوي االعاقة.

برامج الورش المحمية يأتي ليساهم
في وصول االشخاص ذوي اإلعاقة
الــذه ـن ـيــة والـبـسـيـطــة وال ـم ــزدوج ــة
إلى االندماج المهني واالجتماعي
والنفسي ،وتحويلهم إلــى عناصر
فعالة في دفع عجلة التنمية الوطنية
وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى أقـ ـص ــى ال ـط ــاق ــات
الممكنة".
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى "أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ــورش
الـمـحـمـيــة ف ــي تــأه ـيــل األش ـخ ــاص
ذوي اإلع ــاق ــة ،السـيـمــا دوره ـ ــا في
رفع المستوى االقتصادي للدولة"،
م ـش ـي ــرا إلـ ـ ــى أن "الـ ـم ــؤتـ ـم ــر يـضــم
مـحــاضــرات عــدة تشمل مواصفات
ال ــورش المحمية لألشخاص ذوي
االعاقة ،والورش المحمية الحديثة
والمتطورة".

سيد القصاص

َّ
وقـ ـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط وزي ــر
الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،م .بخيت
ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،عـ ـ ـق ـ ــد أعـ ـ ـم ـ ــال
الصيانة السنوية للمعدات
واألجهزة الدقيقة في محطة
الـ ـ ــدوحـ ـ ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ب ـك ـل ـفــة
إج ـمــال ـيــة بـلـغــت  12مـلـيــون
دينار.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـم ـت ــد
ً
فـتــرة تنفيذه إلــى  60شهرا
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ت ــوق ـي ــع ال ـع ـقــد،
يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء أعـ ـم ــال
الصيانة الدورية والجذرية
للمعدات واألجهزة الدقيقة
وأجـهــزة التحكم بالمحطة،
م ــع اسـ ـتـ ـب ــدال ق ـط ــع ال ـغ ـيــار
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـع ــدات
واألج ـه ــزة ،لضمان تحقيق
مرونة أداء عالية للتشغيل
اآلمــن والمستقر للوحدات،
وال ــذي ينعكس ب ــدوره على
استقرار الشبكة الكهربائية
في البالد.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ق ــال ــت
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر إن ا ل ـ ـم ـ ـمـ ــار سـ ــة
ا لـتــي تــم طرحها قبل فترة،

بخيت الرشيدي

والـ ـخ ــاص ــة ب ـت ــوري ــد عـمــالــة
فنية لقطاع شبكات التوزيع
الـكـهــربــائـيــة ل ـمــدة سنتين،
ألعمال التشغيل والصيانة
لشبكات النقل الكهربائية،
بقيمة  4ماليين دينار ،فازت
بـهــا شــركــة ال ـ ــداو ،كــأرخــص
األس ـ ـعـ ــار ،مـبـيـنــة أن وزارة
الـمــالـيــة واف ـقــت عـلــى إدراج
الممارسة.

ً
ً
«الشؤون» :شطب  40فريقا تطوعيا غير فاعل في المجتمع

الخراز :الفرق والجمعيات األهلية والمبرات غير الملتزمة معرضة لسحب إشهارها
أكد الخراز حرص «الشؤون»
على توفير أوجه الرعاية للفرق
التطوعية عقب إشهارها،
ومتابعة أدائها والعمل على
توجيهها بما يخدم المجتمع
على مدار العام.

ً
بدأنا فعليا
عملية
«غربلة» الفرق
التطوعية

كاظم

•

جورج عاطف

بينما ذك ــر وك ـيــل وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة سـعــد ال ـخ ــراز ،أن
"إجمالي الفرق التطوعية المسجلة لدى الوزارة بلغ نحو  124فريقا،
وهناك العديد من الفرق قيد اإلشهار" ،كشف الوكيل المساعد لشؤون
قطاع التنمية االجتماعية في الوزارة حسن كاظم عن "شطب  40فريقا
تطوعيا غير فاعل أو مؤثر ،وليس لهذه الفرق انعكاسات ايجابية على
المجتمع ،ولم تراجع الوزارة لتسلم قرارات إشهارها".
وشدد الخراز ،في تصريح صحافي أمس األول ،على هامش رعايته
حفل تكريم  16فريقا تطوعيا متميزا وفاعال ،في مركز تنمية المجتمع
بمنطقة اليرموك ،على أن "الفرق التطوعية أو الجمعيات األهلية أو
المبرات الخيرية غير الفاعلة وغير الملتزمة بالضوابط واالشتراطات
المنظمة للعمل ،أو التي تخالف أهداف اإلشهار ،ستكون عرضة لسحب
إشهارها ،ما لم تعدل أوضاعها وتتالفى مخالفاتها وتحرص على
إبراز دورها المجتمعي" ،مشيرا إلى أن "الوزارة وجهت إنذارات للفرق
غير الملتزمة لتعديل أوضاعها".

تقوية الروابط
وأكد أن "الوزارة حريصة على توفير أوجه الرعاية للفرق التطوعية
عـقــب اشـهــارهــا ومـتــابـعــة أدائ ـهــا والـعـمــل عـلــى توجيهها بـمــا يخدم
المجتمع على مدار العام ،إضافة إلى التواصل المستمر والعمل على
تقوية الــروابــط معها عبر الـلـقــاء ات المتواصلة ،إلــى جــانــب تنظيم
الدورات التدريبية لهم بما يضمن تطوير مهاراتهم في مجاالت كافة".
وأوضح أن "هذا الملتقى سينظم سنويا لتكريم الفرق التي تؤدي

دورهــا المجتمعي بشكل مميز ،وتسعى إلــى تحقيق االه ــداف التي
أشهرت على اساسها" ،مؤكدا "أهمية استمرار العمل مع الفرق إلبراز
دورها في المجتمع بمختلف القضايا".
وأشــار إلــى أن "الفرق التي تم تكريمها اختيرت وفــق آلية محددة
تمثلت في التزامها بحضور الدورات التدريبية ومدى انعكاسها على
عملها ،وقيامها بأنشطة متميزة سواء مع إدارة تنمية المجتمع في
وزارة الشؤون ،أو المؤسسات الحكومية المختلفة ،فضال عن حرصها
على تجديد شهادات اإلشهار قبل موعد انتهائها ،وخلو سجالتها من
أي مخالفات جزائية طوال مسيرتها ،إضافة إلى تسليمها انجازاتها
أوال بأول للوزارة ،وحسن التعاون والتواصل مع اإلدارة المختصة".
من جانبه ،أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية االجتماعية
في ال ــوزارة حسن كاظم ،أن "القطاع بــدأ فعليا عملية "غربلة" الفرق
التطوعية ،والتي أسفرت عن اتخاذ قــرار بشطب عشرات الفرق غير
الفاعلة" ،مشيرا إلى أن "ثمة تعليمات صارمة من وزيرة الشؤون هند
الصبيح ،ووكيل الوزارة ،بضرورة سحب إشهار الفرق التطوعية غير
المؤثرة".
وبين كاظم أن "سبب الشطب يعود إلى عدم قيام هذه الفرق بأي
أنشطة ،أو عــدم مراجعتها ال ــوزارة لتسلم شـهــادات لمن يهمه األمــر
الخاصة باإلشهار رغم التواصل معها مرات عدة".
وكشف عن "وجود طلبات عدة جار بحثها من اللجنة المسؤولة
عن اشهار الجمعيات االهلية والخيرية والفرق التطوعية" ،مؤكدا أنه
"ال يوجد تحفظ على اشهار الفرق".
ولفت الى ان "التكريم سيكون عــادة سنوية ،الختيار أكثر الفرق
تميزا حسب ضوابط محددة ،تهدف إلى بث روح المنافسة بين الفرق،
وهي منافسة شريفة تصب في مصلحة الكويت".

سلة أخبار
الرومي وقع عقد صيانة للطرق
بمحافظة مبارك الكبير

وقع وزير االشغال العامة
وزير الدولة لشؤون البلدية
م .حسام الرومي عقد صيانة
عامة للطرق والساحات في
محافظة مبارك الكبير "صباح
السالم" ،بقيمة إجمالية للعقد
 5.456ماليني دينار.
وأشارت الوزارة في بيان
صحافي أمس إلى أن العقد
يشتمل على تنفيذ أعمال
إنشائية صغيرة وصيانة
عامة للطرق والساحات
بما فيها الساحات املؤقتة
ومواقف السيارات وقطوعات
الخدمات واالعمال الطارئة
واملتفرقة ومجاري االمطار
ومخارج البحر واالرصفة.
وشددت على حرص األشغال
على صيانة الطرق الداخلية
والخارجية للمحافظة على
انسيابيتها ،مع رفع كفاءة
الطرق خالل السنوات القادمة
من خالل صيانتها.

«نماء» تنظم رحلة
ترفيهية لأليتام
نظمت نماء للزكاة والتنمية
املجتمعية بجمعية اإلصالح
االجتماعي الرحلة الترويحية
السنوية الشتوية أليتامها،
بمشاركة أكثر من  60يتيمًا،
وذلك في استراحة الوسم
تحت شعار "بسمة يتيم".
وقال مدير إدارة شؤون
وخدمات املستفيدين في
نماء فهد املطيري ،إن "الرحلة
تهدف إلى إدخال السرور
والبهجة على نفوس األيتام،
والعمل على دمجهم وزيادة
مشاركتهم املجتمعية
والعائلية ،وخلق أجواء نفسية
مالئمة للمساعدة في الحد
من الضغوطات النفسية
واالجتماعية" .وأوضح أن
"نماء" حريصة على توفير
سبل العيش الكريم والرعاية
الدائمة أليتامها التي تكفلهم
وترعاهم داخل الكويت
مركز العمل اإلنساني ،داعيًا
أصحاب األيادي البيضاء إلى
التفاعل مع مشاريع نماء.

النجاة :تكثيف الجهود
بالعام الجديد
أكد املدير العام لجمعية
النجاة الخيرية د .محمد
األنصاري مواصلة وسعي
الجمعية الحثيث واملتواصل
لخدمة اإلنسان وتنميته
وتطويره ،الفتا الى أن
احتياجات املستفيدين في
ظل األحداث الحالية أصبحت
كثيرة ومتعددة وبحاجة
شديدة لتكاتف وتعاون
الجميع من أجل توفير حياة
كريمة للشريحة املستهدفة.
وأكد سعي الجمعية خالل
العام الجديد الى تكثيف
الجهود لنشر العلم والنور
وإقامة املخيمات الطبية
العالجية وبناء املساجد
واملراكز اإلسالمية والجامعات
والتي تعزز العيش الكريم.
وقال األنصاري :حققنا العام
املاضي إنجازات مباركة على
كافة الصعد وجديدنا هذا
العام تشييد مدرسة نموذجية
تتسع ألكثر من  1000طالب
سوري.

«اتحاد العمال» يفتتح المقر
الجديد لمجلة «العامل»
افتتح االتحاد العام لعمال
الكويت املقر الجديد ملجلة
"العامل" ،مساء أمس األول،
بحضور حشد كبير من
النقابيني ،ضمن احتفاالته
اليوبيل الذهبي لتأسيسه.
وألقى رئيس االتحاد العام
محمد الحضينة في االحتفال
كلمة قال فيها ،إن "املجلة
لعبت دورا وطنيا كبيرا
في مواجهة الغزو وتحرير
الكويت ،كما أنها ساهمت في
قضايانا الوطنية وصيانة
حقوق ومصالح وتحقيق
مطالب طبقتنا العاملة
وحركتنا النقابية".
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العازمي :لجنة لبحث «الكفايات» ومعالجة معوقاتها

يجتمع بمديري العموم األحد بشأن تدني مستويات الطلبة في «تيمز» و«بيرلز»
فهد الرمضان

بحث وزير التربية د .حامد
العازمي ،أمس ،مع موجهي
العموم موضوع مناهج
ً
الكفايات ،بينما سيعقد اجتماعا
مع مسؤولي التعليم العام،
صباح األحد ،حول نتائج «تيمز»
و«بيرلز» المتدنية.

يـ ـبـ ـح ــث وزيـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي،
فــي اجـتـمــاع مــوســع صـبــاح األحــد
الـمـقـبــل ،تــدنــي مـسـتــويــات الطلبة
ف ــي االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــدول ـي ــة «تـيـمــز»
و«ب ـ ـيـ ــرلـ ــز» ،مـ ــع مـ ـس ــؤول ــي ق ـطــاع
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــام وم ـ ــدي ـ ــري ع ـمــوم
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وعـ ـ ــدد مــن
التربويين المختصين ،لمحاولة
إيجاد الحلول المناسبة للنهوض
بمستوى الطلبة و تــو فـيــر البيئة
المناسبة لهم لالرتقاء بنتائجهم
في هذه االختبارات.
وفــي سياق متصل ،أكــد الوزير
ح ـ ــرص ـ ــه ع ـ ـلـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع آلراء
الـ ـمـ ـي ــدان الـ ـت ــرب ــوي ف ـي ـمــا يـخــص
مناهج الكفايات المطبقة حاليا،
موضحا أ نــه سيتم تشكيل لجنة
من التربويين ،إضافة إلى اعضاء
من الجامعة والتطبيقي لدراستها
والمعوقات التي تعوق تطبيقها
بشكل صحيح.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــن ع ـ ـ ـقـ ـ ــب تـ ـ ــرؤسـ ـ ــه

اجتماعا ضمه مــع وكـيــل ال ــوزارة
د .ه ـي ـثــم األث ـ ـ ــري وم ــدي ــر ال ـمــركــز
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم د.
صـ ـبـ ـي ــح الـ ـمـ ـخـ ـي ــزي ــم وم ــوجـ ـه ــي
العموم للمواد الدراسية أمس ،إن
االج ـت ـمــاع خـصــص لـبـحــث منهج
الكفايات ،وذلــك مــن بــاب الحرص
ع ـلــى االس ـت ـم ــاع ال ــى الـمــاحـظــات
وال ـ ـ ـ ــردود ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـش ـك ــاوي
التي وردت في هذا الشأن ،السيما
م ــن أول ـي ــاء األمـ ـ ــور ،الف ـتــا إل ــى أنــه
مــن اإلن ـص ــاف االس ـت ـمــاع إل ــى آراء
جميع المعنيين باألمر ،بداية من
أهــل الـمـيــدان وجمعية المعلمين،
ً
مرورا بالخبراء والفنيين ،وانتهاء
بالوكالء المساعدين واألكاديميين.
وذكر أنه تم االطالع على جميع
المالحظات والمحاور الجوهرية
ا لـخــا صــة بمنهج الكفايات والتي

ً
حرمان  126طالبا في اختبارات «العربية»
سجلت وزارة التربية  126حالة حرمان لطلبة حاولوا الغش أو غشوا
في اختبارات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر أمس ،في القسمين
العلمي واألدبي والتعليم الديني ،بواقع  44حالة في العلمي ،و 82في
األدبي والتعليم الديني.
وقالت ال ــوزارة في إحصائية وزعتها ،أمــس ،إن عــدد الطلبة الذين
تغيبوا عن اختبارات الصف الثاني عشر بلغ  ،1993بواقع  978متغيبا
في القسم العلمي ،و 939في القسم األدبي ،و 76في التعليم الديني.

ً
«الطيران المدني» تطرح تطبيقا
ً
جديدا ألحوال الطقس
أعـلـنــت اإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران ال ـمــدنــي ،أمــس،
طرحها التطبيق الجديد للطقس (،)KuwaitMet
ليتوافق مع األنظمة الحديثة والهواتف الذكية ،في
خطوة متقدمة لتقديم خدمة أفضل للمهتمين في
متابعة أحوال الطقس في البالد.
وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات المالحة
ال ـجــويــة فــي اإلدارة خــالــد الـشـعـيـبــي لـ ـ «ك ــون ــا» ،إن
«الـتـطـبـيــق ال ـجــديــد الـ ــذي طــرحـتــه إدارة األرصـ ــاد
الجوية يتيح للجميع متابعة أ ح ــوال الطقس في
مختلف مناطق الكويت مثل مدينة الكويت ،ومطار
الكويت الــدولــي ،والعبدلي ،والــوفــرة ،والسالمية،
واألحمدي ،والجهراء ،والشقايا ،والسالمي وغيرها».
وأضاف الشعيبي أن التطبيق يتضمن معلومات
م ـح ــدث ــة أول بـ ـ ــأول ع ــن درجـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة الـعـظـمــى
وال ـ ـص ـ ـغـ ــرى ،ون ـس ـب ــة ال ــرط ــوب ــة وسـ ــرعـ ــة ال ــري ــاح

طرحها الموجهون ،ومنها عملية
تأليف الكتب و تــدر يــب المعلمين
وآلية التقييم ،حيث وصف الوزير
االجـ ـتـ ـم ــاع ب ــال ـث ــري وال ـم ـم ـي ــز مــن
خالل التعرف على هموم الميدان
ومدى القصور في عمليات التدريب
وال ـت ـط ـب ـي ــق .وب ـ ّـي ــن أن ال ـتــواج ـيــه
ك ــان لـهــم بـعــض الـمــاحـظــات على
الكتب الجديدة وبعض المعايير
الـتــي ألـفــت بـنــاء عليها ،مستدركا
«بعد النقاش الطويل الذي استمر
ً
لـ ـس ــاعـ ـتـ ـي ــن ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا طـ ـلـ ـب ــت مــن
تواجيه عموم المواد إعداد تقارير
فعلية شاملة من الميدان في هذا
الموضوع خالل اسبوعين ،خاصة
فيما يخص الكتب الجديدة التي
طبقت في السنوات األخيرة.
وأضاف« :اتفقنا خالل االجتماع
على تشكيل لجان مكونة من أهل

بــال ـم ـنــاهــج ه ــم ال ـم ــوج ـه ــون ،وأي
شخص يطالب بــاإللـغــاء أو يدفع
في هذا االتجاه يجب أن يكون من
خالل هؤالء المختصين ،مضيفا:
«استمعت منهم إلى النواحي الفنية
البحتة حول المنهج ،وبناء عليهم
سيتم اتخاذ القرار».
وش ــدد عـلــى أن دع ــم أي ق ــرار ال
يــأتــي اال م ــن خ ــال أه ــل ال ـم ـيــدان،
وال يـمـكــن االس ـت ـم ــاع ألي أط ــراف
ً
أخــرى ،مؤكدا أنه «في حال وجود
أي قصور بشكل عام سيتم العمل
عـلــى إصــاحــه مــن خ ــال الـقـنــوات
التربوية المختصة بطريقة علمية
واكاديمية واضـحــة ،وفــي النهاية
ليس هناك شيء كامل».

عادل سامي

أشادت منظمة الصحة العالمية بتبرع الكويت
بمبلغ مليون دوالر لمصلحة مرضى السرطان
في سورية.
وقالت المنظمة إنــه سيكون بوسعها ،عقب
تـلـقــي ال ـت ـبــرع ،تــوفـيــر ال ـع ــاج الـطـبــي لــأطـفــال
المصابين بالسرطان القادمين من محافظات
سورية إلى مستشفى «اإلحالة» الوحيد لألطفال
في دمشق.
وأك ـ ــد ،مـمـثــل مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة في
سورية ،إليزابيث هوف أن هذا التبرع سيجلب
ً
األمل مجددا لهؤالء األطفال وأسرهم ،مشيرا إلى
ً
أنه وفقا للسجل الوطني للسرطان ،هناك نحو 25
ألف مريض جديد بالسرطان يحتاج إلى العالج
كل عام ،بينهم  2500طفل دون عمر  15سنة.
وقال إن هذا التبرع الكويتي الجديد جاء في
وقت حرج ،الفتا إلى أنه سيساعد المنظمة على
توفير أدوية السرطان لألطفال الذين يعيشون
ف ــي خ ــوف م ــن ال ـس ــرط ــان ،وال ــذي ــن ال تستطيع
أســرهــم تحمل تكلفة الـعــاج العالية ،وخاصة
في ظل الظروف المعاكسة التي تشهدها سورية
حاليا.
وأشار هوف إلى أن تبرع الكويت مطلع الشهر
الجاري بمبلغ مليون دوالر ،جاء بهدف تخفيف
األلم عن المرضى في سورية ،والذين سيحصلون
بموجب التبرع على الدواء الذي يحتاجون إليه.
مــن جانبه ،قــال مدير مستشفى األطـفــال في
سورية د .ماهر حداد :في الوقت الراهن يعالج
 1500طفل مصاب بالسرطان في هذا المستشفى،
الفـتــا إل ــى أن ــه كــل شـهــر يتلقى المستشفى من
 60إل ــى  70طـفــا جــديــدا يـحـتــاجــون إل ــى عــاج
ال ـس ــرط ــان ،ومـعـظـمـهــم ي ــأت ــي م ــن الـمـحــافـظــات
ال ـش ــرق ـي ــة وال ـش ـم ــال ـي ــة ال ـش ــرق ـي ــة م ــن س ــوري ــة،
وس ـت ـكــون ه ــذه األدوي ـ ــة ال ـتــي تــدعـمـهــا منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة كــافـيــة عـنــد تلقيها لتغطية
العالج الطبي لمدة  7أشهر تقريبا.

ً
 54موثقا بـ «العدل» أدوا اليمين أمام العفاسي

بحضور الوكيل السريع والحماد

وحــالــة الـبـحــر بـشـكــل ســريــع وح ــدي ــث ،مـمــا يسهل
للمستخدمين اال طـ ــاع عـلــى ا لـبـيــا نــات المطلوبة
بسهولة ويسر.
ً
وأوض ـ ــح أن الـتـطـبـيــق يـتـضـمــن أي ـض ــا ن ـشــرات
وت ـحــذيــرات الـطـقــس الـيــومـيــة وال ـت ـن ـبــؤات الـجــويــة
والبحرية لأليام األربعة المقبلة ،إضافة الى القراءات
اللحظية لمحطات الرصد األتوماتيكي المنتشرة في
األراضي والمياه اإلقليمية للكويت.
وذكــر أن التطبيق الجديد يحتوي على المزيد
من معلومات الطقس كصور األقمار االصطناعية،
وخـ ــرائـ ــط رادار ال ـط ـق ــس ،وأرش ـ ـيـ ــف ال ـم ـع ـلــومــات
المناخية ،موضحا أنه جار العمل على إضافة اللغة
العربية كلغة ثانية للتطبيق.

ً
ً
«األرصاد» :الطقس دافئ نهارا وبارد ليال

قــال مــراقــب التنبؤات الجوية
فـ ـ ــي إدارة األر ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ا لـ ـج ــو ي ــة
عبدالعزيز ال ـق ــراوي ،إن «الـبــاد
ت ـتــأثــر ف ــي ه ــذه األي ـ ــام بــام ـتــداد
مرتفع جوي يؤدي إلى استقرار
األحـ ــوال الـجــويــة لـنــاحـيــة هــدوء
ال ــري ــاح ،وت ــزاي ــد ف ـت ــرات سـطــوع
الـشـمــس ،وي ـكــون الـطـقــس مائال
لـلــدفء نـهــارا إلــى بــارد ليال ،مع
ظهور بعض السحب المتفرقة».
وتــوقــع ال ـق ــراوي فــي تصريح
لـ «كونا» ،أمس ،أن يكون الطقس
نـ ـه ــار ال ـ ـيـ ــوم م ـع ـت ــدال والـ ــريـ ــاح

●

العازمي متوسطا األثري والمخيزيم
والكندري بحضور موجهي العموم

الميدان التربوي مدعمة من جامعة
الـ ـك ــوي ــت وال ـت ـط ـب ـي ـق ــي ،ب ـع ــد رف ــع
الموجهين جميع التقارير الخاصة
بالمنهج ،لتقييم هذه الكتب بشكل
فني سليم ،وعليه سيتم الوقوف
عـ ـل ــى أي قـ ـص ــور ل ـل ـم ـب ــاش ــرة فــي
تعديلها ،اضافة إلى تعزيز نقاط
القوة في المناهج المطبقة حاليا.
وأكد على وجود قصور واضح
ب ـن ــاء ع ـلــى افـ ـ ــادة ال ـمــوج ـه ـيــن في
ت ـ ــدري ـ ــب ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن عـ ـل ــى مـنـهــج
ال ـك ـف ــاي ــات ،ولـ ـه ــذا سـيـتــم تشكيل
لجنة من الوطنيين وأهل الميدان
والمختصين إلعداد خطة واضحة
المعالم مبنية على أسس أكاديمية
وتعليمية سليمة في زمن قياسي،
وك ــل ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات سـتـتــم فــور
االنتهاء من التقارير.
وأشــار إلى أن أهل االختصاص

إشادة عالمية بتبرع
الكويت لمرضى
السرطان في سورية

ج ـن ــوب ـي ــة ش ــرق ـي ــة إل ـ ــى مـتـقـلـبــة
االتـ ـ ـج ـ ــاه خ ـف ـي ـف ــة إلـ ـ ــى م ـع ـتــدلــة
الـســرعــة ت ـت ــراوح مــا بـيــن  8و32
كـيـلــومـتــرا ف ــي ال ـســاعــة ،وت ـكــون
درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرارة الـ ـعـ ـظـ ـم ــى
المتوقعة ما بين  21و 24درجة
م ـئــويــة وت ـظ ـهــر ب ـعــض الـسـحــب
المتفرقة.
وذكـ ــر أن ال ـط ـقــس ل ـيــا يـكــون
ب ــاردا ،والــريــاح جنوبية شرقية
إلــى متقلبة االتـجــاه خفيفة إلى
معتدلة السرعة وتتراوح ما بين
 8و 26ك ـي ـلــوم ـتــرا ف ــي ال ـســاعــة،

وتكون درجــة الـحــرارة الصغرى
المتوقعة مــا بـيــن  7و 11درجــة
مئوية.
وعـ ــن ال ـط ـق ــس يـ ــوم غـ ــد ،بـ ّـيــن
الـقــراوي أنــه يكون مائال للدفء
والــريــاح متقلبة االتـجــاه خفيفة
السرعة ،وتكون درجات الحرارة
العظمى المتوقعة ما بين  23و25
والصغرى تتراوح ما بين  8و11
ً
درجــة مئوية ،مشيرا إلــى ظهور
بعض السحب المتفرقة ليال قد
تصاحبها أمطار خفيفة متفرقة
في وقت الحق.

وزير العدل ومسؤولو الوزارة مع عدد من الموثقات بعد أداء اليمين
أدى الـيـمـيــن الـقــانــونـيــة أم ــام وزي ــر الـعــدل
وزي ــر األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســام ـيــة د .فهد
ً
ً
الـعـفــاســي 54 ،بــاحـثــا قــانــونـيــا مــن العاملين
بـ ــإدارتـ ــي ال ـتــوث ـيــق وال ـت ــوث ـي ـق ــات ال ـشــرع ـيــة،
ً
تمهيدا لتوليهم مهام التوثيق ،بحضور وكيل
الوزارة عبداللطيف السريع ،والوكيل المساعد
لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد
ال ـح ـمــاد ،ومــديــر إدارة الـتــوثـيـقــات الشرعية
خالد الـكـنــدري ،ومــديــر إدارة التوثيق طــارق
العصفور.
وح ــث الــوزيــر الـعـفــاســي الموثقين الـجــدد
على التفاني فــي عملهم ،وتــواصــل التأهيل،
واك ـت ـس ــاب ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـخ ـب ــرات والـتـمـســك
ً
باألمانة الملقاة على عاتقهم ،داعيا إياهم إلى

المراقبة الذاتية في حسن أدائهم لوظائفهم،
وحسن التعامل مع المراجعين.
كما حث الوكيل السريع من جانبه الموثقين
الجدد على تنمية مهاراتهم ،واالستفادة من
دراساتهم القانونية في تطوير أداء عملهم.
وال ـمــوث ـقــون ال ـجــدد هــم جـمــانــة ال ـك ـنــدري،
وروان الـسـبـيـعــي ،وم ــري ــم مـصـطـفــى ،ودع ــاء
سيد ،وعبدالعزيز العازمي ،وعبدالله العثمان،
ون ـ ــورا ال ـه ـن ــدي ،ول ــول ــوة ال ـس ـج ــاري ،وسـمــر
الفضلي ،وأسماء المسعود ،ودالل الجيعان،
وأن ــوار الـعــازمــي ،وغنيمة الفضلي ،وناصر
المطيري ،وفيصل الـشـمــري ،وري ــم الحمود،
ودالل الحمادي ،وهديل الخليفة ،وفاطمة أمير،
وسلطان السعيدي ،وسندس العنزي ،ورباب

البغلي ،ونجالء الشمري ،ومشاعل المطيري،
وج ــزاع ال ــرش ــدي ،وأبـ ــرار الـمـطـيــري ،وف ــارس
الخالدي ،وفهد الظفيري ،وعهد الفــي ،وريم
الصالح ،وفاطمة العتيبي ،وشيخة عبدالله،
وراك ـ ــان الـعـجـمــي ،وض ـحــة الــديــولــي ،ون ــورة
عويهان ،وسالم الـمــويــزري ،وريــم المطيري،
وشــوق الرشيدي ،وفالح الجسار ،وعبدالله
الرشيدي ،وفاطمة الستالن ،وأفراح الشيلية،
وهيا الزعبي ،وفهد المري ،وبدرية الخرافي،
ومحمد العجمي ،وعبدالعزيز الخزي ،وراشد
الناصر ،وعبدالعزيز الديحان ،وبدر الخالدي،
ومنيرة الجويان ،وحسين الطبطبائي ،ومحمد
الدوسري ،ومبارك العنزي.

العتيبي :إحكام الرقابة على أمالك الدولة
التوسع في مشروع األرشفة اإللكترونية بجميع اإلدارات بالقطاع
●

علي حسن

أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي
حــولــي واألحـ ـم ــدي ف ــي الـبـلــديــة فـهــد العتيبي،
التوسع في مشروع األرشفة اإللكترونية بجميع
اإلدارات بالقطاع.
وقال خالل ترؤسه االجتماع الثاني لفريق عمل
بحث األمور التي تعوق العمل بالقطاع وإيجاد
الحلول لـهــا ،بحضور مــديــري أف ــرع محافظتي

حولي واألحمدي ومديري اإلدارات ،إن االجتماع
تطرق لمناقشة جميع المعوقات التي تعترض
عملهم ،وكيفية تذليل تلك المعوقات ،وتوفير بيئة
مستدامة ،لتسهيل المعامالت وإحكام الرقابة على
أي تجاوز يقام على أمالك الدولة.
وأشار العتيبي إلى متابعة جميع المواضيع
العاجلة المحالة من القطاع لمختلف اإلدارات
التابعة ومراجعة بياناتها ،مؤكدا أهمية إنتاجية
اإلدارات من استخدام البرامج المخصصة بشبكة

البلدية ،السيما إصدار تراخيص البناء ،شهادات
األوصــاف ،إيصال التيار الكهربائي ،تراخيص
ال ـســامــة وال ـت ـشــوي ـنــات ،تــراخ ـيــص اإلع ــان ــات،
التراسل اإللكتروني.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة إي ـج ــاد آل ـي ــة لتسهيل
جميع الـمـعــامــات للمراجعين وال ـق ـضــاء على
البيروقرطية ،إضافة إلى النظر لكل االقتراحات
المقدمة مــن المراجعين لتطوير العمل بعين
االعتبار.

افتتاح متحف السيارات الكالسيكية بالمباركية
في إطار استعدادات البلدية لذكرى يومي
التحرير وعيد االستقالل ،دشنت أمس متحف
السيارات الكالسيكية في أسواق المباركية
بالعاصمة.
وفــي هــذا السياق ،أعلنت إدارة العالقات
العامة ،أن جميع التحضيرات واالستعدادات
الن ـط ــاق االح ـت ـف ــاالت الــوط ـن ـيــة ،بـمـنــاسـبــة
قرب ذكرى يومي التحرير وعيد االستقالل،
سيصاحبها الكثير من البرامج والفعاليات
ُ
المعدة للجمهور من المواطنين والمقيمين أو
الزوار من خارج الكويت من الدول الخليجية
والعربية والصديقة.
و ب ـي ـن ــت اإلدارة أن ا ل ـت ـج ـه ـي ــزات تـسـيــر
على قــدم وســاق ،لتكون العاصمة في أبهى
حلة الستقبال الجمهور ،وا نـطــاق العديد
مــن الـفـعــالـيــات وال ـبــرامــج الـمـصــاحـبــة لهذه
االحتفاالت الوطنية.

السيارات الكالسيكية في متحف المباركية

«الدراسات
اإلسالمية» تفتتح
الملتقى الربيعي
اف ـت ـتــح م ــرك ــز ال ـج ـن ــان للصم
نـ ـس ــاء مـ ـس ــائ ــي ،الـ ـت ــاب ــع إلدارة
ال ــدراس ــات اإلســامـيــة فــي وزارة
األوق ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة،
الملتقى الربيعي السنوي تحت
ً
شـعــار «وأم ـطــرت الـكــويــت حـبــا»،
ً
ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات ح ـم ـل ــة «ص ـف ــا
ً
واحدا خلف أميرنا».
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن ،قـ ــال مــديــر
إدارة الدراسات اإلسالمية مرزوق
الهيت إن «اإلدارة حريصة على
تذليل كل الصعاب التي تعترض
طـ ــريـ ــق ن ـ ـجـ ــاح مـ ــركـ ــز الـ ـجـ ـن ــان،
ً
خصوصا أنه يعتني بفئة مهمة
تحتاج إلى رعاية من نوع خاص،
كـ ــي ت ـت ـم ـك ــن مـ ــن ت ـع ـل ــم ال ـع ـل ــوم
الشرعية والقرآن الكريم والسنة
النبوية».
وأكـ ــد أن «م ــرك ــز ال ـج ـنــان جــاء
ليؤكد العالقة الوثيقة بين أبناء
الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ب ـكــل فـئــاتــه
وأطيافه مــع سمو أمير الـبــاد»،
مشيدا بـ«الجهود التي تقوم بها
جميع العامالت والدارسات على
هــذا التميز فــي العمل وااللـتــزام
في الدراسة».
من جانبها ،أوضحت مشرفة
مركز الجنان للصم (نساء) ،نورة
السبيعي أن «المركز يهدف إلى
توصيل العلم الشرعي بطريقة
صحيحة عن طريق لغة اإلشارة
لفئة الصم والبكم ،باإلضافة إلى
إكسابهم مهارات وخبرات تربوية
عن طريق الدورات التربوية».

ً
إتالف  51.5طنا من األغذية
بالعاصمة في 2017

ً
غلق  ٧٠محال وتحرير  162مخالفة
الجمالي للمحافظة وتسبب
● علي حسن

أ عـ ـلـ ـن ــت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
الـ ـع ــام ــة ب ــال ـب ـل ــدي ــة تـحـقـيــق
العديد من اإلنـجــازات لقسم
إزالــة المخالفات بالعاصمة
خـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي
(  ،)2017حـ ـ ـي ـ ــث أ سـ ـ ـف ـ ــرت
ال ـح ـمــات الـتـفـتـيـشـيــة الـتــي
ن ـفــذهــا الـمـفـتـشــون بــالـقـســم
ع ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادرة وإت ـ ـ ـ ــاف 51
ط ـنــا و 445ك ـغــم م ــن ال ـمــواد
الغذائية ،إلــى جانب تحرير
 7216مخالفة «أغــذيــة ،بناء،
إعالنات ،نظافة عامة».
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،أك ــد
رئيس قسم إزالة المخالفات
بــالـعــاصـمــة عـبــدالـلــه جــابــر،
أن المفتشين قاموا بتحرير
 900مخالفة أغذية ،وتوجيه
 198إنـ ـ ــذارا ،كـمــا تــم تحرير
 162مـ ـخ ــا لـ ـف ــة ب ـ ـنـ ــاء خ ــال
ال ـعــام الـمــاضــي ،إضــافــة إلــى
توجيه  664إنــذارا ،وتحرير
ً
 782تعهدا.
وأش ــار إلــى أن المفتشين
بالقسم قاموا بتحرير 2771
مخالفة إعــان ،ورفــع وإزالــة
 231إعـ ــانـ ــا مـ ــن ال ـ ـشـ ــوارع
وال ـم ـي ــادي ــن ت ـش ــوه الـمـنـظــر

ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ـح ـ ــوادث ،إل ــى
جانب توجيه  255إنذارا.
ولفت جابر إلى أن المحال
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم إغـ ــاق ـ ـهـ ــا إداري ـ ـ ـ ــا
بلغت  70محال ،مشيرا إلى
أن إجمالي المحال التي تم
منحها أوام ــر فتح دائــم بلغ
 50م ـح ــا ،مـبـيـنــا أنـ ــه تمت
إزالـ ــة  51تـعــديــا عـلــى أمــاك
الدولة.
و ب ـ ـ ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ـ ـ ــن أن إ ج ـ ـ ـمـ ـ ــا لـ ـ ــي
المخالفات التي تم تحريرها
طبقا للقانون  9لسنة 1987
بلغ  338مخالفة ،وإجمالي
اإليرادات التي تم تحصيلها
خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي بلغت
 57985دينارا.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي
المخلفات التي تم تحويلها
ل ــإدارة القانونية بالبلدية
التخاذ اإلجراء ات القانونية
بحقها  3045مخالفة.
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ً
 ٤٣مشروعا حكوميا لـ«األولويات» خالل أسبوعين
ةديرجلا

•
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اللجنة :قوانين مكافحة الفساد والتأمينات والتجنيس والتقاعد المبكر في الجلسة المقبلة
فهد التركي

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة االولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات
البرلمانية ان الحكومة لديها ٤٣
مشروعا بقانون تتضمن أولوياتها
سوف تقدمها للجنة خالل فترة ال
تزيد على اسبوعين ،وفي المقابل
تسلمت اللجنة أولويات كافة اللجان
البرلمانية وبعض أولويات النواب.
وقــالــت اللجنة عقب اجتماعها
امس سوف يختلف جدول االعمال
ع ــن ال ـســابــق وي ـك ــون بـشـكــل مـتــزن
مشيرة الى ان اجتماعها هو الرابع
في دور االنعقاد الحالي وهو اول
اجتماع تحضره الحكومة ممثلة
بــوزيــريــن واع ـت ــذار ال ــوزي ــر الثالث
ل ـتــرؤســه لـلـجـنــة الـمـنـظـمــة العليا
لـكــأس الخليج وحـضــر مــن ينوب
عنه.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة :كـ ـ ـ ــان مــن
ال ـم ـف ـت ــرض ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع تـقــديــم
الحكومة أولوياتها اال انها طلبت ان

تأخذ الموافقة النهائية من الوزراء
الجدد ،الفتة الــى ان بعض النواب
الذين لم يقدموا أولوياتهم منحوا
فترة قاربت الشهرين ومــع ذلــك لم
يقدم احد منهم أولوياته.
وأشارت الى ان "الحكومة وعدتنا
بتقديم مجمل مشاريعها بشكلها
النهائي وبترتيب االولويات خالل
اسبوعين على اعلى تقدير ،وبالفعل
هناك تأخير ولكن رؤية اللجنة االن
أصبحت واضحة".
وذكرت انها تنسق جدول اعمال
الجلسات مع الحكومة "وسيكون
مــدرجــا على ج ــدول أعمالها ستة
اقتراحات وقوانين ابــرزهــا قانون
هيئة مكافحة الفساد وتكليف لجنة
االولويات بمتابعة الحكومة بشأن
القوانين غير المنجزة ،ومشاريع
قوانين س ـ َـوف تضيفها الحكومة
فضال عــن التأمينات االجتماعية

الصبيح والخرافي في اجتماع «األولويات» أمس
والتجنيس والمساهمة في البنك
اآلسيوي الكويتي والتقاعد المبكر
ذل ــك الـقــانــون ال ــذي تـعــد لــه دراس ــة
مـ ــن ق ـب ــل طـ ـ ــرف ث ــال ــث غ ـي ــر تــابــع
للحكومة كما ان المجلس يتعاقد

مــع شــركــة لـلـحـســابــات االك ـتــواريــة
كي يخرج بالصورة السليمة بشأن
تخفيض سـنــوات الخدمة السيما
ان هــذا الموضوع خطير ويحتاج
الــى رأي ثالث محايد ويكون عين

المجلس الفنية وليس من خالل عقد
حكومي" ،متوقعة سحب التقرير من
جدول االعمال لتقديم الرأي النهائي
فيه بعد االطمئنان لألرقام.
وبينت اللجنة ان الحكومة وعدت

بتقديم سلسلة من المشاريع وعدة
تقارير ســوف تنجزها اللجان في
القريب العاجل ،وان جدول االعمال
كله سوف يختلف عن السابق.

ّالكندري :المجلس يهتم بكل الشرائح المطيري يطالب وزراء بعقد لقاءات مع المواطنين

كرم غير الكويتيين في مجال الخدمات األساسية المساندة
كــرم األمـيــن الـعــام لمجلس األم ــة عــام الكندري
أمس العاملين غير الكويتيين في مجال الخدمات
األساسية والخدمات المساندة وعمال التنظيف
بالمجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
الــذي أقامته حملة أمــانــة فــي مسرح مبنى صباح
األحمد.
وأثنى الكندري في كلمته خالل حفل التكريم على
جهود الموظفين كافة في مجال الخدمات المساندة،

مؤكدا أن نجاح األمانة العامة لمجلس األمة مرتبط
بهؤالء العاملين.
وأش ـ ــار ال ـك ـن ــدري إلـ ــى أن دور ال ـمــوظ ـف ـيــن فــي
ال ـخــدمــات ال ـم ـســانــدة م ـقــدر جـ ــدا ،مـعـتـبــرا أن تلك
المناسبة تعد مــن أسعد اللحظات خصوصا أنه
زامل العديد منهم سنوات عدة ،متمنيا المزيد من
هذه الفعاليات التي تبث فينا روح الفخر بانتمائنا
لمؤسسة تهتم بالشرائح كافة التي تعمل بها.

طالب النائب ماجد المطيري ،وزراء الخدمات بااللتقاء مباشرة
بــالـمــواطـنـيــن مــن خ ــال عـقــد سلسلة مــن ال ـل ـقــاء ات الـمـفـتــوحــة في
ً
المحافظات الست داعيا الوزراء الى تحديد يوم مفتوح لكل محافظة
يـحـضــره اح ــد وزراء ال ـخــدمــات؛ وال ـص ـحــة ،واإلسـ ـك ــان ،والـبـلــديــة،
والشؤون ،والتربية ،وأركان وزارته لالستماع الى شكاوى المواطنين
وإيجاد حلول ناجعة لهم وتدوين جميع مالحظات المواطنين رغبة
لزرع الثقة مع المسؤولين واالطالع على دور وزارات الخدمات التي
تتهم في الغالب بالقصور.
وقال المطيري :في تصريح صحافي ان الوزراء وأركان الوزارات

مطالبون باالستماع الى مقترحات وتظلمات المواطنين فضال عن
االنتصار ألصحاب الحقوق والـحــاالت اإلنسانية المتنوعة الفتا
الى ضــرورة االستفادة من اللقاء ات المفتوحة في رسم سياسات
الوزارات وتنفيذ خطط وبرامج الوزارة المستقبلية لتحسين األداء
واالستجابة لنداءات المواطنين المستحقة.
وأكد النائب المطيري أن التفاعل مع شكاوى المواطنين والتعامل
معها بغرض االستفادة سيزيد من قدرة الوزراء على اتخاذ قرارات
لتفادي المشكالت ووضع حلول تقدم أفضل الخدمات التي تتوافق
مع الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت بفضل الله.

العدساني :نرفض مبررات الحكومة في االقتراض

«تحصيل المليارات المحجوزة لدى الجهات الحكومية يغنيها»
رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ـ ــاض
العدساني الـمـبــررات الحكومية
فـ ــي ت ــوج ـه ـه ــا ل ــاقـ ـت ــراض لـســد
العجز فــي الميزانية ،مــؤكــدا أن
تحصيل الـمـلـيــارات المحجوزة
لدى الجهات الحكومية يغنيها
عن هذا االقتراض.
وقــال العدساني فــي تصريح
للصحافيين انه أعد تقريرا كامال
عــن قــواعــد الـمـيــزانـيــة وإيـ ــرادات
ومـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،م ــؤك ــدا
أن ال ـح ـكــومــة ال ت ـل ـتــزم ب ـقــواعــد
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ،وارتـ ـفـ ـع ــت ال ــدي ــون
المستحقة والمفترض تحصيلها
الـ ــى ح ــوال ــي  1.3م ـل ـيــار دي ـن ــار،
فــي حين بلغ حساب العهد 5.8
مليارات دينار.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ــوج ـ ـ ــد ف ــي
الصندوق السيادي للكويت أكثر

مــن  600مليار دوالر ،الفـتــا إلى
أن الحكومة تتجه إلى االقتراض
بينما المفترض توريد األربــاح
المحتجزة لدى عدد من الجهات
الحكومية والتي تبلغ أكثر من 20
مليار دينار وتعزيز االحتياطي
الـ ـع ــام ب ـه ــا بـ ــدال م ــن االقـ ـت ــراض
وخ ـص ــوص ــا أنـ ــه ت ــم ف ــي ال ـف ـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة االقـ ـ ـت ـ ــراض وإصـ ـ ــدار
سندات بقيمة  3.5مليارات دينار
تستحق ال ـســداد فــي عــام ،2022
فـ ـض ــا ع ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود ق ـ ـ ــرض ث ــان
بقيمة  4.5مليارات دوالر يستحق
السداد في .2027
وشـ ــدد عـلــى أن ــه ال يــوجــد اي
عـ ـج ــز فـ ــي الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة اال عـجــز
سـنــوي ولـيــس فعليا ،وم ــن حق
الشعب معرفة األرقــام الحقيقية
وعدم جدية الحكومة في تسوية

هذه األمــور ،وستتم محاسبتها
ك ـمــا ح ـصــل ف ــي  10مــايــو 2017
ومحاسبة رئيس الوزراء ألن لديه
رقابة ذاتية على جميع الوزارات
والتنسيق معها.
وأشار إلى أنه تم التعدي على
ال ـم ـيــزان ـيــة ف ــي ب ـنــد ال ـه ــداي ــا في
وزارة الــداخـلـيــة ،ول ــوال حرصنا
العتمدنا على المجلس السابق
ألنهم صدقوا على الميزانية في
مصاريف وزارة الداخلية ،ولكننا
لن نقبل بهذا األمر ،ولذلك طلبنا
م ــن ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ووزارة
الــداخ ـل ـيــة الـتـحـقـيــق ف ــي جميع
الـ ـمـ ـص ــاري ــف فـ ــي بـ ـن ــد الـ ـه ــداي ــا
والـ ـسـ ـف ــر والـ ـضـ ـي ــاف ــة ال ـ ـتـ ــي تــم
تصديقها من قبل مجلس .2013
وأك ــد أن ه ــذا األم ــر ال يتعلق
بالبنود السرية ويختلف تماما

عن بند المصرفات الخاصة التي
تـبـلــغ قـيـمـتــه  20م ـل ـيــون دي ـنــار،
رافضا هدر األموال بهذه الطريقة
على السفرات والهدايا والضيافة
وال ـح ـفــات ف ــي حـيــن يـتــم فــرض
ال ـت ـق ـشــف ع ـل ــى الـ ـم ــواط ــن ورف ــع
أسعار الخدمات عليه.
وأكد أننا لن نقبل من الحكومة
ال ـت ـصــرف ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة ،وفــي
لجنة الميزانيات طلبنا من وزير
الداخلية الحالي إما التحقيق في
الـمــوضــوع أو االس ـت ـجــواب ،وتم
الـتـحـقـيــق ون ـث ـمــن ل ــه ذلـ ــك ،ومــن
مبدأ العدالة والشفافية طالبنا
ذل ـ ــك مـ ــن ج ـه ـت ـيــن ه ـم ــا الـلـجـنــة
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ال ـم ـك ـل ـفــة بـ ـه ــذا األم ــر
وأيـضــا دي ــوان المحاسبة وهــذا
التقرير ورد من ديوان المحاسبة،
ول ـ ـ ــم يـ ـك ــن األم ـ ـ ـ ــر ش ـخ ـص ـي ــا أو

«حقوق اإلنسان» تبحث األحد نتائج
زيارتها للسجن المركزي

س ـي ــاس ـي ــا بـ ــل هـ ـن ــاك ت ـع ــد عـلــى
الميزانية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ـنـ ـ ــا ل ـ ـ ــن ن ـ ـق ـ ـبـ ــل م ــن
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة أو أي جـهــة
أخ ــرى الـتـصــرف بـهــذه الطريقة
وسنطلب من لجنة الميزانيات
إح ـ ـ ــال ـ ـ ــة االم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــى ال ـم ـج ـل ــس
للتصويت على اتخاذ إجراء ين
أول ـه ـمــا الـمـحــاسـبــة الـسـيــاسـيــة
واسـ ـتـ ـج ــوبـ ـن ــا رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
فـ ــي ذلـ ـ ــك الـ ــوقـ ــت ألنـ ـ ــه يـتـحـمــل
المسؤولية بعد أن تحول وزير
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة إلـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر ل ـل ــدف ــاع
وبالتالي تبقى مسؤولية رئيس
الـ ـ ــوزراء الــربــط والـتـنـسـيــق بين
ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،واإلجـ ـ ــراء
الثاني هو المسؤولية الجنائية
بــأن تـحــال القضية إلــى النيابة
العامة التخاذ اإلجراء المناسب.

الصالح يسأل
الروضان عن
سحب  27قسيمة

ً
تناقش أيضا رسالة الطبطبائي بشأن تعرض أحد السجناء لإلساءة

خليل الصالح

الحربش والطبطبائي في اجتماع سابق للجنة حقوق اإلنسان (أرشيف)

●

محيي عامر

وجـ ــه رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ح ـق ــوق االن ـس ــان
البرلمانية النائب عادل الدمخي الدعوة
ا لــى ا عـضــاء اللجنة لحضور االجتماع
ال ـم ـقــرر ع ـقــده االح ــد الـمـقـبــل لـمـنــاقـشــة
ت ـش ـك ـيــل اس ـت ـك ـم ــال ال ـ ــدي ـ ــوان ال ــوط ـن ــي
لـ ـحـ ـق ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،ونـ ـت ــائ ــج ال ـ ــزي ـ ــارة
للسجن المركزي التي تمت بتاريخ 24
ديسمبر الماضي.
و سـيـنــا قــش اال ج ـت ـمــاع ا ل ــذي سيعقد
ب ـح ـضــور ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء انــس
الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـل ـم ـه ــا
الـ ــدم ـ ـخـ ــي م ـ ــن م ـ ـقـ ــرر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـن ــائ ــب
وليد الطبطبائي المحتجز حاليا في
السجن المركزي تنفيذا لحكم محكمة
االستئناف في قضية "دخول المجلس".
وق ـ ــال ال ــدم ـخ ــي "ت ـل ـق ـيــت رس ــال ــة مــن
م ـقــرر الـلـجـنــة الـطـبـطـبــائــي بـخـصــوص

ما تعرض له األخ حماد النومسي من
ت ـع ـســف وإسـ ـ ــاء ة م ـعــام ـلــة ف ــي الـسـجــن
الـ ـم ــرك ــزي ،رغـ ــم م ــا ذك ــرت ــه س ــاب ـق ــا مــن
توصية اللواء المهنا بحسن معاملته
عند النقل وسنناقش الرسالة بإذن الله
في اجتماعنا القادم".
وجاء في تفاصيل رسالة الطبطبائي
التي نشرها الدمخي ما يلي:
باعتباري زميال لألخ المعتقل حماد
النومسي ،وبصفتي مقررا للجنة حقوق
اإلنسان في مجلس األمة فإنه يؤسفني
م ـ ــا ت ـ ـعـ ــرض ل ـ ــه الـ ــزم ـ ـيـ ــل ال ـ ـفـ ــاضـ ــل مــن
تعسف متكرر اثناء نقله لتلقي العالج
مــن مــرض القلب ا لــذي يعاني مـنــه ،من
خالل اإلصرار على تكبيل يديه وقدميه
بــا لـســاســل أ ثـنــاء نقله مــن ا لـسـجــن ا لــى
مـسـتـشـفــى ال ـفــروان ـيــة ،واخ ـي ــرا تـعــرض
اليوم إلهانة ومعاملة حاطة بالكرامة
اإلن ـســان ـيــة ع ـنــدمــا رف ــض تـقـيـيــد يــديــه
ورجيله قبل نقله للمستشفى من قبل

اح ــد أفـ ــراد األم ــن م ـمــا دف ــع االخ حـمــاد
ل ــرف ــض ال ــذه ــاب لـلـمـسـتـشـفــى وإع ــان ــه
الـ ـت ــوق ــف عـ ــن ت ـل ـق ــي ال ـ ـعـ ــاج وم ـق ــاب ـل ــة
األ طـبــاء احتجاجا على هــذه المعاملة
السيئة.
وأضاف الطبطبائي في رسالته :وانا
من موقعي هنا وبصفتي والمسؤولية
الـمـلـقــاة عـلــى عــاتـقــي أطــالــب األخ وزيــر
الــداخ ـل ـيــة بــال ـتــدخــل ل ـم ـنــع ت ـك ــرار هــذه
المعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية،
خــا صــة اذا كــا نــت تتم مــع ثلة مــن أبناء
ا لــو طــن ا ل ـشــر فــاء ا لــذ يــن قــا مــوا بتسليم
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ط ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــة ،رغ ـ ـ ــم اعـ ـتـ ـق ــاده ــم
ببراء تهم عن التهم الظالمة والتي لفقت
لهم والتي صدر على اثرها حكم محكمة
االستئناف المشوب بالخلل والعوار.

وجه النائب خليل الصالح
س ـ ـ ــؤاال ب ــرل ـم ــان ـي ــا إل ـ ــى وزيـ ــر
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة وزي ـ ــر
الـشـبــاب خــالــد ال ــروض ــان ،قــال
ف ــي مـقــدمـتــه "ن ـمــى إل ــى علمي
ان وزارة الـتـجــارة والصناعة
سـحـبــت  27قـسـيـمــة صناعية
فــي مـنـطـقــة ،بـسـبــب مخالفات
تتعلق بــالـشــروط والـضــوابــط
التي وضعتها الهيئة العامة
ل ـل ـص ـن ــاع ــة ل ـت ـخ ـص ـيــص تـلــك
القسائم وأن هــذه القسائم لم
يتم إعــادة توزيعها حتى اآلن
رغم تعدد طلبات التخصيص
الموضوعة على طاولة الهيئة".
وعـلــى ضــوء مــا سبق طلب
اجــاب ـتــه ع ــن االت ـ ــي :م ــا تــاريــخ
س ـح ــب ال ـق ـس ــائ ــم الـ ـ ـ ـ ــ27؟ وم ــا
أس ـب ــاب ع ــدم إعـ ــادة تــوزيـعـهــا
حتى اآلن رغــم تـكــدس طلبات
التخصيص أمام الهيئة العامة
للصناعة؟ وهل الوزارة بصدد
إعـ ــادة تــوزيــع ه ــذه األراضـ ــي؟
وهــل تــم تـحــديــد تــاريــخ معين
للتخصيص؟
وأض ــاف :ما اآللية المتبعة
م ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إلعـ ـ ـ ـ ــادة
تخصيص األراض ــي التي يتم
سحبها؟.

وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ــال
الـعــدســانــي ان احــد ال ـنــواب ذكر
ان ــه سـيـتـقــدم بــاق ـتــراح لتشكيل
لـ ـجـ ـن ــة يـ ـ ـ ـ ــدرس فـ ـيـ ـه ــا وي ـن ـق ــح
االستجوابات وانا ذكرت ان هذا
الـعـضــو مـنـتــدب ل ــدى الحكومة
ويمكن انا زدت من شأنه شوي،
وانـ ــا ات ـك ـلــم ع ــن ه ــذا الـشـخــص،
فـهــو عـنــدمــا انـتـقــد ع ــادي حاله
ح ــال غ ـي ــره ان ــا م ــا ارفـ ــع قضية
وال راح ارف ــع قضية يـقــول اللي
يقوله ،ولكن عندما يريد المس
بالدستور فنعم سأوقفك عند حدك
وات ـصــدى لــك ،وفــي قــاعــة عبدالله
ال ـس ــال ــم ال ن ـق ـبــل إط ــاق ــا ال مـنــك
وال مــن غـيــرك وال مــن أعـطــاك هذا
االق ـتــراح أن تقدمه ،وات ــرك عنك
القيل والـقــال فــأنــا ســأذهــب إلى
الفعل فــي قاعة عبدالله السالم

رياض العدساني

وسأبين لك مدى سخافة اجرائك
وعدم مواكبته للدستور.
وبـ ـي ــن أن ه ـ ــذا ال ـن ــائ ــب يــريــد
ت ـق ــدي ــم اق ـ ـتـ ــراح ل ـت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
لدراسة االستجوابات ورؤية مدى
دستوريتها ،فهل أصبح حكوميا
اك ـثــر م ــن ال ـح ـكــومــة نـفـسـهــا؟ ثم
يقول اننا ذاهبون إلى التشريع،
فأين أنت من حضور اجتماعات
اللجنة التشريعية؟ ولماذا عطلت
التشريعات وإخــوانــك وزم ــاؤك
في السجن؟.

برلمانيات
سلة برلمانية
الحويلة يستفسر عن
مستشفى مدينة صباح األحمد

وجه النائب محمد الحويلة
سؤاال برملانيا الى وزير الصحة
الشيخ باسل الصباح ،قال في
مقدمته :تعاني مدينة صباح
االحمد السكنية من نقص في
الخدمات الطبية حيث ال يتوافر
فيها حاليًا سوى مستوصفات
طبية.
وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته
عن االتي :ما اإلجراءات التي
اتخذتها الوزارة إلنشاء مستشفى
مدينة صباح األحمد السكنية،
مع تزويدي ببيان املرحلة التي
وصل إليها املشروع حتى تاريخ
ورود هذا السؤال؟ وهل تسلمت
وزارة الصحة األرض التي
خصصت لهذا املستشفى؟ إذا كان
الجواب باإليجاب ارجو تزويدي
ببيان مساحتها وموقعها وما
تم بشأنها حتى تاريخ ورود هذا
السؤال.

الحجرف يقدم اقتراحين
للطلبة الدارسين في األردن

قدم النائب مبارك الحجرف
اقتراحني برغبة االول طالب
فيه باعادة النظر في فتح
تخصص القانون باململكة
االردنية الهاشمية والسماح
بتسجيل الطلبة الراغبني
في االلتحاق بدراسة هذا
التخصص ومساواتهم بباقي
دول االبتعاث.
وفي اقتراحه الثاني طلب اعادة
ترميم هذا املبني واالستفادة
منه كسكن للطالبات الكويتيات
على ان يكون مجهزا بأحدث
األجهزة واملعدات من االثاث
وخدمة االنترنت ويكون تحت
اشراف املكتب الثقافي الكويتي
في االردن على ان يكون السكن
فيه اختياريا للطالبة وليس
اجباريا وال يتم اخذ رسوم
للسكن مساواة لهن حيث ان كل
دولة من دول مجلس التعاون
الخليجي تقوم بتوفير سكن
خاص لطالباتها ماعدا الكويت
ويتم دفع كامل االيجارات له.
وعزا سبب اقتراحه الى ما
تعانيه الكثير من الطالبات
الكويتيات الدارسات في اململكة
االردنية الهاشمية من مشكلة
عدم توفير سكن خاص بهن.

أكاديميا
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العوضي :سنة للغة غير كافية وإلغاء شرطها وراء تعثر الطلبة
«قرار اجتياز اختبار األيلتز يتيح للطالب دراستها عامين أحدهما في الكويت»
حمد العبدلي

أكدت العوضي أن طالب البعثة
ً
بدءا من العام الدراسي القادم،
ستكون له فرصة لدراسة اللغة
مدة عامين ،أحدهما في الكويت
واآلخر في الواليات المتحدة
األميركية ،وذلك سيقلل فرص
التعثر للطالب.

قالت رئيسة المكتب الثقافي
الكويتي فــي واشنطن د .أسيل
ال ـعــوضــي ،إن الـمـكـتــب الثقافي
في واشنطن يشرف على الطلبة
ً
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـيــن أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــا ،وه ــو
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عـ ــن كـ ــل مـ ــا يـخــص
بعثتهم وانضمامهم للجامعات،
كما يخصص المكتب الثقافي
ً
ً
مرشدا أكاديميا لكل طالب يتابع
مسيرته الدراسية ويساعده في
الحصول على القبول األكاديمي
في الجامعات األميركية ،ويتابع
تـسـجـيـلــه ودراسـ ـت ــه الـجــامـعـيــة
طيلة سنوات الدراسة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ح ـفــل تـكــريــم
 200خ ـ ـ ــر ي ـ ـ ــج و مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوق م ــن
الجامعات األميركية لعام 2017
ال ـ ــذي ن ـظ ـمــه االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي
لـطـلـبــة ال ـكــويــت -ف ــرع ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـحــت
رعــايــة وح ـضــور وزي ــر التربية
وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حامد
الـعــازمــي ،مـســاء أمــس األول في
فندق الجميرا ،بحضور السفير
األم ـيــركــي ل ــدى ال ـبــاد لــورانــس
س ـي ـل ـفــرمــان ،ورئ ـي ـس ــة الـمـكـتــب
الـثـقــافــي فــي واشـنـطــن د .أسيل
العوضي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري ـ ـ ــح أدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ــه

للصحافيين على هامش الحفل،
ً
وحول الدراسة التي نشرت أخيرا
فـ ــي ال ـص ـح ــف ح ـ ــول ت ـع ـث ــر طـلـبــة
الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة ردت الـعــوضــي
قــائـلــة :ال ــدراس ــة ال ـتــي ن ـشــرت ومــا
اح ـتــوتــه م ــن أرق ـ ــام ت ـخــص مكتب
واش ـن ـطــن دي س ــي ف ـقــط ،أم ــا رقــم
ً
الطلبة المتعثرين حاليا فهو أكبر
ً
نظرا إلى أن تلك الدراسة قديمة مر
ً
عليها عامان تقريبا.
وأض ــاف ــت «ان ـن ــا نـشـهــد ح ــاالت
تعثر سنوي بعد إلغاء شرط اللغة
ً
مــن البعثات نـظــرا إلــى أن الطالب
عندما يحصل على البعثة ويسافر
ألم ـيــركــا دون أن ي ـكــون لــديــه حد
أدن ــى مــن الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة ،فبكل
ً
ً
تأكيد ســوف يتعثر دراسـيــا نظرا
إلــى عــدم وجــود مقياس لمعرفته
باللغة اإلنكليزية.

دراسة اللغة
وب ـي ـن ــت الـ ـع ــوض ــي أن وزيـ ــر
ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم الـعــالــي
الـســابــق د .محمد ال ـفــارس وقــع
عـلــى ق ــرار فــي أكـتــوبــر الـمــاضــي
ب ـعــودة ش ــرط الـلـغــة مثلما كــان
ً
معموال به في السابق ،الفتة إلى
ً
ً
أن طالب البعثة حاليا بــدء ا من

الوزير العازمي وأسيل العوضي والسفير األميركي خالل التكريم
ال ـعــام ال ــدراس ــي الـمـقـبــل ،عندما
ي ـ ـقـ ــدم عـ ـل ــى ب ـع ـث ــة سـ ـتـ ـك ــون لــه
فرصة لدراسة اللغة لمدة عامين،
ع ــام فــي ال ـكــويــت وع ــام آخ ــر في
الواليات المتحدة األميركية بما
سيقلل من فرص التعثر للطالب.
وع ــن اع ـت ــراض الـبـعــض على
ق ـ ـ ـ ــرار ش ـ ـ ــرط اج ـ ـت ـ ـيـ ــاز اخـ ـتـ ـب ــار
األ يـلـتــز للحصول عـلــى البعثة،
قالت العوضي :في اعتقادنا أن
سـنــة ل ــدراس ــة الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة
غير كافية ويحتاج الطالب الى
عامين ،وهذا القرار يتيح للطالب
دراســة اللغة عامين منهما عام

في الكويت يحصل فيها الطالب
على المكافاة االجتماعية ومن
ً
ثم سنة في أميركا نظرا إلى أن
األغلبية العظمى من الجامعات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ت ـ ـش ـ ـتـ ــرط حـ ـص ــول
ال ـ ـطـ ــالـ ــب عـ ـل ــى  6ف ـ ــي اخـ ـتـ ـب ــار
األيلتز لقبوله في التخصصات
الهندسية.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،بـ ـ ـ ــارك ال ـس ـف ـيــر
األم ـيــركــي ل ــدى ال ـب ــاد لــورانــس
سيلفرمان لـلـطــاب الكويتيين
ً
الخريجين والمتفوقين مشيرا
ً
إل ــى أن هـنــاك أع ـ ــدادا كـبـيــرة من
الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن المبتعثين

لـلــدراســة فــي أميركا وهـنــاك من
يدرسون على نفقتهم الخاصة.
بـ ـ ــدوره ،ت ـق ــدم رئ ـي ــس االت ـح ــاد
ال ــوطـ ـن ــي ل ـط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت  -ف ــرع
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة
طالل العنزي ،باألصالة عن نفسه
وب ــال ـن ـي ــاب ــة ع ــن أخـ ــوانـ ــه ال ـط ــاب
وال ـط ــال ـب ــات ف ــي ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ــة
لــات ـحــاد الــوط ـنــي لـطـلـبــة الـكــويــت
فــرع الــواليــات المتحدة األميركية
بالمباركة للدكتور حامد العازمي
تــولـيــه الـمـنـصــب ال ـ ـ ــوزاري ،آملين
ً
مزيدا من التعاون مع أبنائه الطلبة.

«التمهيدية» في «بوكسهل»
ينظم «التعايش مع اختالفاتنا»
أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـسـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرة،
ألـ ـقـ ـتـ ـه ــا أ .ن ـ ـ ـ ــورا الـ ـعـ ـثـ ـم ــان،
بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــايـ ـ ــش م ــع
اختالفاتنا لمجتمع أفضل»،
م ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة غ ـ ـيـ ــر
ا ل ــر ب ـح ـي ــة (Training Gate
 ،)Internationalب ـم ـســرح
ع ـي ـس ــى الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،ب ـح ـضــور
مجموعة من طالبات الكلية،
ت ـحــت إشـ ـ ــراف ع ـضــو الـهـيـئــة
التدريسية في القسم أ .هدى
أبوعايشة ،وبحضور أ .كارال
بورتون ،رئيس القسم ،وعدد
من أعضاء الهيئة التدريسية.
وس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة
الـ ـض ــوء ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ال ــوع ــي
ل ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،م ـ ــن خ ــال
الـتـعــايــش وتـقـبــل األش ـخــاص
ذوي اإلعاقات المختلفة ،ودمج
هـ ــؤالء األفـ ـ ــراد بــالـمــؤسـســات
التعليمية والتربوية ،إضافة
إل ـ ــى س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وإيـ ـج ــاد
وظائف تتناسب مع قدراتهم
الفردية.
وتحدثت عن أهمية تغيير
نظرة المجتمع لهم ،ورؤيتهم
بصورة مختلفة ،وحثهم على
أن يكونوا أشخاصا فاعلين.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،شـ ـك ــرت أ .ه ــدى

نورا العثمان

بوعيشة ،ال ــدور الـفـعــال الــذي
تـ ـلـ ـعـ ـب ــه مـ ــؤ س ـ ـسـ ــة  TGIف ــي
ت ـح ـس ـي ــن وتـ ـمـ ـكـ ـي ــن األف ـ ـ ـ ــراد
ذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة،
وأكدت أن الكلية حريصة على
إعطاء فرصة التعليم لجميع
الطالبات.
ُيذكر أن «بوكسهل» تسعى
دائما الستضافة محاضرين
م ـت ـخ ـص ـص ـي ــن ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
مختلفة ،بهدف إثــراء الجانب
ال ـع ـم ـلــي لـ ــدى ال ـط ــال ـب ــات ،من
خــال االحتكاك والتفاعل مع
خـ ـب ــرات ل ـه ــا تـ ـج ــارب عـمـلـيــة
ثرية.
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العميري :التحاق  140مكلفا بالخدمة الوطنية بالمعسكرات غدا
ً
ةديرجلا
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محليات

ً
عقد مؤتمرا صحافيا أعلن خالله عدد المشمولين بقانون الخدمة الوطنية
محمد الشرهان

أكد اللواء الركن العميري أن
األولى من المجندين
الدفعة ً
غدا بمدرسة
ستلتحق ً
األغرار ،الفتا إلى أن عدد
في هذه الدفعة
المجندين ً
 140مواطنا ،وأن مدة الدورة
سنة كاملة منها  4أشهر
مرحلة تدريبية ،تتخللها
تدريبات عسكرية ومحاضرات
عسكرية ودينية وأمنية
ووطنية.

المكلفون
عددهم 6500
والمتخلفون
870
والمؤجلون
ً
دراسيا 4800

ق ـ ــال رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة ال ـخ ــدم ــة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـ ـ ــوزارة
ال ــدف ــاع الـ ـل ــواء ال ــرك ــن إبــراه ـيــم
ال ـع ـم ـيــري ،إن «إج ـم ــال ــي أع ــداد
ا لـشـبــاب الكويتيين المكلفين
بالتجنيد اإللزامي ممن بلغوا
 18س ـ ـنـ ــة و ص ـ ـ ـ ــل إ ل ـ ـ ـ ــى 6500
مواطن ،منهم  2800تم قبولهم
بالجامعات والتعليم التطبيقي
ف ــي الـفـصــل ال ـســابــق ،ف ــي حين
اليـ ــزال ه ـنــاك  2000مــواطــن تم
ً
قبولهم أيضا بالفصل الثاني
في الجامعات والتطبيقي».
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،خ ــال
مؤتمر صـحــا فــي ،عقدته هيئة
ال ـخ ــدم ــة ال ــوط ـن ـي ــة الـعـسـكــريــة
ب ـش ــأن آخ ــر تـ ـط ــورات ال ـخــدمــة،
بحضور قيادات المعهد ،صباح
أمس ،في نادي ضباط الجيش،
ان الدفعة األولى من المجندين
ً
ستلتحق غدا بمدرسة األغرار،
الف ـت ــا إلـ ــى أن عـ ــدد الـمـجـنــديــن
فــي ه ــذه الــدفـعــة  140مــواطـنــا،
وان مـ ــدة الـ ـ ـ ــدورة س ـن ــة كــامـلــة
منها  4أشهر مرحلة تدريبية،
تـتـخـلـلـهــا ت ــدريـ ـب ــات عـسـكــريــة
ومـحــاضــرات عسكرية ودينية
وأمنية ووطنية.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت،
خصوصا «التطبيقي» ،مازالت
ت ـعــد ال ـم ـح ــاض ــرات م ــع ضـبــاط
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ،لـ ـت ــأهـ ـي ــل الـ ـشـ ـب ــاب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ل ـل ـح ـيــاة الـعـمـلـيــة
داخــل الخدمة الوطنية ،للعمل
فــي وزارات الــدولــة ،لكي تعود
بــالـفــائــدة عـلــى الــوطــن وشـبــاب
الكويت.
وأكد العميري أن أبناء األسرة
ال ـحــاك ـمــة م ـل ـتــزمــون بــالـخــدمــة
الوطنية العسكرية ،وال يوجد
أي متخلف عن الخدمة ،مشيرا
ً
إلى أنه «تم فحص  249شابا من
أبناء األســرة ،ومازلنا بانتظار
عملية فحص الطب الوقائي».

وحـ ـ ــول االس ـت ـع ــان ــة بـخــدمــة
المرأة في الجيش ،قال العنزي
إن ـ ــه ت ــم اس ـت ـب ـع ــاد ال ـن ـس ــاء مــن
ً
الـتـجـنـيــد نـهــائـيــا ف ــي الـقــانــون
ال ـح ــال ــي ل ـل ـخــدمــة ال ـع ـس ـكــريــة،
موضحا أن الــدسـتــور ال يمنع
دخ ــولـ ـه ــا إال ب ـت ـغ ـيــر ال ـق ــان ــون
ً
الحالي من خالل المشرع ،مؤكدا
أن النائب األول لرئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
نـ ــاصـ ــر ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد وع ــد
بــدراســة الموضوع ،السيما أن
الدستور ال يمنع شمول اإلناث
بقانون الخدمة الوطنية بشرط
تغيير القانون من قبل مجلس
األمة.

ولفت إلى أنه ال يوجد شاب
كويتي في الشارع ال يدرس أو
ي ـخــدم بــ»الـعـسـكــريــة» إال بـعــذر
رس ـم ــي ،ح ـســب ال ـق ــان ــون ال ــذي
يطبق على الجميع ،مشيرا إلى
أ نــه بعد سنتين سيرتفع عدد
المجندين المشمولين بالقانون،
بعد تخرج طلبة «التطبيقي»،
و 4سـنــوات بعد تخرج الطلبة
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات ،م ــوض ـح ــا أن
دراســة هــؤالء الشباب سترجع
بــال ـفــائــدة الـكـبـيــرة عـلــى وزارة
الــدفــاع مــن خــال وجــود شباب
كــويـتـيـيــن مـتـعـلـمـيــن يحملون
ً
شهادات وحرفا يساهمون من
خاللها في رفع مستوى الجيش
في الخدمات ،والمهن التي نحن
بحاجة إليها.

العنزي

الشباب الطموحون

ً
 ٨٧٠متخلفا

وأشــار العميري إلى أن عدد
ال ـم ـت ـخ ـل ـف ـيــن وص ـ ــل إل ـ ــى ،870
وعقوباتهم عند اإلدارة العامة
لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ،ألنـ ـ ـه ـ ــا ال ـج ـه ــة
المختصة حسب القانون ،الفتا
إلــى أن هيئة الـخــدمــة الوطنية
ليست مسؤولة عن أي شخص
مـتـخـلــف تـسـجــل بـحـقــه قضية
مــدنـيــة إل ــى أن يـنـتـهــي ويـعــود
إلينا.
وب ـ ّـي ــن أن ك ــل مـكـلــف مسجل
يتوجب عليه الحضور إلى مركز
التسجيل بالمحافظة التي يتبع
ً
لها ويفتح الملف ،مشيرا إلى
أنه بعد انتقال المكلف للقيادة
تـتــم مـتــابـعــة األم ـ ــور المتعلقة
بــالـتــأجـيــل ل ـلــدراســة ،ويحصل
ب ـع ــده ــا ال ـم ـك ـل ــف ع ـل ــى «ك ـ ــرت»
إثبات التسجيل ،وبعد االلتحاق
بالخدمة الوطنية يمنح الهوية
العسكرية.
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد الـمـسـتـشــار
القانوني لهيئة الخدمة الوطنية
الـعـسـكــريــة الـعـقـيــد مـتـقــاعــد د.

الدستور
ال يمنع دخول
المواطنات
الخدمة
العسكرية
إال بتغير
القانون
الحالي من
خالل المشرع

العميري والعنزي متحدثين خالل المؤتمر الصحافي
فالح العنزي ،أن «المتخلفين عن
الخدمة اإللزامية من المواطنين
يـتـعــرضــون لـعـقــوبــات جنائية
جـسـيـمــة ،إذا وص ــل األمـ ــر إلــى
ال ـت ـهــرب م ــن ال ـخ ــدم ــة ،وتـطـبــق
ع ـل ـيــه ق ـضــايــا م ـخ ـلــة بــال ـشــرف
واألمـ ـ ــانـ ـ ــة ،وق ـ ــد ت ـس ـج ــل عـلـيــه
عقوبة إضافية سنة خــد مــة أو
أقـ ــل ،وق ــد ت ـك ــون ه ـن ــاك عـقــوبــة
بالسجن تصل إلى  3سنوات أو
 5سنوات في حالتي الطوارئ
والحروب».
وب ـيــن ال ـع ـنــزي أن م ــن اآلث ــار
ً
الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة أيـ ـ ـض ـ ــا مـ ـنـ ـع ــه مــن

أبناء األسرة
الحاكمة
ملتزمون
بالقانون
و 249منهم
أجروا
الفحوصات
الطبية

(تصوير عوض التعمري)
العمل أو الترشح أو االنتخاب
وضبطه وإحـضــاره ومنعه من
ال ـس ـفــر ،م ـش ـيــرا إل ــى أن جــرائــم
التخلف عن التجنيد ال تسقط
بالتقادم مهما مر الزمن ،لذلك
ف ــإن المتخلف سـيــا حــق مهما
كان عمره إلى أن ينفذ العقوبة
ال ـم ـق ــررة ،إال إذا ال ـت ـحــق خــال
شـهــر فــإنــه تسقط عـنــه التهمة
بعد التسجيل ،دا عـيــا الشباب
وأول ـي ــاء أمــورهــم إل ــى الـحــرص
عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ح ـتــى
يجنبوا أنفسهم الــوقــوع تحت
طائلة العقوبات الجسيمة.

وذكـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ي ــراع ــي
الظروف الصحية واالجتماعية
والعلمية واإلنـســانـيــة ،ويفتح
م ـج ــاال لـلـتـعـلـيــم ،ف ـهــو ال يقف
حائال أمام الشباب الطموحين
فـ ــي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـ ــدراسـ ـ ــة عـبــر
إع ـط ــائ ـه ــم ح ــق ال ـت ــأج ـي ــل دون
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن
االس ـت ـث ـن ــاء ي ـش ـمــل م ــن يـنـضــم
ً
للخدمة العسكرية متطوعا في
ال ـشــرطــة ،وال ـج ـيــش ،وال ـحــرس
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،واإلط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء بـ ـش ــرط
إكمالهم مــدة  5سـنــوات خدمة
فعلية بالجهات التي يعملون
بها ،إضافة إلــى حــاالت العجز
الصحي التي تحددها اللجان
الطبية العسكرية.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـح ــاالت
الـصـحـيــة ال ـع ــاج ــزة ع ــن الـعـمــل
الميداني القاسي ،بين العنزي
أنه ستوكل إلى أصحابها أعمال
أخ ـ ــرى إداري ـ ـ ــة وف ـن ـيــة وتـقـنـيــة
وحرفية وطبية في حال قدرتهم
على ذلك.

 520حصة تدريبية صباحية ومسائية

تدريبات عسكرية ومحاضرات نظرية

قال آمر الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن صالح العنزي ،إن «الدورة
األساسية مدتها  4أشهر ،يتلقى خاللها المجند العلوم العسكرية األساسية،
والعلوم المساندة التي تفيده فــي حياته المدنية ،وأثـنــاء وج ــوده بالقطاع
مشيرا إلى أن لدى المجند ما يعادل  520حصة تدريبية على
العسكري»،
ً
فترات الصباح والمساء ،تشتمل على أعمال النجارة والحدادة
والتبريد واالتصاالت السلكية والالسلكية ،ومن ثم ينتقل إلى
الخدمة العامة مدة  8أشهر ،ضمنها هيئة الخدمة الوطنية
العسكرية ،إذ يكون هناك مجال أوسع للتدريب والدورات».
وذكــر العنزي أن أماكن وجــود المجندين في رئاسة
األركان ،ومبنى معسكرات المباركية ،ومدرسة األغرار،
الفـتــا إل ــى أن المجند يـعــامــل معاملة الـعـسـكــري في
ال ــوح ــدة ،حـســب طـبـيـعــة عـمـلــه ول ــه جـمـيــع الـمــزايــا
المادية.

أكد مدير الخدمة الوطنية العسكرية العقيد محمد الجسار وجود
تنسيق مع المؤسسات التعليمية في البالد فيما يخص مسألة التأجيل،
مبينا أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة  40في المئة،
ومحاضرات نظرية بنسبة  60في المئة تفيد المواطن في حياته العامة
بعد انتهاء فترة خدمته.
وب ـي ــن ال ـج ـس ــار أن ال ـم ـت ـقــدم ـيــن سـيـخـضـعــون
ل ـل ـف ـحــص ال ـط ـب ــي ف ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـع ـس ـكــري،
مــوض ـحــا أن ن ـظ ــام الـ ـ ــدورة يـتـضـمــن الـحـجــز
فـتــرة معينة إلــى جــانــب ال ــدوام خــال الفترة
الصباحية.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه يـ ـج ــب عـ ـل ــى م ـ ــن ي ـت ـق ــدم
بطلب التوظيف في الجهة العسكرية
التسجيل أيضا في (الخدمة الوطنية)،
واإلبالغ حينما يتم قبوله.

صالح العنزي

السجن  3أو 5
سنوات عقوبة
المتخلفين
في حالتي
الطوارئ
أو الحروب

حبس الداعشي الكويتي ً
المضبوط بالفلبين  15عاما
●

حسين العبدالله

قضت محكمة الـجـنــايــات ،أم ــس ،بــرئــاســة المستشار سعود
ا لـصــا نــع ،بحبس المتهم األول فــي قضية التخطيط الر تـكــاب
عمليات إرهابية داخل الكويت  15عاما ،وسجن ثالثة آخرين في
القضية ،اثنان منهم  10سنوات مع الشغل والنفاذ ،والثالث 3
سنوات مع الشغل ،في حين برأت المتهم الرابع.
وجــاء اتهام النيابة العامة للمتهمين الخمسة ،على خلفية
ضبط مواطن وزوجته في الفلبين وتسليم المواطن إلى الكويت
بعد إثبات التحريات سعيه للقيام بأعمال ارهابية داخل البالد
بمشاركة باقي المتهمين ،الذين عثر مع عدد منهم على أسلحة،
غير أنهم أنكروا االتهامات المنسوبة إليهم من النيابة.
ووج ـهــت الـنـيــابــة إل ــى المتهمين تـهــم االنـضـمــام إل ــى تنظيم
مـحـظــور ت ـقــوم أه ــداف ــه عـلــى ه ــدم الـنـظــم األســاس ـيــة فــي ال ـبــاد،
والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخلها ،ومنها مهاجمة عدد
مــن الحسينيات ،فضال عــن حـيــازة بعضهم لألسلحة مــن دون
الحصول على الترخيص.
ومــن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم أمــام محكمة
االستئناف الجزائية للمطالبة مجددا ببراءتهم.

ضبط آسيوي يتاجر بالمخدرات
●

محمد الشرهان

أحال المدير العام لمديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر
وافــدا آسيويا إلى االدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق
ً
معه في حيازة المواد المخدرة ،إذ عثر بحوزته على  38كيسا
تحتوي على مادة الهيروين المخدرة.
وقــال مصدر أمني ،لـ «الجريدة» ،إن إحــدى الــدوريــات ،وخالل
جولة لها في منطقة الفروانية ،أوقفت وافدا آسيويا للتأكد من
صالحية إقامته ،وتبين أنها منتهية منذ السابع والعشرين من
ديسمبر الماضي ،وعند صعوده للدورية تمهيدا إلحالته إلى
ً
جهات االختصاص ،ألقى كيسا كان بحوزته ،وبفحصه من جانب
ً
ً
أفراد الدورية تبين أنه يحتوي على  38كيسا شفافا داخلها مادة
الهيروين المخدرة.
وفي قضية أخرى ،ألقى رجال أمن حولي القبض على مواطن
ووافد مصري في منطقة الشعب بعدما تبين أنهما في حالة غير
طبيعية ،وعثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدرة ،وأدوات
تعاط وسيجارة مستعملة تحتوي على مادة الحشيش المخدرة.
وفي قضية ثالثة ،ألقى رجال أمن العاصمة القبض على وافد
عراقي الجنسية خالل حملة تفتيش في منطقة شرق بعدما تبين
أنه مطلوب لإلدارة العامة للتنفيذ الجنائي ،وصادر بحقه حكم
حبس لمدة  4سنوات واجب النفاذ في قضية حيازة مواد مخدرة.

أصحاب
الحاالت
الصحية
العاجزة
ستوكل إليهم
أعمال إدارية
وفنية تناسب
قدرتهم

العنزي

محمد الجسار

إضافات
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استحقاقات المصالحة
الوطنية!

د .مناور بيان الراجحي

المصالحة إما أن تكون من طرف واحد ،وهو ما قد ّ
يعبر عنه
بالعفو العام من السلطة السياسية ،إذا كانت تشعر بأريحية
وغلبة مرحلية ،ولكن تتوجس من مفاجآت مستقبلية ،أو
أن ّ
يمهد للمصالحة بحوار على درجة عالية من المسؤولية
والصراحة والشفافية واإلرادة الجادة في وضع تصورات
وإجراءات المرحلة الجديدة القادمة.
مفهوم المصالحة في األعراف السياسية يعني احتواء حزمة
من القضايا الخالفية أو نتائج أزمة أطرافها دخلوا في صدام
ً
سياسي؛ إيذانا بصفحة جديدة تكون باتفاق جماعي لبدء مرحلة
مختلفة من العمل السياسي المشترك ،وعادة ما تكون السلطة
ً
ً
طرفا رئيسا في أي مشروع للمصالحة الوطنية.
من الصعوبة بمكان تحديد من عليه تقع الالئمة في قضايا
المصالحة الوطنية ،وهنا تتعدد االجتهادات ،والكل يحاول أن
يثبت أنه كان على الصواب في حين كانت األطراف على خطأ،
وهذا النوع من المكابرة قد يعوق خطوات المصالحة أو يعرقلها
أو حتى ينسفها ،ولذا فإن المصالحة إما أن تكون من طرف واحد،
وهو ما قد ّ
يعبر عنه بالعفو العام من السلطة السياسية ،إذا
كانت تشعر بأريحية وغلبة مرحلية ،ولكن تتوجس من مفاجآت
مستقبلية ،أو أن ّ
يمهد للمصالحة بحوار على درجة عالية من
المسؤولية والـصــراحــة والشفافية واإلرادة الـجــادة فــي وضع
تصورات وإجراءات المرحلة الجديدة القادمة.
تدور هذه األيــام فكرة أو مبادرة مصالحة وطنية تشجعها
رغبة جدية بين بعض شخصيات السلطة ،وكذلك في أوساط
مختلف القوى السياسية والمكونات المجتمعية ،حيث أرهقت
إفرازات األزمات السياسية المتعاقبة منذ عام  2011الجميع ،بل
أضعفت بنية الدولة وهويتها إلى حد كبير ،فالمشاكل المتتالية
لم تنحصر في بعدها السياسي بل استغلت واستثمرت فيها
ً
ً
ً
مختلف أ شـكــال التعبئة والتحريض طائفيا وقبليا وعرقيا ،
ً
لدرجة أن حــاالت االحتقان وهيجان الشارع الكويتي عاطفيا
أنست الجميع أمهات القضايا التي يعانيها البلد وربما تهدد
مستقبله.
هــذه الـتـحــديــات ربـمــا وصـلــت إلــى حــد يـفــرض على الجميع
التعالي على الـجــراج وذلــك لسببين :أولهما أنها أكبر حجما
وأكثر خطورة من أي خالفات داخلية وبينية ،وثانيهما أنها
ً
تمس جميع مـكــو نــات المجتمع المختلفة حــا لـيــا ب ــذات القدر
والـنـتـيـجــة ،ولـعــل رســالــة ّسـمــو األم ـيــر فــي افـتـتــاح دور انعقاد
جسد وشخص هذه الحقيقة ّ
مجلس األمة قد ّ
وعبر عنها بلسان
حال كل الكويتيين.
فاألوضاع اإلقليمية ،التي كانت حجة الحكومة في حل آخر
ً
ً
برلمان ،هي اليوم أكثر تعقيدا وعمقا وربما خطورة ،وتتطلب
باإلضافة إلــى التعاطي معها بحكمة وتــوازن توحيد الجبهة
الداخلية وحمايتها ،وتــرك الـخــافــات التي مــن شأنها تعكير
الصفو السياسي والمجتمعي.
ه ــذا الـمـتـطـلــب ال يـسـتـقـيــم م ــع وجـ ــود سـجـنــاء م ــن مختلف
األطـيــاف في السجون ،ربما ألسباب مختلفة ،ولكنها تشترك
في القاسم السياسي ،والمصالحة الوطنية ال تكون على حساب
ثوابت الدولة والمكتسبات الدستورية لمواطنيها ،وهي قيمة
وطنية واحدة في مقدارها ومسؤوليتها وحقوقها وواجباتها،
لــذا فــإن أي جـهــود للمصالحة الوطنية الحقيقية ال شــك أنها
ً
مباركة ومحمودة ،ويجب أن تكون بعيدا عن أي شروط أو معايير
انتقائية ومزاجية ،التي يضعها البعض ممن قد يكونون هم أكثر
المستفيدين من أي مصالحة قادمة!

مجلسنا غير كل المجالس

أرجوحة :تمنياتنا في العهد الجديد

د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com

edhafat@aljarida●com

نعم نحن كمسلمين نــدعــو الــرحـمــن فــي كل
األوق ـ ــات أن تـتـحـقــق أمــان ـي ـنــا ،وخ ـصــوصــا في
أوقــات الـصــاة ،وكذلك غير المسلمين يدعون
ً
الـخــالــق أي ـضــا فــي مـنــاسـبــات ع ــدة أن تتحقق
أمانيهم ،ومن أهم هذه المناسبات رأس السنة
أي أول دقـيـقــة مــن كــل عــام جــديــد (مـيــك أوش)،
وبما أنني وأصدقائي العفاريت «متأمركون»،
أي عشنا فــي أمـيــركــا فـقــد ك ــان «أور وش ــز» في
عامنا الجديد أن تعود الكويت إلــى ماضيها،
بطيبة أهلها وخوفهم على بعض وتعاضدهم
ووقفاتهم الشامخة واالبـتـعــاد عــن تقسيمات
الجاهلية .كلنا مسلمون وإخوة نعيش في دولة
مدنية يجب أن يكون انتماؤنا لها دون غيرها.
ه ــذا بــالـنـسـبــة إل ــى أم ـن ـي ـتــي ،أم ــا صــديـقــي
العفريت األحمر فقال أتمنى أن تهتم الدولة في
المقام األول بالتعليم ،فهو أساس رقي وتطور
الـمـجـتـمـعــات ،وق ــال الـعـفــريــت األب ـيــض أتمنى
أن يـكــون فــي كــل منطقة نــاد للبراعم (ترفيهي
وتعليمي) تتولى الحكومة إدارته لكي تزرع في
قلوبنا حب الوطن واالنتماء إليه ،وأال يتركونا
لتلك الجماعات التي قال عنها رجل الصحراء
قديما «يــدرقــون الــدنـيــا بــالــديــن» ،أمــا العفريت
األســود فقال أتمنى أن يبعد الله عنا الكوارث
الطبيعية واالجتماعية كي ال نضطر إلى الهجرة
للبحث عــن األم ــان ولقمة العيش فــي بلد آخر
كما حل بنا قبل أقل من ثالثة عقود من الزمان.
أم ــا صــديـقــي الـعـفــريــت األخ ـضــر فـهــو يحب
الكالم فقال :كانت الفترة السابقة التي مرت بها

البالد ضبابية الرؤية والتخمين ،وكانت فترة
صعبة بما صحبها من تكهنات وآراء وتمنيات
ل ـيــس م ــن ح ــق الـجـمـيــع تـجــاهـلـهــا ونـسـيــانـهــا
ألنها بمثابة الخط الواضح للعمل السياسي،
واالقتصادي ،واالجتماعي ،والتربوي ،واإلداري
في الفترة القادمة لحكومتنا الرشيدة ،فهل ترى
أن حكومتنا قدها؟!
إننا في غبن تجاه الحكومات المتعاقبة التي
ترسل أموالنا وأمــوال أجيالنا إلى هنا وهناك
ونحن في الخط األول من االحتياج ،ليس للمال
فقط إنما للبنية التحتية من جامعات ومدارس
وأبنية لوزارات السيادة في الدولة ،ناهيك عما
ذكرهما رسول الرحمة -صلى الله عليه وسلم-
حين قــال نعمتان «صحة في األبــدان وأمــن في
األوطان» ،فال صحة متطورة وال أمن منضبط.
نعم نحن نفتقد كل هذه األمنيات والتمنيات
المطلوبة من العهد الجديد بأن يأخذها بعين
االعتبار ويعلم أن الدولة والشعب الكويتي هما
الباقيان على العهد ،أما من تطعمه الدولة من
منح ومساعدات كثيرة فإنهم ناكرون جاحدون
مستكبرون علينا كشعب وعلى دولتنا كحق،
وه ـ ــذا ال ـت ــاري ــخ ال ـق ــدي ــم وال ـح ــدي ــث وال ـحــاضــر
والمستقبل يشهد على ما أقول.
نتمنى أيضا من الحكومة الرشيدة أن ترفع
يدها وضغطها عن المجلس ونوابنا األفاضل
الذين أصبحوا بين مطرقتها وسندان الشعب،
ت ــرف ــع ي ــده ــا ل ـكــي يـعـمــل الـمـجـلــس م ـج ــردا من
المناقصات والتنازالت والجنسيات التي تمنح

أ .د .فيصل الشريفي
لبعض األشخاص الذين قد يسيئون للدولة في
المستقبل القريب ألنهم أخذوا المسمى وتركوا
الـ ــوالء لـصــاحــب الـفـضــل عـلـيـهــم ،وه ــو الـنــائــب
الفاضل ال الدولة واألرض والحكومة.
أمــا تمنياتنا االقتصادية فنقول إن اللهث
وراء تحويل الكويت إلــى مركز مالي وتجاري
يجب أال يغضب الله ،ألنه هو الرزاق والحافظ!
أمـ ــا ال ـت ــاج ــر ال ـج ـب ــار الـ ـ ــذي ال ي ـه ـمــه األخـ ــاق
وال ــدي ــن واألمـ ــن وال ـص ـحــة و ...و ...إن ـمــا يهمه
جمع األمــوال وكثرتها في البنوك ،أين الحكمة
والـحـنـكــة والـفـطـنــة يــا حـكــومــة؟ ه ــؤالء مــن قــال
الــرح ـمــن سـبـحــانــه وت ـعــالــى ف ــي كـتــابــه الـعــزيــز
ً
ً
فيهم «يحبون المال حبا جما» ،واعلموا أن من
يحثكم على تحويل أرضنا إلى دنانير نأكلها
في الدنيا وتأكلنا في اآلخــرة لن يرحمونا إذا
سيطروا في الدنيا ولنا في اآلخرة عذاب أليم.
«فهمتها يا هيه».

أرجوحة أميرية:
نـبــارك لصاحب السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
ص ـبــاح األح ـمــد الـجــابــر الـصـبــاح بمناسبتين
عــزيــزتـيــن :األولـ ــى ب ــدء دولـتـنــا الـحـبـيـبــة مهام
عضويتها فــي مجلس األم ــن ،والـثــانـيــة نجاح
دورة «خليجي  ،»23ون ـبــارك لجميع مــن على
هــذه األرض الطيبة أرض «الصداقة والسالم»،
مع تمنياتنا أن تــدوم الصداقة بيننا كشعوب
خليجية عربية مسلمة وصديقة ،ويعم السالم
في أرجاء المعمورة.

محمد العويصي

الرياضـة الروحـية
د .روضة كريز*
الرياضة الروحية من أهم هذه الرياضات لما فيها من حرية
منظومة حسب ما أراده الله «الخالق» من طمأنينة وسعادة
ومنفعة متبادلة بين الخلق والكون الذي يعيشون في كنفه!
غير أن الفرد منا يتصرف غالبا حسب هواه ورغباته النفسية،
وحسب ما تمليه عليه «أنانيته» في الفوز بكل شيء.
أيــا كــان نــوع الــريــاضــة ،بدنية أو روحـيــة أو عقلية ،فإنها
ضرورية لتخليص الدم من السموم الغذائية والبيئة وكثير
من السموم الدوائية في أيامنا هــذه ،وذلــك لتحرير الطاقات
اإليجابية بكل فاعلية لما تسببه من عالج لالكتئاب والخمول
وتزيد من مسؤولية الفرد تجاه نفسه ومن حوله! والرياضة
الروحية من أهم هذه الرياضات لما فيها من حرية منظومة
حسب ما أراده الله "الخالق" من طمأنينة وسـعــادة ومنفعة
متبادلة بين الخلق والكون الذي يعيشون في كنفه!
غـيــر أن ال ـفــرد مـنــا يـتـصــرف غــالـبــا حـســب ه ــواه ورغـبــاتــه
النفسية ،وحسب ما تمليه عليه "أنانيته" في الفوز بكل شيء،
فيضع نفسه في مواقف قد تضره صحيا ومعنويا وجسديا،
وأحيانا يصل الضرر لمن حوله ،فنجد أن ممارسة الرياضات
الروحية في مختلف األدي ــان ترفع حاجزا فعاال ضد الهوى
والعشوائية في هذه الحياة ،وتحرك منظومة المحبة والسالم
واأللفة والعطاء للفرد ومن حوله ،ومع الكون الذي يعيش عليه،
وإن تعددت اآللهة!
ولكن الحمدلله الذي ّ
شرف بني آدم بعبادته وحده ،وسمح
لهم مــن لطف محـبته ،أن يسـتقطعوا مــن أ شـغالهم اليومية
أوقاتا تناغمية في الطاقات الالزمة للعطاء والراحة على حد
سبحانه َخمسة ْأوقات
سواء ،وبالنسبة إلى المسلمين جعلها ُ ُ
ُ ِّ
َ ُ
مع تعاقب الليل والنهار"َ ،يــا َب ِني َآد َم خــذوا ِزينتك ْم ِعن َد كل
الدراسات
َم ْسج ٍد" ،أي باتجاه الكعبة المشرفة ،والتي أثبتت
أنها ِ مركز األرض وتوزيع الطاقات السامية"َ :و َح ْي ُث َما ُك ْن ُتمْ
َ ُّ
َ ُ َ ْ
ف َولوا ُو ُجوهك ْم شط َر ُه".

ولكي يمـن الله على خلقه بالسمو والراحة النفسية والرقي
في حياتهم ،فرض عليهم الطهارة باطنة وظاهرة لممارسة
هذه الرياضة ،وذلك لطرح ما عـلق بهما من سموم ورواسب،
والتي لو دامت ألنهكت الجسم باألمراض النفسية والبدنية،
وفقد القـدرة على العطاء ،فيصعب على المجتمع أن يسود
فيه األمن واالزدهار! كما يصعب على الجيل القادم أن يضمن
لنفسه حياة غنية آمنة ،وسيتأثر بالتيارات المحيطة ،التي
ربما أثرت سلبا على الفرد والمجتمع.
فالبد من هذه الرياضة وخلوة النفس مع خالقها للهدوء
والـتـفـكــر والسـتـقـطــاب ال ـهــدايــات واألف ـك ــار ال ـب ـنــاءة ،وال ـعــودة
إلــى الـســام العظيم بالفطرة ،وتــرويــض الجسم والفكر على
اإليجابية والجمالية معا .وإن مــرض العبد (فـشــل) ،يسعى
ويتماثل للشفاء ويقف مرة أخرى بطموح وإصرار أكبر على
نشر السالم الداخلي إلى ما حوله ،وكثيرة هي حاالت العالج
واالسـ ـتـشـفــاء بــاإلي ـمــان وال ـص ـل ــوات ،خـصــوصــا عـ ـنــد سـماع
القرآن ،والتي وردت في أبحاث وصحف يابانية مثال ،نظرا
لالنفعالية مع كالم الله ،والتعلق بجالله كقوة عظيمة باعثة
للحق والسعادة واإليجابية الحقيقية.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

احفظ لسانك من النار
تــراه في المسجد يوميا يــؤدي الصلوات الخمس الفجر ،والظهر،
والعصر ،والمغرب ،والعشاء ،يحب فعل الخيرات والصدقات ،ويساعد
المحتاجين والضعفاء ،ويعطف على الحيوان والطير.
صاحبنا الذي أكتب عنه فيه عيب يغطي على جميع ما ذكرته عنه
من صفات آنفا ،وعيبه هو في «لسانه» يغتاب ،ويسخر ويستهزئ،
ويسب ،ويلعن ،ويؤذي جيرانه بلسانه ،هذا العيب الذي في صاحبنا
نهى عنه ديننا الحنيف بل حرمه أشد التحريم ،يقول رسولنا الكريم
عليه أفضل الصالة والتسليم« :ليس المؤمن بالطعان ،وال اللعان ،وال
الفاحش ،وال البذي».
ويقول أيضا ،عليه الصالة والسالم ،في حديث آخــر« :المسلم من
سلم المسلمون من لسانه ويده» ،صاحبنا الذي أكتب عنه لسانه حاد
وجارح ،وبعض الجيران قاطعوه لهذا السبب.
يأمرنا بحفظ اللسان ،فيقول عــز وجل
ديننا اإلســامــي الحنيف
يب َعت ٌ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ َ ْ
يد»( .ق آية .)18
في كتابه الكريم« :ما يل ِفظ ِمن قو ٍل ِإل لديهِ َر ِق ٌ ِ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم« :من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خيرا ،أو ليصمت» ،في
هذا الحديث الشريف يأمرنا رسولنا الكريم بأن نقول خيرا عندما
نتكلم مع الناس ،أو نلتزم الصمت ،والصمت أفضل ،وكما قيل «إذا كان
الكالم من فضة فالسكوت من ذهب».
هــذه رســالــة بسيطة مختصرة أحببت توصيلها إلــى كــل إنسان
ُ
ً
ابتلي «بلسانه» بأن يفكر مليا في كل كلمة يتلفظ بها قبل الحديث
مع الناس ،وكما قيل «العاقل إذا سكت فكر ،وإذا نظر اعتبر ،وإذا نطق
ذكر» ،فهل من ّ
مدكر؟

* اقرأ واتعظ:
ســأل رجــل رســول الـلــه ،صلى الله عليه وسـلــم ،عــن ام ــرأة تكثر من
صالتها وصيامها وصدقتها ،غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ،فماذا
أجاب عليه الصالة والسالم؟ أجاب قائال« :هي في النار».

ِبن شابيرو*

ترامب عكس أوباما بشأن إيران
أمضى الرئيس األميركي باراك أوباما سنوات
واليته مفرطا في مديح القيادة األميركية للعالم،
ّ
ً
في الوقت الــذي كــان فيه هو شخصيا يتخلى
ع ــن مـســؤولـيــاتـنــا الـعــالـمـيــة ،أم ــا ت ــرام ــب فـقــام
بعكس ذلك ،فقد نشرت مستشارة أوباما لألمن
القومي سوزان رايس خالل األسبوع المنصرم
ً
ّ
مقالة في «النيويورك تايمز» اعتبرت فيها أن
ً
اق ـتــراح تــرامــب إعـطــاء األولــويــة «ألمـيــركــا أوال»
قـ ّـوض من سلطة الــواليــات المتحدة األخالقية
فــي هــذه األوق ــات العصيبة ،وفـشــل تــرامــب في
«انتهاز الفرص لزيادة الحرية واألمن والرفاهية
في العالم».
ولكن حين ننظر إلى المظاهرات في إيران
ّ
ّ
يـظـهــر لـنــا أن تــرامــب ال أوب ــام ــا ،هــو َم ــن اتـخــذ
ً
ً
ً
موقفا صلبا دعما للحرية ،ففي األيام الماضية
تظاهر اإليرانيون ضد نظام طهرانّ ،
فغرد ترامب
ً
ً
ً
داعما المتظاهرين ومشجعا إياهم ،موضحا أنه
ّ
يتمنى لو يراهم يطيحون بالنظام.
سلوك ترامب على نقيض سلفه أوباما ،الذي
ً
اختار عمدا عام  2009تجاهل التظاهرات ضد
النظام ،وتعامل مــع النظام اإليــرانــي بسالسةٍ
ّ
سمحت له بتقوية عضالته في المنطقة ،حتى أن
إدارة أوباما ذهبت الى أبعد من ذلك عبر إعطاء
ً
ً
إي ــران مـمـ ّـرا قانونيا المـتــاك الـســاح الـنــووي،
ّ
ً
وعلق أوباما آنذاك قائال« :مع أنني قلق للعنف
ّ
الـ ُـم ـمــارس ض ــد الـمـتـظــاهــريــن إال أن ــه يـقــع على
عاتق اإليرانيين أنفسهم اختيار قادة بالدهم»،
ّ
وتمنى «أال يكون للواليات المتحدة ّ
أي دور في
هذا الشأن في إيران».
ّ
ت ــرام ــب ع ـكــس ت ـ ُّ
ـوج ــه أوب ــام ــا ه ـ ــذا ،ذلـ ــك أن
إدارة أوباما ذهبت الى ّ
حد تسريب معلومات
خطط إسرائيلية الغتيال قائد
لإليرانيين حول
ٍ
فيلق ال ـقــدس قــاســم السليماني ،وكــذبــت على
الشعب األميركي بشأن اعتدال النظام اإليراني
فيما يتعلق بالصفقة الـنــوويــة ،وســاعــدت في

ّ
ضــخ األم ــوال لالقتصاد اإلي ــران ــي .م ــاذا يقول
أعضاء إدارة ترامب اآلن عن التظاهرات اإليرانية؟
ي ـقــول ب ــن رود وه ــو نــابـغــة األمـ ــن ال ـقــومــي في
إدارة أوبــامــا التالي« :يطالب الشعب اإليــرانــي
بكرامته ،والقضاء على الفساد وزي ــادة فرص
الـعـمــل والـتـمـتــع بـسـيـطــرة أكـبــر عـلــى حياتهم.
إنها مطالب محقة ،وهذه المسألة هي ما يريده
ّ
اإليرانيون أنفسهم ال ما نريده نحن» .يبدو أن
رود نسي تلك الحقبة من التاريخ التي كان فيها
ّ
هو بنفسه يعزز هذا النظام بالذات الذي يتظاهر
ّ
ضده اإليرانيون اليوم.
وطــالـبــت راي ــس فــي مـقــالــة لـهــا بــ»نـيــويــورك
ّ
ـت» ،ألن ذل ــك،
تــاي ـمــز» ت ــرام ــب بـ ــ»الـ ـت ــزام ال ـص ـم ـ ً
ولـلـسـخــريــة ،بـلــغ مــن الـنـجــاح درج ــة لــم يـتــوان
مـعـهــا الـنـظــام اإلي ــران ــي عــن قـتــل المتظاهرين
فــي الـشــارع دون أن يحاسب على فعلته هــذه.
ّ
ّ
الت حــول الـقـيــادة األميركية
تكلم أوبــامــا مـطــو ٍ
للعالم ،في حين دفــع بنفسه أميركا ّ للجلوس
في المقاعد الخلفية ،أما ترامب فيحقق نظرية
القيادة األميركية للعالم مع الحفاظ على مبدأ
ً
«أميركا أوال» في الوقت نفسه.
وقــد نطرح على نفسنا الـتـســاؤالت التالية:
ً
«ماذا تعني فعال القيادة األميركية للعالم؟ هل
تعني بناء ائتالفات أساسية أم العمل بانفراد؟
وهل تعني اتخاذ مواقف صلبة تدفع بمصالح
ً
أميركا قدما أم تعني الخضوع لمصالح العالم
أج ـمــع؟ رب ـمــا لـيــس ه ـنــاك ش ــيء اس ـمــه الـقـيــادة
ً
ً
األميركية للعالم أساسا؟ هل من الممكن مثال
ّ
ّ
ً
أن ال ــدول ال تتبع أميركا والء منها ألولــويــات
حساباتها السياسية
هــذه األخـيــرة بل بسبب ّ
الخاصة؟ وهل من الممكن أننا الوحش الوحيد
ّ
فــي الغرفة وأن ال ــدول تحتسب اللحاق بنا أو
ً
عدمه انطالقا من مــدى استعدادها للمجازفة
باألمر؟ وهل من الممكن أن تكمن إحدى الطرق
للسيطرة على سياسة أمـيــركــا الـخــارجـيــة في

إعادة تعريف مسألة «المبادئ الدولية» كالحرية
ً
مثال لدرجةٍ ال تعود فيها هذه المبادئ معروفة
ً
أصــا ،ثم إعــادة إقناع القادة األميركيين بهذه
الشواذ عبر تحديد أهداف للسياسة األميركية؟
ّ
أخشى أن أوباما وطاقمه سقطوا ضحية هذه
ّ
الـخــطــة ،فقد كــان ه ــؤالء ي ـنــادون باألخالقيات
ّ
العالمية في السياسة الدولية ،ولكن كيف حددوا
مــاهـيــة تـلــك األخــاق ـيــات الـعــالـمـيــة؟ ب ـنـ ً
ـاء على
تفاهم أوروبــي .كنا ،نحن األميركيين،
مقياس
ٍ
ً
ـات أوروب ـيــة التعريف ،وأن نؤيد
أداة ألخــاقـيـ ٍ
تلك األخــاقـيــات هــو أن نــؤي ّــد التفاهم الــدولــي
ٌ
الجديد ،فكانت النتيجة متوقعة :جثث متراكمة
في شوارع طهران والموصل والرقة وبيروت في
الوقت نفسه الذي كانت فيه إدارة أوباما تجاهر
بممارسة األخالقيات بامتياز.
ّ
حذر جورج واشنطن من تلك الظاهرة ،وتنبأ
وصولنا إ لــى حقبةٍ تـقــود فيها أميركا العالم
بالقوة ،حيث قال :الخطر يكمن في ّأن ّ
يتم ّ
جرنا
مفهوم للمبادئ
الى لعبة «القيادة الدولية» ،وإلى
ًٍ
واألخالقيات العالمية ُي ّ
ّ
ويتحكم
حدد أوروبيا
في سياستنا الخارجية من دون االنطالق من
قاعدة مصالحنا الخاصة .فقد تخدم مصالحنا
ً
الخاصة تلك المبادئ العالمية في الخارج غالبا،
أحيان أخرى ،والسماح
لكنها قد ال تفعل ذلك في
ٍ
للبلدان األخــرى بإعادة تحديد ماهية الحرية
قبل اعتماد األخـيــرة كعمود فقري لسياستنا
الخارجية ٌ
أمر كارثي.
سياسة ترامب الخارجية تتماشى مع الفكرة
واشنطن« :اع ِق ْد التحالفات حيثما
التي طرحها
َ
ّ
تمك َ
نت من ذلك ولكن ضع مصالح أميركا نصب
ً
عينيك أوال» ،لذلك لدى المتظاهرين في إيران
ً
ـدال من عـ ّ
ـدو ً،
اليوم حليف في البيت األبيض بـ
ّ
ولذا فإن سياسة ترامب الخارجية أكثر أخالقية
مما كانت عليه في عهد أوباما!
* «ناشيونال ريفيو»

faisal.alsharifi@hotmail.com

ندرك أن دستورنا قد انفرد بخصوصية الجمع بين النظامين
البرلماني والرئاسي وحدد طبيعة العالقة بين السلطات الثالث
وعمل كل منها ،فإذا نظرنا إلى األسس العامة لحدود كل
سلطة وإلى نقاط االلتقاء يتبين لنا أن خصوصية الجمع لم
تؤثر في الدستور الكويتي ،بل زادته قوة وقدرة على االستمرار
والمواجهة.
أتفهم خصوصية الدستور الكويتي وكيف راعى المشرع
عند كتابته لمواده عالقة أطراف السلطة الثالث مع بعضها
في حالة قد ال تتكرر في أي من دساتير العالم ،ألنــه جمع
بين نظامين يسيران على النقيض من بعضهما (البرلماني
والرئاسي) ،وذلك مراعاة لظروف اجتماعية ولحالة المشيخة
والنظام القبلي السائر آنذاك في المنطقة ومنها الكويت.
مــع تطور المجتمع وانتشار ثقافة الديمقراطية أصبح
ً
الشارع أكثر وعيا في فهم طبيعة الممارسة الديمقراطية مع
ً
يقينه أن الدستور الكويتي ما زال صالحا ،وفيه الكثير من
نقاط القوة التي تميزه عن غيره من الدساتير ،وإلى عالقة
المحكوم بالحاكم ،وقبوله له باعتباره مرجعية السلطات
وصمام أمــان أمــام المتغيرات وااله ـتــزازات واألح ــداث التي
مرت على المنطقة.
ّ
الشد والجذب بين الحكومة
من الطبيعي أن يتكرر مشهد
والمجلس واستمرار المساءلة السياسية وطرح الثقة ،وهو
أمر يمكن تبريره ويمكن الدفاع عنه ألنه حق دستوري قد
ً
كفله الدستور للنواب ،ومن الطبيعي أيضا أن نرى بعض
التصرفات الخارجة عن أدب الحوار ،فهذا المشهد قد حدث
وتكرر في أغلب برلمانات العالم ألن الطبيعة البشرية واحدة.
إننا ندرك أن دستورنا قد انفرد بخصوصية الجمع بين
النظامين البرلماني والرئاسي وحــدد طبيعة العالقة بين
السلطات الـثــاث (الـحـكــومــة ،والـبــرلـمــان ،والـقـضــاء) وعمل
كل منها ،فــإذا نظرنا إلــى األســس العامة لحدود كل سلطة
وإلى نقاط االلتقاء يتبين لنا أن خصوصية الجمع لم تؤثر
في الدستور الكويتي ،بل زادته قوة وقدرة على االستمرار
والمواجهة.
نــرجــع إل ــى طبيعة عـمــل الـمـجـلــس وإل ــى الـ ــدور الــرقــابــي
والتشريعي محل الخالف ومحل تندر السلطتين ،حيث من
الـنــادر التنبؤ بنتائج تلك العالقة ،وقــد تكون الحالة أكثر
ضبابية عندما يتفاعل الشارع معها ويفرض سلطته على
النواب ،ولذلك من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة المزيد
من التصادم رغم حداثة التشكيل الوزاري ووجود تسعة وزراء
يبحثون عن فرصة إثبات الوجود.
بـ ـ ــوادر الـتـصـعـيــد ل ــم ت ـعــد خــاف ـيــة ع ـلــى ال ـم ـتــابــع لـلـشــأن
السياسي ،والتي في الغالب تبدأ من الشارع ،لكن أخطر ما
في األمر انعكاس هذا التصعيد على عالقة رئيس المجلس
ً
بــالـنــواب ،وهــو أمــر كــان وسيظل قــائـمــا ،وقــد عــانــاه غالبية
رؤسـ ــاء الـمـجــالــس الـســابـقــة ،وخ ـصــوصــا ال ـمــرحــوم السيد
جاسم الخرافي ،إال أنه وفي العادة يظل المسؤول عن التهدئة
شخص الرئيس إلدراكه قيمة وأهمية منصب رئيس مجلس
األمة.
أخ ـطــر م ــا ي ــواج ــه مـسـيــرة الــدس ـتــور ال ـي ــوم زح ــف سلطة
المجلس وتدخلها بعمل الحكومة ،ناهيك عن توتر العالقة
بين الرئيس والنواب؛ مما يستدعي مراجعة للذات باالحتكام
لمواد الدستور وااللتزام بالالئحة الداخلية للمجلس ،من
هنا تقع مسؤولية التهدئة على الرئيس ومكتبه بالتعاون
ً
مع زمالئهم األعضاء ،وعليهم أيضا تقبل اختالف اآلراء ،وأال
يتحول خالف الرأي إلى حلبة للتحدي ،فهو أمر غير مقبول،
فالشعب انتخبكم للذود عن مصالحه ،والنواب بمن فيهم
الرئيس يمثلون كل األمة ال جزءا منها.
ودمتم سالمين.

في المدينة
دانة الراشد

العاصمة هي الوجه الحضاري للدولة ،وهي مؤشر دقيق
ألحــوالـهــا وانـعـكــاس ص ــادق لكيفية سـيــر مختلف األنظمة
فيها ،لذلك تحرص دول العالم المتقدم أن تظهر عواصمها
ً
ومدنها الكبرى في أبهى حلة ،فتكون مصممة خصوصا لراحة
وسعادة سكانها الذين يقدمون أفضل خدماتهم لبلدانهم كرد
فعل طبيعي بالمقابل ،فكيف حال مدينتنا؟
ٌ
شحيح هو الجمال من حولنا في هذه المدينة ،نلتقط منه
القليل المبعثر هنا وهناك وسط صناديق اإلسمنت الخانقة
ً
ونحتفظ به ما استطعنا ،فال نعلم متى يأتينا غيثه مجددا.
ناطحات سحاب كثيفة ُب ِنيت دون حـسـبــان ...تنخر األرض
بجذورها الحديدية ،ألسنة إسفلتية على مد النظر ،يعلوها
سيل من جيوش مملكة السيارات المعدنية ،حيث ال توجد
أنظمة نقل عام حقيقية ذات مستوى مقبول .ال مكان لإلنسان
هنا ،فــإن تهورت وقــررت أن "تتمشى" في المدينة فلن تجد
أدنى اعتبار للمشاة ،وستجد البالط الصخري المقيت يقمع
ً
األزهار والشجيرات التي تحاول جاهدة أن تجد لها منفذا كي
تشق طريقها نحو النور.
ً
فــي رحـلـتــك ه ــذه س ــواء أكــانــت فــي سـيــارتــك أم س ـيــرا على
األق ــدام ،ستصفعك رائحة البيض الفاسد التي تنبئ بحالة
ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة الـ ـم ــزري ــة ،وس ـت ـجــد سـلـسـلــة م ــن الـمـطــاعــم
العشوائية هنا و هـنــاك مخترقة النسيج ا لـمـعـمــاري ،تحث
على المزيد من االستهالك والجشع التجاري دون وضع أي
اعتبار لسياق المنطقة المحيطة بها وقيمتها التاريخية،
ودون التفكير حتى في البدهيات كوجود مواقف للسيارات
وتأثير وجودها على سكان ورواد المنطقة األصليين ...مشاهد
سيريالية يكاد المرء أال يصدق عينيه لرؤيتها في بلد يتمتع
ً
بالرخاء المادي واالنفتاح الثقافي نسبيا.
قـســوة ه ــذا النسيج الـمـعـمــاري الـعـشــوائــي انعكست على
سكانه ،وغياب التخضير أعمى البصائر ،فأصبح الشعور
ً
ً
بالجمال والطبيعة متبلدا ،وأمسى الوجدان مبتورا عندما
عــزل اإلن ـســان نفسه عــن نفسه بــالـبــروج العاجية المشيدة،
وانغمس في الثقافة االستهالكية الرأسمالية ،فأصبح الجمال
في أعيننا سيارة بالغة الفخامة ووجها بالستيكيا محشوا
بالسيليكون ،وصار الكثير منا يرى أوراق األشجار وصغار
القطط على أنها أوساخ وآفات ،فعجبي كيف استحال القبح
ً
ً
جماال والجمال قبحا!
قد يرى البعض أن جمال البيئة المحيطة أمر ثانوي غير
مهم ،لكنني أعتقد أن جمال المدينة وبهاءها دليل صحتها من
ناحية التصميم وعمل البنية التحتية بشكل سليم ،فالعيش
فــي مدينة جميلة ومنظمة يرتقي بالنفس ويهذبها نحو
التمدن واإلبداع ،في حين رؤية الفوضى واألوساخ والتلوث
البصري بشكل مستمر تنخر النفوس وتحدث الضرر فيها،
ً
فلنرتق معا
فيترسخ الشعور بالالمباالة وعدم المسؤولية...
ِ
بمدينتنا.
* "المدينة العظمى هــي التي يسير فيها الــذئــب والحمل
والنمر والجدي معا"( .ميخائيل نعيمة).
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الحميدي  5آالف دينار
يغرم
التأديب»
«مجلس
ً
ً

• تجدد الغرامة شهريا إلى حين تقديمه عرضا لالستحواذ على «ريم»
• تغريم شركة أبيار ألف دينار لتأخرها في اإلفصاح عن معلومة جوهرية
أع ـل ـنــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
ص ـ ــدور ق ـ ــرار مـجـلــس ال ـتــأديــب
في جلسته المنعقدة أمس ،في
المخالفة المقيدة برقم "2017/71
م ـج ـل ــس ت ـ ــأد ي ـ ــب" "2017/195
هيئة" ضــد عبدالله الحميدي،
"بتغريم المخالف مبلغ خمسة
آالف ديـ ـن ــار ع ـم ــا أسـ ـن ــد إل ـي ــه،
ً
على أن تتجدد الغرامة شهريا
ً
اعتبارا من  2018/3/30ولحين
ت ـص ـح ـي ــح ال ـم ـخ ــال ـف ــة ب ـت ـقــديــم
ع ــرض اس ـت ـح ــواذ إل ــزام ــي على
شــركــة إدارة األم ـ ــاك الـعـقــاريــة
"ريم".
وتــأتــي ه ــذه الـعـقــوبــة بسبب
مخالفته حكم ا ل ـمــادة " "74من
ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم  7ل ـس ـن ــة 2010

وال ـمــؤث ـمــة ب ــال ـم ــادة " "123من
ذات ا ل ـق ــا ن ــون ،ك ــذ ل ــك مخالفته
لحكم المادتين ""5 -3" ،"3- 2 -3
مــن ال ـك ـتــاب ال ـتــاســع "االن ــدم ــاج
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواذ" مـ ـ ــن ال ــائـ ـح ــة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010و تـ ـع ــد ي ــا تـ ـهـ ـم ــا ،ل ـع ــدم
ا لـتــزا مــه بتقديم مستند عرض
االستحواذ اإللزامي على األسهم
المتبقية في شركة إدارة األمالك
ال ـع ـقــاريــة "ري ـ ـ ــم" ،م ـنــذ امـتــاكــه
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر وغـ ـي ــر م ـبــاشــر
ل ـن ـس ـبــة  33.63فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة مــن
رأسـ ـم ــال ذات ال ـشــركــة بـتــاريــخ
 ،2017/04/20بالرغم من إخطاره
بتاريخ  2017/8/23بقرار مجلس
المفوضين ال ـمــؤرخ 2017/8/2

بشأن تقديم العرض وانقضاء
ً
 30يوما على ذلك دون اإلفصاح
عن هذا القرار أو تنفيذه ،وكذلك
عدم مباشرته إلجــراء ات تنفيذ
عملية االستحواذ اإللزامي خالل
ً
فترة  30يوما بعد إعالن الهيئة
ع ـ ــن ق ـ ــراره ـ ــا بـ ـم ــوق ــع ب ــورص ــة
ال ـكــويــت ب ـتــاريــخ 2017/09/28
والتي انتهت في .2017/10/28
على صعيد آخر ،كشفت هيئة
أسـ ــواق ال ـم ــال ع ــن صـ ــدور ق ــرار
م ـج ـلــس الـ ـت ــأدي ــب ف ــي جـلـسـتــه
الـمـنـعـقــدة أم ــس ،فــي المخالفة
المقيدة برقم " 2017/74مجلس
تــأديــب" " 2017/215هيئة" ضد
شركة أ بـيــار للتطوير العقاري
"أب ـ ـيـ ــار" بـتـغــريـمـهــا م ـب ـلــغ ألــف

ديـنــار لتأخرها بــاإلفـصــاح عن
معلومة جوهرية.
وت ــأت ــي ه ــذه الـعـقــوبــة بسبب
م ـخ ــا ل ـف ـت ـه ــا ا لـ ـ ـم ـ ــادة ""1 -2 -4
م ــن ال ـك ـت ــاب ال ـع ــاش ــر "اإلف ـص ــاح
والشفافية" من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أســواق المال ،لعدم
التزامها باإلفصاح الـفــوري عن
الـمـعـلــومــة الـجــوهــريــة المتعلقة
ب ـت ـقــدم حـسـيــن ال ـب ـصــري بطلب
اال سـتـقــا لــة مــن منصبه كرئيس
تنفيذي لشركة أ بـيــار للتطوير
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري "أبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار" ف ـ ــي ت ــاري ــخ
 2017/10/1بينما تــم اإل فـصــاح
عن قبول تلك االستقالة بتاريخ
.2017/10/17

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
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الفرهود لـ ةديرجلا « :الكيماويات
البترولية» ستبيع مصانع األسمدة
•

بهدف استغالل الغاز في صناعات بتروكيماوية مجزية
●

أشرف عجمي

كـ ـش ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ف ـ ــي ش ــرك ــة
"ص ـنــاعــات الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة" محمد
ال ـفــرهــود أن ق ــرار ال ـشــركــة ب ــإغ ــاق مـصــانــع
األسمدة الكيماوية داخل الكويت سيتم في
موعده المحدد بتاريخ  ،2018/ 3/ 31وذلك
الس ـت ـغ ــال الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ف ــي ص ـنــاعــات
بتروكيماوية ذات عوائد مجزية نظرا لنقص
كميات الغاز المنتجة محليا.
وقال الفرهود ،في تصريح لـ"الجريدة" ،إن
إدارة الشركة شكلت فريقا من المختصين
إلعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـع ـم ـل ـيــة
ب ـيــع م ـصــانــع األسـ ـم ــدة ب ـم ـن ـط ـقــة الـشـعـيـبــة
ومسؤولية المشتري في إزا لــة ونقل جميع
ا لـمـعــدات واأل نــا بـيــب مــن الموقع خــال فترة

زمـنـيــة م ـحــددة بــاسـتـثـنــاء األبـنـيــة ومـخــازن
الـ ـش ــرك ــة وورش ـ ـهـ ــا الـ ـت ــي س ـي ـس ـت ـفــاد مـنـهــا
للمشاريع القادمة للشركة.
وأ ش ــار إ ل ــى أن ا لـشــر كــة ستتلقى عــروض
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـشــاركــة ل ـش ــراء ال ـم ـصــانــع مــع
نهاية يناير الجاري؛ ومن ثم سيقوم الفريق
ال ـم ـخ ـتــص بـتـقـيـيــم الـ ـع ــروض م ــن ال ـنــاح ـيــة
ا ل ـف ـن ـيــة وا ل ـم ــا ل ـي ــة ور ف ـ ــع ت ــو ص ـي ــا ت ــه إلدارة
ال ـش ــرك ــة التـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ال ـم ـن ــاس ــب ،وأخ ــذ
الموافقات من الجهات المعنية؛ الفتا الى أن
الهدف أيضا من بيع المصانع هو الحصول
على أ فـضــل عــا ئــد لـهــذه المصانع ،وتجهيز
الموقع لمشروع االوليفينات ا لــرا بــع ،ا لــذي
هو تحت دراسة الجدوى االقتصادية.

تداوالت إيجابية وعمليات شراء لألسهم القيادية ونمو نشاط «الصغيرة»
صعود مؤشرات بورصة الكويت وحركة تداوالت والسيولة  20مليون دينار
كسا اللون األخضر مؤشرات
األسواق المالية الخليجية
للجلسة الثانية مع بلوغ أسعار
النفط أعلى مستوياتها منذ
العام
حوالي عامين ونصف ً
دوالرا
وبرنت يخترق 67
ً
ونايمكس عند  62دوالرا
للبرميل.

●

علي العنزي

للجلسة الثانية على التوالي،
تسجل مــؤشــرات بورصة الكويت
ً
أداء م ـثــال ـيــا ب ــارت ـف ــاع واضـ ــح في
مؤشرات السوق الرئيسية ،كذلك
حركة التداوالت عند معدالت عام
 2017وأعلى بحوالي الضعف من
م ـعــدل الـشـهــر ال ـمــاضــي ،وانـتـهــت
تعامالت المؤشر السعري ،أمس،
ع ـل ــى م ـك ــاس ــب ب ـن ـس ـبــة  0.83فــي
المئة تـعــادل  53.08نقطة ،ليصل
إلى مستوى  6454.16نقطة ،بينما
استقر الوزنيان األكثر مصداقية
فـ ــي عـ ـك ــس ت ــوجـ ـه ــات م ـت ـعــام ـلــي
السوق على مكاسب بنصف نقطة
مئوية تساوي  2.1نقطة للوزني،
ليقفل على مستوى  409.7نقاط
بينما ربح "كويت  "15حوالي 4.8
نقاط ليقفل على مستوى 936.86
نقطة.
وت ـ ـف ـ ــاوت ـ ــت إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ح ــرك ــة
الـ ـتـ ـع ــام ــات ،أم ـ ـ ــس ،مـ ـق ــارن ــة مــع
أدائها خالل جلسة أمس األول ،إذ
ت ـجــاوزت الـسـيــولــة مـسـتــوى 20.3
مليون دينار بقليل بينما تصاعد
النشاط ليقترب من مستوى 150
مليون سهم ،إذ تداول  148.8مليون
سهم ،وهي من أكبر الكميات خالل
ستة أشهر ماضية نفذت من خالل
 4716صفقة.

«يونيكاب» واستفادة من نظام
ما بعد التداول

اللون األخضر كان
ً
حليفا لمؤشرات
األسواق المالية في
دول مجلس التعاون

للجلسة الثانية على التوالي،
تسجل السيولة مستوى  20مليون
ديـنــار ،وهــي أكـثــر الـمــؤشــرات ثقة
بالنسبة للمتداول ،وارتفعت ،أمس،
كمية األسهم المتداولة إلــى نحو
 3أضعاف معدالت شهر ديسمبر
ال ـم ــاض ــي وب ـع ــد انـ ـط ــاق األس ـهــم
ال ـق ـيــاديــة ف ــي ق ـي ــادة فـ ــورة نـشــاط
جديدة وبرغبة البعض لالبتعاد

عمومية «الكويتية للمسالخ»
توافق على استمراريتها
●

سند الشمري

قال رئيس مجلس إدارة شركة "الكويتية للمسالخ" حسين جوهر ،إن
ً
اإلدارة تسلمت طلبا من مساهم يمتلك النسبة المطلوبة لعقد جمعية
ً
عمومية غير عادية ،من أجل النظر في مستقبل الشركة"ـ ووفقا لقانون
الشركات ،تم عقد العمومية.
وأوضح جوهر ،أن الشركة كان لديها عقد مشروع الظهر ،الذي انتهى
مع وزارة المالية ،وتم تسليمه إلى الوزارة بموجب العطاء الجديد الذي
رسا على أحد المستثمرين.
وذكر أن الشركة ورد إليها كتاب من "المالية" طالبت فيه باإليجارات
الخاصة بآخر عامين ،كذلك مطالبة مالية بقيمة  933ألف دينار ،التي
تمثل قيمة اإليرادات ،ووجهنا الرد إلى الوزارة ،وطلبنا إجراء مقابلة
معهم في ذلك الشأن ،وإلى اآلن لم يستجب لنا.
وبين أن الموضوع الثاني الخاص بكفالة الصيانة الجذرية ،التي
كانت لمصلحة وزارة المالية بقيمة  700ألــف ديـنــار ،قامت الــوزارة
بـمـصــادرة خـطــاب الـضـمــان ،وبـسـبــب أن ــه خ ــال فـتــرة الـمـشــروع كــان
من المفترض أن تقدم الشركة كل سنة كشوف حسابات بالتطوير
وااللتزامات عليها داخــل المشروع حسب شــروط العقد ،وهــو ما لم
ً
ً
يتم خالل السنوات السابقة مما أعطى مبررا قويا للمطالبة بخطاب
الضمان" ،ونـحــن بصدد اتـخــاذ إج ــراء ات فــي ذلــك الـشــأن ،ناهيك عن
وجود قضيتين مرفوعتين من الشركة تجاه أحد األطراف ذات الصلة".
وأقرت الجمعية العامة غير العادية ،التي عقدت بنسبة حضور
بـلـغــت  92ف ــي ال ـم ـئــة ،بــالـمــوافـقــة عـلــى اس ـت ـمــراري ـت ـهــا ،كـمــا أوص ــت
باتخاذ إجراءات تمثلت في إطفاء أسهم الخزينة بواقع مليون سهم،
وتخفيض رأس الـمــال الشركة مــن  3.10ماليين ديـنــار إلــى مليون
ديـنــار تــوزيــع مبلغ التخفيضات بطريقة التوزيعات النقدية على
المساهمين ،وتكليف رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه باتخاذ اإلجراءات
والموافقات الالزمة.

عن اإلدراج في ســوق الـمــزادات أو
حتى البقاء ضمن الـســوق األولــي
الـ ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي س ـي ـح ــدد إط ــاق ــه
ً
قريبا ،وبفضل عوامل دعم إيجابية
عــديــدة محيطة بــالـســوق واصلت
مــؤشــرات الـســوق االن ـطــاق أمــس،
واستطاعت بعض األسهم بالظهور
في واجهة التعامالت واستفادت
م ــن ف ـتــح م ـجــال ال ـت ــذب ــذب بنسبة
 20في المئة لتحقق  15في المئة
وبعمليات شراء واضحة وبسيولة
جـيــدة بـلـغــت مـلـيــون دي ـنــار ولعل
أبرزها سهم يونيكاب ،الذي حقق

المعادلة الصعبة ،التي لم تتحقق
منذ إطالق النظام الجديد ما بعد
التداول قبل ستة أشهر ،إذ يرتفع
سهم بكامل النسبة بكمية تداوالت
وس ـي ــول ــة م ـنــاس ـبــة ول ـع ـل ــه األول
وس ــوف يـلـحــق بــه بـعــض األسـهــم
الخاملة وقليلة الدوران ذات األداء
الـجـيــد ،وتــرغــب فــي الـبـقــاء ضمن
السوق الرسمي على أقل تقدير.
وراف ــق يونيكاب سهم االثـمــار،
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ب ـن ـشــاط
كــذلــك نـشـطــت أس ـهــم مستثمرون
وبتروغلف كذلك وأعيان وبعضها

ً
كان من األسهم األكثر نشاطا خالل
العام الماضي لتشكل مع األسهم
الـ ـقـ ـي ــادي ــة ل ــوح ــة خ ـ ـضـ ــراء تــرفــع
المؤشرات وحركة النشاط وتهييء
ألس ـبــوع جــديــد تـنـتـظــره انـطــاقــة
أكبر للبورصة الكويتية.
ً
وك ـ ــان الـ ـل ــون األخـ ـض ــر حـلـيـفــا
ل ـم ــؤش ــرات األس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة في
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ،إذ ربـحــت
جميع األسواق عدا سوق البحرين،
ال ـ ـ ــذي خ ـس ــر ن ـس ـب ــة  1فـ ــي ال ـم ـئــة
ً
ت ـقــري ـبــا ،وكـ ــان أبــوظ ـبــي األف ـضــل
بنسبة  1.5في المئة ،تاله الكويت

ث ـ ــم م ـس ـق ــط والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي وق ـط ــر
ً
وأخيرا دبي بنسبة نمو محدودة،
وكــانــت أسـعــار النفط قــد واصلت
تــوه ـج ـهــا ح ـيــث ب ـلــغ ب ــرن ــت 67.8
ً
ً
ً
دوالرا مخترقا مستوى  67دوالرا
ً
والمس نايمكس مستوى  62دوالرا
للبرميل.

أداء قطاعات بورصة الكويت
استمرت القطاعات فــي أدائـهــا
اإلي ـج ــاب ــي ،إذ ارت ـف ـعــت مــؤشــرات
سبعة قطاعات هي مواد أساسية

ْ
البرميل الكويتي يرتفع ِسنتين

أخبار الشركات
«المتحد» يزيد رأسماله  33.77مليون سهم

بيع  %18.75من «المال» األحد المقبل

أف ــاد الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد ،ب ــأن رأس ـمــالــه ال ـص ــادر والـمــدفــوع
ً
ً
والبالغ  7.556.852.904أسهم زاد إلى  7.590.630.778سهما عاديا
وذلك نتيجة إصدار  33.77مليون سهم عادي بتاريخ  2يناير 2018
ً
اسـتـنــادا إلــى قــرار الجمعية العامة غير الـعــاديــة للبنك المنعقدة
بتاريخ  31مــارس  2015الخاص بإصدار  150مليون سهم عادي
ً
بقيمة اسمية قدرها  25ستنا للسهم الواحد بغرض تخصيصها
لنظام شراء األسهم اإلجباري ولنظام شراء األسهم االختياري.

أعلنت بــور صــة الكويت أ نــه سيتم يــوم األ حــد المقبل عقد
ً
م ــزاد لـبـيــع عــدد  58.195.353سـهـمــا مــن أسـهــم شــركــة الـمــال
لالستثمار (ا ل ـمــال) تمثل نسبة  18.758فــي ا لـمـئــة مــن رأس
مال الشركة بسعر ابتدائي قدره  0.0432دينار للسهم الواحد
بقيمة إجمالية  2.514.039.250د.ك إذ تم االتفاق بين شركة
االستثمارات الوطنية  -حساب عمالء كطرف بائع  ،لمصلحة
العميل شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات ،خالد الزايد
كطرف مشتر.

تأجيل دعوى لـ«أسمنت الكويت»
إلى  13مارس المقبل
كشفت شركة أسمنت الكويت عن تأجيل الدعوى القضائية رقم
 2016-5962إل ــى جلسة  13م ــارس الـمـقـبــل ،لــإعــان مــن مؤسسة
الموانئ الكويتية بالطلبات المعدلة منها.

«أعيان ع»  :تأجيل قضية إلى  25فبراير
ذكـ ــرت شــركــة أع ـي ــان ال ـع ـقــاريــة أن ــه ت ــم تــأجـيــل الـقـضـيــة رقــم
 - 2015/5974اداري  12/إلى جلسة  28فبراير المقبل.

ُ
«المغاربية» تطالب مطور «امبوريا» بـ  2.9مليون دوالر
قالت الشركة الخليجية المغاربية القابضة ،إنها سوف
تطالب مطور مشروع امبوريا بدولة تركيا ،بمبلغ إجمالي
ً
قدره  2.9مليون دوالر ،الذي يمثل قيمة االستثمار متضمنا
األرباح المتوقعة.
وذكرت الشركة ،أن المطالبة بالمبلغ المذكور جاءت بالنظر
ً
إلى تخلف مطور المشروع التركي عن الوفاء بالتزاماته وفقا

بـ  16.2نقطة واتصاالت بـ  9.4نقاط
وص ـنــاع ـيــة ب ـ ـ  5.2ن ـق ــاط وال ـن ـفــط
والـغــاز ب ـ  1.7نقطة وبـنــوك ب ـ 0.9
نقطة وتأمين ب ـ  0.8نقطة وعقار
ب ـ ـ  0.1ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـمــا انـخـفـضــت
م ـ ــؤش ـ ــرات أرب ـ ـعـ ــة قـ ـط ــاع ــات هــي
تكنولوجيا بـ  5.5نقاط وخدمات
م ــالـ ـي ــة ب ـ ـ ـ  0.7نـ ـقـ ـط ــة وخـ ــدمـ ــات
اس ـت ـهــاك ـيــة ب ـ ـ  0.3ن ـق ـطــة وس ـلــع
استهالكية بـ  0.1نقطة ،واستقرت
مؤشرات ثالثة قطاعات هي منافع
وأدوات مالية ورعاية صحية وبقي
دون تغير.

وتـ ـ ـص ـ ــدر سـ ـه ــم ب ـي ـت ــك ق ــائ ـم ــة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـم ــة ،إذ بـلـغــت
تداوالته  3.1ماليين دينار ،بارتفاع
بنصف نقطة مئوية تاله سهم زين
بتداول  2.7مليون دينار وبأرباح
بنسبة  3في المئة ،ثم سهم وطني
ً
متداوال  2.5مليون دينار ،بتراجع
ً
بنسبة  0.14في المئة ،ورابعا سهم
يونيكاب بتداوالت بلغت  1مليون
ديـنــار وبــارتـفــاع بنسبة  15.2في
ً
المئة ،وأخيرا سهم االثمار بتداول
 1مليون دينار وبنمو بنسبة 2.9
في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جاء أوال سهم يونيكاب حيث
ت ــداول بكمية بلغت  23.3مليون
سـهــم وبــارت ـفــاع بنسبة  15.2في
ً
الـمـئــة ،وج ــاء ثــانـيــا سـهــم االثـمــار
ب ـتــداول  21.3مـلـيــون سـهــم ،بنمو
ً
بنسبة  2.9في المئة ،وجــاء ثالثا
سهم المستثمرون بتداوالت بلغت
ً
 12.3مليون سهم ومرتفعا بنسبة
ً
 1.7فــي الـمـئــة ،وج ــاء راب ـعــا سهم
ً
أع ـيــان م ـت ــداوال  7.4مـلـيــون سهم،
وبمكاسب بنسبة  0.8فــي المئة،
ً
وجـ ـ ــاء خ ــام ـس ــا س ـه ــم ب ـتــروغ ـلــف
بتداول  6.7ماليين سهم ،وبأرباح
بنسبة  1.3في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األكـثــر
ً
ارتفاعا سهم وثاق ،إذ ارتفع بنسبة
 20فــي الـمـئــة ،تــاه سهم صلبوخ
بـنـسـبــة  16.2ف ــي ال ـم ـئــة ،ث ــم سهم
يــو نـيـكــاب بنسبة  15.2فــي المئة
ً
ورابعا سهم التعمير بنسبة 10.8
ً
في المئة وأخيرا سهم وطنية د ق
بنسبة  10.2في المئة.
ً
وكـ ــان أك ـثــر األس ـه ــم انـخـفــاضــا
سهم سينما ،إذ انخفض بنسبة
 10.7فــي المئة ،تــاه سهم إيفكت
بـنـسـبــة  10.3ف ــي ال ـم ـئــة ،ث ــم سهم
ً
الديرة بنسبة  8.2في المئة ،ورابعا
سهم مشاعر بنسبة  7.4في المئة،
ً
وأخـيــرا سهم تمدين أ بنسبة 6.4
في المئة.

للعقد المبرم ،منوهة إلى أنها اتخذت بالفعل خطوات أولية
لطلب تسييل الـضـمــانــات الـ ُـمـقــدمــة مــن قـبــل الـمـطــور ،بغية
ً
ً
تحصيل المبالغ ُ
المستحقة ،علما أنه يصعب حاليا تحديد
ً
األثر المالي ونتائجه على البيانات المالية للشركة نظرا إلى
أن اإلجراءات القانونية ما زالت في المراحل األولية.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي سنتين في تداوالت أمس األول،
ليبلغ  63.80دوالرا ،مقابل  63.78دوالرا للبرميل في تداوالت الثالثاء،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط أمس األول ،مسجلة
أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام ،مع استمرار االضطرابات
في إيران وبيانات اقتصادية من الواليات المتحدة وألمانيا.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.27
دوالر ،ليصل إلى مستوى  67.84دوالرا ،كما ارتفع سعر برميل نفط
خام القياس األميركي  1.26دوالر ،ليصل عند التسوية إلى مستوى
 61.63دوالرا.

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
م ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار ،أمـ ـ ــس ،عـنــد
مستوى  0.301دينار ،في حين
انخفض اليورو إلــى مستوى
 0.362دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي
ف ـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة ع ـلــى
موقعه اإللـكـتــرونــي ،إن سعر
صـ ــرف ال ـج ـن ـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
انخفض ،ليسجل  0.407دينار،
وانخفض الفرنك السويسري

إلـ ــى م ـس ـتــوى  0.308دي ـن ــار،
فيما بقي الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار.
وارتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ص ـ ـ ــرف
الدوالر في تعامالت الواليات
المتحدة ،أمــس األول ،لينهي
موجة خسائر استمرت ثالثة
أســابـيــع مـتــواصـلــة ،مــع حالة
تــرقــب الـمـسـتـثـمــريــن إلص ــدار
م ـح ـض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـم ـج ـلــس
االحتياطي االتحادي األميركي
لديسمبر الماضي.
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اقتصاد
ً
النفط يصعد مدعوما بتوترات إيران وبرودة طقس أميركا
ةديرجلا
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«ترامب» يسعى ألكبر توسع بأعمال التنقيب البحري منذ عقود
قال أوليفر جاكوب محلل النفط
لدى بتروماتريكس "توفر برودة
الطقس في الواليات المتحدة
والعامل الجيوسياسي دعما
ً
كافيا لألسعار".

أعلى مستوى
للنفط منذ مايو
٢٠١٥

واصــل النفط ،أمــس ،ارتفاعه
ً
فـ ــوق  68دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل إ لــى
أعـلــى مستوى منذ مــايــو 2015
بــدعــم م ــن ال ـت ــوت ــرات ف ــي إي ــران،
التي أثارت القلق بشأن تعرض
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ل ـم ـخ ــاط ــر وب ـ ـ ــرودة
الـطـقــس فــي ال ــوالي ــات المتحدة
التي عززت الطلب وتخفيضات
اإلنتاج التي تقودها «أوبك».
وس ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات
م ـنــاه ـضــة ل ـل ـح ـكــومــة اس ـت ـمــرت
 6أي ـ ـ ــام فـ ــي إيـ ـ ـ ــران ث ــال ــث أك ـبــر
منتج للخام في منظمة البلدان
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول (أوب ـ ـ ـ ــك)
ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز عـ ـ ـ ــاوة ال ـم ـخ ــاط ــر
الجيوسياسية ألسـعــار النفط.
غير أن االضطرابات لم تؤثر على
اإلنتاج والصادرات في إيران.
وزادت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
ال ـق ـيــاس ال ـعــال ـمــي مــزيــج بــرنــت
ً
 6س ـن ـت ــات إ ل ـ ــى  67.90دوالرا
للبرميل ،وجرى تداولها في وقت
ً
سابق مرتفعة عند  68.27دوالرا.
وارت ـف ــع ال ـخ ــام األم ـيــركــي 23
ً
ً
سنتا إلى  61.86دوالرا للبرميل،
ً
والمــس أيضا أعلى مستوى له
منذ مايو .2015
وق ــال أولـيـفــر جــاكــوب محلل
النفط لدى بتروماتريكس« ،توفر
بـ ـ ـ ــرودة ال ـط ـق ــس فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة والعامل الجيوسياسي
ً
ً
دعما كافيا لألسعار».
وحفز انخفاض كبير لدرجات
ال ـحــرارة فــي الــواليــات المتحدة
ً
أيضا الطلب في األجل القصير
ً
خصوصا على زيت التدفئة.
وبخالف ارتفاع سجله النفط
ف ــي مــايــو  ،2015ي ـجــري ت ــداول

الخام عند أعلى مستوياته منذ
ديـسـمـبــر  ،2014ح ـيــن ان ـه ــارت
األسعار بسبب القرار التاريخي
ألوبك بوقف خفض اإلنتاج لدعم
األسعار.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ــدعـ ـ ــم م ــن
روس ـيــا ومنتجين آخــريــن غير
أعضاء في المنظمة إبرام اتفاق
ً
لـخـفــض اإلم ـ ـ ــدادات م ـج ــددا في
 2016بـ ـ ـه ـ ــدف ا لـ ـتـ ـخـ ـل ــص مــن
تخمة اإلم ـ ــدادات الـتــي تــزايــدت
ف ــي ال ـعــام ـيــن الـســابـقـيــن ودع ــم
األسعار.
وتساعد تخفيضات أوبك في
تقليص المخزونات فــي أنحاء
العالم ،وفــي الــواليــات المتحدة
ان ـخ ـف ـض ــت م ـ ـخـ ــزونـ ــات ال ـن ـفــط
الخام خمسة ماليين برميل في
ً
األسبوع األخير ،وفقا لما قاله
معهد البترول األميركي.

مساعي ترامب
في سياق متصل ،من المقرر
فتح اإلدارة األميركية برئاسة
دونــالــد تــرامــب الـبــاب أم ــام بيع
ح ـ ـقـ ــوق الـ ـتـ ـنـ ـقـ ـي ــب ع ـ ــن ال ـن ـف ــط
والغاز في مناطق بحرية جديدة
بــالـمـحـيــط األط ـل ـن ـطــي والـقـطــب
الـشـمــالــي ،فــي خـطــوة قــد تخلق
ً
ص ـ ــدام ـ ــا مـ ــع سـ ـك ــان ال ـم ـن ــاط ــق
الـ ـس ــاحـ ـلـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـخ ــوفـ ـي ــن مــن
ا لـتـســر بــات النفطية وتهديدها
المحتمل للسياحة بها.
ويـعــد هــذا المقترح ،العرض
ً
األكثر توسعا على مدى عقود،
وي ــأت ــي اسـتـجــابــة لـحــث تــرامــب
فـ ـ ــي أبـ ـ ــريـ ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي وزارة

 1705شركات كويتية مسجلة لدى غرفة دبي
قــال مجلس األعـمــال الكويتي
في دبي واإلمــارات الشمالية ،إن
عدد الشركات الكويتية المسجلة
لدى غرفة دبي بلغ  1705شركات
في حين بلغ عدد أصحاب العمل
ً
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن  721تـ ــاجـ ــرا و151
ً
ً
موظفا في مختلف المهن ،وفقا
لـسـجــات وزارة تنمية ال ـمــوارد
البشرية والتوطين اإلماراتية.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـج ـلــس ف ــي بـيــان
صحافي ،أنــه بحث فــي اجتماع
ع ـ ـقـ ــده أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت مــع
مسؤولين حكوميين كويتيين
مـ ـ ـج ـ ــاالت الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـم ـش ـت ــرك
المتعلقة بمد الحماية التأمينية
لـ ـ ـ ـ ـ ــرواد األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
الـعــامـلـيــن ب ــاإلم ــارات تـحــت بند
األعمال الحرة وإمكانية تطبيق
االمتيازات الخاصة بدعم العمالة
الوطنية والعالوات االجتماعية.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه أجـ ـ ـ ــرى ب ـعــض
ال ــدراس ــات الـقــانــونـيــة بـحــث من

خ ــال ـه ــا الـ ـج ــوان ــب الـتـشــريـعـيــة
لتطبيق تـلــك االم ـت ـيــازات ،حيث
رص ـ ــد ال ـم ـج ـل ــس ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن
وال ـم ـت ـم ـث ـل ـي ــن ب ـف ـئ ــة الـ ـش ــرك ــات
الكويتية المسجلة بــإمــارة دبي
وعدد العمالة الكويتية وأصحاب
العمل في اإلمارات.
ول ـف ــت إل ــى أن وف ــد الـمـجـلــس
المكون من رئيس المجلس سعد
الــرب ـي ـعــان ون ــائ ــب الــرئ ـيــس فهد
ال ـش ـطــي ب ـحــث م ــع الـمـســؤولـيــن
الكويتيين إمكانية مد الحماية
التأمينية للكويتيين من أصحاب
المشاريع الخاصة باإلمارات
إذ ال يـشـمــل نـظــام التأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـحــالــي بحمايته
فئة أصـحــاب األعـمــال الـحــرة من
ً
الـكــويـتـيـيــن خ ـصــوصــا ف ــي دول
مجلس التعاون.
وذكر البيان ،أن وفد المجلس
الـتـقــى الـمــديــر ال ـعــام للمؤسسة
ا لـعــا مــة للتأمينات االجتماعية

الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة حـ ـم ــد ال ـح ـم ـي ـض ــي،
الــذي رحب بمقترح مد الحماية
التأمينية للكويتيين من أصحاب
ال ـم ـشــاريــع ال ـخــاصــة ب ــاإلم ــارات
ً
ووجه بدراسته وفقا لالتفاقيات
الخليجية والجوانب التشريعية
والتنفيذية الالزمة.
ً
وقـ ــال إن ال ــوف ــد ال ـت ـقــى أي ـضــا
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـب ــرن ــام ــج إع ـ ــادة
هيكلة ا لـقــوى العاملة والجهاز
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ف ـ ـ ـ ــوزي الـ ـمـ ـج ــدل ــي،
حيث بحث إمكانية تطبيق دعم
العمالة الوطنية و مــا تتضمنه
من عالوات اجتماعية للكويتيين
من أصحاب المشاريع الخاصة
باإلمارات.
وأضـ ـ ــاف أن أصـ ـح ــاب الـمـهــن
والحرف في الخارج ال يتمتعون
ب ــال ـع ــاوة االج ـت ـمــاع ـيــة وع ــاوة
األوالد أسوة بأقرانهم العاملين
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص واألعـ ـم ــال
الحرة بدولة الكويت.

الداخلية على تشجيع االستثمار
بـعـمـلـيــات الـتـنـقـيــب ف ــي الـمـيــاه
األطـلـسـيــة ،بعدما قــرر الرئيس
السابق باراك أوباما الحد منها.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر
مـطـلـعــة ع ـلــى األم ـ ــر ،قــول ـهــا ،إن
الخطة سيتم الكشف عنها خالل
األيام القادمة ،وستشمل تقديم
رخص للتنقيب عن النفط والغاز
ف ــي ال ـب ـح ــر ال ـق ـط ـب ــي ال ـش ـمــالــي
والمحيط األطلنطي والخليج
ً
الشرقي للمكسيك ويحتمل أيضا
بيع حـقــوق لـمــواقــع جــديــدة في
مياه المحيط الهادئ.
من جانبها ،حذرت المحامية

البارزة المناصرة لقضايا لبيئة
ً
«سييرا ويفر» من المضي قدما
ف ــي هـ ــذه ال ـخ ـط ــة ،ق ــائ ـل ــة ،إن ـهــا
س ـت ـت ـعــرض ل ـن ـفــس ال ـم ـعــارضــة
التي دفعت أوباما لوقف عمليات
التنقيب المقترحة في المحيط
األطلسي.

النفط السعودي
من ناحيته ،قال مصدر مطلع،
إن السعودية أكبر مصدر للنفط
ف ــي ال ـعــالــم حـ ــددت س ـعــر الـبـيــع
الرسمي للخام العربي الخفيف
آلس ـيــا فــي فـبــرايــر دون تغيير،

ق ــرب أعـلــى مـسـتــوى فيما يزيد
على ثالث سنوات ،فيما خفضت
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـخ ــامـ ـي ــن ال ـم ـت ــوس ــط
والثقيل.
وتتماشى تغييرات األسعار
م ــع تــوق ـعــات ال ـس ــوق ف ــي مسح
أجــرتــه «روي ـت ــرز» ي ــوم الـثــاثــاء،
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن الـمـمـلـكــة
ح ـ ـ ــددت س ـع ــر ال ـب ـي ــع ال ــرس ـم ــي
لـلـخــام الـعــربــي الـخـفـيــف آلسيا
في فبراير عند عالوة  1.65دوالر
فـ ـ ــوق م ـت ــوس ــط أس ـ ـعـ ــار خــامــي
ع ـم ــان ودبـ ـ ــي ،دون تـغـيـيــر عن
الشهر السابق وزاد سعر الخام
العربي الخفيف الـسـعــودي في

ي ـن ــاي ــر ل ـل ـش ـهــر الـ ـخ ــام ــس عـلــى
التوالي إلى أعلى مستوياته منذ
سبتمبر.2014

الخام القطري
ك ـمــا أظـ ـه ــرت وث ـي ـقــة اطـلـعــت
عـلـيـهــا روي ـت ــرز أن قـطــر ح ــددت
بأثر رجعي سعر البيع الرسمي
لـ ـشـ ـحـ ـن ــات ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ل ـخــام ـهــا
ً
ا لـ ـبـ ـح ــري عـ ـن ــد  62.65دوالرا
لـلـبــرمـيــل ب ــارت ـف ــاع  1.20دوالر
للبرميل عن الشهر السابق.
وب ــذل ــك ال ـس ـعــر ت ـصــل ع ــاوة
سـ ـع ــر الـ ـبـ ـي ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـخــام

البحري القطري إلى  1.05دوالر
فوق خام دبي القياسي بارتفاع
ً
 42سنتا عن مستواه قبل شهر.
كما ح ــددت قطر سعر البيع
ال ــرسـ ـم ــي ل ـخ ــام ـه ــا ال ـ ـبـ ــري فــي
ً
د ي ـس ـم ـب ــر ع ـن ــد  64.35دوالرا
للبرميل بزيادة  1.35دوالر عن
الشهر السابق.
فيما أوضحت شركة الواحة
ل ـل ـن ـفــط ال ـل ـي ـب ـيــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن
إن ـت ــاج ـه ــا ال ـن ـف ـط ــي ارتـ ـف ــع إل ــى
ً
 272أل ــف بــرمـيــل يــوم ـيــا ،أمــس،
بعد إصالح خط أنابيب تضرر
فيما يشتبه أنه هجوم األسبوع
الماضي.
وت ـش ـي ــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى أن
التخريب والحريق الناتج عنه
تسببا فــي انـخـفــاض التدفقات
إلى ميناء السدر بما بين  70ألفا
ً
و 100ألف برميل نفط يوميا.
وجــرى إصــاح خط األنابيب
ف ـ ــي م ـط ـل ــع األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وق ــال ــت
الشركة إن إنتاجها ارتفع بالفعل
ً
ً
ً
إلى  254ألفا و 872برميال يوميا
بحلول يوم االثنين.
ً
وي ـت ـمــاشــى ذلـ ــك ت ـقــري ـبــا مع
إن ـت ــاج شــركــة ال ــواح ــة ،الـتــابـعــة
للمؤسسة الوطنية للنفط ،في
األش ـهــر األخ ـي ــرة .وف ــي نوفمبر
الماضي بلغ معدل اإلنتاج 260
ً
ألف برميل يوميا.
(رويترز)

توجهات سوق الطاقة العالمي خالل عام 2018
تختلف القضايا ،التي ستشكل مسار سوق
الطاقة العالمي خالل عام  2018وتحدد أنماط
الـتـجــارة واتـجــاهــات األس ـعــار ،مــن بلد آلخر
ً
وفقا للعوامل الداخلية ،بما في ذلك األوضاع
السياسية ،لكن تبقى هناك حاجة لإلجابة عن
أربعة أسئلة رئيسية لمعرفة التوجهات العامة
للسوق العالمي ،بحسب تقرير لـ«فاينانشيال
تايمز».
 ي ـت ـع ـلــق ال ـ ـس ـ ــؤال األول ب ــال ـت ــوج ـه ــاتالسعودية ،فمعظم صادرات المملكة النفطية
تــذهــب إل ــى آس ـيــا ،وه ــذا الـحـجــم الـكـبـيــر من
الشحنات يعني أن أي اضطراب في اإلمدادات
سيزعزع استقرار السوق ويزيد من عمليات
المضاربة.
 هناك تهديدات تشكلها األطماع اإليرانيةبالمنطقة تسعى السعودية للتصدي لها،
وقــد تتسبب رغبة طهران بترسيخ نفوذها
في التأثير على التجارة واإلنتاج في الخليج
العربي الذي يوفر ربع إنتاج العالم من النفط.
 أما السؤال الثاني ،فهو ما مدى سرعةنـمــو إن ـت ــاج الـنـفــط ال ـص ـخــري ف ــي ال ــوالي ــات

المتحدة؟ بعدما نما بمقدار  600ألف برميل
خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي إل ــى م ــا يــزيــد عـلــى 6
ماليين برميل.
 أدت الــزيــادة في أسعار النفط العالميةخـ ــال األشـ ـه ــر ال ـس ـتــة ال ـمــاض ـيــة إلـ ــى جعل
اإلنتاج من جميع البقع اإلنتاجية في الواليات
ً
المتحدة مجديا من الناحية المالية ،مما دفع
نشاط الحفر إلى التسارع.
 من شــأن زيــادة مماثلة خــال عــام 2018أن تعوض معظم التخفيضات الحالية ،التي
تقوم بها «أوبك» وحلفاؤها ،ما قد يضطرهم
لمزيد مــن الخفض أو التخلي عــن األسـعــار
لتعود أدراجها.
 ال ـســؤال الـثــالــث يتعلق بالصين ،فعلىمدى السنوات الثالث الماضية تواصل نمو
االق ـت ـص ــاد الـصـيـنــي م ــع زي ـ ــادة ضـئـيـلــة في
استهالك الطاقة ،ورغم أن معدل النمو كان أقل
ً
من المأمول لكن اإلنجاز يظل كبيرا.
 االس ـت ـف ـهــام ال ـم ـطــروح هـنــا يـ ــدور حــولاستمرارية هذا االتجاه ،فإذا حدث ذلك ستكون
النتيجة الحد من نمو الطلب العالمي على

«زين» :محتوى ترفيهي غير
محدود لـ  ٦أشهر مع «»iflix

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة زيـ ـ ـ ــن آخـ ــر
عــروضـهــا الـتـســويـقـيــة ،وال ــذي
ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم م ـ ـ ــن خـ ـ ــالـ ـ ــه مـ ـحـ ـت ــوى
تــرف ـي ـه ـيــا غ ـيــر مـ ـح ــدود لستة
أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر وسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة إن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت 5
ً
غـيـغــابــايــت ش ـهــريــا مــع خدمة
 ،iflixلبث محتوى الفيديو عبر
ً
اإلنترنت ،لتفتح آفــاقــا جديدة
أمــام عمالئها الشغوفين ببث
المحتوى الترفيهي الرقمي.
وأوضحت الشركة في بيان
صحافي ،أن خدمة  iflixتوفر
تشكيلة واسعة من آالف األفالم
والبرامج التلفزيونية العالمية
والعربية (بترجمة نصية عربية
وإنكليزية) ،كما توفر محتوى
ف ـيــديــو عـ ــرض أول ،وسـلـسـلــة
حـصــريــة مــن ال ـبــرامــج الـفــائــزة
بـ ـج ــوائ ــز أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ش ـه ـي ــرة،
إض ــاف ــة إلـ ــى أف ـض ــل ال ـع ــروض
الحصرية من بوليوود لمحبي
األف ـ ـ ــام ال ـه ـن ــدي ــة ،إلـ ــى جــانــب
أكثر من  2000عمل من برامج
األطفال وغيرها.
وبـ ـيـ ـن ــت «زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن» ،أن ـ ـ ــه ف ــور
اشتراك العميل في خدمة iflix
لـلـمــرة األولـ ــى ،فــإنــه سيحصل
عـلــى فـتــرة مــدتـهــا  6أشـهــر من
ت ــاري ــخ االش ـ ـتـ ــراك م ـق ــدم ــة مــن
«زي ــن» لالستمتاع بالمحتوى
الترفيهي بشكل غير محدود،
إض ــاف ــة إل ــى إن ـتــرنــت بـسـعــة 5
ً
غ ـي ـغــابــايــت ش ـه ــري ــا ،ليتمكن
العميل من بث محتوى الفيديو
عبر اإلنترنت ،وتحميل أحدث
األفـ ـ ـ ـ ــام والـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات ع ـلــى
أجهزته المفضلة.
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة زيـ ــن
م ـ ــع  ،iflixا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة ا ل ـ ــرا ئ ـ ــدة
ً
عالميا فــي مـجــال خــدمــات بث

األفـ ــام وال ـبــرامــج والـمـحـتــوى
التلفزيوني عبر اإلنترنت في
األسـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة ،تــأسـيــس
كيان تجاري مشترك تحت اسم
 ،iflix Arabiaلتوفير خدمات
عالمية الطراز في بث المحتوى
الـتــرفـيـهــي إل ــى منطقة الـشــرق
األوس ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا ،من
خالل التعاون مع أكثر من 170
استديو ومــوزع على مستوى
العالم.
وتـمـتـلــك  iflixتـكـنــولــوجـيــا
ح ـصــريــة خ ــاص ــة ب ـهــا لضغط
وتهيئة المحتوى الرقمي ،وهي
التكنولوجيا التي تسهم أكثر
في ضمان استمتاع المشاهدين
بـتـجــربــة م ـشــاهــدة رائـ ـع ــة ،من
خـ ــال تـمـكـيــن ال ـخ ــدم ــة بشكل
أفضل ،بحيث تنساب بسالسة،
في حال كانت سرعات اإلنترنت
ً
بطيئة نسبيا.
وسـيـسـمــح كــل اش ـت ــراك بــأن
يـ ـص ــل الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك إلـ ـ ــى خ ــدم ــة
 ،iflixمن خــال خمسة أجهزة،
بـمــا فــي ذل ــك الـهــواتــف النقالة
وأجهزة الالب توب ،الحواسيب
الـ ـل ــوحـ ـي ــة ،والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون كــي
يشاهدوها الحقا ،أينما كانوا،
وفي الوقت الذي يرغبون فيه.
كـ ـ ـم ـ ــا أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك خ ــا صـ ـي ــة
حصرية بمشتركي  ،iflixوهي
إمكانية القيام بتنزيل األفــام
والـ ـب ــرام ــج ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة على
هــواتـفـهــم الـنـقــالــة وأجـهــزتـهــم
ال ـ ـلـ ــوح ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن مـ ـكـ ـتـ ـب ــة iflix
الضخمة ،كــي يـشــاهــدوهــا من
دون اتصال باإلنترنت.

النفط والغاز والفحم ،إذ تمثل الصين وحدها
ربع االستهالك اليومي للعالم من الطاقة.
 يبقى السؤال األهــم على اإلطــاق هو مامــدى سرعة نمو مصادر الطاقة المتجددة؟
ً
إذ شهدت السنوات القليلة الماضية انخفاضا
ً
كبيرا في تكاليف تدشينها وزي ــادة مطردة
في المعروض.
ً
ً
 قدمت هذه المصادر عاما جيدا وشهدتالـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة وبـ ـل ــدان أخـ ــرى تكاليف
قياسية منخفضة خــال مناقصات التقدم
بعروض لتدشين مزارع الرياح البحرية.
ً
ً
 تشهد الطاقة الشمسية ازدهارا ملحوظاً
أيضا ،مما أدى النخفاض التكاليف بنسبة
 70في المئة منذ عام  ،2010بفضل نمو الطلب
في الصين ،التي باتت تشكل  60في المئة من
إجمالي السوق العالمي.
 تـمـثــل ال ـم ــوارد الـمـتـجــددة بـمــا فــي ذلــكالـطــاقــة الكهرومائية  5فــي المئة مــن مزيج
ً
الطاقة اليومي العالمي وفقا لوكالة الطاقة
الدولية ،ورغــم النمو تظل الصناعة بحاجة
لفترة مشابهة لحقبة توسع أعمال الحواسيب

والجواالت الشخصية أواخر القرن الماضي.
 المشكلة هنا أن الصناعة ال تزال مفككة،فمعظم الشركات التي تعمل في مجال الطاقة
المتجددة صغيرة الحجم وتمارس عملياتها
عـلــى نـطــاق مـحـلــي ،وف ــي كثير مــن الـحــاالت
تفتقر ل ــرأس ال ـمــال وتعتمد عـلــى اإلعــانــات
الحكومية.
 سيكون من الضروري إجراء تغيير جذريلجعل الصناعة ق ــادرة على المنافسة على
نطاق واسع بإمكانه دفع المستهلكين للكف
عن استخدام الفحم والغاز الطبيعي ،وقدرة
الشركات على خوض هذا التحدي ستتضح
خالل العام الجديد.
 ُيرجح استمرار تخطي العرض للطلبً
في سوق النفط عموما خالل  ،2018وإذا صح
ذلك فإن ارتفاع أسعار الخام خالل الشهرين
ً
الماضيين لن يستمر طويال ،لكن االضطرابات
في الشرق األوسط قد تغير كل شيء.
(أرقام)

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١١
ضعف التضخم «لغز» يحير صانعي السياسة بـ«الفدرالي»
ةديرجلا

•
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اقتصاد

«الطاقة» و«التكنولوجيا» يقودان المؤشرات األميركية لتحقيق إغالقات قياسية
أبقى المركزي األميركي في
اجتماعه خالل ديسمبر على
توقعاته لرفع أسعار الفائدة
ثالث مرات هذا العام وفي
 2019دون تغيير ،حتى مع
توقع صناع السياسة زيادة
في األجل القصير في النمو
االقتصادي في الواليات
المتحدة بفعل قانون شامل
إلصالح الضرائب بقيمة 1.5
تريليون دوالر بدأ سريانه في
 22ديسمبر.

األسهم الصينية
تواصل ارتفاعها
و«نيكي» عند أعلى
مستوياته منذ 1992

أبـ ــدى صــان ـعــو ال ـس ـيــاســة في
مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي االت ـح ــادي
ق ـل ـق ـه ــم م ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر انـ ـخـ ـف ــاض
التضخم ،واعتبروا أن التغييرات
ً
ال ـض ــري ـب ـي ــة الـ ـت ــي أقـ ـ ــرت أخـ ـي ــرا
س ـت ــدع ــم إنـ ـف ــاق الـمـسـتـهـلـكـيــن،
بـحـســب مـحـضــر اج ـت ـمــاع لجنة
السياسة النقدية بالبنك المركزي
األم ـيــركــي فــي  12و 13ديسمبر
الماضي.
وأظـهــرت تفاصيل االجتماع،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي رفـ ـ ـ ـ ـ ــع خ ـ ـ ــال ـ ـ ــه مـ ـجـ ـل ــس
االحتياطي أسعار الفائدة للمرة
الخامسة منذ األزمة المالية في
ً
 ،2008أيضا أن المسؤولين غير
مـتــأكــديــن م ــن تــأثـيــر الـمـحـفــزات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ضـ ـغ ــوط
األسعار.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
مجلس االحتياطي" :أكــد معظم
ال ـم ـشــارك ـيــن دع ـم ـهــم لـمــواصـلــة
االتجاه التدريجي لرفع النطاق
ال ـم ـس ـت ـه ــدف ،وأش ـ ـ ـ ــاروا إلـ ــى أن
هــذا المنحى يساعد في موازنة
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،الـ ـت ــي ت ـت ـه ــدد آفـ ــاق
النشاط االقتصادي والتضخم".
وبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ب ـ ـع ـ ــد ذل ـ ــك
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـمـ ـ ــزدوجـ ـ ــة ألن
ت ــؤدي الـتـخـفـيـضــات الضريبية
إلدارة الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
أو تيسير األوض ــاع المالية إلى
زيادة الضغوط التضخمية على
نحو غير مالئم ،بينما اعتبروا
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ـ ــه ،أن الـتـضـخــم
الفعلي أو المتوقع ،ربما يخفق
في االرتفاع إلى المستوى الذي
يـسـتـهــدفــه مـجـلــس االحـتـيــاطــي
والبالغ  2في المئة.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ت ـه ـي ـمــن
مسألة التضخم المنخفض على

اهتمام الرئيس القادم للمجلس
االح ـت ـيــاطــي االتـ ـح ــادي ج ـيــروم
بــاول فــي األشـهــر القليلة األولــى
لواليته ،إذ سيكون من الصعب
تبرير زيادات جديدة في أسعار
الفائدة دون ارتفاع في التضخم.
وم ــن الـمـقــرر أن يتسلم بــاول
مهام منصبه من الرئيسة الحالية
ج ــانـ ـي ــت ي ـل ـي ــن بـ ـحـ ـل ــول م ــوع ــد
االجتماع التالي للجنة السياسة
ال ـن ـقــديــة ف ــي  31ي ـنــايــر ال ـجــاري
واألول من فبراير المقبل.
وأب ـ ـقـ ــى الـ ـم ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــه خـ ـ ــال دي ـس ـم ـبــر
ال ـم ـن ـصــرم ،عـلــى تــوقـعــاتــه لــرفــع
أس ـعــار الـفــائــدة ث ــاث م ــرات هــذا
ال ـع ــام وف ــي  2019دون تـغـيـيــر،

حتى مع توقع صناع السياسة
زي ـ ـ ــادة ف ــي األجـ ـ ــل ال ـق ـص ـي ــر فــي
النمو االقـتـصــادي فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ـف ـعــل ق ــان ــون شــامــل
إلص ـ ــاح ال ـض ــرائ ــب بـقـيـمــة 1.5
تريليون دوالر بــدأ سريانه في
 22ديسمبر.
وخفضت التغييرات الضريبية
معدل ضريبة الشركات من  35في
المئة إلى  21في المئة ،وتضمنت
ً
أيضا تخفيضات ضريبية مؤقتة
لمعظم األفراد.
وت ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم صـ ــان ـ ـعـ ــي
السياسة "أن تعطي التخفيضات
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـضـ ـ ــرائـ ـ ــب
ل ـ ــأف ـ ــراد ب ـع ــض الـ ــدعـ ــم إلن ـف ــاق
المستهلكين" ،وتوقع معظمهم

أن من المرجح أن تقدم التغييرات
ً
فـ ــي ضـ ــرائـ ــب ال ـ ـشـ ــركـ ــات دعـ ـم ــا
ً
متواضعا لإلنفاق الرأسمالي.
وتوقع المركزي األميركي في
ً
ً
ً
ديـسـمـبــر م ـعــدال منخفضا جــدا
للبطالة دون  4في المئة في 2018
و ،2019لكنه ال ي ــزال يـتــوقــع أن
يبقى التضخم دون  2في المئة
بحلول نهاية .2018
وأثار لغز التضخم المنخفض
ف ــي م ـثــل ه ــذا االق ـت ـص ــاد ال ـقــوي
نقاشات في مجلس االحتياطي
لـبـضـعــة أش ـه ــر ،وشـكـلــت مبعث
قلق الثنين من صانعي السياسة،
الــذيــن صــوتــوا ضــد رفــع الفائدة
في اجتماع الشهر الماضي.
وأظهر محضر أحدث اجتماع

ل ـل ـمــركــزي األم ـي ــرك ــي أن ــه بينما
ي ــرى الـمـشــاركــون بشكل ع ــام أن
ً
الـتـضـخــم يــرتـفــع م ـج ــددا صــوب
المستوى المستهدف في األجل
المتوسط ،قال البعض ،إن هناك
"عوامل أخرى مستمرة ربما تبقي
ً
التضخم منخفضا".
ويستبعد معظم المستثمرين
زي ـ ـ ــادة ف ــي أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة فــي
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادم ل ـم ـج ـل ــس
ً
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــي ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــم ح ــالـ ـي ــا
ي ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــون زي ـ ـ ـ ـ ــادة أخ ـ ـ ـ ــرى فــي
االجتماع التالي في مارس.
وع ـلــى صـعـيــد أسـ ــواق ال ـمــال،
ارتفعت األسهم األميركية خالل
تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء بـ ــدعـ ــم مــن
قـطــا عــي ا لـطــا قــة والتكنولوجيا

ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع صـ ـع ــود أس ـع ــار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،وحـ ـقـ ـق ــت ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة إغـ ـ ــاقـ ـ ــات ق ـيــاس ـيــة
جديدة.
وارتفع "داو جونز" الصناعي
إلـ ــى  24922ن ـق ـط ــة ،ك ـم ــا صـعــد
"ناسداك" إلى  7065نقطة ،بينما
ارتفع " "S&P 500إلى  2713نقطة.
وفي األسواق األوروبية ،ارتفع
مــؤشــر "سـتــوكــس يـ ــوروب "600
بنحو  0.5%أو حوالي نقطتين
إلى  390نقطة.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع م ـ ــؤش ـ ــر "فـ ــوت ـ ـسـ ــي"
ال ـب ــري ـط ــان ــي ( 23 +ن ـق ـط ــة) إل ــى
 7671نـ ـقـ ـط ــة ،وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع م ــؤش ــر
"داك ــس" األلماني ( 107 +نقاط)
إلى  12978نقطة ،وصعد المؤشر
الفرنسي "كاك" ( )42 +نقطة إلى
 5331نقطة.
وواصلت تلك األسهم ارتفاعها
ف ــي مـسـتـهــل ت ـعــامــات امـ ــس .إذ
ارتفع مؤشر "ستوكس 0.5 "600
ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  392ن ـق ـطــة ،كما
صعد "فوتسي  "100البريطاني
 0.2في المئة إلى  7685نقطة.
ك ـم ــا ارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر "داك ـ ـ ــس"
األلماني  0.8في المئة إلى 13085
نقطة ،وصعد "كاك" الفرنسي 0.7
في المئة إلى  5369نقطة.
وت ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـه ـ ــم س ـل ـس ـل ــة
المتاجر البريطانية "دبنهامز"
 20ف ــي ال ـم ـئــة ب ـعــدمــا أص ــدرت
ً
تحذيرا بشأن الربح مع بداية
مخيبة لآلمال في مبيعات ما
بعد الكريسماس.
وفي آسيا ،استهلت األسهم
اليابانية أول أي ــام ت ــداول عام
 2018بارتفاع قــوي ،مــع عــودة
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن لـ ـلـ ـت ــداول عـقــب
انتهاء عطالت العام الجديد.

وصعد مؤشر "نيكي" 3.26
ف ــي ا ل ـم ـئــة إ ل ــى  23506ن ـقــاط،
ليسجل أعلى مستوياته منذ
يـنــا يــر ع ــام  ،1992كـمــا ار تـفــع
م ـ ــؤ ش ـ ــر " ت ـ ــو بـ ـ ـك ـ ــس"  2.5ف ــي
ا لـمـئــة إ ل ــى  1864نـقـطــة ،وهــو
الـمـسـتــوى األعـلــى مـنــذ أواخــر
عام .1991
وارتفع سهم "نينتيدو" حوالي
 5ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ط ــوك ـي ــو ،بـعــد
اإلعــان عــن أن الشركة المطورة
لـ ـ ـ "ب ــوكـ ـيـ ـم ــون غ ـ ــو" "ن ـي ــان ـت ـي ــك"
ً
ق ــد وق ـعــت ات ـفــاقــا ل ـطــرح اللعبة
الـشـهـيــرة فــي الـصـيــن ال ـتــي تعد
أكبر سوق لأللعاب في العالم.
م ــن جــان ـب ـهــا ،م ـ ــددت األس ـهــم
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ـكـ ــاس ـ ـب ـ ـهـ ــا خ ـ ــال
تعامالت أمــس ،لترتفع للجلسة
الخامسة على التوالي ،بدعم من
بيانات النشاط الخدمي.
وع ـنــد اإلغ ـ ــاق ،ارت ـفــع مؤشر
"شنغهاي" المركب  0.5في المئة
إل ــى  3386ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا صعد
مؤشر "شنتشن"  0.4في المئة.
وأظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات ،ن ـم ــو
قـطــاع الـخــدمــات الصيني خــال
ديسمبر ،إذ ارتفع مؤشر مديري
المشتريات الخدمي الصادر عن
" "Caixinو"م ــارك ـي ــت" إل ــى 53.9
نقطة من  51.9نقطة في نوفمبر،
لـيـسـجــل أع ـل ــى مـسـتــويــاتــه منذ
أغسطس عام .2014
وتوقعت "بالك روك" أن يشهد
س ــوق األس ـهــم الصينية المزيد
من االرتفاع هذا العام مع تركيز
صانعي السياسات على جودة
النمو ودفع اإلصالحات لتحسين
ً
االقتصاد هيكليا ،مما سيشجع
بدوره تدفقات رؤوس األموال من
المستثمرين.

الدوالر يعاود االنخفاض مع تجاوز اليورو  1.20الذهب يتراجع بفعل جني األرباح وصعود الدوالر
انخفض الــدوالر أمــس ،بعد تعافيه قليال
ف ــي الـ ـي ــوم ال ـس ــاب ــق م ــن أدنـ ـ ــى م ـس ـت ــوى فــي
ثالثة شهور ،إذ لم يخف الضغط عن العملة
الـمـتـعـثــرة ،رغ ــم صـ ــدور ب ـيــانــات اقـتـصــاديــة
أميركية قوية ،ونشر محضر اجتماع لجنة
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـقــديــة لـمـجـلــس االح ـت ـيــاطــي
االتحادي (البنك المركزي األميركي).
ون ــزل مــؤشــر ال ــدوالر ال ــذي يقيس العملة
األميركية مقابل سلة من ست عمالت رئيسة
ألدنى مستوى منذ  20سبتمبر ،الثالثاء ،حيث
دفــع الـتـفــاؤل بـشــأن اقـتـصــاد منطقة الـيــورو
العملة األوروبية الموحدة لتجاوز  1.20دوالر
ألول مرة خالل ثالثة شهور ونصف الشهر.

وحـصـلــت الـعـمـلــة األم ـيــرك ـيــة عـلــى بعض
الدعم أمــس األول ،حيث تعافت بعد صدور
بيانات قوية لقطاعي الصناعات التحويلية
والبناء.
واكـتـســب الـ ــدوالر الـمــزيــد مــن الــدعــم ،بعد
نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات
النقدية بمجلس االحتياطي االتحادي ،الذي
أكــد أن البنك الـمــركــزي مــا زال متجها لرفع
أسعار الفائدة عدة مرات في العام الحالي.
لكن الــدوالر عــاود االنخفاض أمــس ،ونزل
مــؤشــره ،الــذي يقيس أداء العملة األميركية
أم ـ ــام س ـلــة ع ـم ــات رئ ـي ـس ــة ،بـنـسـبــة  0.1في
المئة خالل.

وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـي ـ ــورو تـ ــراجـ ــع فـ ــي ال ـم ـع ــام ــات
اآلسيوية المبكرة ،وسجل  1.2005دوالر ،لكنه
صعد من جديد ،ليجري تداوله مقابل 1.2029
دوالر بزيادة  0.1في المئة.
وارتـ ـف ــع الـ ـ ــدوالر م ـقــابــل ال ـي ــن ال ـيــابــانــي،
وجـ ــرى ت ــداول ــه ب ــزي ــادة  0.2ف ــي الـمـئــة عند
 112.655يــن ،بدعم شهية قوية للمخاطرة
في األســواق .والمــس الــدوالر أدنــى مستوى
في أسبوعين ونصف األسبوع عند 112.055
ين الثالثاء ،بعدما انخفض بشكل مطرد من
مستوى مرتفع تجاوز  113.750ين سجله
في ديسمبر.

«الريبل» ترتفع أكثر من %35
القيمة السوقية للعمالت الرقمية تتجاوز  700مليار دوالر
واصلت ثاني أكبر عملة رقمية
من حيث القيمة السوقية (الريبل)
صـ ـح ــوتـ ـه ــا ،ل ـت ـس ـج ــل م ـس ـتــوى
قياسيا جديدا ،وتحد من هيمنة
"بتكوين" على السوق ،تزامنا مع
تراجع األخيرة.
وخـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات أمـ ـ ــس،
ان ـخ ـف ـضــت "ب ـت ـكــويــن" بـنـسـبــة
 0.50ف ــي ا ل ـم ـئ ــة إ لـ ــى 15057
دوالرا ا لـســا عــة  9:12صباحا
بتوقيت مكة المكرمة ،وبلغت

قيمتها ا لـســو قـيــة  253مليار
دوالر.
وارتـ ـفـ ـع ــت "الـ ــري ـ ـبـ ــل" بـنـسـبــة
 35.35في المئة إلى  3.56دوالرات،
بعدما المست  3.60دوالرات في
وقت سابق من التعامالت ،وهو
أعلى مستوى لها على اإلطــاق،
وب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة 138
مليار دوالر ،لتصبح أول عملة
رقمية تتجاوز حاجز المئة مليار
دوالر بعد "بتكوين".

دع ـ ــا ع ـض ــو م ـج ـل ــس حـ ـك ــام ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
األوروب ــي ايــوالــد نوتني الحكومات إلــى تنظيم
الـتـعــامــل بعملة "بـتـكــويــن" االف ـتــراض ـيــة وفــرض
ضرائب عليها ،فيما وصفها بأنها أداة للمضاربة
وتبييض األموال.
وق ـ ــال اي ــوال ــد ن ــوت ـن ــي ،وهـ ــو رئـيــس
مصرف النمسا المركزي لصحيفة
"س ـ ـ ــودوتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي ت ـ ـسـ ــاي ـ ـتـ ــونـ ــغ"
األل ـمــان ـيــة "ع ـل ـي ـنــا أن نطبق
األحـ ـك ــام األس ــاس ـي ــة مثلما
هي الحال في أي تعامالت
مالية أخرى :كل من يشارك
عليه الكشف عن هويته ()...
نـحـتــاج إل ــى ف ــرض ضريبة
مـضــافــة عـلــى بـتـكــويــن ،بما
أنها ليست عملة" مادية.
وتتماشى تصريحات نوتني
مــع تصريحات مسؤولين آخرين
فــي "ال ـمــركــزي" األوروبـ ــي يـعـتـبــرون أن
تضخم سعر بتكوين بمنزلة فقاعة وليس عالمة
على أنها يمكن أن تشكل منافسا لليورو ا لــذي
تستخدمه  19دولة.
ومع ذلك ،يشكل ما يوصف بأنه "ذهب رقمي"
مصدر قلق للبنوك المركزية ،إذ إن بتكوين تتيح
لمبيضي األموال االلتفاف على األحكام التي تزداد
قساوة في النظام المالي التقليدي.
وقال نوتني "ال يمكن بعدما قررنا التوقف عن
طباعة الورقة النقدية من فئة  500يورو لمكافحة
ً
تبييض األموال وفرضنا أحكاما مشددة على كل
صندوق توفير ،أن نقف متفرجين على أشخاص

«المركزي» األوروبي يشتري سندات بـ  3.08مليارات يورو
تباطأت مشتريات "المركزي"
األوروبـ ــي مــن سـنــدات الشركات
خـ ـ ــال دي ـس ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي إل ــى
أدن ـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـطـ ــاق
برنامج التحفيز في عــام ،2016
حيث اشترى "المركزي" سندات
بقيمة  3.08مليارات يورو ،وهذا
المستوى هو أقل من نصف قيمة
مـشـتــريــاتــه ف ــي ك ــل م ــن الـشـهــور
الثالثة السابقة.
وخفض "المركزي" األوروبــي
قـيـمــة م ـش ـتــريــاتــه م ــن ال ـس ـنــدات

من ناحية أخرى ،بلغ إجمالي
حجم سوق العمالت الرقمية 754
مليار دوالر ،وهو أعلى مستوى
له على اإلطالق ،وتشكل "بتكوين"
منه نحو  33.6في المئة.
وفي ثاني أكبر بورصة لتداول
الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
(بتهمب) الكورية الجنوبية ،كانت
"الريبل" األكثر تــداوال ،وسجلت
حـجــم تـ ــداول يــومــي ث ــاث مــرات
أكبر مما شهدته "بتكوين".

عضو «حكام األوروبي» يدعو
إلى تنظيم التعامل بـ «بتكوين»
يقومون بتبييض أموال حول العالم مستخدمين
بتكوين".
أط ـل ـق ــت ب ـت ـكــويــن ف ــي  2009ب ـص ـف ـت ـهــا عـمـلــة
اف ـت ــراض ـي ــة ت ـخ ـلــق ب ــاس ـت ـخ ــدام ش ـي ـف ــرة رق ـم ـيــة.
وتستخدم العملة وغيرها من العمالت الرقمية
ما يسمى سلسلة الكتلة التي تسجل
التعامالت في الوقت الفعلي على
سجل حسابات رقمي وتحفظها
شبكة من الحواسيب.
و"بـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــن" هـ ـ ــي أكـ ـث ــر
العمالت االفتراضية رواجا،
وشـ ـه ــد س ـع ــره ــا ارت ـف ــاع ــا
كبيرا ،فباتت في ديسمبر
ت ـســاوي  19500دوالر من
مجرد ألف دوالر في يناير،
ل ـك ـن ـه ــا عـ ـ ـ ــادت ل ــان ـخ ـف ــاض
قليال بـعــد تـحــذيــرات وجهتها
حكومات ومحللون بشأن مخاطر
وتقلبات العمالت الرقمية.
ولـ ـك ــن ن ــوت ـن ــي أق ـ ــر أن ال ـم ـس ــأل ــة ب ــات ــت تـلـقــى
اهتماما ،وأن الناس يسألونه عندما يصادفونه
في مترو أنفاق فيينا إن كــان عليهم أن يشتروا
بتكوين بدال من الذهب.
وقال إن "البنك المركزي يمكن أن يتدخل فقط
ف ــي ح ــال أدت (ب ـت ـكــويــن) إل ــى تـغـيـيــر سـلــوكـيــات
الناس .لم نلمس عالمات على ذلك بعد" ،مشيرا
إلى أن التقلبات السريعة في قيمة بتكوين وبطء
الـتـعــامــات تجعل مــن الـصـعــب اسـتـخــدامـهــا في
المشتريات اليومية.

تراجعت أسعار الذهب امس بعدما سجلت أعلى
مستوى في ثالثة أشهر ونصف الشهر في الجلسة
السابقة مع إقبال المستثمرين على جني األرباح
وصعود الدوالر األميركي.
وبـحـلــول الـســاعــة  0712بتوقيت غرينتش نزل
الــذهــب فــي الـمـعــامــات الـفــوريــة  0.3فــي المئة إلى
 1308.82دوالرات لألوقية (األونصة).
وتراجع الذهب في العقود األميركية اآلجلة 0.6
في المئة إلى  1310دوالرات لألوقية.
وس ـجــل ال ــذه ــب ف ــي ال ـم ـعــامــات ال ـف ــوري ــة أعـلــى
مـسـتــوى مـنــذ  15سـبـتـمـبــر عـنــد  1321.33دوالرا
لــأوقـيــة األرب ـع ــاء لكنه تــراجــع بـعــدهــا مــع تعافي
الدوالر من أدنى مستوى في أكثر من ثالثة أشهر.

وتراجع الذهب أكثر بعدما عزز محضر اجتماع
لـجـنــة ال ـس ـيــاســات ال ـن ـقــديــة بـمـجـلــس االحـتـيــاطــي
االت ـح ــادي (الـبـنــك ال ـمــركــزي األم ـيــركــي) الـتــوقـعــات
بزيادات جديدة في سعر الفائدة األميركية.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى ،نزلت الفضة
في المعامالت الفورية  0.6في المئة إلى  17دوالرا
لــأوقـيــة بـعــدمــا صـعــدت ألعـلــى مـسـتــوى فــي ستة
أسابيع األربعاء عند  17.24دوالرا لألوقية.
ونزل البالتين أكثر من واحد في المئة إلى 943
دوالرا لألوقية.
وصـعــد ال ـبــاديــوم  0.4فــي الـمـئــة إل ــى 1086.95
دوالرا لألوقية .والمس المعدن أعلى مستوياته على
اإلطالق يوم الثالثاء عند  1096.50دوالرا لألوقية.

هكذا فسر وارن بافيت كيفية
تشكيل الفقاعات
في حوار لـ" ،"FCICأجاب الملياردير والمستثمر األميركي الشهير
وارن بافيت عن عدة تساؤالت بشأن رؤيته حول أسباب الفقاعة
االئتمانية ،وانهيار سوق اإلسكان في الواليات المتحدة وكيفية
تشكل تلك الفقاعات.
قــال بافيت إنــه تعلم كثيرا من رئيسه في العمل منذ أكثر من
خمسين عاما عن االستثمار ،وضرورة التوقف عند حد معين وعدم
االندفاع نحو سوق بعينه دون دراسته مع وضع فرضيات ،ففي
عام  ،1929ظن الكثيرون أن سوق األسهم في أميركا رائع ،وبدأوا
في ضخ أموالهم فيه ،ونسوا وضع حدود لذلك ،وبعد فترة ،تحول
ً
األمر إلى فقاعة انفجرت الحقا.
وأضاف بافيت أن نفس األمر حدث في سوق اإلسكان األميركي،
حيث ارتفعت األسعار بشكل مبالغ فيه زاد على القيمة الفعلية
ً
للعقارات ،ونظرا ألن  66في المئة أو  67في المئة من المواطنين في
البالد أرادوا امتالك منازلهم ،اقترضوا من أجل تحقيق هذا الحلم.
ورأى الكثيرون منهم أن األمــر تجاوز الحلم إلــى امتالك أصل
عـقــاري سترتفع قيمته –بحسب تنبؤاتهم حينئذ– ال حـقــا ،ولم
ً
ً
يـضـعــوا فــي اعـتـبــارهــم أن الرت ـفــاع أس ـعــار ال ـع ـقــارات ح ــدا معينا
سينهار بعدها.
وبهذه الطريقة ،كان في مخيلة الكثيرين أن أسعار اإلسكان تشهد
ً
ارتفاعا بنسبة  10في المئة سنويا بالتزامن مع تضخم سنوي
بنسبة  2في المئة ،وأرادوا شراء منزل واثنين وثالثة واقترضوا
دون حساب على أمل تحقيق مكاسب من ارتفاعات األسعار في هذا
السوق في السنوات الالحقة.
كان لدى البنوك والمقرضين نفس الشعور بأن أسعار اإلسكان
ستواصل الصعود ،وما أن بلغت األسعار ذروتها ،نسي الكثيرون
الفرضية األصلية بإمكانية التوقف عند حد معين –كما حدث عام
 –1929ونفس الشيء بالنسبة لفقاعة اإلنترنت.
وأكد بافيت ضرورة فهم الكثيرين للفرضية ،والتوقف عند حد
معين ،ومعرفة تحركات األسعار ودراستها جيدا ،لعدم التعرض
النهيارات ومخاطر كالفقاعات تــودي بمدخراتهم وتتسبب في
أزمات اقتصادية.

الحكومية ،ا لـتــي تشكل ُ
المكون
األكبر في برنامج التحفيز ،ليبلغ
بذلك إجمالي قيمة مشترياته من
األصول خالل ديسمبر الماضي،
خمسين مـلـيــارا ومـئـتــي مليون
يورو.
ُيــذكــر أن ديسمبر هــو الشهر
الــذي عــادة مــا يقلص فيه البنك
وتـيــرة الـشــراء ،بسبب انخفاض
أح ـ ـجـ ــام الـ ـ ـت ـ ــداول فـ ــي األس ـ ــواق
المالية أثناء فترة األعياد.
ونما النشاط االقتصادي في

مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ب ــأس ــرع وت ـيــرة
فيما يقرب من سبعة أعــوام ،مع
ان ـت ـعــاش ال ـخــدمــات واس ـت ـفــادت
ال ـ ـم ـ ـصـ ــانـ ــع مـ ـ ــن طـ ـ ـف ـ ــرة ال ـط ـل ــب
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ون ـ ـم ـ ــو الـ ـطـ ـل ــب ع ـلــى
الصادرات.
وأظهرت بيانات "آي إتش إس
مــاركـيــت" ارت ـفــاع مــؤشــر مديري
الـمـشـتــريــات الـمــركــب الصناعي
وال ـخ ــدم ــي إلـ ــى  58.1ن ـق ـطــة في
ديسمبر من  57.5نقطة في الشهر
السابق ،متجاوزة التوقعات.
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تشير األرقام والبيانات الرسمية
الصادرة عن البنك المركزي
المصري إلى أن إجمالي
استثمارات البنوك المصرية بلغ
في نهاية سبتمبر الماضي نحو
 4.2تريليونات جنيه ،إذ بلغت
 4266مليار جنيه مقابل نحو
 3726.6مليار جنيه بمعدل
نمو بلغ  %14.5مقابل معدل
نمو بلغ  %21.5خالل الفترة
المقابلة من العام السابق.

ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،وع ـل ــى م ــدار
السنوات الماضية يقفز حجم
احتياطي النقد األجنبي لمصر
ً
مـ ـتـ ـج ــاوزا م ـس ـتــويــات م ــا قبل
ث ـ ــورة ي ـنــا يــر  ،2011إذ سجل
ب ـن ـهــايــة الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي نحو
 37.02مليار دوالر ،مقابل نحو
 36مليار دوالر في بداية شهر
يناير .2011
وت ـظ ـهــر األرقـ ـ ــام وال ـب ـيــانــات
الــرس ـم ـيــة أن اح ـت ـيــاطــي الـنـقــد
األجنبي في مصر مر بالعديد
م ــن ال ـم ــراح ــل ط ـ ــوال ال ـس ـنــوات
الماضية ،إذ كان أدنى مستوى
له في يناير  2013عندما هوى
إلى مستوى  13.6مليار دوالر،
ً
فاقدا نحو  22.4مليار دوالر في
عامين عقب اندالع ثورة يناير
 2011بنسبة تراجع تقدر بنحو
 62.22في المئة.
وواصــل االرتـفــاع في يونيو
 2013ليسجل نحو  14.9مليار
دوالر ،ثم سجل في يناير 2014
م ـس ـت ــوى  17.1م ـل ـي ــار دوالر.
ً
لكنه لم يستقر كثيرا عند هذا

الـمـسـتــوى مــع اس ـت ـمــرار غياب
عـ ـ ــائـ ـ ــدات الـ ـسـ ـي ــاح ــة وت ــوق ــف
االستثمارات األجنبية ليهبط
ف ــي م ـن ـت ـصــف ع ـ ــام  2014إل ــى
م ـس ـت ــوى  16.6م ـل ـي ــار دوالر،
وواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـهـ ـ ـب ـ ــوط ل ـي ـس ـج ــل
مستوى  15.4مليار دوالر في
شهر يناير من عام .2015
ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـص ــف 2015
تحرك االحتياطي ليسجل أعلى
مستوى له عقب النزيف ،الذي
تكبده خــال فـتــرة ث ــورة يناير
 2011ليسجل مستوى 20.08
مليار دوالر ،ثم هوى مرة أخرى
ف ــي ب ــداي ــة ع ــام  2016ليسجل
مستوى  16.47مليار دوالر.
وقفز في سبتمبر  2016مرة
أخرى ليسجل نحو  19.59مليار
دوالر ،لينهي ع ــام  2016عند
مستوى  24.3مليار دوالر.
وربما تعود هذه القفزة إلى
قيام البنك الـمــركــزي المصري
ف ـ ــي ن ــوفـ ـمـ ـب ــر م ـ ــن ع ـ ـ ــام 2016
بتعويم الجنيه المصري مقابل
الدوالر وتحرير سوق الصرف

بـشـكــل ك ــام ــل ،م ـمــا تـسـبــب في
عودة السيولة الدوالرية ،التي
كانت تستحوذ عليها السوق
السوداء إلى القطاع المصرفي
الرسمي.
وواص ـ ـ ـ ــل احـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـن ـقــد
ارتفاعه منتصف يوليو ليسجل
مستوى  36.03مليار دوالر ،ثم
أنـهــى عــام  2017عند مستوى
 37.02مليار دوالر ،وهو أعلى
رق ـ ــم س ـج ـلــه اح ـت ـي ــاط ــي الـنـقــد
المصري في السنوات األخيرة.
وتـشـيــر ه ــذه األرقـ ــام إل ــى أن
احتياطي النقد األجنبي لدى
البنك المركزي المصري أضاف
نـحــو  12.8مـلـيــار دوالر خــال
الـعــام الـمــاضــي بنسبة ارتـفــاع
ت ـق ــدر ب ـن ـحــو  52.6ف ــي ال ـم ـئــة،
وذلك رغم إعالن البنك المركزي
ً
أخيرا أنه سدد حوالي  30مليار
ً
دوالر الـتــزامــات وديــونــا خالل
العام نفسه.
مـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،ق ـ ـ ـفـ ـ ــزت
اسـتـثـمــارات الـبـنــوك المصرية
ب ـن ـس ــب كـ ـبـ ـي ــرة خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
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ال ـمــاض ـيــة مـسـجـلــة مـسـتــويــات
فــاقــت حــاجــز ال ـ ـ  4تــريـلـيــونــات
جنيه.
وت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام وال ـب ـيــانــات
الــرسـمـيــة الـ ـص ــادرة ع ــن البنك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـ ـم ـ ـصـ ــري إل ـ ـ ــى أن
إج ـم ــال ــي اس ـت ـث ـم ــارات الـبـنــوك
الـ ـمـ ـص ــري ــة ب ـل ـغ ــت ف ـ ــي ن ـهــايــة
س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي ن ـح ــو 4.2
ت ــري ـل ـي ــون ــات ج ـن ـي ــه ،إذ بـلـغــت
 4266مليار جنيه مقابل نحو
 3726.6م ـل ـيــار ج ـن ـيــه بـمـعــدل
نمو بلغ  14.5في المئة مقابل
معدل نمو بلغ  21.5في المئة
خالل الفترة المقابلة من العام
السابق.
وأرجـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ــول
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـبـ ـن ــوك فـ ــي ظــل
ال ـت ـط ــورات الـمـحـلـيــة ال ـجــاريــة،
أعدها الخبير المصرفي أحمد
آدم ،هذه الزيادة إلى قيام البنك
ال ـمــركــزي الـمـصــري فــي مــارس
عــام  2016بــزيــادة سعر صرف
الدوالر مقابل الجنيه المصري
من نحو  7.8جنيهات إلى 8.95

توقعات بتحسن االستثمار األجنبي خالل 2018
ت ــوق ــع خ ـ ـبـ ــراء اقـ ـتـ ـص ــادي ــون تـحـســن
االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة
ً
ع ـلــى م ـصــر ف ــي  ،2018وخ ـص ــوص ــا في
النصف الثاني من العام بعد االنتهاء من
االنتخابات الرئاسية.
ومــن المتوقع أن تـبــدأ إجـ ــراء ات عقد
االنـتـخــابــات الـشـهــر الـمـقـبــل وأن تجرى
في أبريل.
وقـ ــالـ ــت رض ـ ـ ــوى الـ ـس ــويـ ـف ــي ،رئ ـي ـســة
ق ـســم ال ـب ـحــوث ف ــي «ف ـ ـ ــاروس» الـقــابـضــة
لــاسـتـثـمــارات الـمــالـيــة« :ل ــن يـضــخ أحــد
استثمارات في بلد به انتخابات إال بعد
االنتهاء منها».

وتوقعت السويفي تدفق االستثمارات
األجنبية على مصر خالل النصف الثاني
من هذا العام ،وخاصة في الربع األخير.
و قـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــت « :تـ ـ ــو ق ـ ـ ـعـ ـ ــا ت ـ ـ ـنـ ـ ــا أن ت ـص ــل
االستثمارات إلى ما بين ثمانية وتسعة
مليارات دوالر هذا العام».
وق ــال نـعـمــان خــالــد مـحـلــل االقـتـصــاد
ال ـ ـك ـ ـلـ ــي ف ـ ـ ــي «س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.آي ك ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــال» إن
«اسـتـثـمــارات النفط وال ـغــاز ال تمر على
ش ـب ــاك وزارة االس ـت ـث ـم ــار ب ــل ت ـتــم على
م ـس ـت ــوى س ـي ــاس ــي أعـ ـل ــى .اس ـت ـث ـم ــارات
النفط والغاز ال تعبر عن جاهزية الدولة
الستقبال استثمارات».

وأضاف أن «عام  2018سيكون أفضل
بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات
بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات
ً
الـ ـج ــدوى ح ــال ـي ــا 2018 ...ه ــو ع ــام أكـثــر
ً
وضــوحــا مــن  2016و ،2017وأتــوقــع أن
تـكــون معظم االسـتـثـمــارات الـقــادمــة في
القطاعات المصدرة ،وال أتوقع تحقيق
استثمارات أكثر من  7.9مليارات دوالر
هذا العام».
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ع ـ ــال ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدوح كـ ـبـ ـي ــرة
االقتصاديين ببنك االستثمار «بلتون»:
«سنرى تفعيال لقانون االستثمار الجديد
خ ــال ه ــذا ال ـع ــام ،وه ــو مــا س ـيــؤدي إلــى

ظـهــور قـطــاعــات جــاذبــة لــاسـتـثـمــار في
مـصــر أكـثــر مــن قـطــاع الـطــاقــة بــدايــة من
 2019وخاصة القطاع الصناعي».
وأضافت« :نتوقع أن تمثل استثمارات
الطاقة نحو  80في المئة من االستثمارات
المتوقعة لهذا العام ،والتي قد تبلغ نحو
 10.5مليارات دوالر .المستثمر ال يحتاج
إال إلـ ــى ال ـث ـق ــة ووض ـ ـ ــوح الـ ــرؤيـ ــة وع ــدم
البيروقراطية في اإلجراءات».
(رويترز)

«الوطني» يوفر خدمة هاتفية متخصصة
لعمالء الخدمات المصرفية لألعمال
في إطار سعيه الدائم لتوفير
ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـ ـ ــازم ل ـ ـ ـ ــرواد األع ـ ـمـ ــال
الكويتيين من أصحاب الشركات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،أع ــد
بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي ف ــري ــق
عـمــل مـتـخـصـصــا ف ــي الـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأع ـم ــال ،لــإجــابــة
عن األسئلة التي ترد على الخط
الساخن للبنك ( )1801-801في
أي وقــت من اليوم على مــدار 24
ساعة.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــدم م ـ ـسـ ــؤولـ ــو الـ ـخ ــدم ــة
الهاتفية الـعــديــد مــن الـخــدمــات،
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة عـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ل ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال ،م ـن ـه ــا:
ال ـم ـســاعــدة ف ــي تـفـعـيــل بـطــاقــات
االئـتـمــان الـجــديــدة والـقــائـمــة ،أو
إلغاء وتجميد بطاقات االئتمان
أو ال ـس ـحــب اآللـ ــي ال ـم ـف ـقــودة أو
المسروقة ،إضافة إلى تفعيل رقم
التعريف الشخصي أو كلمة السر
لـخــدمــة الــوط ـنــي عـبــر اإلنـتــرنــت
واإلجــابــة عــن األسئلة المتعلقة
بــالـخــدمــات المصرفية األخ ــرى،
م ـثــل :الـ ـق ــروض ،تـحــويــل روات ــب
ً
الموظفين إلكترونيا ،نقاط البيع،
خدمة التوصيل النقدي ،وأنواع
متعددة من الودائع.

وق ـ ــال م ـســاعــد ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لمجموعة الخدمات المصرفية
الـشـخـصـيــة ف ــي «ال ــوط ـن ــي» ،بــدر
ال ـم ـط ــوع« :ق ـ ــام ال ـب ـنــك بـتـحــديــد
االحتياجات المتزايدة لشريحة
ا ل ـ ـع ـ ـم ـ ــاء م ـ ـ ــن رواد األ ع ـ ـ ـمـ ـ ــال
الكويتيين من أصحاب الشركات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ،وقمنا
ً
بإعداد خدمة مصممة خصيصا
لتلبية احتياجات تلك الفئة من
ال ـع ـم ــاء ،وتــوف ـيــر ال ــدع ــم ال ــازم
لتنمية أعمالهم».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :تـ ـتـ ـم ـ َّـي ــز ال ـخ ــدم ــة
ال ـهــات ـف ـيــة ال ـم ـخ ـص ـصــة لـعـمــاء
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة لــأعـمــال
بتوافرها على مــدار الساعة ،ما
يساهم في دعم األعمال التجارية،
والمساعدة على استمراريتها،
والحفاظ عليها دون توقف».
وأوض ـ ـ ــح أن خ ــدم ــة الــوط ـنــي
ل ـع ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ت ــوف ــر حـ ـل ــوال وخ ـ ـيـ ــارات لـلــدفــع
للشركات المحلية فــي الكويت،
حيث يمكن للعمالء االستفادة من
خدمات الدفع ،بما في ذلك نقاط
البيع وبوابة الدفع اإللكتروني.
وإض ـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ـم ـك ـن ـهــم
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي م ــوق ــع ال ــوط ـن ــي

بدر المطوع

اإلل ـك ـتــرونــي لـتـحــويــل ال ــروات ــب،
بما يوفر لهم وسيلة فعالة وآمنة
ومريحة لدفع رواتب الموظفين.
ولفت المطوع إلى أنه في إطار
ال ـت ــزام «ال ــوط ـن ــي» بـتــوفـيــر بيئة
عمل آمنة ومستقرة في الكويت،
حـ ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر ت ـغ ـط ـيــة
تأمينية عـلــى األع ـم ــال ،بـمــا في
ذل ــك :الـمـبــانــي ،الـمـخــازن ،توقف
ال ـع ـمــل ،ال ـحــد األق ـص ــى لــأمــوال
في الخزينة ،ضمانات األمانات،
إضافة إلى التأمين على الحياة.
ُ
ويعد «الوطني» الخيار األول

للشركات التي لديها طموحات
ت ــوسـ ـعـ ـي ــة ط ــويـ ـل ــة األم ـ ـ ـ ــد ع ـلــى
المستويين اإلقليمي والــدولــي،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـمـ ـت ــد تـ ـغـ ـطـ ـي ــة الـ ـبـ ـن ــك،
لتشمل :البحرين ،مصر ،األردن،
العراق ،لبنان ،السعودية ،تركيا
واإلمارات.
وتتمتع مجموعة بنك الكويت
الــوطـنــي بــوجــود واس ــع النطاق
يمتد عبر أربع قارات ،كما يمتد
وج ــوده العالمي فــي العديد من
ال ـمــراكــز الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،بما
فــي ذل ــك :جنيف ،لـنــدن ،بــاريــس،
شنغهاي وسنغافورة.
وبإمكان العمالء التقدم بطلب
فتح حساب الخدمات المصرفية
لألعمال ،من خالل زيارة الموقع
التفاعلي للبنك ،الحائز العديد
مـ ــن ا لـ ـج ــوا ئ ــز ( ،)NBK.comأو
زيارة أفرعنا الـ  13المتخصصة
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لــأعـمــال،
وهـ ــي :ال ـف ــرع الــرئ ـي ـســي ،ال ـســرة،
الشويخ ،التضامن ،مبارك الكبير،
الـجــابــريــة ،ب ــرج الــرايــة ( 2ال ــدور
الخامس) ،الفنطاس ،سلوى ،رأس
السالمية (الدور الثالث) ،حولي،
شرق والغزالي.

جـنـيـهــات بـنـسـبــة زي ـ ــادة تـقــدر
بنحو  14.74في المئة.
وأعـ ـ ـق ـ ــب ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـيـ ــام ال ـب ـنــك
الـ ـم ــرك ــزي الـ ـمـ ـص ــري ب ـت ـعــويــم
الجنيه المصري مقابل الدوالر
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ن ــوف ـم ـب ــر م ـ ــن ع ــام
 2016مما تسبب في ارتفاعات
قياسية ألسعار صرف الدوالر
مقابل الجنيه المصري لتصل
ن ـس ـب ــة ال ـ ــزي ـ ــادة إل ـ ــى  134فــي
المئة ،مع وصول سعر الدوالر
ً
إلى مستوى  19.6جنيها خالل
بعض الفترات السابقة.
وكـ ــان ل ــذل ــك تــأث ـيــر إيـجــابــي
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدل نـ ـم ــو
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ،إذ إن األوراق
ال ـمــال ـيــة بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
واألرصدة لدى البنوك بالخارج
كـ ـ ــذلـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض ب ــالـ ـعـ ـمـ ـل ــة
األجنبية يتم تقييمها بالدوالر،
ثم بالجنيه المصري بالتالي،
فــإن أي زي ــادة فــي سعر صرف
ً
الدوالر تؤثر إيجابا على معدل
نمو إجمالي االستثمارات ،أما
هذا العام فقد استقرت أسعار
ً
الصرف نسبيا مع ميلها نحو
االنخفاض.

وجـ ـ ــاء م ـع ــدل ن ـم ــو األصـ ــول
ف ــي سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي بسبب
ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ق ـ ـ ـ ـ ـ ــروض الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء
لمعدل نمو بلغ  9.4في المئة،
وتحقيق االسـتـثـمــار فــي أذون
ال ـخــزانــة لـمـعــدل نـمــو بـلــغ 5.2
في المئة ،ونمو األرصــدة لدى
البنوك داخل مصر لمعدل نمو
بـلــغ  37.2فــي الـمـئــة ،وتحقيق
األرص ـ ـ ــدة لـ ــدى ال ـب ـن ــوك خ ــارج
مـصــر لـمـعــدل نـمــو بـلــغ 173.1
في المئة.
وبـيـنــت ال ــدراس ــة أن الهيكل
الـنـسـبــي الس ـت ـث ـمــارات الـبـنــوك
شهد تغيرات نتيجة الظروف
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـث ــل فــي
انخفاض الوزن النسبي لألوراق
المالية والسندات بسبب توقف
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي خ ـ ــال ال ـع ــام
الحالي عــن طــرح أذون مقومة
بالدوالر ،وهو مؤشر إيجابي،
ً
وأي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض ط ـف ـي ــف
ف ــي الـ ـ ــوزن ال ـن ـس ـبــي ل ـل ـقــروض
والتسهيالت االئتمانية يعود
النـخـفــاض مـعــدل نـمــو قــروض
األفراد وهو مؤشر سلبي.
هذا بخالف انخفاض الوزن

الـنـسـبــي لــاسـتـثـمــار فــي أذون
الخزانة لتشجيع البنك المركزي
لألجانب على االستثمار بهذه
األذون ،ح ـت ــى و صـ ـل ــت نـسـبــة
امتالكهم ل ـ  31.1فــي المئة من
رصـيــد األذون فــي نهاية شهر
سبتمبر الماضي.
وأوص ــت ال ــدراس ــة بـضــرورة
ت ـش ـج ـيــع ال ـب ـن ــوك ع ـل ــى زي ـ ــادة
م ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدالت نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض
االستهالكية بعدم خصم نسبة
االح ـت ـي ــاط ـي ــات اإللـ ــزام ـ ـيـ ــة مــن
األرصدة الممولة لها من ودائع
ال ـع ـم ــاء لـتـخـفـيــض تـكـلـفـتـهــا،
وذكـ ـ ــرت أنـ ــه ب ــرغ ــم دعـ ــم الـبـنــك
الـمــركــزي لتوجه الـبـنــوك نحو
القروض الصغيرة والمتوسطة،
لكن هذا التوجه يتطلب بعض
ال ــوق ــت لـيـسـتـكـمــل ف ـي ــه الـبـنــك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي والـ ـحـ ـك ــوم ــة بـعــض
ال ـم ـت ـط ـل ـبــات الـ ــازمـ ــة لـضـمــان
نتائج قوية للقرارات المتعلقة
بــدعــم ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة.
(العربية نت)

«بيتك» ِّ
يكرم الفائزين بجوائز مسابقاته
على وسائل التواصل االجتماعي
َّ
كرم بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،مجموعة
من الفائزين بجوائز مسابقاته الثقافية التي
نظمها عبر وسائل التواصل االجتماعي في
المناسبات المختلفة ،والتي جاءت استمرارا
ل ـت ـف ــاع ــل «بـ ـيـ ـت ــك» مـ ــع األحـ ـ ـ ـ ــداث وال ـق ـض ــاي ــا
والمناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية،
واهتمامه المتواصل بالشباب والرياضة ،وما
يتبعهما من أنشطة وفعاليات.
وســاهـمــت مـســابـقــات «بـيـتــك» فــي مختلف
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات فـ ـ ــي إث ـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات آالف
المشاركين ،وتسليط الضوء وزيادة االهتمام
بالفعاليات ا لـتــي دارت حــو لـهــا المسابقات،
وحققت نوعا مميزا من التفاعل بين «بيتك»
والجمهور ،وعززت روح التواصل ،كما أعطت
المناسبة زخما ،وحركت الكثير من المعلومات
الراكدة ،ما دفع إلى مزيد من القراءة واالطالع
والمتابعة ،وهذه من أهداف تنظيم مثل هذه
المسابقات.
وج ـم ـعــت ه ــذه ال ـم ـســاب ـقــات ب ـيــن ال ـجــوائــز
والتميز في طرح األسئلة ،واستخدام المؤثرات
الشيقة لجذب المتسابقين ،وتقريب عناصر
المعلومة ،من خالل الصورة أو اإلشارة.
وأكـ ــد ال ـف ــائ ــزون ف ــي ال ـم ـســاب ـقــات األهـمـيــة
الكبيرة التي وجدوها في المعلومات واألسئلة
التي شملتها المسابقات « ،فــر غــم بساطتها،
لكنها قدمت مجموعة من المعلومات القيمة،
وكــانــت حــافــزا كـبـيــرا نـحــو مــزيــد مــن االط ــاع
والمتابعة والتحليل ،وهو سلوك حميد ومفيد

أحد الفائزين يتسلم جائزته
لــإنـســان بشكل ع ــام فــي حـيــاتــه االجتماعية
والعملية».
وأشـ ــادوا بــالــدور الـمـهــم ال ــذي يضطلع به
«بيتك» نحو الفعاليات الشبابية والرياضية
والثقافية ،إضافة إلى مساهماته المتعددة في
االحتفاالت الوطنية والدينية ،وكذلك حرصه
الــدائــم على مـشــاركــة أبـنــاء الــوطــن فــي جميع
المناسبات.
وأب ــدى فــريــق الـعــاقــات الـعــامــة فــي «بيتك»
اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا وم ـتــاب ـعــة لـجـمـيــع األنـشـطــة
واألح ــداث الـتــي يمر بها المجتمع الكويتي،

وكان مالزما للعديد منها على أرض الواقع،
م ــن خ ــال ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـتـنـظـيــم واإلع ـ ــداد
والترتيب لها.
وجـ ـ ـ ــاءت ال ـم ـس ــاب ـق ــات م ـت ـض ـم ـنــة ال ـعــديــد
م ــن ال ـم ـح ـفــزات ل ـل ـم ـشــاركــة ،س ـ ــواء م ــن خــال
ك ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـق ـ ِّـي ــم الـ ـ ــذي ت ـض ـم ـن ـتــه ،أو
حجم الـجــوائــز ،أو مستوى الـمـشــاركــة وعــدد
الـمـشــاركـيــن وتـنــوعـهــم الـثـقــافــي واإلن ـســانــي،
حيث تتوجه المسابقات للجميع ،وتتاح فرصة
المشاركة فيها لكل مرتادي وسائل التواصل
االجتماعي من عمالء «بيتك» وغيرهم.

«الخليج» يعلن فائزي سحوبات «التجاري» يشارك في فعالية اليوم
«الدانة» اليومية
المفتوح لـ «نفط الخليج»

أعلن بنك الخليج في  2يناير
أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن بــالـسـحــوبــات
ال ـيــوم ـيــة ل ـح ـســاب ال ــدان ــة خــال
األسبوع من  24إلى  28ديسمبر
 .2017و ت ـ ـش ـ ـمـ ــل ا لـ ـسـ ـح ــو ب ــات
اليومية لحساب الدانة جائزتين،
قيمة كل منهما  1000دينار لكل
فائز خالل أيام العمل.
وال ـ ـفـ ــائـ ــزون ه ـ ــم( :األحـ ـ ـ ــد 24
دي ـس ـم ـب ــر) :م ـح ـمــد غ ـل ــوم أك ـب ــر،
خليل إبراهيم بوشهري( ،االثنين
 25دي ـس ـم ـب ــر) :م ـس ــاع ــد صــالــح
سلمان ،خيران راشــد الرشيدي،
(الثالثاء  26ديسمبر) :حمد غازي
المطر ،فتوح عبدالرزاق البصر،
(األرب ـ ـعـ ــاء  27دي ـس ـم ـبــر) :ن ــواف
أحمد الشاهين ،فاطمة عبدالكريم
الصقر( ،الخميس  28ديسمبر):
فاطمة زرار علي ،وضحى حمود
المطيري.
ويتضمن برنامج الدانة لعام
 2017س ـح ــوب ــات يــوم ـيــة خــال
أيــام العمل على جائزتين قيمة
كل منهما  1000دينار .ويجري
الـسـحــب الــرابــع واألخ ـيــر فــي 11
يـنــايــر  ،2018ويـتـخـلـلــه تتويج
مليونير الدانة لعام  ،2017الذي
س ـي ـح ـصــل ع ـل ــى ج ــائ ــزة بـقـيـمــة
مليون دينار.
ويـ ـشـ ـج ــع «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» ع ـم ــاء
«الدانة» على زيادة فرص فوزهم
عن طريق زيادة المبالغ التي يتم
إيداعها في الحساب مباشرة عبر

تـحــويــل الـمـبــالــغ مــن أي حساب
محلي ،باستخدام خدمة الدفع
اإللكتروني الجديدة المتاحة عبر
موقع البنك اإللكتروني وتطبيق
الهواتف الذكية.
هناك  5أسباب لنجاح حساب
الـ ــدانـ ــة ك ــأك ـب ــر وأفـ ـض ــل ح ـســاب
سحوبات في الكويت:
 - 1أكـبــر جــائــزة نقدية فردية
في الكويت بقيمة مليون دينار،
وأكبر جائزة عالمية نقدية ،وفق
ً
موسوعة غينيس ،تمنح سنويا.
 - 2أكبر الجوائز النقدية ربع
ال ـس ـنــويــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وتـصــل
قيمتها إلى  500.000دينار.
 - 3يـ ـحـ ـص ــل ف ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــزان ع ـلــى
ج ــائ ــزت ـي ــن ن ـقــدي ـت ـيــن ق ـي ـم ــة كــل
منهما  1000ديـنــار فــي كــل يوم
عمل.
 - 4يتيح أكثر فرص الفوز
 - 5البنك الوحيد في الكويت
الــذي يقوم بترحيل فرص الفوز
م ــن ال ـس ـنــة ال ـســاب ـقــة إل ــى الـسـنــة
الحالية فقط.
ً
كما يوفر حساب الدانة أيضا
العديد مــن الـخــدمــات المتميزة،
منها :خدمة «بطاقة الدانة لإليداع
ال ـح ـص ــري» ،ال ـت ــي تـمـنــح عـمــاء
الدانة حرية إيداع النقود في أي
وقت يناسبهم ،إضافة إلى خدمة
«ال ـحــاس ـبــة» ،ال ـتــي تـمـكــن عـمــاء
الدانة من احتساب ما لديهم من
فرص للفوز في سحب الدانة.

مشاركة البنك في الفعالية
شـ ـ ــارك ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي فـعــالـيــة
ال ـي ــوم ال ـم ـف ـتــوح لـلـبـنــوك ال ـم ـح ـل ـيــة ،الـ ــذي نظمته
الشركة الكويتية لنفط الخليج فــي مقرها ،وذ لــك
في إطــار تعزيز التواصل مع العمالء ضمن خطة
تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العمالء
بالمنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التي
يقدمها البنك.
وق ـ ـ ــام م ــوظ ـف ــو ال ـم ـب ـي ـع ــات بـ ـع ــرض ال ـخ ــدم ــات
المصرفية ومجموعة الحسابات الـمـتــوافــرة لدى
البنك على موظفي الشركة ،ومنها حساب الخدمات
المصرفية الشخصية ،حـيــث يــو فــر ه ــذا الحساب
ألصحابه مجموعة قيمة من الخدمات والمميزات
الحصرية ،لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية.
كما تــم عــرض مميزات حساب النجمة الخاص
بالجوائز ،والذي يقدم أعلى جائزة سحب يومي في
الكويت وجوائز فصلية تصل إلى  250.000دينار.

وتم إطالع الحضور على مزايا الودائع والحسابات
والبطاقات االئتمانية والمسبقة الدفع ،وباألخص
بطاقات ماستركارد االئتمانية الجديدة التي تم
إطالقها ،بالتعاون مع الخطوط الجوية البريطانية،
إضــافــة إلــى الـخــدمــات المصرفية المتكاملة التي
يوفرها «التجاري» لعمالئه ،والتي تلبي طلباتهم
وترتقي لمستوى تطلعاتهم.
ويحرص «التجاري» على التواجد بصفة دورية
في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لتعريف
مـنـتـسـبــي ت ـلــك ال ـج ـهــات بــال ـح ـســابــات وال ـع ــروض
وال ـح ـمــات التسويقية الـمـتـجــددة الـتــي يطرحها
البنك ،والتي تتضمن العديد من المزايا التي تعود
بالنفع الكبير على العمالء وتسهل تسوقهم داخل
الكويت وخارجها بأمان وراحة بال.
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في القاهرة معرض «اآلخر»
يفيض رومانسية ولوحات
تستلهم الفنون الزخرفية
والخط العربي.

15

النجم اللبناني ملحم زين
ِّ
يؤكد أن كيمياء خاصة
تجمع بينه وبين زميله
وائل كفوري.

17
مسك وعنبر

لقاء مع الناقد السينمائي
نادر عدلي حول أفالم 2017
ِّ
يؤكد فيه أن محمود حميدة
وشيرين رضا كانا األفضل
في التمثيل.

19

المطرب محمد المسباح أكد
أن مواقع التواصل االجتماعي،
في الوقت الراهن ،أصبحت
ً
ً
مالذا للفنانين جميعا لبث
أغنياتهم المنفردة.

كيت بالنشيت رئيسة للجنة تحكيم
مهرجان «كان» السينمائي
أعلن منظمو مهرجان "كان" السينمائي ،أن الممثلة
األسترالية كيت بالنشيت ،التي حصلت على جائزتي
أوسكار ،والمعروفة بنشاطها في مكافحة التحرش
الجنسي ،اختيرت لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الحادية
والسبعين التي ستجري من  8إلى  19مايو المقبل.
وكـيــت بــانـشـيــت ،الـتــي أطـلـقــت أخ ـيــرا مــع نجمات
سينمائيات أخريات ،مثل :ناتالي بورتمان وميريل
ستريب ،مؤسسة لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي،
هي السيدة الثانية عشرة التي تترأس لجنة تحكيم
المهرجان .ويأتي اختيارها ،بعد أربــع سنوات على
تــو لــي هــذه المهمة مــن قبل المخرجة النيوزيلندية
جاين كمبيون.
وستتولى بالنشيت ( 48عاما) رئاسة اللجنة ،بعد
المخرج اإلسباني بيدرو المودوفار ،الذي اختار مع
بقية األعضاء السويدي روبن استلند للفوز بالسعفة
الذهبية في الــدورة السبعين من المهرجان عن فيلم
"ذي سكوير".
وذكرت الممثلة األسترالية في بيان" :آتي إلى (كان)
مـنــذ س ـن ــوات كـمـمـثـلــة ومـنـتـجــة ،وأح ـض ــر الـسـهــرات
وجلسات عرض األفالم المتنافسة ،وحتى سوق توزيع
ّ
األفالم ،لكنني لم أحضر يوما لمجرد االستمتاع بغلة
األفالم الوفيرة التي يقدمها هذا المهرجان الكبير".
وقــال رئيس المهرجان ،بيير ليسكور ،والمندوب

الـعــام ،تييري فريمو" :يسعدنا أن نستضيف فنانة
اسـتـثـنــائـيــة وم ـم ـيــزة ت ـثــري بـمــوهـبـتـهــا وقـنــاعــاتـهــا
شاشات السينما وخشبات المسارح ،على حد سواء.
واستنادا إلى المناقشات التي أجريناها هذا الخريف،
يمكننا التعهد بأنها ستكون رئيسة ملتزمة بقضاياها
وامرأة شغوفة ومشاهدة كريمة".
وال شــك فــي أن هــذا ال ـقــرار منطقي مــن الناحيتين
اإلعالمية والفنية ،لكنه قد ّ
ينم أيضا عن عــزم إدارة
مهرجان "كان" السينمائي دعم جهود مكافحة التحرش
ّ
الجنسي في مواقع العمل منذ تكشف فضيحة هارفي
واينستين ،التي أحدثت هزة قوية في قطاع السينما.
فبالنشيت كانت من أولــى النساء اللواتي جاهرن
بـمــوقـفـهــن ال ـم ـع ــادي لـلـمـنـتــج ال ـه ــول ـي ــوودي هــارفــي
واينستين ،الذي تتهمه أكثر من مئة امرأة باالعتداء
الجنسي واالغتصاب ،منذ  5أكتوبر الماضي.
وق ــال ــت ال ـن ـج ـمــة ب ـعــد ب ـض ـعــة أي ـ ــام ع ـلــى اف ـت ـضــاح
واينستين خالل حفل توزيع جوائز "إن ستايل" في
لوس أنجلس" :نحب جميعنا أن نكون نساء مثيرات،
لـكــن ه ــذا ال يعني أنـنــا نــريــد إقــامــة عــاقــات جنسية
معكم" ،في إشارة مبطنة إلى واينستين ،الذي أنتجت
شركته عدة أفــام أدت بالنشيت بطولتها ،مثل "ذي
أفييتر" لمارتن سكورسيزي.
(أ ف ب)

 439مليون مشاهدة لكليب ديو لويس
فونسي وديمي لوفاتو

لويس فونسي

حقق "ديو" المطرب البورتوريكي لويس فونسي مع
النجمة األميركية ديمي لوفاتو " "Échame La Culpaأكثر
من  439مليون مشاهدة فور طرحه على "يوتيوب" ،وهي
األغنية التي من المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا ،مثلما
حدث مع أغنية ديسباسيتو.
أغنية ديسباسيتو استطاعت أن تحتل قائمة بيلبورد
ألفضل  100أغنية ،وكلمة  Despacitoتعني "ببطء" ،وقد
دخلت عقول الماليين؛ صغارا وكبارا ،حتى إن عددا كبيرا
من المشاهير رددوا كلماتها.
و كــا نــت أغنية ديسباسيتو للمطرب فونسي حققت
 4مليارات و 155مليون مشاهدة ،على "يوتيوب" ،حيث
أثبتت األغنية جدارتها في الوصول ألعلى قائمة األغاني
األكثر مشاهدة على "يوتيوب".
وأك ــد فــونـســي حينها ،أن هــدفــه ك ــان تحقيق مليون
مشاهدة في اليوم األول لطرح األغنية ،وكانت هذه أقصى
أمانيه ،التي لو تحققت ،فسيكون نجم أغاني الروك في

كيت بالنشيت

تذاكر جولة تايلور سويفت تحقق
أكثر من  180مليون دوالر

العالم ،مشيرا إلى أنه فوجئ بوصول عدد المشاهدات
في اليوم األول إلى  5ماليين ،ثم توالت المفاجآت التي
لم يكن يتوقعها ،حتى الوصول إلى  5مليارات مشاهدة.
وكان المطرب البورتوريكي أحيا حفال غنائيا في مصر
قبل فترة بالساحل الشمالي و ســط حشود جماهيرية
كبيرة ،فور نجاح أغنيته في العالم كله ،وحرص فونسي
على نشر صورة له من أمام أهرامات الجيزة.
ُيذكر أن بورتوريكو بلدة موجودة على البحر الكاريبي
غرب الواليات المتحدة األميركية ،وتعاني الفقر الشديد،
لتأتي أغنية ديسباسيتو ،وتنتشلها من هــذا الضياع
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ب ـعــدمــا اس ـت ـطــاعــت زي ـ ــادة نـسـبــة الـتــدفــق
الـسـيــاحــي فيها بـمـعــدل وص ــل إل ــى  45فــي الـمـئــة ،حيث
تضمن كليب األغنية مشاهد ومعالم طبيعية وسياحية
في بورتوريكو ،شجعت الكثير حول العالم لزيارة هذا
المكان البسيط ،لتتحول بورتوريكو من بعدها إلى وجهة
سياحية عالمية.

تايلور سويفت

كيم كاردشيان

باريس هيلتون

مايكل شانون

كيم :لم أترك ابني أثناء
وجوده بالمستشفى

هيلتون تعلن خطبتها
لصديقها كريس زيلكا

 16مليون دوالر إيراد
«»The Shape Of Water

أكدت نجمة تلفزيون الواقع ،كيم كاردشيان،
التي تم نقل ابنها ساينت ،األسبوع الماضي إلى
المستشفى ،إلصابته بااللتهاب الرئوي ،أنها لم
تكن تحتفل عندما كان هو بالمستشفى.
وأفادت مجلة "يو إس ويكلي" ،على موقعها
اإللكتروني ،بأن كيم كتبت على "تويتر" ،أمس
األول" :لم أترك ابني لدقيقة واحدة أثناء وجوده
بالمستشفى" ،وذلك ردا على أحد معجبيها ،الذي
سألها عن الشائعة التي أثيرت أخيرا.
(د ب أ)

بعد قصة حب دامت ما يقرب من عامين أعلنت
النجمة العالمية باريس هيلتون أنها خطبت
مؤخرا لصديقها كريس زيلكا ،وأكدت النجمة
البالغة من العمر  36عاما أن زيلكا طلب الزواج
منها خالل رحلة رومانسية فى اسبين بوالية
كولورادو فى نهاية األسبوع.
نشرت باريس هيلتون على صفحتها الشخصية
بموقع التواصل االجتماعى الشهير "إنستغرام"
مقطع فيديو قصيرا وثق لحظة طلب كريس
زيلكا الزواج منها ،بينما كان يرتدى الثنائي بدال
للتزلج.

حقق فيلم " ،"The Shape Of Waterالفائز بجائزة
األسد الذهبي من مهرجان فينيسيا ،أفضل فيلم
للمخرج جيليرمو ديل تورو ،إيرادات وصلت إلى
 16مليون دوالر حول العالم ،وهو من بطولة مايكل
شانون ومايكل ستولبيرغ وأوكتافيا سبنسر ودوج
جونز وسالي هوكينز وريتشارد جينكينز ولورين
لي سميث وديفيد هيلويت ،ومن تأليف فانيسا
تيلور.
تدور أحداث الفيلم حول قصة غير حقيقية
خالل فترة الحرب الباردة بين الواليات المتحدة
اﻷميركية واالتحاد السوفياتي.

ُعرفت النجمة العالمية تايلور سويفت ،بأنها
واحدة من أهم النجمات القادرات على تحقيق
النجاحات ،بمجرد إطالقها عمال جــديــدا ،أو
خالل جوالتها الغنائية .واليوم ،بلغت حصيلة
بيع تــذاكــر جــولــة النجمة ( 28عــامــا) أكـثــر من
 180مليون دوالر في األيام السبعة األولى من
طرحها جولتها الغنائية (.)Reputation Tour
وأك ــدت تـقــايــر إعــامـيــة عــالـمـيــة ،أن الجولة
المقبلة " "Reputation Tourلنجمة "الغرامي"
حققت نجاحا كبيرا من ناحية بيع التذاكر.
ُيذكر أن تايلور سويفت قدمت عددا كبيرا من
األعمال الفنية الناجحة ،ومــن أبــرزهــاLook" :
 "What You Made Me Doو"" Blank Space
و" "You Belong With Meو"We Are Never
 ،"Ever Getting Back Togetherوغيرها.
وكانت مغنية البوب األميركية أثارت ضجة
ك ـب ـيــرة ،وح ـص ـلــت ع ـلــى إشـ ـ ــادات ع ــدة عـنــدمــا
اشترت منزال لمعجبة حامل في شهرها الثامن،
بعدما اكتشفت ُأنها مشردة منذ بداية حملها.
المعجبة التي تعرف باسم "ستيفاني" ،تلقت
النبأ كمفاجأة أثناء وجودها في كواليس حفلة
صاحبة ألـبــوم ( )Reputationفــي مانشستر
ببريطانيا.
ورغ ــم أنـهــا كــانــت م ـتــرددة فــي ال ـبــدايــة ،فــإن

ستيفاني أعلنت الخبر في النهاية عبر تطبيق
( The Swift Lifeح ـي ــاة س ــوي ـف ــت) ،ال ـخــاص
بتايلور ،قائلة" :كثيرون منكم قد يجهلون أنني
كنت َّ
مشردة من بداية حملي قبل ثمانية أشهر.
باختصار ،خسرنا شقتنا األولى ،ألسباب أمنية
وصحية ،وخسرنا كل شيء" .في الفترة نفسها،
ً
فقد شريك "ستيفاني" وظيفته أيضا!
وتابعت الفتاة" :أخبرت أمي تايلور بالقصة،
وطـلـبــت منها أن تشعرني بــأنـنــي مـمـيــزة في
حفلتها بمانشستر .وبعد الحفلة ،اصطحبتني
ســويـفــت إل ــى غــرفــة مــابـسـهــا ف ــي الـكــوالـيــس،
وقالت لي :ستيفاني ،أنت جزء من حياتي منذ
ً ً
وقت طويل ،ولم تتطلبي مني شيئا أبدا .كان
بإمكانك اللجوء ّ
إلي لطلب المساعدة ،لكنك لم
تفعلي".
وفيما أخبرت تايلور المعجبة بأنها لن تدفع
ثمن تذكرة الحفلة ،ساعدتها وشريكها أيضا
على اقتناء بيت جديد وأي مستلزمات خاصة
بالمولود الجديد.
في هــذا السياق ،أوضحت "ستيفاني" أنها
مــازالــت ال تستطيع تصديق مــا حــدث معها:
ً
"أنا أحبها منذ  12عاما .وسأحبها إلى األبد".

ثقافات
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«اآلخر» ...رومانسية األلوان في معرض تشكيلي بالقاهرة
• لوحات تستلهم الفنون الزخرفية والخط العربي

ً
شهدت القاهرة أخيرا فعاليات تشكيلية عدة ،من بينها معرض «اآلخر» للفنان أيمن صالح طاهر ،واستضافته قاعة صالح
طاهر بدار األوبرا ،في حين استقبلت قاعة الباب «أصداء األزمنة  }3للفنان د .مجدي عبد العزيزّ ،
وضم مجموعة من لوحاته
المستوحاة من تراث الفنون الزخرفية والخط العربي .وفي غاليري العاصمة بحي الزمالك ،أقام الفنان عمر الفيومي معرضه
{الساحر} بحضور لفيف من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة.
القاهرة  -رابح بدير

 25لوحة تجسد
مالمح الوجوه
بلغة الكاريكاتير
والخداع البصري

شهدت قاعة صالح طاهر بدار األوبرا
المصرية ،افتتاح معرض «اآلخر» للفنان
أيمن صــاح طــاهــر ،حيث قـ ّـدم نحو 50
ً
ً
لوحة تحمل طابعا تجريديا ،وصياغات
لــون ـيــة م ـت ـف ــردة ،وذلـ ــك ب ـح ـضــور حشد
من المثقفين والشخصيات العامة ،من
بينهم وزي ــر الـثـقــافــة ال ـســابــق د .عماد
أبو غــازي ،والكاتبة عائشة عبد الغفار
والفنانان فرغلي عبد الحفيظ ،ولطفي
أبو زيد.
أشاد الحضور بأسلوب الفنان المميز
في التعبير عن أفكاره ومشاعره ،تجاه
موضوعات مختلفة عدة ،والتي قاربت
الـحـبـكــة الــدرام ـيــة فــي ص ـيــاغــات لونية
ذات حــركــة وإيـ ـق ــاع مــوسـيـقــي شــاعــري
رغ ــم مـيـلـهــا إل ــى ال ـت ـجــريــد ،وال ـب ـعــد عن
التشخيص التقليدي ،لتتحول اللوحة
إ لــى مشهد سينمائي مفعم بتفاصيل
ت ـث ـيــر دهـ ـش ــة ال ـ ــرائ ـ ــي ،وت ـم ـن ـحــه مـتـعــة
بصرية من خالل التناغم بين المضمون
وجماليات التشكيل.
ّ
ضم {اآلخر} لوحات تحتفي بالمشاعر
الــرومــانـسـيــة ،وعــاقــة اإلن ـســان بــاآلخــر،
وال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ل ـغــة ح ــواري ــة م ــن خــال
األداء الهارموني الموسيقي في حركة
الشخوص وميلها إلى اإليحاء والتجريد
الشكلي ،وهــو مــا يميز أسـلــوب الفنان
وت ــأث ــره بـمــدرســة والـ ــده الـفـنــان الــراحــل
صالح طاهر.
يذكر أن أيمن صالح طاهر تخرج في
كلية الفنون الجميلة المصرية عام 1970

لوحة للفنان مجدي عبد العزيز

لوحة من معرض {الساحر}
قسم الديكور ،وله معارض ومشاركات
دولية ومصرية عدة ،ونال جوائز كثيرة
خــال مـشــواره الفني ،إضافة إلــى فوزه
ب ـج ــوائ ــز أخـ ـ ــرى ع ــن ك ـت ـبــه ال ـم ـص ــورة،
ككتاب {التاريخ} الذي فاز عنه بجائزة
إيطالية عام  1997كأفضل كتاب مصور
لعام .1996

زخارف تراثية

مــن جهة أخ ــرى ،افتتح رئـيــس قطاع
ا ل ـف ـنــون التشكيلية ا ل ـم ـصــري د .خــا لــد
سرور ،معرض «أصداء األزمنة  }3للفنان
د .م ـ ـجـ ــدي عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز،
بـقــاعــة ال ـبــاب ب ــدار األوب ــرا
بالقاهرة ،وضـ ّـم مجموعة
مختارة من أحدث لوحاته
ذات ال ـن ـس ــق ال ـت ـجــري ـبــي،
بحضور لفيف من أساتذة
ا لـفـنــون الجميلة وفنانين
ونقاد.
لفت د .خالد سرور ،إلى
أن أعمال عبد العزيز تتسم
بالبعد التراثي والتاريخي،
وثراء تجربته اإلبداعية في
مناحي التجريب والبحث
الـ ــدائـ ــم ع ــن الـ ـتـ ـف ــرد ،كــذلــك
ت ـ ـنـ ــوع مـ ـ ـج ـ ــاالت الـ ـتـ ـن ــاول
ً
ورؤى ال ـ ـطـ ــرح ،فـ ـض ــا عــن
النسق الجمالي ذي الدالالت
ال ـ ـحـ ــروف ـ ـيـ ــة والـ ــزخـ ــرف ـ ـيـ ــة،
وتوظيف مخزونه الثقافي
معرض {اآلخر}
والـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــاري والـ ـبـ ـص ــري،
ل ـي ـقــدم ل ــوح ــات ذات هــويــة

مصرية وعربية أصيلة .وقــال د .أحمد
نوار« :يعد مجدي عبد العزيز من جيل
يتحمل مسؤولية إبداعية مهمة ،ويمد
جـ ـس ــور الـ ـت ــواص ــل ال ـف ـك ــري ف ــي م ـجــال
اإلبداع الفني ،ويغوص في دروب البيئة
ً
ً
ً
والـ ـت ــراث دارس ـ ــا وبــاح ـثــا ومـنـقـبــا بين
زواي ــا وانـحـنــاء ات الــزخــرفــة والحرفية،
ً
ً
مفرزا تجربة جمالية متفردة ،ومازجا
بين تقنيات فنون الطباعة اليدوية ،ما
ً
ً
ً
أعطاها بعدا عضويا جماليا}.
د .مجدي عبد العزيز من مواليد عام
 1949بحي عابدين بالقاهرة ،وحصل
ع ـل ــى دكـ ـ ـت ـ ــوراه ال ـم ـع ــادل ــة ف ــي ال ـف ـنــون
التطبيقية  -المجلس األعلى للجامعات
المصرية  ،1987وسبقها الدبلوم العالي

مــن األكــادي ـم ـيــة الـعـلـيــا فــي االت ـصــاالت
ال ـمــرئ ـيــة وال ـت ـص ـم ـيــم ل ـل ـف ـنــون بـبــرلـيــن
الغربية ألمانيا  ،1986وفــي ذات العام
نــال لقب مصمم عالمي من األكاديمية
العليا للفنون ببرلين.
ول ـل ـف ـنــان إس ـه ــام ــات عـ ــدة س ـ ــواء في
ً
مجال العمل األكاديمي أو البحثي فضال
ع ــن م ـع ــارض خــاصــة ع ــدة وم ـشــاركــات
بالمعارض والمسابقات الفنية المصرية
والــدولـيــة داخــل مصر وخــارجـهــا ،وهو
ن ــال خ ــال م ـش ــواره جــوائــز وتـكــريـمــات
ً
مـحـلـيــة ودولـ ـي ــة أيـ ـض ــا ،ول ــه مقتنيات
لدى أفراد في ألمانيا وفرنسا والكويت
وت ــون ــس واألردن ،وال ـن ـم ـســا وأم ـيــركــا
والنرويج.

استضاف غاليري العاصمة بحي الزمالك بالقاهرة معرض «الساحر» للفنان
عمر الفيومي ،وضم  25لوحة متنوعة الخامات والمجاالت ،تحمل في مضمونها
طرح فكرة الخداع البصري ،وموضوعات اجتماعية وإنسانية شديدة العمق،
بأسلوب فني مشوق ،ويتراوح بين لغة الكاريكاتور الساخرة وفن {البورتريه}.
أشاد الحضور بتجربة «الساحر» وارتكازها على مزيج من خبرات الفنان
خــال مـشــواره اإلبــداعــي ،ال سيما فــي مجال «التصوير» وتعبيره عــن قضايا
ً
اجتماعية بلغة ساخرة ،وإطالق المشاعر الكامنة ،فضال عن إيصال فكرة اللوحة
الرئيسة ،وتناغمها مع األلوان بأطيافها المختلفة ،بما يحقق المتعة البصرية
والوجدانية للملتقي.
ً
عمر الفيومي ( 60عــامــا) تـخــرج فــي كلية الـفـنــون الجميلة بــالـقــاهــرة قسم
التصوير الجداري  ،1981وأكاديمية الفنون الجميلة {ريبن}  ،1991وأقام معارض
خاصة عدة في القاهرة واإلسكندرية ومــدن مختلفة في العالم ،وله كثير من
المشاركات بالمعارض الجماعية ،وأعمال جدارية في القاهرة وأماكن أخرى
في مصر ،وغيرها.

مركز اليرموك الثقافي بدار اآلثار اإلسالمية يحتضن محاضراته األثرية
فضة المعيلي

يستعرض ملتقى «إنزاك:
إله الكتابة الدلموني» أساطير
قديمة ،وعالقاتها باألختام
المكتشفة في جزيرة فيلكا.

أطلق الباحث محمد السعيد
م ـل ـت ـقــى "إنـ ـ ـ ـ ــزاك :إل ـ ــه ال ـك ـتــابــة
الدلموني" في مركز اليرموك
الثقافي بدار اآلثار اإلسالمية.
وي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى
أساطير سومرية وعالقاتها،
وآث ــاره ــا ،وصــورهــا بــاألخـتــام
الــدلـمــونـيــة فــي جــزيــرة فيلكا،
حـتــى يتمكن ا لـمـشــار كــون في
خ ـ ـتـ ــام ال ـم ـل ـت ـق ــى م ـ ــن م ـع ــرف ــة
اآلث ـ ـ ـ ــار ال ــدلـ ـم ــونـ ـي ــة عـ ـم ــوم ــا،
وبالتحديد كل ختم ،وتأويله،
وتفسيره ،من خالل دراستهم
تلك األساطير.

الكتابة اإلنزاكية
ودعـ ـ ــا ال ـس ـع ـيــد الـمـهـتـمـيــن
باآلثار الدلمونية إلى حضور
ت ـل ــك ال ـ ـ ــورش" :أوجـ ـ ــه ال ــدع ــوة
لـلـمـهـتـمـيــن ال ــذي ــن ي ـح ـبــون أن

محمد السعيد أثناء إحدى المحاضرات
يــزيــد عـلــى آالف الـسـنـيــن قبل
الميالد".
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـسـ ـعـ ـي ــد" :كـ ـثـ ـي ــرة
هـ ــي ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي تـظـهــر
لنا مــن دراســة آثــار المنطقة"،

تطوير الفعل الثقافي
الملتقى يسعى إلى
تهيئة منتسبيه
الستقبال مجموعة
من الخبراء األثريين

يشار إلى أن الباحث محمد السعيد يعمل بدأب
ً
في الساحة الثقافية مقدما محاضرات وندوات
تثري المشهد المحلي ،ويسعى إلى تنظيم ورش
متخصصة تهدف إلى تطوير الفعل الثقافي.
وأن ـش ــأ الـسـعـيــد ســاب ـقــا ورشـ ــة ال ـس ـه ــروردي
ً
لمفاهيم فلسفية اتبعها أبوالفتوح يحيى
تكريسا
ّ
بــن حبش الملقب بشهاب الــديــن الـسـهــروردي،
وكانت الورشة تنظم أنشطة ثقافية تمزج بين
الفنون األدبية والبصرية والمسرحية بمختلف
أطيافها ،وتسعى إلى إيجاد طقس ثقافي يختلف
عــن ا لـســا ئــد ويتميز بالخصوصية ،وشعارها
ختم إيكاروس مستدير ،ويبدو فيه طائر النسر
ً
ممسكا أفعى.

بيت السرد يحدد الموعد النهائي
الستقبال المشاركات في مسابقاته
ح ــدد بـيــت ال ـســرد فــي جمعية
ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون ب ــال ــدم ــام10 ،
يناير  ،2018آخر موعد للمشاركة
في "مسابقة بيت السرد للقصة
ال ـق ـص ـي ــرة" ،وم ـســاب ـقــة "ج ــائ ــزة
بيت السرد للكتاب األول" التي
تأتي ضمن فعاليات "مهرجان
بيت الـســرد للقصة القصيرة"،
الذي تم تأسيسه لتكون دورته
األولى في يوم القصة العالمي
 14فـ ـب ــرا ي ــر  ،2018ا حـ ـتـ ـف ـ ً
ـاء
شع
ار
م
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ا
بالقصة القصيرة ،وبنشأتها
لقصة القصيرة
ً
وتطورها ،وبــروادهــا عالميا
ً
ً
وعربيا ومحليا.
وأوضح مشرف بيت السرد ،د .مبارك الخالدي ،أن المهرجان يأتي
بهدف المشاركة مع دول العالم التي تحتفل بالقصة في يومها العالمي،
عبر إبراز ما قدمه األدب السعودي في مجال القصة القصيرة ،وتشجيع
الموهوبين من شبابنا السعودي من الجنسين ،على الكتابة في هذا
الجنس األدبــي المهم ،وإقامة المسابقات في هذا المجال ،وتشجيع
ُّ
كتاب وكاتبات القصة القصيرة على انجاز المزيد من اإلبداع القصصي،
ُّ
باإلضافة إلى عقد اللقاءات بين المخضرمين من كتاب القصة القصيرة
والمبتدئين بهدف التعارف وصقل المواهب عبر النقد الهادف البناء.
وضمن فعاليات المهرجان ،طرحت مسابقتان خصصتا للسعوديين،
هي مسابقة "جائزة بيت السرد للكتاب األول" في القصة القصيرة،
يتولى قراءة وتحكيم المخطوطات المتنافسة فيها على الجائزة لجنة
تحكيم من النقاد واألدباء ،وتمنح الجائزة للكتب الثالثة األوائل ،ويكرم
الفائزون في حفل افتتاح المهرجان ،واشترطت اللجنة أال يتجاوز عمر
المتقدم  30سنة.
ومسابقة بيت السرد للقصة القصيرة ،تمنح جوائزها للقصص
الثالث األولى ،وسينشر  15قصة من قصص المسابقة في كتاب ،بشرط
ّ
أال يقل عمر المتقدم عن  16سنة وال يزيد على  30سنة.

إصدارات

«العدالة الدولية:
للدفاع الحق في الكالم»

سقوط األقنعة

ملتقى «إنزاك» يناقش عالقة األساطير القديمة
باألختام الدلمونية في جزيرة فيلكا
يتعرفوا على دلمون وآثارها،
وسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ب ــالـ ـكـ ـت ــاب ــة
اإلنزاكية ،بجميع أشكالها".
وأض ــاف أن سـبــب اخـتـيــاره
تسمية الملتقى بـهــذا اال س ــم،
ألن إنزاك كان ُيعد عند دلمون
الكاتب النواري ،ورمزه كوكب
عطارد.
و لـ ـ ـف ـ ــت إ لـ ـ ـ ــى أن " حـ ـ ـض ـ ــارة
دلمون وآثارها ِّ
تعبر عن عمق
وا م ـت ــداد منطقتنا و عــا قـتـهــا
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وأه ـ ـم ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ،وخـصــوصـيـتـهــا
اإلن ـس ــان ـي ــة ،م ــن ب ــداي ــة نـشــوء
نـ ـظ ــام األسـ ـ ـ ــرة وال ـم ـت ـع ـق ــدات
الميتافيزيقية ،والتي انتقلت
إل ــى م ـنــاطــق ع ــدي ــدة وطــري ـقــة
نـمــوهــا وتـشـكـلـهــا عـبــر أزمـنــة
م ـ ـت ـ ـفـ ــرقـ ــة وعـ ـ ـ ــوامـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـغـ ـي ــر
وت ـ ـم ـ ـظ ـ ـهـ ــراتـ ــه ،ك ـ ــذل ـ ــك اآلث ـ ـ ــار
االق ـت ـص ــادي ــة وتـ ـط ــوره ــا ،لـمــا

حصاد

وع ـقــب أعـ ـ ــوام ،أس ــس الـسـعـيــد مـلـتـقــى فيلكا
الثقافي ،وقدم مجموعة فعاليات منها محاضرات
ركــزت على الموروث الشعبي المحكي وتأثيره
في اإلرث الثقافي ،وندوات أخرى تناولت فيلكا
ً
جـغــرافـيــا ،وخ ــال الـمـحــاضــرات األثــريــة أوضــح
السعيد أن أحــد األخ ـتــام الـتــي يظهر فيها ثور
ً
هو رمز اإلله مارتو ويرمز له أيضا بالطائر ،أما
األشيبو فهو الكاهن المعني بتقديم القربان،
ً
معتبرا أن بعض األ خ ـتــام المكتشفة فــي فيلكا
تتكلم عن العائلة من خالل تقديم بعض الرموز،
وف ــي أخ ـتــام أخ ــرى يظهر رم ــز اإلل ــه "إن ـ ــزاك" إلــه
الكتابة.

م ـش ـيــرا إلـ ــى أن "ال ـم ـل ـت ـقــى لــن
يـسـعــه تـغـطـيــة جـمـيــع أط ــراف
ال ـم ــوض ــوع ،وال ح ـتــى إش ـبــاع
ج ــان ــب م ــن الـ ـج ــوان ــب ،فــإن ـهــا
مـحــاولــة ج ــادة للفت االنـتـبــاه
تـ ـ ـج ـ ــاه مـ ـ ــا هـ ـ ــو مـ ـ ـه ـ ــم ،سـ ـ ــواء
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـلـ ــوعـ ــي لـ ـت ــراثـ ـن ــا
ال ـح ـضــاري ،وم ــا هــو مـتـجــذر،
وخطوة نحو التقدم إلى األمام
بخطوات متينة ورصينة".
وأكـ ـ ــد أن ال ـم ـل ـت ـقــى يـسـعــى
إلى تهيئة األعضاء الستقبال
مجموعة من الخبراء األثريين،
بدعوة من دار اآلثار.

معطيات جديدة
وف ـ ـ ـ ــي ج ـ ـل ـ ـسـ ــات ال ـم ـل ـت ـق ــى
تـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ــرض جـ ـ ـ ـ ــزء أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة
"إن ـل ـي ــل ون ـن ـل ـي ــل" وزواج ـه ـم ــا
وإنـجــابـهـمــا ،لتتكون عــاقــات
ومعطيات جديدة ،وفرضيات
أكثر اتساعا واستيعابا للواقع
الجديد والمرجو آن ذلكُ .
ويعد
"إن ـل ـي ــل" ،ه ــو أح ــد أه ــم اآلل ـهــة

فــي الـمـيـثــولــوجـيــا الـســومــريــة
واألكـ ــاديـ ــة ،وتـ ـن ــاول الـمـلـتـقــى
أي ـضــا "إن ـك ــي" ،وه ــو أح ــد أهــم
اآللهة في األساطير السومرية.

المرأة الطاهرة
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ــرأت
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة والـ ـك ــاتـ ـب ــة ف ـطــامــي
الـ ـعـ ـط ــار م ـل ـخ ـص ــا ألسـ ـط ــورة
"إنـكــي ونـنـخــرســاج" ،وأشــارت
إلى أن األسطورة تتحدث بأن
مدينة دلـمــون الـطــاهــرة كانت
ق ـب ــل أن ي ـس ـت ـقــر ب ـه ــا "إنـ ـك ــي"
وننخرساج "الـمــرأة الطاهرة"
أرض خالء ،حيث ال ترى فيها
م ـظ ـه ــرا م ــن م ـظ ــاه ــر ال ـح ـي ــاة،
و حـتــى ا لــو حــوش ال تسكنها،
وذات ي ــوم طـلـبــت نـنـخــرســاج
من زوجها بــأن يجعل األرض
صالحة للزراعة ،فوافق إنكي
على طلبها.

هل يحق لمتهم بارتكاب جريمة إبادة جماعية بالدفاع أمام محكمة؟
ّ
يجيب فرانسوا رو عن هذا السؤال باإليجاب .وهو من توكل بالدفاع عن
{دوش} المسؤول عن التعذيب في ظل حكم الخمير الحمر في كمبوديا.
في كتابه {العدالة الدولية :للدفاع الحق في الـكــام} (الــدار العربية
للعلوم ناشرون ،صادر بالعربية واإلنكليزية (يروي فرانسوا رو نضاله
طوال حياته المهنية إلعطاء كامل وظيفتها ومكانها لعدالة انبثقت عن
محكمة نورنبرغ لعام  1945المولجة بداية بمحاكمة جرائم النازية.
من حق أي متهم ،حتى لو كانت تهمته ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
أن يحظى بدفاع حقيقي وبمحاكمة عادلة .إنه الشرط في نظر المؤلف
لبناء مبادئ صلبة ال ُت ّ
مس ،تقوم عليها عدالة جنائية دولية ،وتتغذى
ً
من تنوع ثقافات األفرقاء الفاعلين ،أيا كانت المناطق التي ينتمون إليها.
هذا الكتاب ثمرة جهود مؤلفه في مجال العدالة الدولية في الدول
ّ
والمحاكم الدولية فــي راون ــدا ويوغوسالفيا وغيرها ،وكــل مــن قبلها
لمواجهة جرائم شنيعة تهز ضمير اإلنسانية؛ فدافع عن أولئك المتهمين
بأفظع الجرائم مثلما دافع عن أبرياء...

المستقبل العربي في عدد يناير

ص ـ ــدر عـ ــن م ــرك ــز دراس ـ ـ ـ ــات الـ ــوحـ ــدة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـ ـعـ ــدد 467
م ــن م ـج ـلــة الـمـسـتـقـبــل ال ـع ــرب ــي الـ ـخ ــاص ب ـش ـهــر ي ـنــايــر ،2018
وي ـت ـض ـم ــن دراس ـ ـ ـ ــات ومـ ـ ــواد م ــوزع ــة ع ـل ــى األب ـ ـ ـ ــواب ال ـت ــال ـي ــة:
افـتـتــاحـيــة ال ـع ــدد« :أي ـهــا ال ـع ــرب ..ال تـضـيـعــوا الـبــوصـلــة} (األب
عطا الـلــه حـنــا) ،حلقة نقاشية بـعـنــوان {الـسـعــوديــة وتحديات
الـمــرحـلــة} ،ودراسـ ـ ـ ــات مــن بينها« :مـتـغـ ّـيــرات ال ـصــراع العربي-
ال ـص ـه ـي ــون ــي وم ـس ـت ـج ــدات ــه (( )2009-1949ع ــون ــي ف ــرس ــخ).
مـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــاق ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد{ :ال ـ ـ ـف ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـط ـ ـ ـن ـ ـ ــة}
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاب {األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــة} (خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب).
اح ـت ـج ــاج ــات ال ــري ــف ال ـم ـغ ــرب ــي :م ــن الــدي ـم ـغــراف ـيــا الـسـيــاسـيــة
إل ــى فـنــومـنــولــوجـيــا ال ــذاك ــرة} (ب ــن أح ـمــد حــوكــا وح ـســن دن ــان
وم ـح ـمــد ال ـن ـض ــر) .االن ـت ـخ ــاب االح ـت ـجــاجــي ف ــي ال ـج ــزائ ــر منذ
ظ ـه ــور ال ـت ـع ـ ّـددي ــة ال ـح ــزب ـي ــة( }2017-1990 ،ن ـص ـيــر سـ ـم ــارة).
دور اإلقصاء االجتماعي في تنامي انخراط الشباب التونسي في
الحركة السلفية :دراسة سوسيولوجية ميدانية} (ماجد قروي).
تساؤالت حــول الــروايــة التاريخية المؤسسة للكيان اللبناني:
هل وجد أمير اسمه فخر الدين المعني األول} (جمال واكيم)}...
كذلك يتضمن العدد آراء ومناقشات من بينها{ :وعد بلفور في
مئويته :وقفة مراجعة (عبد الحسين شعبان) .العرب والغرب
والعولمة المضادة :تجسير الفجوة السيكو – ثقافية؟} (عبد
الحميد العالقي) .فضال عن كتب وقــراءات وعــرض كتب عربية
وأجنبية وتقارير بحثية مختارة ،وبــاب يوميات عربية الذي
يغطي أهم األحــداث والمواقف ذات صلة بالشأن العربي خالل
تشرين ُنوفمبر  ،2017وبــاب ببليوغرافيا عربية الــذي يعرض
أهــم مــا نـشــر مــن كتب ودراس ــات ذات صلة بــالـشــؤون العربية.

توابل ةديرجلا

•
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ملحم زين :بيني وبين كفوري كيمياء خاصة والحالني أخي

ّ
ّ
• أكد عدم ترشحه لالنتخابات النيابية في لبنان

ً
ً
زين لبرنامج «بصراحة» الذي ّ
تقدمه اإلعالمية باتريسيا هاشم عبر
الحالني
وعاصي
كفوري
بوائل
وعالقتي
متزلفا
أو
مداهنا
«لست
ً
جيدة ،وكالهما بمنزلة شقيق لي ،وال تعني إشادتي باألول أنني على أثير إذاعة «فايم أف أم» ،مؤكدا أن القدس عاصمة عربية وأنه على
خالف مع اآلخر» ،هذا التصريح وغيره أدلى به النجم اللبناني ملحم استعداد لتقديم أغنية لها في حال سمحت له الظروف بذلك،
بيروت -ةديرجلا

•

وائل وعاصي
ح ــول تـبــاهـيــه بــال ـصــداقــة ال ـتــي تـجـمـعــه مع
وائ ــل ك ـف ــوري ،رغ ــم أن ه ــذه الـثـنــائـيــة تزعج
بعض الفنانين ،أشار زين إلى أن وائل ُمحب،
ً
وواجــب على الفنانين أن يتحابوا ،ضاربا

معين شريف

محمد عساف
في قائمة {أجمل وجه}

ع ـلــى هـ ــذه ال ـش ـب ـكــات ال ـت ــي أص ـب ـحــت حــالــة
ضرورية.

«أم بي سي» والتأجيل
حول تأجيل تصوير أغنية «ضلي اضحكي»
مع المخرج سعيد الماروق ،وهل لذلك عالقة
باألزمة التي ّ
تمر بها «أم بي سي» ،أكد ملحم
زيـ ــن أن م ــا ح ـصــل م ــع ه ــذه ال ـم ـح ـطــة شــأن
ً
داخلي ال يريد التطرق إليه ،موضحا أن ثمة
ً
ً
التزاما كامال باالتفاق الــذي جــرى بينهما،
ً
متمنيا أن تـعــود األم ــور إلــى طبيعتها ألن
هذه الشركة كبيرة وهو في مكان ما تأثر بما
حصل ،ولكن تأجيل تصوير الكليب يعود إلى
ً
التزاماته بالسفر ،فضال عن األزمة المذكورة.

حفالت ونجاح

لم أخسر
الحالني من
أجل كفوري
وال يمكن
لماريتا أن تردّ
ّ
علي فليفعل
والدها

أخبار النجوم

وأنه ّ
ضد التطرف الديني ،ذلك في رد على من انتقدوه لتقديمه
تراتيل ليلة عيد الميالد على شاشة «أم تي في».

ّ
وجه ملحم زين معايدة إلى المسيحيين
ً
ّ
بمناسبة عيد الميالد المجيد مؤكدا أن أخوة
ّ
تربطه بهم ،وأنه يكن محبة خاصة للطائفة
ال ـم ـس ـي ـح ـيــة ل ـم ــا ت ـت ـم ـتــع ب ــه م ــن مـســامـحــة
ولطف ومحبة ،وهو نشأ على هذه المبادئ
وسيعلمها بدوره ألوالده.
في هذا السياق ،اعتبر أن الذين استغربوا
ً
حلوله ضيفا في حلقة خاصة بعيد الميالد
المجيد على شاشة «أم تي فــي» متطرفون،
ونصحهم بمحو هــذا التطرف من قلوبهم،
ً
مشيرا إلى أن الحروب في العالم هي نتيجة
لعدم قبول اآلخر.
ّ
ً
وردا على سؤال حول النجاحات التي حققها
خ ــال ال ـص ـيــف سـ ــواء ف ــي ال ـم ـهــرجــانــات أو
ألبومه المميز «الجرح اللي بعدو» ،عزا ذلك
إلــى إيمانه بالله واتكاله عليه وإلــى محبة
ً
الجمهور ،متمنيا أن يكون الصيف المقبل
ً
شبيها بسابقه.
حـ ـ ــول ح ـف ـل ـت ـيــه ل ـل ـي ـلــة رأس ال ـس ـن ــة مــع
ك ـ ــل م ـ ــن وائ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـف ـ ــوري ون ـ ـ ـ ـ ــوال ال ــزغـ ـب ــي،
ّ
أكـ ـ ـ ــد أن ال ـح ـف ـل ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـش ـ ــارك ف ـي ـه ــا مــع
ً
كـ ـف ــوري ت ـك ــون م ـم ـي ــزة دائـ ـم ــا ألن بـيـنـهـمــا
كـيـمـيــاء وم ـح ـبــة ،مــا يـشـعــره بــارت ـيــاح على
ّ
الـمـســرح ،كــذلــك قــال إنــه يـكــن محبة للزغبي
وال ـع ــازف الـمــوسـيـقــي غــي مــانــوكـيــان الــذي
ً
ً
ً
ي ـع ـت ـبــره أخ ـ ــا وص ــدي ـق ــا وف ـن ــان ــا ي ـع ـتــز بــه.
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ملحم زين
المثل بفناني الخليج الذين يتعاملون مع
ً
ً
بـعـضـهــم بـعـضــا ب ــود وط ـي ـبــة ،وم ـعــربــا عن
أس ـف ــه لـفـقــد ذلـ ــك ف ــي ل ـب ـن ــان ،لـ ــذا يـسـتـغــرب
الـ ـبـ ـع ــض أو ي ـس ـت ـه ـج ــن فـ ــي حـ ـ ــال جـمـعــت
ص ــداق ــة ب ـي ــن ن ـج ـم ـيــن ،م ــن ث ــم ي ـن ــزع ــج مــن
الكيمياء الموجودة بينه وبين وائل كفوري.
حول تصريحه التلفزيوني الذي اعتبر فيه
ّ
أن ك ـف ــوري ن ـجــم ال ـم ـهــرجــانــات ،أكـ ــد أن ــه لم
يقصد بذلك خسارة عاصي الحالني وكسب
ً
ود كفوري ،موضحا أن األول بمنزلة أخيه،
ً
وال شيء مقصودا بكالمه ،وأنه ال يتلون وال
ً
ً
ُيرضي أحدا كي يخسر أحدا آخر ،فهو يحكي
األمور كما هي.
وأضـ ــاف أن ــه ل ــم يـقـصــد أن عــاصــي ليس
ً
ً
ن ـج ـم ــا ب ــل ه ــو ن ـج ــم ال ـم ـه ــرج ــان ــات أي ـض ــا،
ً
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن األمـ ـ ــور ذهـ ـب ــت إل ـ ــى م ـكــان
ً
«مــش حـلــو» وال يـقـصــده أب ــدا ،مــع أنــه أشــار
حـيـنـهــا إلـ ــى أن ال ـح ـف ـلــة ال ـت ــي أح ـي ــاه ــا مــع
فـ ـ ــارس ال ـغ ـن ــاء ال ـع ــرب ــي ل ـي ـلــة رأس الـسـنــة
 2017ك ـ ــان ـ ــت إح ـ ـ ـ ـ ــدى أن ـ ـج ـ ــح ال ـ ـح ـ ـفـ ــات.
وح ــول دف ــاع مــاريـتــا الـحــانــي عــن والــدهــا،
تمنى زين عدم تدخل األخيرة في هذا النقاش
مــوضـحـ ًـا أنـهــا ال يمكنها ال ـ ّ
ـرد عليه ،وقــال:
«فـلـيــرد وال ــده ــا ،وك ــان أفـضــل لـهــا أال تدخل
في مهاترات يرفضها الحالني وال يريدها».
وأكــد مـلـحــم زيــن فــي هــذا الـمـحــور أن ِعشرة
ً
طويلة تربطه بالحالني وهو أخ عزيز ،الفتا
إل ــى أن محبته لــوائــل ال تتناقض مــع ذلــك.
وه ـ ــل ي ـ ـ ـبـ ـ ــادره كـ ـ ـف ـ ــوري ال ـم ـح ـب ــة ن ـف ـس ـهــا،
ً
أش ـ ـ ــار ض ــاحـ ـك ــا إل ـ ــى «أن زم ـي ـل ــه ال يـظـهــر

ً
ً
إعـ ــام ـ ـيـ ــا أص ـ ـ ـ ـ ــا» ،وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :لـ ـ ــو لـ ــم تـكــن
هـ ــذه ال ـم ـح ـبــة م ـت ـبــادلــة ب ـي ـن ـنــا ل ـمــا أعـلـنــت
مـحـبـتــي ل ــه ول ـص ــوت ــه ولـ ـمـ ـش ــواره ال ـف ـنــي».

تراتيل ميالدية
ً
ردا على انتقادات طاولته لتقديمه ثالث
تراتيل ليلة عيد الميالد برفقة الفنانة تانيا
قـسـيــس ع ـلــى شــاشــة «أم ت ــي ف ــي» وتــرتـيـلــة
لوحده ،تساءل زين :هل المسيح للمسيحيين
ً
فـقــط؟ مــؤكــدا أن األخـيــر للبشرية بأكملها.
وح ــول تـعـ ّـرض الـمــاكــم العالمي أمـيــر خان
ل ـل ـت ـه ــدي ــد ب ـس ـب ــب وضـ ـ ــع شـ ـج ــرة ال ـم ـي ــاد
ف ــي م ـنــزلــه ،م ــا اع ـت ـبــره ب ـعــض الـمـتـشــدديــن
ً
منافيا للدين اإلســامــي ،أكــد زيــن أن البيئة
ً
ت ـف ــرض نـفـسـهــا ،ف ـم ـثــا ل ـب ـنــان ب ـلــد مـتـعــدد
الـطــوائــف ويـشـهــد ارت ـبــاطــات بين ديانتين
م ـخ ـت ـل ـف ـت ـيــن ،ب ـي ـن ـمــا ف ــي ب ـ ــاد أخ ـ ــرى ه ــذه
التعددية ليست موجودة.
ّ
وعن مواقع التواصل االجتماعي ،أكد أن
ثمة عداوة مطلقة بينه وبينها ،وأنه ّ
مقصر

وبـ ـع ــد ت ـع ـب ـي ــره عـ ــن ت ـض ــام ـن ــه مـ ــع قـضـيــة
ال ـق ــدس م ــن خ ــال إع ـجــابــه ب ـصــوت الطفلة
الـفـلـسـطـيـنـيــة شـيـمــاء أبـ ــو ل ـب ــدة ال ـت ــي أدت
أغ ـن ـي ـتــه {غ ـ ــاب الـ ـغ ــال ــي} ض ـم ــن {ذا فــويــس
كيدز} ،وجه تحية عن طريقها إلى فلسطين
ً
رافضا قــرار الرئيس األميركي جعل القدس
ً
عاصمة إسرائيل ،ومعتبرا أن هــذه المدينة
ت ـع ـنــي لـلـجـمـيــع ال ـك ـث ـي ــر ،ال س ـي ـمــا أن ثـمــة
مـظـلــومـيــة وســرقــة فــي ه ــذا ال ـشــأن ال يمكن
السكوت عنهما .كذلك ّ
وجه تحية إلى الدول
العربية التي رفضت الضغوطات وصوتت
لصالح فلسطين في الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،وأكــد أنــه فــي حــال شعر بضرورة
تـقــديــم أغـنـيــة وطـنـيــة لـلـقــدس فسيفعل ذلــك
من دون تــردد ،فهو ال يساوم على قناعاته،
وال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة تـعـنــي ل ــه الـكـثـيــر.

ّ
متطرفون من
استغربوا حلولي
ً
ضيفا في حلقة
خاصة بعيد
الميالد المجيد

محمد عساف
انضم كل من الفنان الفلسطينيمحمد عسافوالممثل التونسي
ظافر العابدين والفنان المغربيسعد لمجرد إلى قائمة أجمل وجه
في  2017التي ضمت مجموعة من أهم األسماء على مستوى العالم
في مجال الرياضة ،واألزياء ،والتمثيل ،والغناء.
ّ
حل عساف في المرتبة  ،37والعابدين في المرتبة  ،56ولمجرد
في المرتبة  62من القائمة ،أما الفنان الفلسطينيليث أبو جودة
ّ
فحل في المرتبة .86

وليد الجاسم و«نسيتك»

وليد الجاسم
طرحوليد الجاسمأغنيته الجديدة «نسيتك» من كلمات الغيم،
وألحان إبراهيم الغانم ،وتوزيع عثمان عبود ،ومكس وماستر
أيسر القاسم..
كان آخر أعمال الفنان اإلماراتي كليب أغنية {من وقف لك} ،التي
ُص ّورت في جورجيا على مدى يومين ،بإدارة المخرج زياد خوري،
وإشراف مدير أعمال الجاسم المنتج الفني ايلي خوري.

كريم نور في {روحي}

انتخابات
نفى ملحم زيــن األخـبــار التي انتشرت حــول ترشحه لالنتخابات النيابية
المقبلة في لبنان ،وأشار إلى أنه ترامى إليه أن النجم معين شريف سيترشح،
بالتالي هو يدعمه ألنه يقول رأيه بصراحة من دون خوف ،والشعب اللبناني
ً
يريد شخصا مثله في البرلمان.

«السر» ...مسلسل يعيد االعتبار إلى الحارة الشعبية
• وفاء عامر بائعة كبدة تجمعها قصة ّ
حب بحسين فهمي

داخل الحارة الشعبية بأستوديو مصر يواصل المخرج محمد حمدي تصوير أحداث مسلسل {السر}
ً
الذي يجمع في بطولته كال من :وفاء عامر ،ونضال الشافعي ،وريم البارودي ،ومحمد جمعة.
كريم نور

القاهرة  -جمال عبد القادر
ت ــدور أحـ ــداث مـسـلـســل {ال ـســر}
ف ــي ح ـ ــارة ش ـع ـب ـيــة ح ـيــث تـعـيــش
بائعة الكبدة {غالية} (وفاء عامر)،
وت ـج ـم ـع ـه ــا عـ ــاقـ ــة ح ـ ــب ق ــدي ـم ــة
بـ ـ {ال ـط ـيــب} ال ــذي ُيـجـســده النجم
الكبير حسين فهمي ،والعمل من
 60ح ـل ـقــة ُ
ومـ ـع ــد ل ـل ـعــرض مطلع
العام الجديد.
ّ
ال تهتم وفــاء عامر ،كما أكــدت،
ُ
ب ــأن الـشـخـصـيــة ال ـت ــي تـجـســدهــا
س ـبــق واعـ ـت ــذرت ع ــن ع ــدم أدائ ـهــا
زميلة أخرى ،فما يهمها أن يكون
ً
ً
الــدور جيدا ومختلفا عما ظهرت
به في مشوارها الفني ،وأن يكون
ً
ً
ً
العمل كله متميزا نصا وإخراجا،
وهو ما وجدته في {السر} ،وإال ما
كانت لتشارك به.
وأضافت أنها تجسد دور ابنة
ب ـلــد ت ـســاعــد الـمـحـيـطـيــن ب ـهــا من
أهلها وجيرانها .ذات يوم تلتقي
{الـطـيــب} ال ــذي كــانــت تجمعه بها
قصة حب امتدت سنوات طويلة،

وعندما تتسبب مشاكله ومشاكل
ابنه في دخوله السجن ،تقف إلى
ج ـ ــواره وت ـس ــاع ــده ع ـلــى ت ـج ــاوزه
محنته.
عامر أكدت سعادتها بالعمل مع
النجم الكبير حسين فهمي ،ومع
نـضــال الـشــافـعــي وري ــم ال ـبــارودي
والمخرج محمد حمدي.
بــدورهــا تجسد ريــم الـبــارودي
شخصية {س ـم ــاح} ،بــائـعــة ال ــورد
الـتــي تسكن فــي ال ـحــارة الشعبية
م ــع غــال ـيــة وت ـق ــع ف ــي ح ــب نـضــال
ال ـشــاف ـعــي وت ـس ــاع ــده ف ــي ت ـجــاوز
أزمـ ـت ــه ل ـي ـس ـت ـع ـيــد ع ـم ـلــه واب ـن ـتــه
وينتقم من منافسيه.
أعربت البارودي عن سعادتها
ب ـت ـق ــدي ــم ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـتــي
ت ـج ـس ــده ــا ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ،وع ــن
سـعــادتـهــا بالعمل مــرة ثــانـيــة مع
وفاء عامر بعدما جمعهما مسلسل
{ال ـش ـطــرنــج} ،وهـمــا إن لــم تلتقيا
في أي مشهد من األخـيــر ،فــإن في

وفاء عامر وريم البارودي في {السر}

أطلقكريم نور أغنيته الجديدة «روحي» عبر حسابه الرسمي
على موقع «يوتيوب» ،وفي خالل  24ساعة تخطى عدد مشاهديها
الـ ــ 200أل ــف .يـقــول مطلعها« :روح ــي وال بــأحــامــك قلبي حيقلك
ضلي ...ما عاد ّبدي غرامك كرمالو ل الله فلي».
في رصيد الفنان اللبناني أغنيات ناجحة من بينها« :قد السما
بحبك ،وملك جمال الكون ،وحنيتلو» ،وغيرها.

ً
{السر} أحداثا كثيرة تجمعهما.
وأضافت ريم أن هذه الشخصية
ً
ّ
شــك ـلــت ت ـح ـ ِّـدي ــا بــالـنـسـبــة إلـيـهــا،
ً
أوال ألنها تتعاون مع فريق عمل
ً
{شطرنج} نفسه الذي حقق نجاحا
ً
كبيرا قبل ذلك ،وال بد من تحقيق
ن ـج ــاح م ـ ــواز أو أكـ ـب ــر .ك ــذل ــك ألن
الشخصية تحوي مشاعر كثيرة،
مـ ــؤكـ ــدة أنـ ـه ــا س ـت ـش ـكــل م ـف ــاج ــأة
للجمهور.

ناتاشا تشكر جمهورها

الشافعي وعال رامي
ي ـ ـج ـ ـسـ ــد نـ ـ ـ ـض ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــاف ـ ـعـ ــي
ش ـخ ـص ـيــة {جـ ـ ـ ــال} ،رجـ ــل أع ـم ــال
م ـ ـ ـعـ ـ ــروف ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـص ــراع ــات
ع ــدة ومـشــاكــل فــي عــالــم الـتـجــارة،
ُ
وتـخـطــف ابـنـتــه ،ويــدخــل السجن
وي ـخ ــرج ب ـعــدهــا لــان ـت ـقــام ولـكـنــه
ي ـع ـيــش فـ ـت ــرة ف ــي حـ ـ ــارة شـعـبـيــة
ويلتقي نـمــاذج أخ ــرى مــن البشر
أمـثــال {س ـمــاح} ،و{غــالـيــة} التي ال
تعرف الغدر أو الخيانة وتساعد
المحتاج.
ً
وعـ ـ ــن ت ــوق ــف الـ ـعـ ـم ــل أشـ ـه ــرا
طــويـلــة ،أك ــد الـشــافـعــي أن {األم ــر
خ ــارج عــن إرادت ـنــا بسبب األزمــة
الـمــالـيــة ال ـتــي ت ـمـ ّـر بـهــا الـقـنــوات
الفضائية وشركات اإلنـتــاج ،وال
بــد مــن أن نتحمل ه ــذه الـظــروف
حتى تمر}.
وأض ـ ـ ــاف{ :ب ـ ــذل ف ــري ــق الـعـمــل
ً
ً
ج ـهــدا ك ـب ـيــرا مــن أج ــل اسـتـكـمــال
المسلسل بالصورة نفسها التي
بــدأ بها كــي ال يتأثر بالتوقفات
ويشعر المشاهد بذلك من خالل
الصورة أو أداء الممثلين.
مــن جانبها أعــربــت عــا رامــي
ع ــن س ـع ــادت ـه ــا ب ــال ـم ـش ــارك ــة فــي

من كواليس تصوير {السر}
ا لـمـسـلـســل ا لـكـبـيــر وبالشخصية
الـ ـت ــي ت ـج ـس ــده ــا ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى،
مضيفة أنـهــا انـتـهــت مــن تصوير
 % 70م ــن م ـش ــاه ــده ــا ،وتـجـســد
دور {كريمة} وهي أم لثالث فتيات
ُ
وتعمل محامية .تفاجأ بزوجها
ال ــذي يـعـمــل فــي م ـجــال الـمـحــامــاة
ً
أيـضــا يتالعب بالقانون مــن أجل
التربح المادي .وعندما تحاول أن
تثنيه عن أفعاله ُيدخلها مصحة
نفسية ،ثم ُيقبض عليه الرتكابه
ج ــريـ ـم ــة ،وي ـ ـخـ ــرج ب ـع ــد س ـن ــوات
م ــن ال ـس ـجــن لـيـبـحــث ع ــن زوج ـتــه
ويخرجها من المصحة النفسية،
ً
ويفتشان ســويــا عــن بناتهما من

أجل بداية حياة جديدة.

رأي المخرج
قــال الـمـخــرج محمد حـمــدي إن
ً
للحارة الشعبية في {السر} ُبعدا
ً
تاريخيا مثل شبرا والسيدة زينب،
وهــي ليست عشوائية ،إذ حرص
على إظهارها بالشكل المتعارف
ً
عليه قديما ،وبما تحمله من قيم
وع ــادات اختفت ســواء فــي الــواقــع
أو الدراما.
وأضـ ــاف ح ـمــدي أن المسلسل
ّ
تعرض لتوقفات كثيرة بسبب أزمة
قناة {الحياة} المالية ،و{لكن عدنا

فريق العمل
{ال ـس ــر} هــو الـعـمــل الـثــانــي ال ــذي يـجـمــع محمد
ً
ً
حمدي مخرجا وحسام موسى مؤلفا ومحمد فوزي
ً
منتجا ،مع األبطال وفاء عامر ،ونضال الشافعي،
ُ
وريم البارودي ،بعد مسلسل {شطرنج} الذي عرض
قبل عامين وحقق النجاح.

إلى العمل بعد حلها ويتبقى 45
ً
ً
يوما من التصوير وننتهي تماما
ُ
مــن المشروع المعد للعرض قبل
شهر رمضان المقبل}.
وراهـ ــن ح ـمــدي عـلــى أن ُيحقق
ً
ً
{السر} نجاحا كبيرا يفوق نجاح
{ش ـطــرنــج} قـبــل عــامـيــن مــع فريق
الـعـمــل نـفـســه ،إذ تتميز األح ــداث
ً
ً
بــال ـت ـشــويــق ،ف ـضــا ع ــن أن ج ــزءا
ً
كبيرا من األحداث يدور في الحارة
ً
الشعبية ،وهو أيضا عامل جاذب
ل ـشــري ـحــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـج ـم ـهــور،
ً
خصوصا مــع الـصــورة المختلفة
التي تظهر بها الحارة المصرية.

ً
{السر} يجمع أيضا حسين فهمي ومايا نصري،
وأشــرف عبد الغفور ،وأحـمــد حــاوة ،وألـفــت إمــام،
وأميرة نايفن وعال رامي ،وأحمد كرارة ،ومنة جالل،
ً
ً
ونور الكاديكي ،وعددا كبيرا من النجوم الشباب.

ناتاشا
ع ـبــر صـفـحـتـهــا ع ـلــى أح ــد م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي وجهت الفنانة اللبنانيةناتاش ا
ً
رس ــال ــة ش ـكــر إلـ ــى ك ــل م ــن كـ ــان سـ ـن ــدا لـهــا
منذ بداية مشوارها الفني في عام 2010
وك ـت ـبــت{ :ك ــل ال ـش ـكــر ل ـكــل م ــن ســانــدنــي
ودعمني خالل بداياتي الفنية من ،2010
والشكر موصول لكم حبايبي المتابعين
اللي بعتبركم راس المال ،والشكر موصول
لكل الصحافيين بالوطن العربي من دون
اسثناء لدورهم في إبراز كل اخباري وخطواتي
الفنية ويا رب يكون  2018علينا جميعا عام نجاح
وسالم}.
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ً
سنة الكلب صينيا

الحوت

الرمز

ّ
كل شيء جديد وجميل
 20فبراير –  20مارس

الماء

ّ
أي أمر! وهذه ميزة هائلة لتعزيز مسيرتك
ّ
ّ
ال ـم ـه ـن ــي ــة وحـ ــبـ ــك ال ـم ـص ـح ــوب بــال ـش ـغــف.
ّ
كلما ازدادت ثقتك فــي نفسك ،تـعــززت ثقة
مـحـيـطــك ب ــك .ك ـث ـيــرون ي ــري ــدون مـشــاركـتــك
ً
ف ــي ال ـم ـغ ــام ــرة ،وف ــي الـحـفـلــة أيـ ـض ــا ،الـتــي
ّ
ستنظمها لالحتفال بنجاحك.

تـلـتـهــم ال ـك ــواك ــب ال ـط ـع ــم ،ومـ ـ ــاذا ت ـجــد في
شباكك؟ جوبيتر القادر على توسيع حجم
م ـشــاري ـعــك .تـحـظــى بـصـيــد اسـتـثـنــائــي في
مايو ،وهو استقرار أورانوس في برج الثور
ّ
ليحقق أمنياتك مــن خــال إعطائك الجرأة
ّ
للتصرف .عــام  2018ال يـخــاف الـحــوت من

الدائرة األولى:
بين  20و 29فبراير
م ـ ــن الـ ـ ــدوائـ ـ ــر ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ،أنـ ـ ــت ب ــأفـ ـض ــل وض ـ ـ ٍـع
لالستفادة ّمن أوران ــوس في الثور .فحركة هذا
ال ـكــوكــب تـحــفــز روح الـتـضــامــن ،فتكثر عــاقــاتــك.
ً ّ
ّ
الشخصية
تطلق مشروعا يركز على الرفاه والتنمية
ّ
ّ
فتتطور الصورة التي تعكسها عن نفسك.
والروحانية،
ّ
ّ
اطمئن ،ألن هــذا العمل يرضيك فتتشجع على المضي
ً
قــدمــا! ط ــوال السنة يجعل ســاتــورن مــن الــوقــت حليفك
ّ
ّ
فيسمح لك بتعزبز مهاراتك .أما في الحب فتبرهن عن
ّ
كدليل على مواجهتك
تعلقك عبر أعمال ملموسة،
ٍ
ّ
الواقع واتخاذك قرارات وبلورتك رغباتك.

الدائرة الثانية:
بين  1و 10مارس

أوقات بارزة:

ً
جوبيتر هنا :الكوكب األكثر ازدهارا في األبراج يحمل
لك الثقة ،فتعلم ما تريد وتــدرك ما تفعل وإلى أين تذهب.
ّ
ً
بين  1و 11يناير ،تضع أسسا عبر قرارات تتخذها أو مقابلة
مشروع أعددته العام الماضي.
أو تطوير
ٍ
بعد غياب قصير ،يعود جوبيتر بين  18أبريل و 25سبتمبر،
ّ
ويخدم تحالفه مع نبتون مشاريعك الخلقة فتجد اإللـهــام مع
ّ
الــرغـبــة بــاالبـتـكــار .فــي بــدايــة أكـتــوبــر ،يـعــزز الـثــاثــي فينوس/
ّ
الرومانسية،
نبتون /بلوتون عالقاتك الصادقة ولـقــاءاتــك
فيفوق واقعك الخيالّ ...
ومن يدري ،فقد تتحقق أحالمك التي لم تصغها.

ً
ّ
تحدد عالمات مبكرة النغمة المسيطرة بين  1و 18يناير ،معلنة
•
ّ ً
ً
ً
ّ
تغييرا سعيدا في الوضع .ال شيء محددا بعد لكن حدسك يقول
ّ
لك إن  2018سيكون عامك.
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ـام تعتبر مـ ّـدة قصيرة لكن محفزا
• بين  16و 20مايو :صحيح أن أربعة أي ـ ٍ
ينطلق خــالـهــا .فـكــواكــب :الـتــواصــل ع ـطــارد ،والــوقــت س ــات ــورن ،والـمـفــاجــأة
ّ
ً
ً
تعزز ً
حاسما ّ
لأليام المقبلة.
لقاء أو ظرفا
أورانوس،
ّ
• ب ـيــن  3و 18دي ـس ـم ـبــر ،يـتـحــالــف ف ـي ـنــوس وسـ ــاتـ ــورن لـيــوظـفــا
جهودهما في خدمة راحتك.

خيبات األمل:

الدائرة الثالثة:
بين  11و 20مارس

بين  12و 28فـبــرايــر ،يـتــواجــه م ــارس ونـبـتــون ،فتنعدم آمــالــك.
• ّ
تتلقى أكــاذيــب وتــواجــه صــراعــاتّ .
تمر بمرحلةٍ صعبة وال تكون
ً
أكيدا من الخروج منها بنجاح.

ّ
ت ـقــوم ال ـكــواكــب ب ـخ ـطــوات صـغـيــرة لـلـغــايــة لـكــن
تــأثـيــراتـهــا تبقى فــاعـلــة بـعــد ذهــابـهــا .ف ـمــارس على
ّ
سـبـيــل ال ـم ـثــال ي ـع ــزز طـمــوحــاتــك بـيــن  11و 26يـنــايــر.
تدفعك هــذه االنتفاضة إلــى ال ـشــروع فــي العمل ،فتأخذ
عقد أو نيل ترقية.
مبادرات تفتح الطريق أمامك لتوقيع ٍ
ب ـيــن  22ي ـنــايــر و 25أب ــري ــل ،ي ـج ــدد جــوب ـي ـتــر وب ـلــوتــون
مـشــاريــع قديمة وتـخــدم إنـجــازاتــك الماضية مصالحك
ّ
المستقبلية .في بداية شهر مايو ،يساعدك مارس في
ّ
استثمار مربح ،ثم يعود هذا الكوكب بين
تحقيق
ٍ
ّ
ليعمق فكرة أو يبدأ
 14أغسطس و 10سبتمبر
ً
ّ
يستقر جوبيتر
بمشروع مبتكر .أخـيــرا
ٍ
ّ
ف ــي ح ـي ــات ــك ال ـع ــاط ـف ــي ــة ب ـي ــن 20
سبتمبر و 8نوفمبر.

ً
ّ
عدائية جديدة بين ّ 20و 29يوليو .كذلك يعبث
• تواجه أعـمــاال
فينوس ونبتون بعالقاتك فتشعر بأنك موضع سخرية وبمنأى
أخبار كثيرة.
عن
ٍ
ّ
ً
ً
ّ
المالية فتصير تائها وعــاجــزا عن
• بين  10و 23نوفمبر ،تتأثر شــؤونــك
ًّ
إيجاد طريقة لتوازن حساباتك أو تضع حدا للسرقة.

ً
ٌ
ٌ
عاطفيا :نفس قاهرة
ّ
م ـح ــل ــق فـ ــي سـ ـم ــاء ال ـع ــاط ـف ــة،
هكذا هو الحوت الذي ال يقول
«أح ـ ـ ّـب ـ ــك» مـ ــن دون أن ي ـح ـمـ ّـر
ً
خجال!
ّ
ت ـ ـ ـحـ ـ ــب ،وتـ ـ ـت ـ ــاق ـ ــي ال ـ ـع ـ ـيـ ــون،
وتشتعل الــرغـبــة فــي مشاركة
لحظات ّ
قوية ونادرة وثمينة...
ٍ

وتريد تحسين وضعك وتمضية
ـت أك ـثــر مــع شــري ـكــك .فتحلم
وق ـ ٍ
ب ـع ــال ـ ٍـم آخـ ـ ـ ــر ...وث ـ ّـم ــة اح ـت ـمــال
ّ
يتحول هذا الحلم إلى
كبير أن
ّ
حقيقة .مــن جـهــة ،يــؤمــن لــك ســاتــورن

راق ــب األحـ ــداث بـيــن  3و 10يـنــايــر ،ففي
ّ
ه ــذه الـ ـم ـ ّـدة ال ـق ـص ـيــرة يــت ـســق فـيـنــوس
ومارس وجوبيتر ونبتون وبلوتون .إذا
لــم يـحــدث ّ
أي أمــر ملموس ،استمع إلى
الصوت في داخلك .تظهر رغبات جديدة

ّ
وبلوتون األمان ،ومن جهةٍ أخرى يعزز
جوبيتر وأورانوس الشجاعة واالمتالء.
ّ
ت ـج ـت ـمــع األمـ ـ ــور ه ـ ــذه ك ــل ـه ــا ف ــي مــايــو
حـيــن ي ـت ــواءم ت ــآزر ال ـكــواكــب لمصلحة
مشاريعك.
لـتـصــل إل ــى ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ،ت ـمـ ّـر بـفـتــر ٍة
مناسبةٍ للقاء الـلــؤلــؤة الـنــادرة بين 11
فبراير و 6مــارس .ضمن الثنائيُ ،يعلن
حــدث سعيد ،وتعطي األولـ ّ
ـويــة للمنزل

أورانوس في الثور ّ
يقدم عرضه:

الــذي تــريــده أكبر فــي المساحة ،ذلك
عبر تغيير مكان اإلقــامــة أو إجــراء
تعديالت على بيتك الحالي ،بين 1
و 24أبريل.

أبراج مالئمة لك:
ً
• ا ّل ـثــور :هــو دائ ـمــا حــاضـ ٌـر لمساعدتك
ل ـكــنــه ه ــذه ال ـس ـنــة يــزيــد م ـج ـهــوده عبر
تـغـيـيــر ع ــادات ــه ف ــي خ ــدم ــة م ـشــاري ـعــك.
ٌ
دليل رائـ ٌـع عن ّ
حبه لك قبل أن يرى
هــذا
ًّ
إلــى ّ
أي مــدى تحمل لــه نجاحاتك حظا
ً
ّ
المقدر لها الــدوام
سعيدا .هــذه العالقة
ناجحة وحميمة وتحتفال بانتصاركما.

ً
ٌ
مهنيا :سباق على مراحل

ّ
فــي ال ـتــأنــي الـســامــة ّوف ــي العجلة
الـ ـن ــدام ــة ،وبـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ت ـح ــق ــق غ ــاي ــات ــك.
ً
أضف جهدا إلى حدسك وثقة إلى طموحاتك،
بطل لديك.
فتكتشف روح
ٍ ّ
ـوم ف ــوق
أغـ ـم ــض ع ـي ـن ـيــك وت ـخ ــي ــل س ـب ــع نـ ـج ـ ٍ
رأسـ ــك! لـغــايــة  26ي ـنــايــر ،ت ـقــوم بـسـلـسـلــةٍ من
بهدف
االجتماعات والمقابالت والتغييرات
ٍ
ّ
تحسين وضـعــك .كــذلــك تــريــد التمتع بـ ًحـ ّـر ّيــةٍ
ت ـصـ ِّـرف أوس ــع ،وه ــذا أم ـ ٌـر طبيعي ن ـظــرا إلــى
ّ
ّ
أن عــام  2018يتسم باالبتكار والرغبة بترك
ـروع عـلــى األق ــل .فــي فـبــرايــر،
بصمتك فــي م ـشـ ٍ
يحاول مــارس إرسالك إلـ ّـى نقطة البداية ،فال
ّ
تـتـحــقــق ال ــوع ــود ال ـتــي تـلــقـيـتـهــا ،ل ــذا حــذار
ً
ـور ليست مــوجــودة باألساس.
محاربة أمـ ٍ
بين  18مارس و 16مايو ،يعطيك الكوكب
الرضا أو
األحمر القدرة
الكاملة على نيل ّ
إحداث تغييراتّ .
بلقاء محف ٍز يكون
ترحب
ٍ
بمثابة مساعدة من القدر.

أورانوس في  16مايو يدعم
طموحاتك:
تـتـمـ ّـتــع بـحــالــة ج ـسـ ّ
ـديــة ونـفـسـيــة مذهلتين
وها أنت حاضر للمنافسة .إذا بقي النشاط

ّ
يتطور .طالب بضمانةٍ من
على حاله فــدورك
ّ
ّ
ـاق خط ّي .ضمن إطــار تأهيل
خــال توقيع اتـفـ ّ ٍ
البيئة
أو ت ــدري ــب ،تـتـحــقــق تــوق ـعــاتــك فـتـجــد
ّ
ّ
الماد ّية المناسبة لتنفذ
والظروف والوسائل
مشروعك بنجاح .بعد مرور شهر يوليو
ب ـه ــدوء ،ي ـعــود م ــارس إل ــى ب ــرج الـجــدي
في  14أغسطس ،لذا اغتنم هذه الفرصة
ّ
الـمـثــالـ ّـيــة ل ـلــدخــول م ــن دون ت ــوت ــر .كــذلــك
ّ
تكون االتصاالت التي تجريها في أكتوبر ّ
حــاسـمــة إذا كـنــت تبحث عــن عـمـ ٍـل أو تتمنى
ً
إطالق نشاطك ،وتحول شبكة معارفك أيضا
للحصول على نصائح ّ
جيدة.

ّ
• الـعـقــرب :يفتح جوبيتر أبــوابــه كلها
ّ
ويدعوك إلى تخطيها لتصل إلى ما بين
ذراعيه .تعمالن أو تخوضان المغامرة
ً
ّ ً
ـويــا ،وت ـق ـ ّـرران العيش مـعــا إذا كانت
سـ
عــاقـتـكـمــا ح ــدي ـث ــة .ب ـف ـضــل رواب ـط ـك ـمــا
ّ
ّ
القوية ،تعلمه استبدال الثقة بالغيرة،

في نهاية السنة ،يعود أورانــوس إلى الحمل،
وجــوبـيـتــر إل ــى ال ـقــوس فـتـتـ ّ
ـأجــج المنافسات
ً
والخيانات .لذا كن كتوما!

ّ
ّ
صحيح أنك
لن تفوز بالجائزة ّ الكبرى ّفي ال ّيانصيب ،لكن ثمة انتصارات جميلة
ّ
تحتفل بها! يتضمن
البرنامج :تدفقات مالية واتفاقات صغيرة...
في بداية السنة تكسب المال من خالل ّ
االد
خار:
تخفيف نفقات وتراجع ضرائب ...فترتسم الضحكة
على وجهك .بين  19فبراير و 6مارس ،يجبرك ً الثنائي
عطارد /مارس ًعلى االنخراط في مناقشات
ًّ
ّ
ّ
للدفاع عن مصالحكّ .قد يكون الـنـ
إداري ــا أو
قضائي
ا
أو
مصرفي
ا
.
في
الفترة
ذا
ت
ـ
ه
ـ
ـا،
تواجه
ً ـزاعً ّ
ً
ّ
ّ
مشكلة مالية تدفع لحلها
مبلغا ماليا يؤثر سلبا في ميزانيتك .في  14مايو ،يشجعك عطارد
في الثور على االستثمار ّ
ويقد
م
لك
أورانوس
مكافأة،
وهي إدراج األمور أمامك لتحقيق صفقة.

ّ
ب ـع ــاوة ،ل ـكــن األمـ ــور تـعـلــق أو تـتـضــارب في
شخص حاول
نوفمبر ،فتعاكسك نزاعات مع
ٍ
أو استطاع تبديد أموالك.

جملة تعطيك ّ
معنويات:
ٌ
«ل ــم يــولــد أح ــد تـحــت النجمة الـخـطــأ بل
ث ـ ّـم ــة م ــن ي ـع ـ
ج
ـ
ـزون
ع ــن قـ ـ ــراءة ال ـس ـمــاء»
(داليه الما).

ّ
شخصية الحوت الصغير:
كــال ـس ـم ـكــة ف ــي الـ ـم ــاء يـسـتـلـقــي
الـطـفــل ال ـحــوت فــي م ـهــده! يـحـ ّـب أن
يحلم وهــو ينظر إلــى النجوم التي تعكسها
آلــة نــومــه الـتــي تـعــزف الموسيقى .هــو رقيق
وه ــادئ وحـنــون ويعشق الدغدغة والقبالت

عـلــى عـنـقــه .ال يستعجل ال ـبـلــوغ ،بــل يحتاج
ّ
مالبسه
إلى مساعدة ليتعل ّم المشي أو ارتداء
ّ
ُ
ب ـم ـف ــرده .ف ــي ال ـص ــف ال ي ـس ـمــع صــوتــه لـكــنــه
ي ـنــال ع ــام ــات ج ـ ّـي ــدة ،ل ـيــس ل ـي ـكــون األف ـضــل
ّ
بــل إلرض ــاء والــديــه .فــي ســن الـمــراهـقــة يكون

وهـ ــو م ــن ج ـه ـتــه ي ـم ـن ـحــك الـ ـق ـ ّـوة لـتـثــق
بنفسك.
ّ
• الجدي :يحميك ويتعلق بك من خالل
ال ـس ـه ــر ع ـل ـي ــك ول ـ ــو مـ ــن ب ـع ـي ــد .يـكـفـيــه
االستماع إلــى صوتك ليكتشف مزاجك

ف ــي ت ـلــك ال ـل ـح ـظــة .يـصـبــح ب ــرج األرض
ًّ
ـويــا أكثر
هــذا ،فــي الحياة الــواقـعـ ّـيــة ،عـفـ
مر ّ
على ّ
ّ
الحب .حان دورك
األيام وبدافع
لتطمئنه عبر تأمين استقرار عالقتكما
كما ظروفكما.

اقتباس يوقعك في حالة ّ
حب:
ٌ
«ح ـل ــم م ــن دون ح ـ ّـب ح ـلـ ٌـم مـنـسـ ّـي»
(بول إيلوار).

ّ ً
صحيا :تستعيد شبابك ورشاقتك

أنـ ـ ــت ب ـح ـم ــاي ــة ال ـ ـكـ ــواكـ ــب! اب ـ ـ ـتـ ـ ـ ً
ـداء مــن
منتصف شـهــر مــايــو ،ت ـبــدأ بمالحظة
ّ
ً
ن ـت ــائ ــج ه ـ ــذه ال ـح ـم ــاي ــة تـ ـم ــام ــا .حــتــى
اآلن ،تـ ـم ـ ّـه ــد ال ـ ـطـ ــريـ ــق عـ ـب ــر اعـ ـتـ ـم ــاد
ً
ـاة ص ـ ّـح ـ ّـي ــةٍ أف ـض ــل ،خ ـصــوصــا من
ح ـي ـ ٍ
خـ ــال م ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة م ــن جــديــد.
ف ــي مـنـتـصــف ف ـب ــراي ــر ،يــدعــو الـثـنــائــي

عطارد ّ /فينوس إلــى توجيه الطاقات،
ّ
ّ ً
ل ــذا تـجــنــب اإلرهـ ــاق ال ــذي يــولــد تــوتــرا
ويـفـ ّـجــر ال ــدم ــوع .مــن هـنــا تــأتــي فــائــدة
ّ
عصبيةّ .
ّ
ينبهك
الراحة عند أقل عالمة
أورانوس في  16مايو :تستعيد شبابك
ّ
فتسبب التناقضات
وتنحف قــوامــك،
ً
ً
ّ
ّ
هضمية أو م ـعــويــة .في
أح ـيــانــا آالمـ ــا

نــوفـمـبــر يـسـ ّـبــب وص ــول جــوبـيـتــر إلــى
ً
ً
بــرج القوس تراخيا ناتجا عن التعب
المفرط .لذا استرح!

في علم النفس:

ً
ٌ
ماليا:
ارتفاع ملحوظ

تبلغ سرعتك القصوى هذا الصيف:
بفضل عودة مارس في  14أغسطس تغوص
ً
ً
مجددا في الماضي لتستعيد ماال ّأو تستفيد
ّ
ّ
من خبرتك .حــذار االتفاقيات المعقدة بين 7
ّ
و 22سبتمبرّ :
فصلها لتتضح لــك الـصــورة!
فــي أكـتــوبــر ،تـعــدك ثــاثــة كــواكــب فــي العقرب

ً
ً
أهـ ـ ــا وسـ ـه ــا ب ــك ف ــي ش ـه ــر مــايــو
ّ
ل ـ ـت ـ ـحـ ــب ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ــواك .اإلخـ ـ ـ ــاص
م ـح ـف ــوظ ول ـم ـس ــات م ـم ـ ّـي ــزة ت ـ ّ
ـزي ــن
حـيــاتــك الـعــاطـفـ ّـيــة .تـ ــزداد نــزهــاتــك
ولـ ـق ــاءات ــك م ــع األص ـ ــدق ـ ــاء ،ت ـجــذب
األنـ ـ ـظ ـ ــار مـ ــن دون دوافـ ـ ـ ــع خ ـف ـ ّـي ــة،
ً
ف ـي ـص ـيــر الـ ـج ـ ّـو م ـت ـنــاغ ـمــا وال ـق ـلــب
ً
م ـف ـع ـم ــا ب ــالـ ـنـ ـش ــاطّ .أم ـ ـ ــا إذا كـنــت
غير مــرتـبــط ،فضع ثقتك بالحياة

ّ
ألن ال ـ ـم ـ ـصـ ــادفـ ــة ت ـ ـقـ ــوم بـ ــدورهـ ــا
ّ
بـيــن مــايــو ويــون ـيــو .لـكــن ال ب ــد من
خ ـش ـيــة ال ـع ـق ـب ــات ب ـي ــن  11يــول ـيــو
ً
و 6أغ ـس ـط ــسّ .أم ـ ــا عــائ ـل ـيــا أو مع
األصدقاء ،فتسقط األقنعة ويندلع
نزاع بينكم ،بعدما كانت التفاعالت
ُ
ج ـم ـي ـل ــة لـ ــدرجـ ــة ال ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدق .ل ــدى
الـثـنــائــي ،يـغـضـبــك س ـلــوك شريكك
فـتـخــرج عــن صمتك بـعــد استيائك

وت ـت ـح ـ ّـرك إن ـم ــا م ــن دون ال ــوص ــول
إلى انفصال ،بل بأخذ حذرك ...تمر
بمرحلة مبهجة هذا الخريف حين
يقيم فينوس في العقرب.
ّ
يتجدد
بين  10سبتمبر و 5أكتوبر،
شـ ـب ــاب ــك وي ـ ـحـ ــرص ش ــريـ ـك ــك عـلــى
االهتمام بأصغر حاجاتك ،وتزيد
ّ
الخارجية سـعــادتــك .بين
األح ــداث
 6و 31أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،ي ـ ـعـ ــود ف ـي ـنــوس

ويوضح األمورّ .
مرة جديدة تبرهن
عن مدى ّ
تمسكك برغباتك ودفاعك
عن رأيك.
يعود فينوس بين  3و 31ديسمبر،
ـاك مــع
مـ ـ ــن دون إحـ ـ ـ ـ ـ ــداث اح ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ـ ٍ
أورانـ ـ ــوس .تنهي الـسـنــة ٌ وأن ــت في
ّ
ٌ
وسلس،
شرنقةٍ كــل مــا فيها رقـيــق
والـ ـقـ ـل ــوب فـ ــي تـ ـن ــاغ ـ ٍـم وض ـح ـك ــات
األطفال ّ
تعم المنزل.

ّ
ً
الـحــوت سريع الـتــأثــر ويـطــرح شكوكا كثيرة
وي ـت ـق ـ ّـدم ويـسـتـسـلــم .ي ـجــد مــراج ـعــه بــوت ـيــر ٍة
أسرع إذا كان محيطه يرشده ويدعمه.

اطمئن :النجدة ّأيها الحوت! ال مثيل لك في
األبــراج حين يأتي األمر إلى ّ
مد يد العون.
ً
بفضل انفتاحك على
شكرا ّأيها الصديق!
ّ
األف ـك ــار وال ـت ــأث ـي ــرات ،وتـلــقـيــك ال ـعــواطــف،
ّ ً
ّ
تتقدم في الحياة متكال على حدسك الذي
تـضـعــه ف ــي خــدمــة ال ـم ـقـ ّـرب ـيــن إل ـيــك لتنير
ط ــري ـق ـه ــم .ب ــوج ـه ــك الـ ـضـ ـح ــوك ون ـظ ــرت ــك
العطوفة ،توحي بالثقة.
ح ـض ــورك الــرص ـيــن ي ـه ـ ّـدئ الـمـحـيـطـيــن بك
ّ
التوتر .بالطبع أنت ّ
حساس
وصمتك ينزع
ّ
ً
ّ ً
تستطيع
بل
،
ضعيفا
وال
ا
هش
لكنك لست
ّ
ً
ـال ل ـت ـص ـ ّـح ــح ظ ـل ـم ــا وت ـحــقــق
ت ـح ــري ــك جـ ـب ـ ٍ
ّ
تتحلى بالشجاعة.
إن
اإلنجازات ما
ّ
مـ ـب ــدع وغـ ـي ــري وفـ ــنـ ــان ،تـ ـب ــدع ف ــي الـمـهــن
ّ
ّ
االجتماعية وتتخطى خجلك إزاء الـنــاس.
ُ
ّ
ـف ،فـ ـم ــاذا يـ ـق ــال عــن
ـدق وش ـ ـغـ ـ ٍ
تـ ـح ــب بـ ـص ـ ٍ
ّ
ّ
تمهيداتك المثيرة ّالتي تحمل سرها؟ ثمة
ع ــرض س ـفـ ٍـر .لـنـتــوقــف هـنــا وال نفصح عن
المزيد!

ٌ
ال ـم ــزي ــد ب ـش ــأن ال ـع ـم ــل :الـ ـح ــوت واق ـ ــف فــي
ٌ
حائر بين رغبته في البقاء
منتصف الجسر،
داخ ــل عــالـمــه الـخـيــالــي وض ـ ــرورة مــواجـهــة
ّ
ال ــواق ــع .م ــن ه ّـنــا ي ــأت ــي ال ـع ـجــز ّ ع ــن ات ـخ ــاذ
ً ً
قرار ،كذلك تفضل االنتظار مترقبا بدال من
الغوص في الوقت الصحيح ،وتقترح على
ً
محيطك ببراعة القفز بدال منك.
تـ ّـدعــي ك ــره ال ـنــزاعــات .تخفي حججك هــذه
خــوفــك مــن الـفـشــل والـمــواجـهــة
والرفض .ال يطلب الحوت
ً
أم ـ ـ ــرا مـ ــن أح ـ ــد خـشـيــة
سـمــاع رف ـضــه .م ــاذا عن
ّ
انـ ـفـ ـع ــال ــك؟ يـ ـح ــل م ـكــان
ّ
التكبر في المكان الخطأ
ال ــذي يـضـعــك فــي مــوقــع
ال ـض ـح ـ ّـي ــة .ول ـك ــن بفضل
ً
ً
ذكائك ،تجد دائما أحدا
ّ
لتتذمر في وجهه .وعن
صمتك؟ هو وسيلتك لتكون

الـكـلـمــة األخـ ـي ــرة ل ــك م ــن دون ال ـت ـف ـ ّـوه ب ـ ّ
ـأي
ّ
حرف .يصرخ اآلخر في وجهك لكنك تحافظ
ّ
على صمتك ،فيستسلم ويغلق الباب بشدة
عند مغادرته .تهانينا ،لقد كسبت النزاع!
ال يوقفك هــذا األمــر عــن االستياء إلــى حين
ّ
يتصل بك المهين من جديد ويعتذر إليك.

وصفتك لتحقيق رفاهيتك:
شيء أفضل من التعب الجسدي
لتكسب الهدوء :مارس الرياضة ،فال ٍ
ّ
ّ
الشك واالضطراب النفسي.
الجيد لطرد
لتزيد من إبداعك :جد إلهامك من خالل االستماع إلى حدسك.
ِّ
ّ
ّ
ّ
وقت مضى.
فعل حاستك السادسة وحساسيتك لتبدع أفضل من أي ٍ

لتستفيد مــن اللحظة الـحــاضــرة :خــذ الــواقــع بالحسبان! فالحياة
ّ
تـقـ ِّـدم لــك آالف األسـبــاب الصغيرة لتشعر بالسعادة .حتى لــو كان
واحد في اليوم يبهجك ،اكتشفه ّ
ٌ
ٌ
وقدره.
سبب
بشكل أفضل :اغــرورقــت عيناك بالدمع من
لتسيطر على مشاعرك
ٍ
ّ
كثرة التوتر واآلالم التي تفيض بها .لذا ابك من دون خجل أو حياء
فترتاح...

توابل ةديرجلا
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الناقد نادر عدلي :محمود حميدة وشيرين رضا األفضل في 2017
ً
ّ
• يرى أن {فوتوكوبي} الفيلم األكثر اكتماال في عناصره الفنية

القاهرة – هيثم عسران

متوسط إنتاجات السينما المصرية منذ 20
ً
ً
ً
ً
عاما تقريبا هو  40فيلما سنويا ،ولم ينخفض
إال ع ــام  2011خ ــال ثـ ــورة ي ـنــايــر ،إذ تــدنــى
ً
إل ــى  28فيلما فــي ه ــذه الـسـنــة االستثنائية.
الحقيقة ،أن المشكلة كانت مرتبطة بظروف
حظر التجوال وإلغاء حفالت منتصف الليل
والحفالت المسائية فترات طويلة .وهذا العام
ّقدمت السينما المصرية مجموعة من األعمال
ً
الجديدة ،والوصول إلى أكثر من  45فيلما أمر
جيد في ظل حالة االستقرار وتوافر الظروف
اإلنتاجية المحفزة للعملية اإلنتاجية.
ما هي أفضل األعـمــال السينمائية من
وجهة نظرك؟

محمد رمضان
ال يزال الممثل
ً
األنجح تجاريا

ثمة أفالم جيدة عرضت في  ،2017أبرزها
{فوتوكوبي} فهو الفيلم الذي أعتقد أنه أكثر
ً
اكتماال في عناصره الفنية .صحيح أنه ليس
ً
ً
عمال ممتازا ،لكن مقارنة بما طرح من أعمال
ً
سينمائية ،يبقى الفتا .وثمة تجارب جيدة عدة
ً
عرضت أيضا من بينها {موالنا} لمجدي أحمد
علي ،و{أخضر يابس} لمحمد حماد ،و{علي
معزة وإبراهيم} لشريف البنداري ،و{الكنز}
لشريف عرفة.
وبالنسبة إلى التمثيل؟
محمود حميدة وشيرين رضا هما األفضل
ً
أداء في  2017في فيلم {فوتوكوبي} ،إذ ّقدما
أجمل أدوارهما على الشاشة خالل العام.
كيف ترى تراجع البطولة النسائية؟
الـمـشـكـلــة أن ـنــا ربـطـنــا الـبـطــولــة النسائية
بــأسـمــاء مـحــددة أمـثــال منى زكــي وياسمين
ً
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،وكـ ــل مـنـهـمــا ل ــم ت ـق ــدم أع ـم ــاال
س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة فـ ــي  .2017لـ ـك ــن ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
قــائ ـمــة األف ـ ــام ال ـتــي عــرضــت ن ـجــد أن ـنــا إزاء
نموذجين واضحين قدما تجارب ناجحة في
السينما للمرأة ،هما {بشتري راجــل} لنيللي
ك ــري ــم ،و{ف ــوت ــوك ــوب ــي} ل ـش ـيــريــن رضـ ـ ــا} .في
العملين ،البطلة هــي الفاعل الــرئـيــس ،وهما
مــن األع ـم ــال الـجـيــدة عـلــى الـمـسـتــوى الـفـنــي.
كذلك نذكر تجربة {أخضر

إيرادات وحضور
بالنسبة إل ــى اإلي ـ ـ ــرادات ،كـيــف وجــدت
تصدر {الخلية} و{هروب اضطراري} شباك
التذاكر؟

كيف رأيت حضور محمد رمضان في
ثالثة أعمال سينمائية في 2017؟
ع ــرض ثــاثــة أع ـمــال سـيـنـمــائـيــة لمحمد
رم ـ ـض ـ ــان ف ـ ــي  2017م ــرتـ ـب ــط ب ــالـ ـظ ــروف
اإلنـتــاجـيــة .فيلمه {ج ــواب اعـتـقــال} كــان من
المفترض عــر ضــه السنة الماضية وتدخل
الرقابة وتغيير السيناريو تسببا في تأجيله.
ً
عـمـلـيــا ،ق ـ ّـدم رم ـضــان فيلمين هـمــا {آخــر
ديك في مصر} و{الكنز} ،وال يمكن أن نقول
إنه ّ
تعمد الحضور السينمائي بشكل مكثف.
أمــا بالنسبة إلــى اإليـ ــرادات ،فهو ال يــزال
ً
الممثل األنجح تجاريا حتى إن كانت إيراداته
ليست الرقم الواحد في الصاالت خالل العام،
فتكلفة إنتاج األفالم التي ُي ِّ
صورها محدودة
مـقــارنــة بغيرها مــن أعـمــال سينمائية ،من
ثم مع األرقــام المرتفعة التي تحققها يكون
ً ً
العائد مرضيا جدا للمنتجين والموزعين.

مطربون وأفالم شعبية
كـ ـي ــف وج ـ ـ ـ ــدت األف ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـدمـ ـه ــا
الـمـطــربــون تــامــر حسني ،وح ـمــادة هــال،
ومصطفى قمر؟

نادر عدلي
ً
تـ ـ ـج ـ ــارب ت ـق ـل ـي ــدي ــة ج ـ ـ ـ ــدا .ال ـس ـي ـن ـمــا
المصرية من بداية عهدها ال تخلو من
فـيـلــم أو اثـنـيــن يـقــدمــه أح ــد المطربين
خــال الـعــام الــواحــد ،وهــي فــي بدايتها
ارتبطت بالفيلم الغنائي ا لــذي يعتمد
ن ـجــاحــه ع ـلــى أم ــري ــن أول ـه ـم ــا اخ ـت ـيــار
المطرب طبيعة العمل ا لــذي سيقدمه،
والثاني مدى نجوميته في الغناء ،من ثم
ارتبط ّ
تفوق إيرادات فيلم تامر حسني
{تصبح على خير} بارتفاع نجوميته
في الغناء.
لماذا تراجعت إيرادات األفالم الشعبية؟
بغض النظر عن اتفاقنا أو اختالفنا
معها ،تراجع إيرادات األفالم الشعبية
مــرت ـبــط ب ــأن صــانـعـيـهــا يـسـتـنـسـخــون
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ــي ن ـج ـحــت ف ــي ال ـس ـن ــوات
ال ـمــاض ـيــة ،م ــا ج ـعــل ال ـج ـم ـهــور يـعــزف
عنها ر غــم شعبيتها ا لـكـبـيــرة .مــن ثم،

المشكلة بالنوعية التي ّ
يقد مها بعض
المنتجين.
ماذا عن األفالم الكوميدية التي حققت
إيرادات جيدة؟
ارتـبـطــت األف ــام الـكــومـيــديــة بشكل
ً
أك ـبــر بــالـفـنــانـيــن ال ـش ـب ــاب ،خـصــوصــا
نـجــوم فــر قــة { مـســرح مـصــر} ،والثالثي
ه ـشــام مــاجــد وشـيـكــو وأح ـم ــد فـهـمــي،
ً
حـ ـت ــى بـ ـع ــد ان ـف ـص ــال ـه ــم فـ ـنـ ـي ــا .وجـ ــاء
نجاحها العتمادها على االقتباس من
أ فــام السينما األميركية وتمصيرها
ب ــأفـ ـك ــار شـ ـب ــه ط ـ ــازج ـ ــة ،وهـ ـ ــي ت ـح ـمــل
م ــوض ــوع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة .وال ـح ـق ـي ـقــة أن
م ــدى ن ـجــاح كــل فـيـلــم ي ـعــود إل ــى قــدرة
الـ ـص ــانـ ـعـ ـي ــن عـ ـل ــى االق ـ ـت ـ ـبـ ــاس ب ـش ـكــل
جـيــد وتـقــديــم عـمــل يـنــاســب الـجـمـهــور
المصري.

المهرجانات السينمائية
هل يرى نادر عدلي أن المهرجانات السينمائية التي أقيمت في مصر هذا العام أفادت
ً
صناعة السينما ،خصوصا أن ثالثة مهرجانات انطلقت دوراتها األولى في 2017؟ يقول
في هذا الشأن{ :لم تفد المهرجانات السينما في أي أمر ،وال أعتقد أنها مثلت إضافة
فعلية إلى الصناعة ،فالقنوات الفضائية التي تهتم بالترفيه أكثر من الثقافة أغرت
صانعي المهرجانات لتقديم عرض غنائي استعراضي أكثر من اهتمامهم بالمنتج
السينمائي .وإحدى أخطر الظواهر االهتمام بالسجادة الحمراء في مهرجاني القاهرة
والجونة ،فيما فشال عند عرض أفالم االفتتاح ،في المقابل المهرجانات األخرى تتميز
بالورش السينمائية}.

ً
ِّ
السينما المصرية تستقطب نجوما عالميين وتصدر مصريين
القاهرة  -أمنية اليمني

فوجئ الجمهور المصري بالمنتج السينمائي محمد السبكي يتعاقد مع الفنان العالمي سكوت آدكنز ،نجم
سلسلة أفالم «بويكا» للمشاركة في فيلمه الجديد «حرب كرموز» الذي يقوم ببطولته كل من أمير كرارة،
وغادة عبد الرازق ،ومنة شلبي ،وفتحي عبدالوهاب.
القاهرة  -محمد قدري

عمرو واكد ُي ِّ
صور
دوره في الفيلم
المصري  -الروسي
«ابتسم أنت في
مصر»

ظـهــر الـنـجــم الـعــالـمــي سكوت
آدكنز مع محمد السبكي وزمالئه
في «حرب كرموز» ،وبدأ تصوير
مـشــاهــده فــي الفيلم ال ــذي يــدور
ح ــول فـتــرة االح ـتــال اإلنكليزي
لمصر.
ك ـ ــذل ـ ــك قـ ـ ـ ــام آدك ـ ـ ـنـ ـ ــز ب ـ ــزي ـ ــارة
س ـيــاح ـيــة لـمـنـطـقــة األهـ ــرامـ ــات،
وأثار الجدل بوجوده في مصر،
ً
تـ ـح ــدي ــدا ح ـ ــول إض ـ ـفـ ــاء صـبـغــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ع ـل ــى ف ـي ـلــم الـسـبـكــي
ال ـجــديــد .الـ ـس ــؤال :ه ــل سيحمل
ً
الفيلم قيمة مضافة ويفتح سوقا
ً
خ ــارج ـي ــا لـلـسـيـنـمــا ال ـم ـصــريــة،
ً
بعيدا مــن االنـغــاق على الرقعة
ً
المصرية ،أو العربية عموما؟
ُيذكر أن آدكنز سيشارك في 20
ً
مشهدا في الفيلم ويظهر خالل
ال ـع ـشــريــن دق ـي ـقــة األخ ـي ــرة مـنــه،
وهو حصل على أجر اقترب من
 800ألف دوالر.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،وع ـل ــى
خـ ــاف ح ــال ــة آدكـ ـن ــز ف ــي «ح ــرب
كرموز» ،تستعد النجمة المصرية
نيللي كريم لتصوير دورها في
ً
أحــد األف ــام اإليـطــالـيــة ،تحديدا
بين العاصمة روما وبين مصر
مـ ـ ــع مـ ـ ـخ ـ ــرج إيـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي مـ ـص ــري
ي ـع ـيــش ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،م ــا يـعـيــد

باب التعاون بين أبناء السينما
الـمـصــريــة وتـلــك اإليـطــالـيــة ،كما
شهدنا في فترة الستينيات.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـب ــدأ ال ـن ـج ــم ع ـمــرو
واك ــد بتصوير دوره فــي الفيلم
المصري -الــروســي «ابتسم أنت
فــي مـصــر» ،خــال النصف األول
م ــن ي ـنــايــر ال ـم ـق ـبــل ب ـعــد انـتـهــاء
المشاهد الخاصة بروسيا.
وق ـ ـ ــررت الـ ـش ــرك ــات الـمـنـتـجــة
في مصر وروسيا عرض الفيلم
ً
في البلدين تزامنا مع نهائيات
كأس العالم العام المقبل .يشارك
ف ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ن ـ ـجـ ــوم مـ ـص ــري ــون
وروس ـ ـ ـيـ ـ ــون ،وس ـت ـع ــرض ــه دور
الـسـيـنـمــا ف ــي روس ـي ــا وال ـب ـلــدان
المجاورة لها ،والتي كانت تتبع
ً
االتحاد السوفياتي سابقا ،وهي
المرة األولى منذ الستينيات التي
يخرج فيها الفيلم المصري إلى
روسـ ـي ــا ك ـس ــوق ج ــدي ــد ب ـخــاف
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـع ــرب ــي .ك ــذل ــك ت ـعــود
السينما ا لــرو سـيــة الباحثة عن
فــرصــة لــان ـتـشــار خـ ــارج ح ــدود
آسيا الصغرى.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا ال ـت ـح ـق ـيــق
نرصد اآلراء حول مدى استفادة
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـص ــري ــة م ــن ق ــدوم
ن ـج ــوم عــالـمـيـيــن إل ـي ـهــا وتــأثـيــر
ذلك في التوزيع الخارجي ،كذلك
ان ـطــاق نـجــومـنــا إل ــى السينما
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وه ـ ــل ي ـع ـت ـبــر ذل ــك
ً
ً
إن ـ ـجـ ــازا فـ ــرديـ ــا ،أم أنـ ــه يحسب
للسينما المصرية ككل ويسهم
في انتشارها؟

آراء متنوعة

آدكنز مع السبكي

حول مشاركته سكوت آدكنز
فيلم {حرب كرموز} يقول الفنان
ال ـم ـصــري أم ـي ــر ك ـ ــرارة إن فـكــرة
االستعانة بالنجم الهوليوودي
تــر جــع إ ل ــى المنتج السينمائي
وصاحب القصة محمد السبكي،
ً
وهو من تعاقد معه ،مشيدا بهذه

مجدي الطيب

magditayeb58@gmail.com

يابس} الذي قامت ببطولته هبة علي صديق.
رغ ــم أن األح ـ ــداث ت ـت ـحــرك م ــن خ ــال الـحــالــة
والظروف االجتماعية التي تمر بها البطلة،
فإن التجربة تستحق اإلشادة.

ترتبط إي ــرادات األفــام بعاملين :األول
جـ ــودة اإلنـ ـت ــاج وت ـقــدي ـمــه صـ ــورة ج ـيــدة،
وه ــو م ــا ت ــرص ــده ف ــي مـيــزانـيــة الفيلمين
المذكورين ،فكلما تتوافر إمكانات إنتاجية
ً
أف ـض ــل ،ي ـك ــون ال ـم ـس ـتــوى م ـم ـت ـعــا وأك ـثــر
ً
ج ـم ــاال .كــذلــك األفـ ــام ال ـتــي ت ـنــدرج ضمن
نوع الحركة أو الطابع البوليسي ،ما زالت
ً
في العالم كله هي األكثر جذبا للمتفرج
ألنها تحقق له أمرين مهمين :االستمتاع
بما يحدث على الشاشة ،وجمال الصورة
والتنفيذ بمستوى فني وحرفي مرتفع.
أما العامل الثاني فهو وجود أكثر من
نجم في الفيلم ،وتجد ذلــك في الفيلمين
ً
ً
أيـضــا ،لــذا ليس غريبا أن تـكــون األعـمــال
ً
األعلى تكلفة هي األعلي إيرادا ،باستثناء
ّ
{الكنز} الــذي ربما تكلف أكثر مما حققه.
ً
لكن في النهاية الحكم عليه يكون إجماال
بجزأيه ،فيما لم نر الجزء الثاني بعد وما
سيحققه في الصاالت.

فجر يوم جديد

«الشيخ»
المفترى عليه!

يرى الناقد السينمائي المصري نادر عدلي أن السينما المصرية ّقدمت إنتاجات جيدة على المستوى الفني خالل
عام  ،2017إلى جانب الزيادة في أعداد األفالم السنوية.
ً
ً
في حواره مع {الجريدة} يتحدث نادر عن تقييمه لعام  2017سينمائيا ،ويناقش عددا من الظواهر التي
برزت على مدار العام ،وإلى نص الحوار:
كـ ـي ــف تـ ـ ــرى ت ـ ـجـ ــاوز إن ـ ـتـ ــاج ال ـس ـي ـن ـمــا
ً
المصرية هذا العام  45فيلما؟

١٧

سيما

ً
بتاريخ  ،2017-10-02كتبت في هذه الزاوية مقاال بعنوان «دعاوى
ّ
الحسبة» في انتظار {جاكسون» ،تنبأت فيه بأن الفيلم لن يمر مرور
الكرام ،وقلت بالحرف الواحد« :بانتهاء عرض «شيخ جاكسون» في
الدورة األولى لمهرجان الجونة السينمائي ( 29-22سبتمبر ،)2017
لمهرجان  Torontoالسينمائي
ومن قبله في الدورة الثانية واألربعين ُ
( 17 - 7سبتمبر) ،انتهت مــا يمكن أن نطلق عليها موقعة {الفتنة
الصغرى} لننتظر بداية معركة {الفتنة الكبرى} ،فاالنقسام الحقيقي
سيبدأ ،من وجهة نظري ،مع طرح نسخ الفيلم على شاشات العرض
التجارية ،واندفاع البعض من {هواة الشهرة} إلى رفع دعاوى حسبة،
مــن تـلــك الـتــي يــزعــم أصـحــابـهــا أنـهــم {ظ ــل الـلــه عـلــى األرض} أو{ظ ــل
كثيرة ومتعددة،
البشر} ،ضد ًأصحاب فيلم {شيخ جاكسون} ،بحجج ّ
من بينها مثال أنه يزدري الدين أو ُيعلي من شأن {مخنث} ،حسبما
وصف مايكل جاكسون في الفيلم ،على حساب رجل الدين! وأضفت:
{الــرغـبــة فــي الـتـمــرد على الـفـكــرة التقليدية ،واالن ـقــاب على أسلوب
السرد المعتاد ،والجرأة في اقتحام بعض المناطق الشائكة ،وربما
المحظورة ،مثل رصد الحصار المضروب على المجتمع المصري،
بواسطة أدعية االستيقاظ من النوم ،ودخول الحمام والخروج منه،
والخروج من المنزل ،والذهاب إلى المسجد ،ودخول المسجد والخروج
منه ،باإلضافة إلى المشاهد األهم التي ظهر فيها {نجم البوب مايكل
جاكسون} بين جموع المصلين ،وهو يرتدي سترته الشهيرة وقفازه
ً
فضال عن طاقيته ،وقيادته ما ُيشبه الرقص الجماعي خلف اإلمام ،الذي
ً
ُ
ُيصارع أحد المصلين متوهما أنه {جاكسون} ،الذي جاء يفسد عليه،
وعلى المسلمين ،صالتهم ثم النهاية التي يختلي فيها البطل بنفسه،
في شقة العائلة القديمة ،ويفتش في صندوق الذكريات ،وبعد ما يعثر
على األلبوم الذي يحتوي على أغاني {مايكل جاكسون} يبدأ الرقص،
باللحية والجلباب ،ومالمح القناعة والرضا واالبتسامة بادية على
ً
ً
ُ
تثير جدال كبيرا في
وجهه ،وكأنه استعاد نفسه ...مشاهد ينتظر أن ُ
حال لم يتجاوب البعض مع السياق الطبيعي الذي قدمت من خالله،
حيث الشاب الذي أحب في طفولته وصباه {مايكل جاكسون} ،وقاطعه،
ً
وهجره ،عندما التزم دينيا ،ومع إعالن وفاته في الخامس والعشرين
ً ّ
من يونيو عام  ،2009استشعر وكأن زلزاال هز كيانه ،وضرب استقراره،
وعــاد ليراجع معتقداته وقناعاته لكن لــن يستسيغ البعض {شيخ
جاكسون} ،ولن يستطيع التجاوب مع تمرده ،واختراقه لترهات صارت
مسلمات لدى البعض ،وسيخرج علينا من يتهمه بأنه {يشوه اإلسالم}
و{ينشر الكفر والضالل} ،وربما ُيطالب ،في إطار تصفية الحسابات،
إلى ضرورة التفريق بين أصحاب الفيلم وزوجاتهم}!
ولم تمض سوى أشهر قليلة ،وإذا بنيابة استئناف القاهرة ،تأمر
باستدعاء أحمد فاروق الفيشاوي ،ثم المخرج عمرو سالمة ،للتحقيق
معهما في البالغ المقدم من عبد الرحمن عبد الباري الشريف ،األمين
العام للجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين في الجيزة ،على
خلفية اتهامهما بازدراء األديان بسبب فيلم {شيخ جاكسون} ،وذكر
الـبــاغ ،المقيد برقم ( 12596لسنة  )2017عــرائــض النائب الـعــام ،أن
الفيلم ّ
تعرض للدين اإلسالمي الحنيف بكثير من اإلساءة ،واستخدم
رج ــال الــديــن أصـحــاب الجلباب القصير وذوي الـعـقــول الضيقة في
فهم الدين والمتشددين آلرائهم ليظهر رجال الدين الذين ال يمثلهم
هؤالء ،وليثبت في فكرته في النهاية انتصار صاحب الرقص والفكر
المعاصر على صاحب الدين واألفكار المتحجرة .وأضاف البالغ ،أن
العمل يسيء إلــى مصر ،بلد األزهــر الشريف ،البلد المتدين بطبعه،
ً
مشيرا إلى أنه جاء في أحد المشاهد ،بصالة أحمد الفيشاوي كإمام
لجموع المصلين ،ثم يظهر فجأة مايكل جاكسون المغني األميركي
الشهير ،وهو يرقص وجموع المصلين ،أثناء أداء صالة الفجر ،األمر
ال ــذي يتعارض مــع صحيح الــديــن اإلســامــي ،فــي مناقشة مثل هذه
القضايا ،وهو ما يؤكد أن الفيشاوي يريد هو ومؤلف العمل والمخرج
إثبات وجهة نظرهم بالتشكيك في ثوابت الدين وهوية المصريين،
مما يستوجب التصدي لهم ولكل من على شاكلتهم وبكل حزم وقوة.
وأشار مقدم البالغ إلى أن المادة  98من قانون العقوبات نصت على
أنه{ :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ،وال تتجاوز خمس
سنوات ،أو بغرامة ال تقل عن خمسمئة جنيه ،وال تتجاوز ألف جنيه
كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية
وسيلة أخرى ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة ،أو تحقير ،أو ازدراء
أحد األديان السماوية ،أو الطوائف المنتمية إليها ،أو اإلضرار بالوحدة
الوطنية أو السلم االجتماعي} ،كذلك َّ
نصت المواد رقم  161و 171و176
من قانون العقوبات المصري ،وطالب البالغ النائب العام باتخاذ كل
اإلجراءات القانونية الالزمة حيال المشكو في حقهم (اإلنتاج واإلخراج
ّ
وموسع،
والتمثيل) ،وإيقاف عرض الفيلم إلى حين فتح تحقيق عاجل
الزدرائ ــه الدين اإلســامــي من خــال بث أفكار مغلوطة ّ
تمس بالدين
اإلسالمي الحنيف والتأثير في الشباب بأفكار متطرفة ال تمت إلى
الدين اإلسالمي الحنيف بصلة ،من واقع صحيح الدين.
ً
من جانبها ،أصدرت جمعية نقاد السينما المصريين بيانا أعلنت
فيه تضامنها مع الفيلم المصري {شيخ جاكسون} ومخرجه عمرو
ســامــة ضــد الحملة الـتــي يـقــوم بـهــا بـعــض طــالـبــي الـشـهــرة ومــدعــي
الوصاية األخالقية المطالبين بمنعه من العرض ،والتي وصلت إلى
استدعاء المخرج لإلدالء بأقواله إزاء النيابة ،على الرغم من كون البالغ
المقدم يتعلق بفيلم قد أجازته الجهات الرسمية ُ
وعرض على جهاز
الرقابة على المصنفات مرتين كأي فيلم آخر ،مرة كنص مكتوب وأخرى
كشريط بعد التصوير ،وفي المرتين أجازته الرقابة من دون حذف،
ً
ً
ومنحته تصريحا بالعرض العام وفقا للقانون ،ال ينبغي أن يتعرض
المبدع بعده ألية مسائلة أو استجواب.
وتطالب الجمعية المثقفين والمبدعين التكاتف والتدخل إليقاف
ً
هذه المهزلة وأية مهزلة مشابهة ،فدعوى الحسبة مرفوضة قانونيا
ً
وإنسانيا ،وعصر الحريات والسماوات المفتوحة هو آخر عصر يمكن
فيه المطالبة بمنع فيلم أو قمع فكرة.

آدكنز وطاقم {حرب كرموز}
الخطوة على اعتبار أنها جيدة
بــل مبشرة باالستعانة بنجوم
عالميين آخرين في أفالم مصرية
مختلفة.
وحول تأثير آدكنز في الفيلم،
ً
أكد كرارة أن النجم يعطي زخما
وقيمة كبيرة للمشروع ،ويفيد
التوزيع الداخلي ،كذلك الخارجي،
ً
ً
ما يفتح سوقا جديدا للسينما
المصرية.
ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع« :ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض ي ـ ـ ــرى
االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـن ـج ــوم عــال ـم ـي ـيــن
حاالت منفردة ال يجب تعميمها.
أما بالنسبة إلى وجود آدكنز في
«حرب كرموز» ،فاإلضفاء نوع من
ً
األهمية على العمل ،خصوصا
أنه مشهور بمشاهد الحركة».

ً
مـ ـج ــددا ،ه ــل اس ـت ـق ــدام آدك ـنــز
للمشاركة في فيلم مصري يهدف
إل ـ ــى ت ــوس ـي ــع م ـس ــاح ــة ان ـت ـشــار
الفيلم خ ــارج المنطقة العربية
ً
وصوال إلى العالم؟
ي ـ ــرى ال ـب ـع ــض أن ذل ـ ــك رب ـمــا
يزيد سعر التوزيع في المنطقة
ً
ال ـعــرب ـيــة ،خ ـصــوصــا أن األف ــام
الـ ـ ـت ـ ــي ن ـس ـت ـط ـي ــع أن ن ــوزعـ ـه ــا
ً
خ ــارج ـي ــا ف ــي أوروب ـ ـ ــا وأم ـيــركــا
ً
ً
هي التي تجد تقديرا عالميا في
المهرجانات العالمية مثل «شيخ
جاكسون» ،وغيره.
حـ ـ ـ ـ ـ ــول ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور ن ـ ـجـ ــوم ـ ـنـ ــا
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
األوروب ـي ــة مثل نيللي كــريــم في
فيلم إيطالي أو عمرو واكــد في

حضور في السينما الغربية
حــول مـشــاركــة نجومنا فــي أف ــام خــارجـيــة ،يــؤكــد أنــدرو
محسن أن حضور نيللي كريم ،أو عمرو واكــد ،أو أي نجم
مصري في السينما الغربية ،خطوة جيدة ولكنها تحسب
للفنانين أنفسهم وتضيف إليهم وتجعلهم يشقون طريقهم
ً
خــارجـيــا ،كما حــدث مــع واك ــد .لكن ذلــك ال يعطي أيــة قيمة
كبيرة للسينما المصرية ككل ،وذلك يتحقق في حالة تطور
ً
ً
هذه الصناعة ،فقديما كانت فاتن حمامة تشارك خارجيا ألن
السينما المصرية كانت معروفة ولها قيمة أجبرت الجميع
على االلتفات إليها».

فـيـلــم روس ـ ــي ،فـنـحــن م ـع ـتــادون
عليها من الستينيات ،كما يقول
البعض ،ألن ثمة عشرات النجوم
ال ـم ـص ــري ـي ــن فـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات،
أمثال فريد شوقي الذي عمل في
تركيا ،كذلك ممثلون آخرون في
إيطاليا قبل أن تتوقف مسيرة
ً
البعض لتنطلق مجددا على يد
عــدد مــن الـنـجــوم الـشـبــاب أمثال
عـمــرو واك ــد ،وخــالــد أب ــو النجا،
فهما انتشرا خارجيا في الفترة
الماضية.
ويرى الناقد السينمائي أندرو
محسن ،أن مشاركة الفنان سكوت
آدكـنــز فــي فيلم مصري نــوع من
الدعاية الذكية للفيلم لما يتمتع
به النجم من شهرة ،كذلك ارتباط
اسمه بأفالم ضخمة عــدة ،حتى
ً
إن لم يكن دوره كبيرا فيها.
ونفى محسن أن تفيد مشاركة
الـ ـنـ ـج ــم األم ـ ـيـ ــركـ ــي ف ـ ــي ال ـف ـي ـلــم
ال ـم ـص ــري ال ـت ــوزي ــع ال ـخ ــارج ــي،
«ف ـف ــي الـ ـخ ــارج ل ــن نـسـتـطـيــع أن
نـخــدع الجمهور ونـقـ ّـدم الممثل
عـلــى أن ــه الـنـجــم الـعــالـمــي األول،
ألن شهرته ليست واسعة هناك،
ً
ولــن نجد مشاهدا يقطع تذكرة
للفيلم الـمـصــري لمجرد وجــود
آدكنز فيه ،ولكن يبقى حضوره
في الفيلم حالة خاصة».

تامر حسني يروج لـ «البدلة»

تامر حسني

اس ـت ـقــر ت ــام ــر ح ـس ـنــي على
األغـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي سـيـتـضـمـنـهــا
فيلمه الجديد {البدلة} والــذي
ي ـ ـق ـ ــوم بـ ـبـ ـط ــولـ ـت ــه م ـ ــع أك ـ ــرم
ح ـ ـس ـ ـنـ ــي ،ويـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــه م ـح ـمــد
سامي ،وسيعرض نهاية يناير
الجاري.
الـنـجــم ال ـم ـصــري سـ ُـيـسـ ّـجــل
األغنية فور عودته إلى القاهرة
ً
ع ـل ـمــا ب ــأن ــه يـتـبـقــى ل ــه يــومــان
تصوير لالنتهاء من مشاهده.

جوالت طلعت زكريا
اتفق طلعت زكريا مع ريم
البارودي على القيام بجوالت
في الصاالت السينمائية لدعم
فـيـلـمـهـمــا ال ـج ــدي ــد {حـلـيـمــو
أس ـط ــورة ال ـشــواطــئ} ومنها
جولة في اإلسكندرية.
الفنان والفنانة المصريان
أبــديــا رغ ـبــة فــي الـظـهــور في
عدد من البرامج التلفزيونية
مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــرويـ ــج لـلـفـيـلــم
الجديد الــذي يعتبر باكورة
األعـمــال الـتــي ستطرح خالل
إجازة منتصف العام.

طلعت زكريا
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -8ال ـكــوكــب الـ ــذي نـسـكـنــه (م) –
أراقب.
 -9غاية الوقت المحدد (م) – نوبل
(مبعثرة).

 -10ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــرد م ـ ـ ــن «وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء» –
لالستثناء.

لوكسمبورغ

10
 -5حروف متشابهة – الكمال في
كل شيء.
 -6متشابهان – خالف «أيسر».
 -7حروف متشابهة – نواكب.

9
6
8
2
5
4
7
3
1

3

3
7
4
1
9
8
5
6
2

2

1
2
5
3
7
6
9
4
8

1

5
4
7
9
3
1
2
8
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8
9
1
7
6
2
4
5
3

 -1الذي يشتغل بالسحر (م).
 -2م ــا ي ـع ــرف بــال ـه ـيــل ف ــي دول
الخليج – أعبأ (م).
 -3ال ـط ــائ ــر ال ـ ــذي ي ــرم ــز لـلـســام
(م) – وعل.
 -4استقر (م) – عزومة.

 21مايو  21 -يونيو

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

6
3
2
4
8
5
1
7
9

ً
عموديا:

الجوزاء

9
3 6
2
1
7

7
5
9
6
1
3
8
2
4

 -1إع ــام ــي كــويـتــي حـصــل على
جائزة أفضل مذيع عام .2009
 -2مسلسل كويتي إخ ــراج أمير
الشايب.
 -3ول ــد ال ـح ـصــان (م) – تـجــدهــا
في (الفاو).
 -4ن ـص ــف (الـ ـصـ ـح ــاح) – سـبــب
(معكوسة).
 -5يـمــدنــا بــال ـمــال (م) – ح ــروف
متشابهة.
 -6مـ ـسـ ـلـ ـس ــل كـ ــو ي ـ ـتـ ــي ب ـط ــو ل ــة
سوسن الهارون.
 -7للنفي – يألفان.
 -8الرجاء – جزيرة إيطالية.
 -9يسير بال هدى (م) – عاصمة
توجو (م).
 -10خ ـبــر سـ ــار – م ــا تـتـمـتــع به
الدول المستقلة (م).

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا  :تنتظرك أ شـغــال إ ضــا فـيــة ضاغطة ّ
تسبب لك مهنيا :تسابق الزمن إلنجاز مهمة اقترب موعد انتهائها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :لـقــاء غـيــر مـتــوقــع يهتف قلبك لــه إن كـنــت غير
إرهاقا.
ً
ً
عاطفيا :يعاني الشريك طباعك الصعبة فكن مرنا معه .مرتبط.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :يقلقك الــوضــع الصحي والـمـعـنــوي ألحد اجـتـمــاعـيــا :يحصل مــا يستدعي ح ـضــورك إل ــى المنزل
بشكل عاجل.
أفراد العائلة.
رقم الحظ3 :
رقم الحظ16 :

1 4

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

9

2
4

7
2

2

4
8
3
5
2
9
6
1
7

مصالح
مواقف
مرشح
عواقب

تعطيل
أزمة
توافق
شعب

حق
إنجاز
في
غير

فلك

sudoku

من  9أحرف وهي اسم إحدى دول البنلوكس وتقع
في غرب أوروبا.
ر

tawabil@aljarida●com

2
1
6
8
4
7
3
9
5

كلمة السر:

توابل ةديرجلا
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السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا  :ال تستطيع تلبية الطلبات الكثيرة مــن دون مـهـنـيــا :تستفيد مــن األجـ ــواء اإليـجــابـيــة وتــؤجــل طــرح
األسئلة.
مساعدة الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :تقلق بشأن الحبيب ألنه ّ
تعرض لوعكة صحية.
عــاطـفـيــا :تـفـكــر فــي إعـ ــادة الـنـظــر بـعــاقـتــك العاطفية
ً
ّ
اجتماعيا :أحد أفــراد العائلة يمر بأزمة صحية تشغل
ألسباب عائلية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ثـمــة مـنــافـســة مــع قــريــب ح ــول ع ــائ ــدات أو بالك.
رقم الحظ11 :
ممتلكات.
رقم الحظ5 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :تـتــراكــم األع ـم ــال عليك وت ـتــزايــد الـضـغــوطــات مهنيا :تصطدم بعقبة مهنية تثير استياء ك لكنك ال
ً
تتراجع أبدا.
فحاول تنظيم برنامجك.
ً
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :تخفي عــن شــريــك حياتك أسـ ــرارا سيعلمها عاطفيا :ســارع إلى مصالحة الشريك وال تكن عنيدا
ً
ً
عندما تكون مخطئا.
الحقا.
ً
ً
اجتماعيا :خفف من روعــك عند تعاطيك مع معارفك اجتماعيا :تعيش حالة من االستقرار العائلي بسبب
ضغوطات مادية.
وحافظ على سمعتك.
رقم الحظ7 :
رقم الحظ8 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
ً
ً
مهنيا :أنت تقف على سلم النجاح فحذار الوقوع في مهنيا :كن متزنا في تعاطيك مع الزمالء وحافظ على
رصانتك.
أي خطأ.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ينشأ إع ـجــاب مـفــاجــئ بشخص مــن الـطــرف عاطفيا :نهار جميل للقاء عاطفي قد يؤدي إلى عالقة
حب متينة.
اآلخر.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ب ــدأت تميل إل ــى الـتـفــاؤل فــي نـظــرتــك إلــى اجـتـمــاعـيــا :يـفــرح أحــد مـعــارفــك كلما شــاهــدك تقع في
مشكلة عويصة.
األشخاص.
رقم الحظ12:
رقم الحظ15 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :تلقى ترويجا لعملك ما يجعلك تفكر بتوسيع
نشاطاتك.
ً
عاطفيا :حاذر القطيعة مع الشريك ألن مضارها يفوق
فوائدها.
ً
اجتماعياً :االنتصار على الذات في المواقف الصعبة
يزيدك ثقة بنفسك.
رقم الحظ13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :الثبات في إنجاز أعمالك حتى النهاية يعطر
سمعتك.
ً
عاطفيا :اترك قلبك يقودك ألن الشريك يحبك وينتظر
ً
منك تجاوبا.
ً
اجتماعيا :ال ّ
تشوه سمعتك من أجل أمور تافهة يمكنك
االستغناء عنها.
رقم الحظ6 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :من أسوأ صفات الشخص عدم االعتراف بقدراته مهنيا :إذا كنت تعتبر صفحتك المهنية بائسة فاطوها
وتفاءل بالخير.
فانتبه.
ً
ً
ً
ّ
تتحسن عالقتكما في حال
عــاطـفـيــا :يـتـضــايــق الـشــريــك أح ـيــانــا مــن تـســاهـلــك في عاطفيا :خطوة إثر خطوة
كانت النوايا سليمة.
المطالبة بحقوقك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :معاملتك الجيدة لألهل تقتضي احترامك .اجتماعيا :ال تلم أحدا أو توبخه قبل التأكد من فعلته.
رقم الحظ17 :
رقم الحظ1 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

محمد المسباح« :يوتيوب» مالذنا لبث أغنياتنا الجديدة
«في غيابك» من إنتاج إذاعة الكويت صاغ كلماتها ساهر ولحنها الجاسر
فادي عبدالله

أكد المطرب القدير محمد
المسباح أن مواقع التواصل
الراهن،
االجتماعيً ،في الوقت
ً
أصبحت مالذا للفنانين جميعا
لبث أغنياتهم المنفردة.

آالء الهندي
من األصوات
النسائية
الجميلة
الواعدة

أطـلــق الـمـطــرب الـقــديــر محمد
المسباح ،أغنية منفردة جديدة
(سنغل) لعام  ،2018تحمل عنوان
«في غيابك» ،من إنتاج إذاعة دولة
ً
الكويت ،وقــد تم نشرها رسميا
على موقع «يوتيوب».
في هذا الصدد ،صرح الفنان
م ـح ـمــد ال ـم ـس ـب ــاح ل ــ«ال ـج ــري ــدة»
ً
قائال« :بتكليف من إذاعة الكويت
ال ـح ـب ـي ـبــة ،أن ـج ــزن ــا ه ـ ــذا الـعـمــل
الـغـنــائــي الـمـنـفــرد (ف ــي غـيــابــك)،
وه ــو مــن كـلـمــات ســاهــر وألـحــان
الـجــاســر ،وال ـتــوزيــع الموسيقي
ع ــدن ــان ع ـبــدال ـلــه ،و(م ـك ــس) فهد
ال ـحــداد ،وه ــذا الــدعــم واالهـتـمــام
ب ــال ـم ـط ــرب ـي ــن وص ـ ـنـ ــاع األغ ـن ـي ــة
ً
مــن قبل اإلذاع ــة ليس مستغربا
عليها ،ولها منها جزيل الشكر
على دورها الداعم».
تـ ـق ــول ك ـل ـم ــات األغـ ـنـ ـي ــة :«ف ــي
غـيــابــك يــا حبيبي غ ــاب كــل شي
في غيابك /إال شوقي وانتظاري
والـ ـمـ ـحـ ـب ــة وض ـ ـ ــي سـ ـ ــرابـ ـ ــك/يــا
حبيبي كافي غيبة حالتي بعدك
غريبة/خل خطاوي الحب قريبه
وخـ ــذنـ ــي مـ ــن ل ـع ـب ــة ع ـ ــذاب ـ ــك/يــا
ّ
تصو ر اشكثر خالي
حبيبي ما
ّ
مـكــانــك واش ـك ـثــر قـلـبــي مـتـشــوق
يلتقي بلمسة حنانك /يا حياتي
ّ
ردلي ّ
متعود/
عود ماني عالفرقة
ّ
ردلي خل الحب يورد وال تسد في
دربي بابك».
وحـ ـ ـ ـ ــول إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج األلـ ـ ـب ـ ــوم ـ ــات

«أنا زعالن» ثمرة تعاون
المطرف والناصر
●

محمد جمعة

أثـمــر الـتـعــاون الـجــديــد بين
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــرب مـ ـ ـط ـ ــرف الـ ـمـ ـط ــرف
والملحن فهد الناصر «سنغل»
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «أنـ ـ ـ ـ ــا زع ـ ـ ـ ـ ـ ــان» ،مــن
كلمات مشعل المناور ،وألحان
وإشراف فهد الناصر ،وتوزيع
عـبــدالـلــه الـعـمــانــي ،وإيـقــاعــات
سـمـيــر ال ـق ـط ــان ،وك ـ ــورال نغم
الـ ـك ــوي ــت وش ـ ـبـ ــاب اإلمـ ـ ـ ـ ــارات،
وهندسة صوت حسين بركات
ومنتظر الزاير ،ومكس وماستر
جاسم محمد.
وتعد هــذه األغنية ترويجا
لطرح ألبوم المطرف الغنائي
الجديد «فاقدك» أولى إصدارات
شركة روتانا في العام الجديد.
ويحرص فهد الناصر على
دع ــم المطربين الـشـبــاب ،وقــد
اق ـت ــرن اس ـم ــه خ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية بالعديد من المشاريع
الناجحة مع مطربين كثر.

محمد المسباح

الـغـنــائـيــة ال ـي ــوم ،ق ــال الـمـسـبــاح:
«الوضع الراهن ،بالنسبة إلنتاج
األلـبــومــات ،مقتصر على شركة
إنـ ـت ــاج واحـ ـ ــد أو اث ـن ـي ــن ،وب ـقــي
ً
االع ـت ـمــاد حــال ـيــا عـلــى تكليفات
إذاعــة الكويت ،وبعض اإلذاعــات
األخرى ،ومن أجل الوجود الفني
ن ـق ــدم أع ـم ــال ـن ــا (ال ـس ـن ـغ ــل) عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي مثل
(يوتيوب) و(تويتر) و(إنستغرام)
ً
التي باتت مالذنا جميعا».
وع ــن انـطـبــاعــه ح ــول أوبــريــت
«نحن لها» في افتتاح «خليجي
 ،»23قــال« :إنـهــا تجربة ناجحة،
والدليل على ذلــك تفاعل الناس
وف ــرح ـه ــا ب ـه ــذا ال ـع ـم ــل ،وأج ـمــل
ت ـق ـي ـيــم ل ــأوب ــري ــت ه ــو ح ـضــور
وفـ ــرحـ ــة ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر

هيا الشعيبي

صوت واعد
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــوت
الـنـســائــي الـكــويـتــي الـجــديــد أالء
ً
ال ـه ـنــدي ،أورد الـمـسـبــاح قــائــا:
«أالء مــن الجيل الجديد الــواعــد،
ً
ً
ت ـم ـت ـلــك ص ــوت ــا ج ـم ـي ــا ،لـكـنـهــا
بـحــاجــة إل ــى الـمــزيــد مــن الخبرة
وتـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــن شـ ـخـ ـصـ ـي ــة خـ ــاصـ ــة،
فالبد من احتوائها واحتضانها
وتــوج ـي ـه ـهــا وص ـق ــل مــوهـبـتـهــا
بـ ـشـ ـك ــل جـ ـ ـ ـ ــدي ،ولـ ـ ـي ـ ــس مـ ـج ــرد

ً
يستعد لعمل مسرحي جديد ويقرأ عددا من النصوص الختيار إطاللته

مطرف المطرف

ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـط ــاع ال ـم ـط ــرف
أن يثبت أقــدامــه فــي الساحة
ال ـف ـن ـيــة ،وي ـس ـت ـغــل األغ ـن ـيــات
«السنغل» ،للحفاظ على الود
م ــع جـ ـمـ ـه ــوره ،الـ ـ ــذي يـنـتـظــر
دائما جديده ،خصوصا الذي
يتميز بالصبغة الرومانسية
الهادئة.

هيا الشعيبي تقدم «البيت
بيت أبونا» في السعودية
قالت الفنانة هيا الشعيبي
إنها تستعد حاليا للسفر إلى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ل ـت ـق ــدي ــم عـ ــروض
مسرحيتها الجديدة (البيت بيت
أبــونــا) ،من  11إلــى  27الجاري،
ما بين الرياض وجدة.
والـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة م ـ ــن ب ـط ــول ــة

الـبــاد ،وسمو ولــي العهد ،بهذا
االفـتـتــاح ال ــرائ ــع ،أم ــا نـحــن فكنا
ً
ع ــودا مــن حزمة كبيرة ،أسهمنا
في إنجاح العمل ،وكل واحد منا
أدى دوره على أكمل وجه ،سواء
على صعيد الكلمات (د .حسان
الـشـنــاوي ومحمد الـحـصــان) أو
األداء (ع ـب ــدال ـك ــري ــم ع ـب ــدال ـق ــادر
ونبيل شعيل ومحمد البلوشي
وأحمد الحريبي وبشار الشطي
ومـطــرف المطرف وأالء الهندي
وح ـمــد ال ـق ـطــان) أو الـلـحــن (فهد
ال ـنــاصــر) وال ـتــوزيــع الموسيقي
(ربيع صيداوي) ،وكلمة حق ال بد
أن تقال أن الملحن فهد الناصر

ً
ً
وفريق العمل بذلوا جهدا جبارا
خالل  10أيام فقط».

االهـتـمــام بــاإلنـتــاج فـقــط ،أتمنى
لها كل التوفيق».
ً
وأخيرا بشر المسباح جمهوره
ب ـش ــأن ح ــال ـت ــه ال ـص ـح ـي ــة« :ك ـنــت
ً
أع ــان ــي آالم ـ ــا ف ــي مـنـطـقــة الظهر
(الــديـســك) ،لم أقــو على تحملها،
لكن بعد خضوعي للعملية من
قبل الطبيب المختص ،د .وليد
الحجي ،اآلن ولله الحمد حالتي
الصحية أصبحت أفضل بكثير
من السابق».
ي ـ ــذك ـ ــر أن الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــرب م ـح ـمــد
ال ـم ـس ـب ــاح ،شـ ـ ــارك ف ــي أوب ــري ــت
وط ـنــي ب ـع ـنــوان «ص ـبــاح يــا رمــز
ال ـ ــوط ـ ــن» ،ب ـت ـك ـل ـيــف م ــن الــوك ـيــل

المساعد لقطاع االذاع ــة بــوزارة
اإلع ـ ـ ــام ال ـش ـي ــخ ف ـه ــد ال ـم ـب ــارك،
وأدى ال ـم ـس ـبــاح ال ـم ـق ـطــع األول
(فن عاشوري) ،وشاركت في أداء
الـمـقـطــع ال ـثــانــي (ف ــن ســواحـلــي)
الفنانة فطومة ،والمقطع الثالث
(ف ـ ـ ــن الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــوة) ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـق ــدي ــر
ع ـب ــدال ـك ــري ــم عـ ـب ــدالـ ـق ــادر ،وه ــو
مــن كـلـمــات ال ـشــاعــر ال ـقــديــر بــدر
بورسلي والملحن الكبير أ نــور
عبدالله ،وتنفيذ عدنان عبدالله
وهندسة الصوت فهد الحداد.

حاجيه :تراجع اإلنتاج ينعكس على جودة المسلسالت

يدرس الفنان شهاب حاجيه
ً
عددا من العروض الدرامية ،كما
يستعد خالل الفترة المقبلة
للمشاركة في مسرحية الرعب
«حالة وفاة» ،مع نخبة من
النجوم.

هـيــا الشعيبي و س ـعــاد العلي،
بــاالش ـتــراك م ــع :سـمـيــرة عــابــد،
نــورة العميري ،إيمان الفيصل
وسارة اليوسف.
وت ـت ـن ــاول ال ـم ـســرح ـيــة روح
الــوالــدة الـمـتــوفــاة الـتــي تقتحم
حـيــاة بـنــاتـهــا ،فـتـطــاردهــن ،في
م ـح ــاول ــة م ـن ـهــا لـجـمـعـهــن ول ـ ِّـم
شملهن في بيت أبيهن.
وفي هذا الصدد ،أعربت هيا
عــن سـعــادتـهــا بـلـقــاء الجمهور
السعودي ،وقالت إنها متحمسة
ل ـل ـق ــاء ج ـم ـه ــوره ــا بــال ـم ـم ـل ـكــة،
وس ـع ـي ــدة ب ـم ـشــاركــة «زم ــائ ــي
هذا العمل ،وأتطلع لترك بصمة،
وإدخــال البهجة والسرور على
كل َمن يحضر العرض».
وت ـل ــك ل ـي ـســت الـ ـم ــرة األولـ ــى
التي تلتقي فيها هيا الجمهور
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ح ـ ـيـ ــث س ـ ـبـ ــق أن
شاركت في أعمال مسرحية عدة
بمختلف أنحاء المملكة.

ً
المسباح متوسطا شعيل والشطي والهندي والحريبي في أوبريت «نحن لها»

●

محمد جمعة

اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان شـ ـه ــاب
حــاجـيــه ،أن يثبت و ُج ــوده في
مختلف األدوار التي أسندت له،
سواء الكوميدية أو التراجيدية،
وأجاد أيضا في أدوار الشر.
ُ
وي ـ ـعـ ــد شـ ـه ــاب مـ ــن ال ـقــائــل
الذين تركوا بصمة في مجاالت
عـ ــدة بــال ـم ـســرح وال ـت ـل ـفــزيــون،
وأيضا السينما ،وآخر أعماله
في الفن السابع كانت «الجولة
األخيرة».
ويـ ـسـ ـتـ ـع ــد ح ــاجـ ـي ــه ح ــال ـي ــا
لعمل مسرحي جديد بعنوان
«حــالــة وف ــاة» ،بمشاركة نخبة
مــن النجوم ،فضال عــن قراء ته
ع ــددا مــن الـنـصــوص ،الختيار
ما يناسبه حول نشاطه الفني.
وأع ــرب شهاب لـ «الجريدة»،
عن أسفه ،بسبب حالة الركود
التي تشهدها الساحة الفنية
بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ــراجـ ــع
اإلنتاج الدرامي ،وقال إن «هناك
حالة من الخمول أسبابها غير
واضحة ،ربما بسبب األوضاع

المنتجون على مسلسالت أقل
عددا ،وبجودة أكبر ،بما يصب
في مصلحة المشاهد».
وكشف شهاب عن مشاركته
في مسرحية العرب (حالة وفاة)،
ال ـم ـقــرر عــرضـهــا قــري ـبــا ،وق ــال:
«نباشر حاليا بروفات مسرحية
(حــالــة وفـ ــاة) ،وه ــي مــن تأليف
عبداللطيف الياقوت ،وإخــراج
مـ ـحـ ـم ــد ف ـ ــاي ـ ــق ،وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر
عــرضـهــا خ ــال الـفـتــرة المقبلة
على مسرح مجمع ديسكفري».

حالة وفاة
شهاب حاجيه
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـمـ ـت ــوت ــرة ال ـت ــي
تشهدها المنطقة».

ركود
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :رغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـت ــأثـ ـي ــر
السلبي لهذا التراجع على عدد
األعمال التي تخرج للجمهور،
واخـتــزال الموسم الــدرامــي في

في مشهد من مسرحية «جنوب إفريقيا»

ال ــرم ـض ــان ــي فـ ـق ــط ،ف ـ ــإن أغ ـلــب
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـصـ ـ َّـور
حاليا قــرر منتجوها عرضها
فـ ـ ــي رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ،ع ـ ـكـ ــس ال ـ ـعـ ــام
ال ـمــاضــي ،عـنــدمــا كــانــت هناك
ُ
أعمال تعرض في عطلة الربيع،
وأخرى في رمضان».
وتابع« :غير أن من إيجابيات
هـ ـ ـ ـ ــذا ا لـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ــود ،أن ي ـش ـت ـغ ــل

وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه «يـ ـ ـش ـ ــارك فــي
ب ـطــولــة ال ـم ـســرح ـيــة نـخـبــة من
النجوم ،منهم :باسمة حمادة،
أحمد إيراج ،شهاب حاجيه ،نور
الغندور وآخرون».
وبـ َّـيــن أن أح ــداث المسرحية
تــدور في أجــواء من الرعب ذي
اللمسة الكوميدية حول واقعة
قـتــل تصبح حــديــث ال ـبــاد من
إع ــام رسـمــي ومــواقــع تواصل
اجتماعي.
وت ــوقـ ـفـ ـن ــا مـ ــع شـ ـه ــاب عـنــد
َّ
المميز،
ح ـضــوره السينمائي
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ف ـي ـل ــم
«ال ـجــولــة األخ ـي ــرة» ،حـيــث قــال:
«شــاركــت فــي سبعة أف ــام ،وال
أجامل عندما أقول إن (الجولة
األخيرة) َّ
مميز من حيث الفكرة
واإلنـتــاج واألسـمــاء المشاركة،
ولـعـلـنــا نـتـفــق جميعا عـلــى أن
الجمهور فقد الثقة في الفيلم
الكويتي ،بسبب ُ بعض األعمال
الضعيفة التي قدمت من قبل،
وال ـم ـق ـص ــود بــال ـض ـع ـي ـفــة هـنــا
إنتاجيا ،وبالتالي تلك األعمال
ك ــان ــت ب ـم ـنــزلــة إسـ ـ ــاء ة للفيلم
الكويتي ،وهذا واقع ال ننكره».
ُيـ ـ ــذكـ ـ ــر أن فـ ـيـ ـل ــم «ال ـ ـجـ ــولـ ــة
األخـيــرة» مــن بطولة الفنانين:
عبدالله الطليحي ،نرمين ماهر،
شهاب حاجيه ،سليمان عيد،
ش ــوق ،عبدالمحسن الـقـفــاص،
مـ ـن ــال الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،عـ ـب ــداإلم ــام
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــون ـ ــان،
وم ــن إخـ ــراج عـمــار الـمــوســوي،
وإشراف عام محمد الموسوي،
وتأليف خليفة الفيلكاوي.

كندة علوش تنضم إلى قائمة الغائبين عن دراما رمضان المقبل
فيلم «األصليين» آخر مشاركاتها السينمائية مع ماجد الكدواني
تـ ـغـ ـي ــب الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـس ــوري ــة
كندة علوش عن المشاركة في
ماراثون رمضان المقبل ،للعام
الثاني على التوالي ،لتنضم إلى
قائمة الخارجين عــن السباق،
وأبرزهم :أحمد السقا ،ويوسف
ال ـشــريــف ،ومـحـمــد ع ــادل إم ــام،
وأحمد رزق ،ودينا سمير غانم.
وحـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء
موقفها ،بعدم حجز مقاعدها
في السباق الرمضانى المقبل،
رغم أنها من الوجوه األساسية
فــي كــل ع ــام ،واع ـتــاد الجمهور

على وجودها ،بعد النجاحات
الكبيرة التي حققوها في العام
الماضي.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــوش إن ـ ـه ـ ــا «ل ــن
تشارك في الموسم الرمضاني
المقبل ،حيث كان هناك مشروع
مـحـتـمــل ،ل ـكــن ل ــم ي ـتــم االت ـف ــاق
عـلـيــه» .وأضــافــت أنـهــا «صــارت
خارج الموسم ،إال إذا ظهر عمل
مناسب في الفترة المقبلة».
وكانت آخــر مشاركات كندة
الرمضانية في عــام  ،2016من
خـ ــال مـسـلـســل «أف ـ ـ ــراح الـقـبــة»

للمخرج محمد ياسين .وعلى
الصعيد ذاتــه ،نفت مشاركتها
فــي فيلم «الـبــدلــة» للفنان تامر
ح ـس ـنــي ،قــائ ـلــة إن ـهــا ال تـعــرف
شـ ـيـ ـئ ــا عـ ـ ــن فـ ـيـ ـل ــم «ال ـ ـ ـبـ ـ ــدلـ ـ ــة»،
موضحة أنها لم تتلق ترشيحا
لهذا الفيلم من األساس.
ُي ــذك ــر أن آخـ ــر أعـ ـم ــال كـنــدة
علوش كانت فيلم «األصليين»،
الـ ــذي ج ـ َّـس ــدت فـيــه دور زوج ــة
ماجد الكدواني ،وهو من تأليف
أحـ ـم ــد م ـ ـ ــراد ،وإخـ ـ ـ ــراج م ـ ــروان
حامد.

كندة علوش

خبريات
الهارمونيكا زامفيير
ُعازف ً ً
يحيي حفال خيريا بالقاهرة

ُيحيي عازف الهارمونيكا
العالمي جورج زامفيير ،في
 19يناير ،الحفل الذي تنظمه
الجمعية الدولية ألورام
الثدي والنساء.
ومن المقرر أن ُيقام الحفل
بأحد الفنادق الكبرى في
العاشرة مساء ،وسيقدم
زامفيير خالله باقة من أشهر
أعماله ،ومنها «الراعي».
ُيذكر أن زامفيير ( 76عاما)،
ُ
لقب بـ«ملك الهارمونيكا» ،كما
أنه حاز  120اسطوانة ذهبية
وبالتينية في الموسيقى،
وبيع من ألبوماته أكثر من
 40مليون نسخة.
واشتهر زامفيير حين
اكتشف من قبل عازف األورغ
والمنتج وخبير الموسيقى
االثنية السويسري مارسيل
سيلير ،والذي قام بأبحاث
واسعة حول الموسيقى
الفلكلورية الرومانية في
الستينيات.
وقدم زامفيير من خالل
اإلعالنات التلفزيونية ،حيث
عرف باسم «زامفيير ...ملك
الفلوت» ،حيث أعاد تقديم
الفلوت القديم إلى الجمهور
المعاصر ،وأعاد إحياءه من
جديد.

اإلماراتية سمر تتراجع عن
اعتزالها بـ «أبوس األرض»

عادت المطربة اإلماراتية
سمر عن قرار اعتزالها ،الذي
اتخذته قبل عشر سنوات،
بأغنية تحمل اسم «أبوس
األرض» ،من كلمات علي
العمري ،وألحان وتوزيع
عادل إبراهيم.
قالت سمر« :ابتعدت في
عام  ،2009وكان زواجي هو
السبب الرئيسي لالعتزال،
َّ
فضلت بعد زواجي أن أتفرغ
ِّ
لزوجي ،وأن أشكل معه أسرة
منظمة نهتم بها إلى حد
كبير ،ونمنحها كل وقتنا،
فوجدت من الصعب جدا
التوفيق بين والسفر والعمل
في الطب وتأسيس األسرة
والفن ،فقررت االبتعاد عن
الفن» .وعن جديدها بعد
أغنية «أبوس األرض» ،أضافت
الفنانة صاحبة الصوت
الخليجي الرائع« :اآلن لدي
ثالث أغنيات ،إحداها تحمل
اسم (ضيعت مستقبلي) مع
الفنان فايز السعيد ،وأخطط
أيضا إلطالق عدة أغنيات
سنغل على التوالي».

سيد رجب« :أبوالعروسة»
يحارب التفكك األسري

أعرب الفنان سيد رجب
عن سعادته بالمشاركة في
مسلسل «أبوالعروسة» ،الذي
ً
ُيعرض حاليا على قناة
ِّ
يجسد شخصية
 ،dmcحيث
«عبدالحميد» ،مواطن ينتمي
إلى الطبقة المتوسطة،
ويعول أسرة مكونة من 6
أفراد.
وتحدث رجب عن أسباب
موافقته على المسلسل،
ً
قائال« :العمل ُيعيد قيمة
األسرة المصرية لمكانتها
المعروفة ،من خالل مواجهة
التفكك األسري الذي يعانيه
المجتمع ،إلى جانب إحياء
فكرة ُّ
تجمع األسرة الواحدة
ً
حول مسلسل يحمل قيما
سامية ،لتعليمها للنشء
الجديد .وأشار إلى أنه لم
يتابع ردود فعل الجمهور
حول المسلسل ،بسبب
انشغاله بتصوير أحداثه:
«نكثف ساعات التصوير في
الفترة الحالية ،خصوصا أن
َّ
يتكون من 60
(أبوالعروسة)
حلقةُ ،
ويعد السابقة األولى
لي في الحلقات الطويلة
الممتدة ،لكني وجدت
التجربة ممتعة وجديدة،
ال سيما أن كواليس العمل
تمتزج بروح الفكاهة».

ةديرجلا
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دوليات

إيران :الجيش جاهز لـ«القمع» ...والموالون يغرقون الشوارع

● روحاني يغيب عن تظاهرات دعم النظام ● «الداخلية» تخالف تقدير «الحرس» للمحتجين
● واشنطن ال تدعو إلى ثورة بل إلى تغيير سلوك النظام ...وتهدد بعقوبات جديدة
طهران  -ةديرجلا.

ّلوح الجيش اإليراني بالمشاركة
في قمع الحركة االحتجاجية،
التي تجتاح عدة مدن منذ
الخميس قبل الماضي ،بينما نزل
موالون للنظام لليوم الثاني إلى
الشوارع ،على أن ينظموا اليوم
بعد صالة الجمعة تظاهرات
ضخمة في محاولة إلغراق
الطرقات ،وخنق التظاهرات
االحتجاجية.

مع دخول حركة االحتجاجات،
ال ـت ــي ت ـج ـتــاح عـ ــدة مـ ــدن إيــران ـيــة
أس ـبــوع ـهــا ال ـث ــان ــي ،أم ـ ــس ،تــوعــد
قائد الجيش عبدالرحيم موسوي
باستخدام القوة العسكرية إلخماد
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ضــد
الـنـظــام إذا ل ــزم األم ــر ،وذل ــك غــداة
إعـ ــان ال ـح ــرس ال ـث ــوري ان ـت ـشــاره
في  3محافظات تشهد اضطرابات
لمساعدة الشرطة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــوسـ ـ ــوي أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ــي
تـصــريـحــات" :إن ـنــا نطمئنكم بــأن
رف ــاقـ ـك ــم ف ــي ج ـي ــش ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية سيكونون على استعداد
لـمــواجـهــة مــن غ ــرر بـهــم الشيطان
األك ـب ــر" ف ــي إش ـ ــارة إل ــى ال ــوالي ــات
المتحدة.

ح ـ ــث رض ـ ـ ــا بـ ـهـ ـل ــوي ن ـجــل
ش ـ ـ ــاه إي ـ ـ ـ ـ ــران الـ ـ ــراحـ ـ ــل إدارة
الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب على
تشجيع شركات التكنولوجيا
األميركية على توفير خدمات
اتـ ـص ــاالت لــإيــران ـي ـيــن الــذيــن
ي ـح ـت ـجــون ض ــد ح ـكــام ـهــم من
رجال الدين.
وق ـ ـ ـ ــال بـ ـهـ ـل ــوي إن ـ ـ ــه ي ــري ــد
ل ـ ــإي ـ ــرانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن أن «يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرروا
مـصـيــرهــم ب ــإرادت ـه ــم ال ـح ــرة»،
داع ـيــا العسكريين فــي بــاده
للتمرد على النظام.
وأش ـ ـ ــاد ب ـت ــرام ــب وأع ـض ــاء
حكومته لدعمهم المحتجين
اإليرانيين ،لكنه انتقد حظره
س ـفــر م ـع ـظــم اإلي ــران ـي ـي ــن إلــى
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،واص ـفــا

ماكرون يشترط «احترام
الحريات» لزيارة إيران

ً
ً
إيرانيون موالون لخامنئي يحرقون علما أميركيا
وآخر اسرائيليا في مشهد أمس (اي بي أيه)
وينتمي المتظاهرون الموالون
المشاركون فــي التظاهرات ،التي
تنظمها السلطات للتيار المتشدد
أو للتيار الموالي لخامنئي ،الذي
كان على عالقة سيئة بروحاني ولم
ً
يمنحه موعدا للقائه منذ انتخابه
لوالية ثانية .ويعد أنصار النظام
ل ـت ـظــاهــرات مـلـيــونـيــة ال ـي ــوم بعد
صالة الجمعة في محاولة إلغراق
الشوارع بالمتظاهرين.
وبث التلفزيون الرسمي مشاهد
لتجمعات مؤيدة للنظام في مدن
أصفهان ومشهد وارومـيــة وبابل
وأردب ـ ـيـ ــل .وع ـل ــت ه ـت ــاف ــات "نـحــن
ً
جميعا خلف المرشد" األعلى علي
خامنئي.
وه ـت ــف ال ـم ـت ـظــاهــرون "ال ـم ــوت
ألمـ ـي ــرك ــا" و"ال ـ ـم ـ ــوت إلس ــرائـ ـي ــل"
و"الموت للمنافقين" وهي التسمية
التي تطلقها السلطات على منظمة
"مـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــدي خـ ـ ـل ـ ــق" الـ ـمـ ـع ــارض ــة
المحظورة.

نجل الشاه يدعو إلى توفير اتصاالت للمحتجين
ذل ــك بــأنــه «يــدعــو للسخرية».
وأض ــاف أنــه ينبغي اتخاذ
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات ل ـ ـض ـ ـمـ ــان وص ـ ـ ــول
اإليرانيين إلى وسائل االتصال
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
ال ـتــي يـسـتـخــدمــونـهــا لـتـبــادل
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــوه ـ ــات وال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل
ال ـ ـتـ ــي تـ ــوثـ ــق االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
واالشتباكات مع قوات األمن.
ويـعـيــش بـهـلــوي ف ــي المنفى
م ـنــذ ن ـحــو أربـ ـع ــة ع ـق ــود بعد
اإلطــاحــة بــوالــده ال ـشــاه ،الــذي
ك ـ ــان م ــدع ــوم ــا مـ ــن الـ ــواليـ ــات
المتحدة ،في الثورة اإلسالمية
عام .1979
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـش ــرذم ــة ،إذ ال
يوجد زعيم واضح معترف به

رضا بهلوي

لـهــا .لكن بعض المتظاهرين
رددوا ف ـ ــي األ يـ ـ ـ ـ ــام األ خ ـ ـيـ ــرة
هـتــافــات مــؤيــدة لـلـشــاه رضــا،
جد بهلوي.

و تـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرات آالف
االش ـ ـخـ ــاص ،أمـ ــس األول ،ف ــي 20
ً
مدينة في المحافظات دعما للنظام
ودانوا أعمال العنف.

الداخلية
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــدر وزي ـ ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـب ــدال ــرض ــا رح ـمــانــي
ف ـ ـ ـض ـ ـ ـلـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ـيـ ـ ــن
باالحتجاجات بـ  42ألف شخص.
ً
وج ــاء الــرقــم مخالفا لتقدير قائد
"ال ـ ـحـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري" ،م ـح ـمــد عـلــي
ً
جـعـفــري الـ ــذي رأى أن ـهــم  15ألـفــا
بجميع أنحاء البالد.
وأضاف الوزير":فليلعم الرئيس
األميركي أن الشعب اإليراني ارتوى
من الحرية عــام  1979وسيحافظ
عليها بقوة".
وقالت الداخلية ،إنه "تم القضاء
على جماعة إرهابية مسلحة دخلت
ً
البالد أخيرا لتنفيذ عمليات تفجير
وقـ ـت ــل ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن ف ــي مـنـطـقــة
ُ
بيرانشهر خالل مواجهات اعتقل
فيها أحــد عـنــاصــرهــا" .وك ــان قتل
أمــس  3عناصر أمنية إيرانية في
بيرانشهر.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري،
أم ــس األول" ،انـتـهــاء الـفـتـنــة" بعد
ح ــوال ــي أسـ ـب ــوع م ــن ال ـت ـظــاهــرات
االحتجاجية ،التي أدت إلى مقتل
 23معظمهم مــن ا لـمــد نـيـيــن ،غير
أن شيرين عبادي الحائزة جائزة
نوبل للسالم حثت في تصريحات
لها الشعب اإليراني على العصيان
الـمــدنــي ومــواص ـلــة االحـتـجــاجــات
الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل أج ـ ـ ــرأ ت ـح ــد ل ــزع ـم ــاء
إيــران منذ االضطرابات المطالبة
باإلصالح عام .2009

تهديد وشكوى
وبينما قالت وزارة الخارجية
األمـيــركـيــة ،إنـهــا ال تــدعــم حصول
ثورة في إيران بل تدعو إلى تغيير
النظام سياساته الخارجية ،هددت

دمشق :سبب التظاهرات ...القدس
هــاجــم نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن
فــي الحكومة السورية الموالية لنظام الرئيس
السوري بشار األسد ،التظاهرات التي تشهدها
إيــران ،قائال إنها «أعمال شغب» تدعمها أميركا
وإســرائـيــل وق ــوى أخ ــرى بالمنطقة ،رابـطــا بين
االحتجاجات و»إعالن مجلس الشورى اإلسالمي
اإليــرانــي القدس عاصمة موحدة أبدية للشعب
الفلسطيني» وفقا لوكالة األنباء السورية.
الواليات المتحدة بفرض عقوبات
جديدة على طهران ،وقال مسؤول
كـبـيــر ف ــي إدارة الــرئ ـيــس دونــالــد
ترامب ،إن "البيت األبيض" يعتزم
ف ــرض ع ـقــوبــات عـلــى عـنــاصــر في
النظام أو مؤيدين لــه" ،متورطين
في قمع التظاهرات االحتجاجية".
وذكـ ـ ــر الـ ـمـ ـس ــؤول ،الـ ـ ــذي طـلــب
ع ـ ــدم ذك ـ ــر اسـ ـم ــه" :ن ـن ـظ ــر ف ــي كــل
ً
االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت" ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن
سلطات الرئيس ترامب تسمح له
باستهداف منظمات أو أشخاص
مـ ـت ــورطـ ـي ــن ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك ح ـق ــوق
اإلنسان.
وتــزامــن التهديد األمـيــركــي مع
ات ـهــام ط ـهــران فــي األم ــم المتحدة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــالـتــدخــل في
ش ــؤون ـه ــا ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـع ــد تــأكـيــد
تــرامــب دعـمــه لــاحـتـجــاجــات ضد
الحكومة.
وقال المندوب اإليراني في األمم
المتحدة غــام علي خــوشــرو ،في
رســالــة إلــى مجلس األم ــن الــدولــي
واألم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة
أنطونيو غوتيريس ،أمس األول ،إن
"اإلدارة األميركية زادت خالل األيام
األخيرة من تدخالتها الفاضحة في
الـشــؤون الداخلية إلي ــران بذريعة
تقديم دعم لتظاهرات متفرقة".
واتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم خ ـ ـ ــوش ـ ـ ــرو واشـ ـنـ ـط ــن
بانتهاك القانون الدولي ومبادئ
مـ ـيـ ـث ــاق األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ودع ـ ــا

وأعرب المقداد ،الذي تحصل بالده على دعم
كبير مــن النظام اإليــرانــي منذ سـنــوات ،عــن ثقة
دمشق بـ «قــدرة القيادة اإليرانية وشعبها على
إفشال المؤامرة األميركية الصهيونية ومتابعة
الدور اإليراني البارز في نصرة القضايا العادلة
ً
للشعوب» ،محمال «أميركا وإسرائيل وأدواتهما
في المنطقة» مسؤولية التظاهرات.

إل ــى إدان ـ ــة ت ـصــري ـحــات واشـنـطــن
المحرضة على القيام بأعمال مخلة
للنظام في بالده.
و قـ ـ ـ ــال ،إن "وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
ً
األميركية ذهبت بعيدا بإقرارها
ب ـ ــأن ال ـح ـك ــوم ــة األم ـي ــرك ـي ــة تــريــد
ت ـش ـج ـيــع ال ـم ـح ـت ـج ـيــن فـ ــي إي ـ ــران
عـلــى تـغـيـيــر حـكــومـتـهــم ،معترفة
بأن الواليات المتحدة تعمل على
التدخل في الشؤون الداخلية إليران
عبر موقعي فيسبوك وتويتر".
وت ــاب ــع ال ـم ـنــدوب اإلي ــران ــي في
رسالته ،أن ما يشهده العديد من
مدن إيران من احتجاجات شعبية
تخلل بعضها أعمال عنف دموية،
إنما هي تحركات محدودة تديرها
من الخارج أطراف "معادية للثورة"،
ً
مشددا على أن "حق التظاهر ينص
عليه ويكفله الدستور اإليراني".
وكان ترامب وعد في "تغريدة"،
الشعب اإليراني بتوفير الدعم له:
"عندما يحين الوقت".

موسكو وأنقرة
من جهة ثانية ،حذرت موسكو
واشنطن من التدخل في "الشؤون
الداخلية" إليران بعد أن وعد ترامب
بمساعدة اإليرانيين على "استعادة
زمام الحكم".
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ــروس ــي سـيــرغــي ري ــاب ـك ــوف ،في

التغيير في إيران لن يأتي بسلمية وال في القريب العاجل
كتبت صحيفة «ذي أتالنتيك» األميركية المرموقة
ً
تقريرا عن األحداث في إيران ،أعده كريم سادغادبور،
وهو باحث في مؤسسة كارنيغي ،وأستاذ مساعد في
جامعة جورج تاون ،يؤكد فيه أن التغيير في إيران لن
يأتي بسهولة وال بسلمية وليس في القريب العاجل.
وي ـقــول الـتـقــريــر إن «ال ـحــركــات االحـتـجــاجـيــة في
الشرق األوسط تواجه عقبات قمعية هائلة ،أما في
إيران ،فهذه العقبات في طريق التغيير ،تتميز بمشقة
وقـســوة تـفــوق مــا تشهده بــاقــي دول منطقة الشرق
األوسط ،إلى حد يكاد يحبط العزائم».
ويـضـيــف أن ــه «بـيـنـمــا يـحـكـ ُـم مـعـظــم دول الـشــرق
األوسط قادة مستبدون علمانيون ،ينصب تركيزهم
على مواجهة وقمع المعارضة اإلسالمية في المقام
األول ،فإن ما يحدث في إيران صورة مقلوبة ،بحيث
ً
ً
ً
نـجـ ُـد نـظــامــا إســام ـيــا اس ـت ـبــداديــا ،يــركــز عـلــى قمع
المعارضة العلمانية .وهذه الديناميكية ،التي يتقابل
فيها مــن جـهــة ،مــواطـنــون غير مسلحين ومــن دون
قـيــادات تتزعم حراكهم ومــن غير تنظيم ويـقــودون
حــراكـهــم مــن أجــل الـكــرامــة االقـتـصــاديــة والـتـعــدديــة،
وعلى الجهة األخــرى نظام ثيوقراطي بالغ القسوة
م ـحــاط بـعـنــاصــر مـسـلـحــة ج ـيــدة الـتـنـظـيــم حــاضــرة
للقتال والموت ،من المستبعد أن ُيكتب لها النجاح».

دور الهواتف الذكية
وي ـقــول الـكــاتــب« :م ــن بـيــن ع ـشــرات الـعــوامــل التي
تميز احتجاجات اليوم ،عن نظيرتها في عام ،2009

إيران تنسحب جزئيًا من
سورية لقمع االحتجاجات

أفادت مصادر خاصة لـ"العربية.
نت" بأن إيران سحبت قسما من
قوات "الحرس الثوري" املنتشرة
في سورية ،وأعادتها إلى البالد
للمشاركة في قمع االحتجاجات
املتواصلة التي دخلت يومها
الثامن أمس.
وأكدت املصادر أن "الحرس" طلب
من السفارة اإليرانية في دمشق
ترتيب عودة جميع القوات التي لم
يعد لوجودها ضرورة إلى طهران
فورًا ،نظرًا الستمرار االحتجاجات
في أنحاء مختلفة من إيران.
وكانت مصادر خاصة من داخل
األهواز ذات الكثافة العربية
بإيران ،كشفت أن طهران جلبت
عناصر من ميليشيات "الحشد
الشعبي" العراقية املوالية لها
ونشرتها في املنطقة لقمع
املحتجني.

تظاهرات ليلية
ونـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت صـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــات م ـ ــؤي ـ ــدة
للمحتجين عـشــرات الفيديوهات
الموثقة عن تظاهرات ليل األربعاء
ال ـخ ـم ـيــس ف ــي عـ ــدة م ـن ــاط ــق ،لكن
الحـظــت "الـجــريــدة" أن التجمعات
خفت بشكل ملحوظ بعد انتشار
ال ـقــوى األمـنـيــة وال ـحــرس الـثــوري
والباسيج بلباس رسمي أو مدني
وتوقيفهم أي شخص بـقــوم بأي
حركة.
ولـ ـ ـ ـج ـ ـ ــأ ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرون إل ـ ــى
الـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة ،ح ـيــث
يـنــزلــون مــن سـيــاراتـهــم ويطلقون
الـ ـشـ ـع ــارات ويـ ـق ــوم ــون بـتـصــويــر
فيديو لتوثيقها قبل وصول قوات
األمن إليهم.
وامـتـنـعــت وكــالــة فــرانــس بــرس
عــن بــث أخ ـبــار عــن االحـتـجــاجــات
وسط أنباء عن ضغوط مارستها
الـسـلـطــات اإليــران ـيــة عـلــى وك ــاالت
األن ـ ـبـ ــاء ،ووصـ ـف ــت ال ــوض ــع بــأنــه
هادئ.
واكـ ـتـ ـف ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـج ـم ـعــات كـبـيــرة
مؤيدة للنظام صباح أمس ،رفعت
شـعــارات التأييد للمرشد األعلى
علي خامنئي .ولم تقم أي تظاهرة
برفع صور الرئيس حسن روحاني،
المحسوب على الوسطيين.

سلة أخبار

نجد عنصر الهاتف الذكي .في عام  ،2009كان أقل من
مليون إيراني يمتلكون مثل هذا الجهاز ،وعدد قليل
مــن خــارج طـهــران ،أمــا الـيــومُ ،فيعتقد أن  48مليون
إي ــران ــي ،وه ــو ع ــدد م ــذه ــل ،يـمـلـكــون ه ــوات ــف ذكـيــة،
وجميعهم م ــزودون بوسائل التواصل االجتماعي
وتطبيقات التواصلُ .
ويعتقد أن تطبيق تلغرام وحده
لديه  40مليون مستخدم ،وليس باستطاعة الحكومة
السيطرة عليه ،لكن ال أحد يضمن مع ذلك استمراره
في حــال إيقاف االتـصــاالت إذا حاولت طهران خنق
اإلنترنت».

التعتيم
ويرى أنه «بينما يدرك اإليرانيون ما يدور حولهم
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ل ــم ي ـكــن ل ــدى بـقـيــة ال ـعــالــم س ــوى فـكــرة
غامضة أو مشوهة عــن الـظــروف التي يعيش فيها
اإليرانيون .ومنذ عام  2009وحتى قبل ذلك ،تم ترهيب
الصحافيين المحترفين الذين يغطون األحــداث في
إي ــران ،ومــن تبقى مــن الصحافيين الـقــائــل ،أصبح
يشعر بالذعر ،ويخاف على سالمته الشخصية».

ظريف والصحافيون
ويشير الــى أنــه «فــي الوقت نفسه ،منح النظام
تــأشـيــرات الــدخــول وتسهيل الــزيــارة إلي ــران ،إلى
الصحافيين المعروفين بتقديمهم تغطية صحافية
مجاملة .وتميز عمل وزير الخارجية جواد ظريف

بفعالية كبيرة ،مــن حيث تسخيره الصحافيين
والمحللين والمسؤولين الغربيين ،و قــد أ حــدث
ذ لــك فـجــوة سمحت لجيل جيد مــن الصحافيين
ومحللي الرأي ،بعضهم يبحثون في الوقت نفسه
عن تعزيز حظوظهم في مجال األعمال في إيران
بتفادي إحراج السلطة من خالل كتابتهم ،وتجنب
كل ما من شأنه إغضابها ،من أجل الحفاظ على
امتيازاتهم».

القمع
ويضيف أنه «بينما أعرب البعض عن أملهم أن
ُ
جبر هذه االحتجاجات الحكومة اإليرانية على
ت ِ
األخذ في االعتبار المظالم الشعبية ومعالجتها،
فـقــد أث ـبــت ال ـتــاريــخ أن الـعـكــس ه ــو الـ ــذي يـحــدث
على األرجــح .من المتوقع أن نشهد في األسابيع
ً
واألش ـهــر الـقــادمــة مــزيــدا مــن القمع والـبـطــش من
النظام ،وقد بينت األيــام أن قــوات األمــن اإليرانية
تنمو وت ــزداد قــوة عندما ينعدم األم ــن ،وهــو ما
ي ــدف ــع ب ـعــض اإلي ــران ـي ـي ــن إل ــى ح ــد االع ـت ـق ــاد بــأن
الحرس الثوري اإليراني قد سمح عن قصد بتزايد
االحتجاجات كذريعة لتوسيع نطاق سلطته باسم
األمن القومي».
ويـ ـت ــاب ــع أن ـ ــه «ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـبـ ــدو س ـل ـط ــة خــام ـن ـئــي
والمحيطين به من قوات الحرس الثوري ،راسخة من
ً
على بعد آالف األميال ،فنحن نعرف أيضا من أحداث
الـتــاريــخ أن االسـتـقــرار االسـتـبــدادي ،يمكن أن يكون

مقابلة مــع وكــالــة تــاس الرسمية:
"ن ـحــذر واشـنـطــن مــن أي مـحــاولــة
ل ـل ـتــدخــل ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة
للجمهورية اإليرانية".
وأضـ ــاف أن ــه "رغ ــم ال ـم ـحــاوالت
ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــدة لـ ـتـ ـش ــوي ــه مـ ـ ــا يـ ـج ــري
ً
فـعــا فــي إيـ ــران ،أن ــا عـلــى ثـقــة بــأن
جارتنا وصديقتنا ،ستتغلب على
صعوباتها الحالية".
وانتقد دعوة السفيرة األميركية
لــدى األمــم المتحدة نيكي هايلي
لـعـقــد اج ـت ـمــاع ط ــارئ فــي مجلس
األمن لمناقشة أعمال العنف.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،كـ ــررت تــركـيــا
مــوقـفـهــا ال ــداع ــم لـلـنـظــام اإليــرانــي
أمس ،وحذرت أنقرة من محاوالت
أطراف خارجية التدخل في سياسة
طهران الداخلية قائلة ،إن مثل هذه
األفعال قد تؤدي لرد فعل عكسي.
وقــال إبراهيم كالين المتحدث
باسم الرئيس رجب طيب إردوغان،
إن ــه رغ ــم أن م ــن ح ــق الـمــواطـنـيــن
اإلي ــران ـي ـي ــن ال ـت ـظ ــاه ــر ،ف ـم ــن غـيــر
الـمـمـكــن ق ـبــول أف ـعــال تتسبب في
ً
وقـ ــوع خـســائــر أو تـلـحــق أضـ ــرارا
بالممتلكات.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون أنه لن يزور إيران حتى
يعود إليها الهدوء وتحترم
الحريات.
وشدد ماكرون ،الذي ما زال ينوي
زيارة ايران على الرغم من إلغاء
الزيارة التحضيرية التي كان من
املقرر أن يقوم بها لطهران اليوم
وزير الخارجية الفرنسي جان
ايف لودريان ،على وجوب "زيادة
الضغوط الدولية على إيران" من
دون "وقف املحادثات" ،محذرا من
أن لغة الخطابات الصادرة عن
بعض الدول بشأن طهران "تكاد
تدفعنا نحو حرب".

رفع الحجب اإليراني
عن «إنستغرام»

ذكرت وكالة "مهر" اإليرانية
أمس ،أن وزارة االتصاالت رفعت
الحجب عن تطبيق "انستغرام"،
مما قد يعني التأكيد على
استعادة الهدوء وتراجع
االحتجاجات.
وكانت السلطات أعلنت األحد
املاضي حجب تطبيقى "تليغرام"
و"انستغرام" خالل االحتجاجات
التي شهدتها البالد.
وفي وقت سابق اشترطت
الوزارة رفع ما وصفته
بـ"املحتوى اإلرهابي" إلعادة
"تليغرام".

نصرالله :مشكلة إيران
سببها إفالس بنوك
قال إنه يتقاضى  1300دوالر ويتبرع بـ ٥

ً
مـ ـج ــرد خ ـ ــراف ـ ــة ،ومـ ـث ــاال
على ذلك ،ما توصلت إليه وكالة
المخابرات المركزية األميركية في أغسطس
 ،1978بناء على تقييم موثوق أجرته مصالحها ،من
أن ُملك الشاه بهلوي في إيران ليس في وضع ثوري،
أجبر
أو حتى ما قبل الثورة ،وبعد خمسة أشهر فقط ِ
الشاه الذي كان يعاني سرطانا في مرحلة متقدمة
دون علم حتى أفراد عائلته ،على مغادرة السلطة دون
ً
الصحية
الـعــودة إليها مطلقا .لقد كانت األوض ــاع
لخامنئي مصدر تكهنات واسعة لسنوات ،لكنها ُح ّفتْ
بالتكتم المحكم باعتبارها من أسرار األمن القومي».
ً
وي ـخ ـتــم ال ـك ــات ــب ق ــائ ــا« :أن ـ ــا م ـت ـشــائــم م ــن حيث
المعلومات المتاحة ،لكن متفائل بسبب اإلرادة ،هذا
ما يميل الفيلسوف اإليطالي أنطونيو غرامشي إلى
قوله ،في إشــارة منه إلى ضــرورة التحلي بالواقعية
في التطرق إلى أحداث التاريخ .إن ألفين وخمسمائة
سنة مــن الـحـضــارة الـفــارسـيــة ،وق ــرن مــن الـكـفــاح من
أجل الديمقراطية ،يحمالن معهما األمل بشأن اإلرادة
اإليرانية التي ال يمكن كبحها ،على تغيير الوضع ،لكن
تاريخ الجمهورية اإلسالمية الممتد عبر أربعة عقود
من الوحشية ،يوحي لنا بأن التغيير لن يأتي بسهولة،
وال بطريقة سلمية ،وليس في القريب العاجل».

رأى األمين العام لحزب الله حسن نصرالله في مقابلة متلفزة
بثت أمس االول ،أن «المشكلة في إيران نجمت عن إفالس شركات
وم ـصــارف وقـضــايــا مالية وليست سياسية» ،وش ــدد على أن
«المشكلة ليست في داخل النظام الذي توحدت تياراته بشكل
كامل وليست مشكلة سياسية كما حصل عام  ،2009وما جرى
في إيــران يتم استيعابه بشكل جيد وال يقارن بما جــرى عام
.»2009
لـكــن نـصــرالـلــه ع ــاد لـيـقــول إن «ه ـنــاك ق ــوى سياسية دخلت
ّ
عـلــى خ ــط األزمـ ــة واس ـت ـغــلــت ال ـت ـظــاهــرات وأخــذت ـهــا بــاالتـجــاه
السياسي» ،واعتبر أن «حجم االحتجاجات ليس كبيرا وأن ما
ّ
ضخم الموضوع هو أعمال الشغب والتدخل الخارجي» ،ورأى أن
«الموضوع االقتصادي هو من أكبر التحديات التي تواجه إيران».
ورف ــض نـصــرالـلــه ال ــرد عـلــى س ــؤال ح ــول حـجــم الـمـســاعــدات
اإليرانية لـ «حزب الله» ،قائال« :ال تعليق .هذا من األسئلة التي
ال يوجد جواب عليها» .وكان نصرالله اعلن في ظهور اعالمي
متلفز قبل أشهر بــأن إي ــران تمول حــزب الله بالكامل وان كل
رواتب أعضاء الحزب تأتي من طهران ،لكن يبدو ان الشعارات
التي رفعها المتظاهرون االيرانيون ومنها «ال لغزة ال للبنان
روحــي فــداء إلي ــران» ،و«اخــرجــوا من سورية فكروا بنا» ،دفعت
نصرالله الى التزام الحذر.
وردا على ســؤال ،أكــد األمين العام لحزب الله أنــه يتقاضى
من الحزب «ما بين  1300و 1400دوالر أميركي ويحسم منها 5
دوالرات كتبرعات للمقاومة».
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«المركبات»
الستعادة
عنيفة
معارك
تخوض
األسد
قوات
ً

• النظام يواصل التوغل داخل إدلب ويسيطر على قرى جديدة • واشنطن تخرج  339عنصرا في «أمن الرقة»

خاض الجيش السوري الموالي
لنظام الرئيس بشار األسد
معارك عنيفة أمس ،الستعادة
قاعدته الوحيدة في الغوطة
الشرقية القريبة من دمشق،
بينما واصل توغله داخل
محافظة إدلب .وتعتبر معركة
الغوطة ومعركة إدلب آخر
معارك النظام قبل تمكنه من
تفكيك الوجود العسكري
للمعارضة كاملة.

موسكو تنفي تضرر
مقاتالت في حميميم
وتقر بمقتل جنديين

خاضت ق ــوات الجيش السوري
الموالية لنظام الرئيس بشار األسد
بعد استقدامها تعزيزات إلى أطراف
الغوطة الشرقية ،معارك عنيفة ضد
فصائل جهادية وإسالمية تمكنت
قبل أيام من حصار قاعدة للجيش
السوري قرب دمشق ،بينما واصلت
تــوغـلـهــا ف ــي مـحــافـظــة إدلـ ــب حيث
سيطرت على  6قرى جديدة.
وأشار المرصد السوري لحقوق
االنسان إلى "معارك عنيفة تخوضها
قــوات النظام عند ادارة المركبات،
قــاعــدتـهــا الـعـسـكــريــة الــوح ـيــدة في
ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة" بـعــدمــا تمكنت
ً
جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)
وفـصــائــل إســام ـيــة ،مــن حصارها
مطلع األسبوع.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـمـ ــرصـ ــد رامـ ـ ــي
عـبــدالــرحـمــن ،إن ال ـقــاعــدة الــواقـعــة
جنوب حرستا "هي الوحيدة حيث
ي ـحــاصــر مـقــاتـلــو ال ـف ـصــائــل ق ــوات
النظام في سورية ،ويوجد داخلها
ً
ً
 250عنصرا وضابطا على األقل".
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام
أم ــس ،بحسب الـمــرصــد "تـعــزيــزات
عسكرية مــن دمشق ومقاتلين من
الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة
لمساندتها في هجومها".
وأوردت صحيفة "الوطن" السورية
القريبة من دمشق أمس ،أن الجيش
"حشد قواته على مشارف حرستا،
وب ــدأ يعمل إلبـعــاد اإلرهابيين عن
إدارة المركبات".
وش ـن ــت "ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام"
ً
(النصرة سابقا) وفصائل إسالمية
ً
ً
يوم الجمعة الماضي هجوما انطالقا
مــن مدينة حرستا بــاتـجــاه مواقع
قوات النظام في محيطها وتمكنت
من التقدم وفصل إدارة المركبات عن
بقية مناطق سيطرة قــوات النظام
شرق دمشق.
وك ـث ـفــت ق ـ ــوات ال ـن ـظــام إثـ ــر ذلــك
قصفها على مــدن وبـلــدات الغوطة
ال ـش ــرق ـي ــة ،آخ ـ ــر م ـع ــاق ــل الـفـصــائــل
المعارضة قــرب دمـشــق ،مــا تسبب
بمقتل وإصابة العشرات.
وب ـح ـســب ع ـبــدالــرح ـمــن" ،ت ـهــدد
ه ـج ـمــات ال ـف ـصــائــل غـ ــرب حــرسـتــا
دم ـش ــق م ـب ــاش ــرة ،ويـنـتـقــم الـنـظــام
منها( )...عبر تصعيد القصف على
المدنيين".
ون ـفــى مـحـمــد ع ـل ــوش ،الـقـيــادي
ال ـ ـبـ ــارز ف ــي ج ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ــام ،أب ــرز
فـ ـص ــائ ــل الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،فــي
تصريحات لفرانس برس ،أن يكون
ً
تصعيد القصف مرتبطا بهجمات
ل ـل ـف ـص ــائ ــل ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـن ـظ ــام،
ً
موضحا أن األخـيــر "يحشد قواته
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مبان تعرضت لغارة في مسرابا بالغوطة الشرقية أمس األول (رويترز)
فتى يسير بين ركام
ٍ
ً
خصوصا على جبهاتنا منذ أكثر من
شهر لالعتداء على الغوطة".
وأحـصــى المرصد أمــس ارتـفــاع
حصيلة القتلى فــي ب ـلــدة مسرابا
ج ــراء غ ــارات روسـيــة ليل األرب ـعــاء ـ
ً
الخميس إلى  20مدنيا ،إضافة إلى
ستة آخرين في عربين جراء غارات
للنظام السوري ،وثالثة في بلدة بيت
ً
سوا في قصف مدفعي للنظام أيضا.
وتحاصر قــوات النظام الغوطة
الشرقية بشكل محكم منذ عام ،2013
مما ّ
تسبب بنقص هائل في المواد
الغذائية واألدوية في المنطقة التي
يقطنها نحو  400ألف شخص.
ً
وتـ ــم إج ـ ــاء  29مــري ـضــا بحالة
ح ــرج ــة م ــن الـمـنـطـقــة ع ـلــى دف ـعــات
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي م ـقــابــل إفـ ــراج
الفصائل المقاتلة عــن عــدد مماثل
من األسرى كانوا محتجزين لديها.
وي ــأت ــي تـصـعـيــد ال ـق ـصــف على
الـغــوطــة الـشــرقـيــة رغ ــم أنـهــا إحــدى

ل ـل ـع ـب ــادي ب ـ ــ"االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات الـمـتـحـقـقــة
وحكمته في قيادة المعركة ضد عصابات
داعش اإلرهابية ،وأكد أنه مقتنع بعراق
موحد وأن تحل اإلشكاالت بين المركز
واإلقـلـيــم ضـمــن الــدس ـتــور ،ال ــذي صـ ّـوت
ً
عليه الجميع" ،وفقا لما ورد في البيان.
وك ــان الــوفــد الـمـشـتــرك قــد أص ــدر في
ً
وق ــت ســابــق بـيــانــا بـشــأن اجـتـمــاعــه مع
الـ ـعـ ـب ــادي ،ج ـ ــاء فـ ـي ــه" :ط ــال ـب ـن ــا ال ـس ـيــد
العبادي بوضع حد لمعاناة المواطنين
ك ـجــزء م ــن م ـهــامــه وم ـســؤول ـيــاتــه تـجــاه
مواطني كردستان".
وأض ــاف الـبـيــان ،أن "السيد العبادي
تعهد بصرف رواتب موظفي اإلقليم بعد
إجراء التدقيق الالزم ،إضافة إلى صرف
الـمـسـتـحـقــات ال ـمــال ـيــة ل ـل ـفــاح ـيــن ،كما
أبــدى اسـتـعــداده لتقديم الــدعــم مــن أجل
تحقيق بقية المطالب ،وفي هذا اإلطار
طالب جميع القوى السياسية بالتعاون،
ً
متعهدا كذلك بــإدارة المناطق المتنازع
عليها بشكل مشترك".
وأشار الوفد إلى أن لجنة من الحكومة
الـعــراقـيــة س ـتــزور اإلقـلـيــم لـلـتــدقـيــق في

مناطق اتفاق خفض التوتر ،الذي
تم التوصل إليه في مايو بأستانا،
بــرعــايــة روس ـي ــا وإي ـ ـ ــران ،حليفتي
دمشق ،وتركيا الداعمة للمعارضة.

تخريج
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أعـلـنــت وزارة
الخارحية االميركية على صفحتها
الناطقة بالعربية فــي "تــويـتــر" عن
ً
تـخـ ّـريــج  339شــابــا مــن ق ــوى األمــن
الداخلي في الرقة ،مؤكدة أن "قوى
األمـ ــن الــداخ ـلــي ف ــي ال ــرق ــة تــواصــل
ب ــرام ــج ال ـت ــدري ــب م ــن أج ــل تحقيق
االسـتـقــرار فــي المنطقة" .وتسيطر
ق ــوات "قـســد" وعـمــادهــا مــن األك ــراد
على عاصمة داعــش السابقة منذ
تحريرها.

مقتل جنديين
وم ـ ــع ش ــروع ـه ــا ف ــي ال ـتــأس ـيــس
ل ــوج ــود دائـ ــم ف ــي ق ــاع ــدة حميميم

الجوية وطرطوس البحرية ،أعلنت
وزارة ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة ،أمـ ــس ،أن
مقتل جنديين من قواتها في هجوم
بقذائف الهاون نفذته فصائل سورية
مسلحة ليلة رأس السنة ،لكنها نفت
مـعـلــومــات نـشــرتـهــا وس ــائ ــل إع ــام
روسـيــة عــن مـصــادر عسكرية تفيد
بتدمير سبع طائرات.
وقــالــت وزارة ال ــدف ــاع ،فــي بيان،
"مــع حـلــول الـظــام تعرضت قاعدة
حميميم الـجــويــة لقصف مفاجئ
بالهاون قامت به مجموعة مسلحة
م ـت ـن ـق ـل ــة .ن ـت ـي ـج ــة الـ ـقـ ـص ــف ق ـتــل
عسكريان اثنان" ،مؤكدة أن "القوات
الجوية جاهزة للقتال ومستمرة في
تنفيذ كل المهام المخطط لها".
وأكدت وزارة الدفاع ،أن"أجهزة
األم ــن ال ـســوريــة تـجــري عمليات
ب ـ ـحـ ــث وتـ ـصـ ـفـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ـل ـح ـيــن
الـ ـمـ ـت ــورطـ ـي ــن ب ــالـ ـهـ ـج ــوم ع ـلــى
ال ـم ـط ــار" ،م ـش ــددة ع ـلــى أن ــه "تــم

رواتب موظفي وزراتي التعليم والصحة.
وكان القيادي في الجماعة اإلسالمية
ال ـكــردس ـتــان ـيــة شـ ــوان راب ـ ــر ،ق ــد ذك ــر أن
ً
ً
ً
ً
"وف ـ ــدا سـيــاسـيــا ك ــردي ــا مـشـتــركــا يضم
ح ــرك ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر (غ ـ ـ ـ ـ ــوران) وال ـج ـم ــاع ــة
اإلسالمية الكردستانية وتحالف العدالة
والديمقراطية بقيادة برهم صالح توجه
إلى بغداد".
فــي ال ـس ـيــاق ،رد الـمـتـحــدث الــرسـمــي
لـحـكــومــة إقـلـيــم كــردس ـتــان سفين دزي،
على التصريحات األخيرة للعبادي بشأن
ً
مبيعات نفط اإلقليم ،مــؤكــدا أن األرقــام
التي ذكرها "غير دقيقة".
وقال دزي" :إننا نعتقد بأن الجلوس
عـلــى الـطــاولــة وإجـ ــراء ح ــوار ج ــدي ،هو
السبيل الصحيح لــو ضــع ا لـحـلــول لكل
المشاكل ،وليست التصريحات اإلعالمية،
التي تواصلت قرابة ثالثة أشهر ولم تجد
ً
عمليا أي فائدة".
وكــان العبادي قد كشف أمــس األول،
أن قيمة صـ ــادرات إقـلـيــم كــردسـتــان من
الـنـفــط خ ــال األش ـهــر الـثــاثــة الماضية
ً
بلغت تريليوني دينار ،مضيفا أن اإلقليم

يحصل على أكـثــر مــن  80فــي المئة من
قيمة رواتب موظفيه من عوائد النفط.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أكـ ـ ــدت ال ـن ــائ ـب ــة عـ ــن كـتـلــة
الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق
ال ـجــاف ،أم ــس ،أن ال ـقــوى الكردستانية
سجلت تسع مــاحـظــات بـشــأن مسودة
مـ ـش ــروع الـ ـم ــوازن ــة االتـ ـح ــادي ــة لـلـسـنــة
ال ـمــال ـيــة ال ـحــال ـيــة ،م ـش ـيــرة إل ــى إرس ــال
تلك المالحظات إلــى رئاستي البرلمان
والحكومة دون أي تجاوب.
في غضون ذلــك ،أعلن رئيس اإلدعــاء
ال ـع ــام م ــوف ــق ال ـع ـب ـيــدي ،أمـ ــس ،تسلمه
ملفات فساد وهــدر الـمــال الـعــام تتعلق
بوزارات حكومية.
إلى ذلك ،وصل وزير الدفاع البريطاني
مايكل فالون ،أمس ،إلى بغداد في زيارة
رسمية.
وقال مصدر مطلع ،إن فالون سيبحث
مع المسؤولين العراقيين على رأسهم
العبادي العالقات بين البلدين واألوضاع
ً
األمنية والسياسية في العراق خصوصا
ً
والمنطقة عموما.
(بغداد  -وكاالت)

ت ـعــزيــز اإلجـ ـ ـ ــراءات ح ــول قــاعــدة
حميميم ورفع مستوى الحماية".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــة أن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء
"إن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ــس" وص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
"ك ـ ــوم ـ ــرس ـ ــان ـ ــت" ال ــروسـ ـيـ ـتـ ـي ــن،
ً
ن ـق ــا ع ــن م ـص ــدري ــن عـسـكــريـيــن
دبلوماسيين ،أن سبع طــائــرات
ً
ع ـس ـك ــري ــة "دم ـ ـ ـ ــرت عـ ـمـ ـلـ ـي ــا" فــي
الهجوم لكن الوزارة ،قالت إن هذه
المعلومات "كاذبة".

محاكمة الفرنسيات
في غضون ذلك ،أعلن الناطق
ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة
بـ ـنـ ـج ــامـ ـي ــن غـ ــري ـ ـفـ ــو أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن
الجهاديات الفرنسيات اللواتي
أوقـفــن فــي "كــردسـتــان السورية"
سـتـتــم "مـحــاكـمـتـهــن ه ـن ــاك" ،إذا
ك ــان ــت "ال ـم ــؤس ـس ــات الـقـضــائـيــة
قادرة على ضمان محاكمة عادلة"
لهن مع "احترام حقوق الدفاع".

وق ــال غــريـفــو ،إلذاعـ ــة مونتي
كــارلــو وتلفزيون "بــي اف ام تي
فـ ـ ــي"" ،أيـ ـ ــا ت ـك ــن ال ـج ــري ـم ــة ال ـتــي
ارت ـك ـب ــت ،ح ـتــى أك ـث ــره ــا دن ـ ــاءة،
يجب ضمان الدفاع للمواطنات
ً
الفرنسيات في الخارج" ،مشددا
عـلــى أن ــه "ي ـجــب أن ي ـكــون هـنــاك
تأكيد" لذلك.
أوقفت جهاديتان فرنسيتان
عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل إح ـ ــداهـ ـ ـم ـ ــا ام ـي ـل ــي
ك ـ ـ ــونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــغ ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ن ـ ـش ـ ـطـ ــت ف ــي
ال ــدع ــاي ــة وال ـت ـج ـن ـيــد لـمـصـلـحــة
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة،
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـ ـكـ ــرديـ ــة فــي
ســوريــة وطـلـبـتــا إعــادتـهـمــا إلــى
فرنسا لمحاكمتهما ،كما يقول
محاموهما.
وق ــال غــريـفــو إن "المعلومات
ا لـتــي لدينا حاليا تفيد بأنهما
أوقـ ـفـ ـت ــا أي انـ ـهـ ـم ــا ل ـ ــم تـسـلـمــا
نفسيهما ،بل أوقفتا كمقاتلتين".

دعوات لـ «عصيان مدني» بصنعاء
بالتزامن مع «أربعين صالح»
أط ـل ــق م ــوال ــون ل ـلــرئ ـيــس الـيـمـنــي
ال ــراح ــل عـلــي صــالــح دعـ ــوات لتنفيذ
"عصيان مدني" يتزامن مع مرور 40
ً
يوما على مقتله على يد الميليشيات
الحوثية المسيطرة على صنعاء.
وطــال ـبــت ال ــدع ــوة ،ال ـت ــي انـتـشــرت
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
الـمــواطـنـيــن ف ــي صـنـعــاء والـمـنــاطــق
ال ـت ــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا الـمـيـلـيـشـيــات
االنقالبية بتنفيذ العصيان والخروج
فــي احتجاجات مناهضة للجماعة،
ً
المتحالفة مــع إي ــران ،تـنــديــدا بمقتل
صالح والتنكيل بأقاربه والقيادات
العسكرية والحزبية الموالية لحزب
"المؤتمر".
وتضمنت الدعوة إلى العصيان ،التي
يـقــول مـقــربــون مــن صــالــح وإعــامـيــون
ف ــي "ال ـم ــؤت ـم ــر" ،إن ـه ــا م ـح ــاول ــة لكسر
ح ــاج ــز الـ ـخ ــوف ،تـنـفـيــذ خ ـط ــوات عــدة
منها االحـتـشــاد فــي الـمـيــاديــن العامة
وإغـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـح ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،وش ــل
حركة السير ،واإلضــراب عن العمل في

الـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة الـتــي تسيطر
عليها الميليشيات.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ال ـت ـقــى ال ــرئ ـي ــس الـيـمـنــي
عبدربه منصور هادي أمس في الرياض
محافظ مأرب اللواء سلطان العراده.
وأك ــد الــرئ ـيــس ،اهـتـمــام الحكومة
بمحافظة مأرب وإيالئها الرعاية التي
تستحقها من حيث الخدمات والبنى
التحتية في إطار اهتمامات الحكومة
بمختلف المناطق الـمـحــررة ،والتي
تـضـطـلــع ب ــدوره ــا الــوط ـنــي ف ــي بـنــاء
وتــأسـيــس لـبـنــات ال ــدول ــة االتـحــاديــة
العادلة.
فـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــدت األمـ ـ ــم
المتحدة ،مساء أمس األول ،أنها تعمل
م ــن أجـ ــل اس ـت ـئ ـنــاف ال ـت ـف ــاوض بين
أطراف الصراع في اليمن.
وتعهد فرحان حق نائب المتحدث
بــاســم األم ـيــن ال ـعــام ،بـمــواصـلــة العمل
على إقناع أطراف الصراع بالعودة إلى
طاولة المفاوضات ،بحثا عن حل سلمي
لألزمة المتصاعدة منذ مطلع عام .2015

ّ
نصرالله يعد لحرب شاملة ...وجعجع ينتقد

الحريري :التضامن الحكومي مستمر وأي خالف يهون أمام حماية االستقرار

جانب من جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس (داالتي ونهرا)

سلة أخبار

أعلن الرئيس السوداني
عمر البشير أمس ،تمديد
وقف إطالق النار في مناطق
العمليات ثالثة أشهر إضافية.
يذكر أن المناطق المستهدفة
بالمرسوم هي واليات دارفور،
وجنوب كردفان ،والنيل
األزرق .وكان البشير أعلن في
 30ديسمبر الماضي حالة
الطوارئ في واليتي شمال
كردفان وكسال مدة ستة أشهر.

العبادي يجري مباحثات «إيجابية» مع وفد كردي «معارض»
ق ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي حـيــدر
ً
العبادي أمس ،خالل استقباله وفدا يضم
ً
عـ ــددا مــن األحـ ــزاب ال ـكــرديــة الـمـعــارضــة
للحكومة الكردية ،إن "الحكومة المركزية
ماضية في تأمين رواتب الموظفين في
إقليم كردستان بصورة واضحة وعادلة
ووفق آلية دقيقة".
وبـ ـحـ ـس ــب ب ـ ـيـ ــان أص ـ ـ ـ ـ ــدره ال ـم ـك ـت ــب
اإلعــامــي لرئيس ال ــوزراء ،أكــد العبادي
"عـلــى وح ــدة ال ـعــراق مــع ضـمــان التنوع
ً
العرقي والمذهبي" ،مبينا "اننا بالوحدة
اسـ ـتـ ـطـ ـعـ ـن ــا االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار عـ ـل ــى داع ـ ـ ــش،
والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل
في رعاية جميع المواطنين العراقيين".
وتابع أن "الحكومة المركزية ماضية
فــي تأمين روات ــب الموظفين فــي إقليم
كردستان بصورة واضحة وعادلة ووفق
آلية دقيقة".
وأوضـ ــح ال ـع ـبــادي أن ــه "ت ــم الـتــوجـيــه
بـمـتــابـعــة مـسـتـحـقــات ب ــاق ــي الـفــاحـيــن
التي تم صرف أموالها من وزارة التجارة
االتحادية".
في المقابل ،قدم الوفد الكردي التهاني

دوليات

أثــارت المقابلة التلفزيونية لألمين العام
لـ"حزب الله" حسن نصرالله ،خصوصا دعوته
إل ــى االس ـت ـعــداد ل ـحــرب شــامـلــة مــع إســرائـيــل
لـ"تحرير القدس" ،ردودا متفاوتة على الساحة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أب ــرزه ــا لــرئ ـيــس حـ ــزب "الـ ـق ــوات
اللبنانية" سمير جعجع الذي استنكر كالمه،
ً
مـعـتـبــرا أن ــه "ي ـت ـصــرف ك ــأن ال وجـ ــود لــدولــة
ِّ
لبنانية ،فهو يخطط ويفكر ويتصل وينظم
ويتكلم في أمور استراتيجية عسكرية أمنية
هي حصرا من صالحيات الدولة".
وقــال جعجع ،في بيان أمــس ،إن "نصرالله
يتصرف دائما وكأنه ال شعب لبنانيا ،وال وطن
اسمه لبنان ،وال دولة لبنانية .كنت أتمنى لو أن
السيد كلف وزراء حزبه وحلفائه في الحكومة
بطرح كل المواضيع التي طرحها في مقابلته
على مجلس الوزراء".
وش ــدد عـلــى أن "ال ـش ــرط األول لـنـجــاح أي
عمل دفاعي أو هجومي هو الوحدة الوطنية،
في حين يتجاهل نصرالله دائما هذا العامل،
ويتصرف بما فيه لشعب بأكمله من دون أن
وبتعد
يـكــون ه ــذا الشعب قــد أع ـطــاه وكــالــة،
ٍ
فاضح على مؤسسات الشرعية".
ورأى جعجع أنــه "إذا كــان هناك مــن خطة

استباقية للدفاع عــن لبنان بــوجــه إسرائيل
وغيرها ،فالجيش اللبناني هو من يضعها،
وهو الذي يوزع األدوار ال العكس".
واع ـت ـبــر أن ـهــا "لـيـســت ال ـم ــرة االول ـ ــى التي
يتطرق فيها نصرالله إلــى استقدام مقاتلين
غير لبنانيين إلى لبنان ،وهذا األمر مرفوض
جملة وتفصيال من قبلنا ومن قبل أكثرية من
الشعب ،وأتمنى أن تكون المرة األخيرة التي
يتطرق فيها إلى هذا الموضوع ،ألن السيادة
اللبنانية ليست ملكه وحده ،بل هي ملك لكل
ممثلي الشعب اللبناني".
وكــان نصرالله أكــد في مقابلة تلفزيونية
بثتها قناة "الميادين" المقربة من "حزب الله"
وم ـقــرهــا ف ــي ب ـي ــروت ،أن الــرئ ـيــس األمـيــركــي
دونــالــد تــرامــب ورئـيــس ال ـ ــوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو قــد يــدفـعــان المنطقة إلى
حرب ،مضيفا أنه يتعين على "محور المقاومة"
االستعداد لذلك.
وأش ــار إل ــى أن "الـمـقــاومــة تعمل فــي الليل
والـنـهــار على الـحـصــول على كــل ن ــوع سالح
يمكنها من تحقيق االنتصار في الحرب المقبلة
إن حصلت".
ودعــا نصرالله إلى االستعداد "لكي تكون

الـحــرب المقبلة التي ستفرض علينا فرصة
لتحرير القدس ،وأنــا أراهــن على هــذا ،وهناك
ق ــدرات فــي أمتنا ب ــدأت تتجمع وتــؤمــن بهذا
الخيار".
وأع ـل ــن أن ــه "اآلن يــوجــد م ـئــات اآلالف من
الـمـقــاتـلـيــن م ــن ع ـشــاق ال ـش ـه ــادة مستعدين
لخوض المعركة ضد العدو اإلسرائيلي".

رياشي
من ناحية أخرى ،أعلن وزير االعالمملحم
ي أنمجلس الوزرا ء الذي انعقد ،أمس،
الرياش 
برئاسة الرئيسميشال عو ن وبحضور رئيس
ي والــوزراء "أقر جميع
الحكومةسعد الحرير 
البنود المدرجة على جدول االعمال ،كما اقر بند
طرح من خارج جدول االعمال ،حيث خصص
اعتماد  50مليار ليرة لوزارة الداخلي ة الجراء
االنتخابات النيابي ة في موعدها".
وأض ــاف الــريــاشــي" :لـيــس لــديـنــا حتى
اآلن نـ ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ف ـي ـم ــا يـخــص
موضوع دخول قيس الخزعلي إلى لبنان"،
ً
مــؤكــدا ان "هـنــاك رفـضــا كــامــا مــن رئيس
الـجـمـهــوريــة ورئ ـيــس الـحـكــومــة والـ ــوزراء
للمس بالحريات التي هي مقدسة".

ودعــا عــو ن مجلس الـ ــوزراء ،الــى استكمال
التحضيرات لالنتخابات النيابية وبدء درس
مشروع موازنة  2018واستكمال التعيينات.
وعن الحريات االعالمية ،قال" :أحد ال يستهدف
المؤسسات اإلعالمية ،والقضاء تحرك للتحقيق
في قضية معينة وعلينا احترامه وأنا حريص
على الحريات".
مــن جـهـتــه ،أك ــد ال ـحــريــري أن "مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـم ــل ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـل ــد وت ــأم ـي ــن
االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـي ــاس ــي واألم ـ ـنـ ــي وح ـقــق
إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
وأمــامــه جــدول اعـمــال سيكمل بــه وصــوال
لالنتخابات".
وأضـ ــاف الـحــريــري "م ــن الممكن أن تكون
وجهات النظر السياسية بين الموجودين على
الطاولة مختلفة حول العديد من األمور ،لكن ما
يجمعنا أكبر وأهــم من أي اختالف ،مصلحة
البلد واستقراره هما هدفان اجتمعنا عليهما"،
وتابع" :نحن بخدمة جميع اللبنانيين ،ومجلس
الوزراء هو لجميع اللبنانيين ،وهذه الجلسة
رسالة واضحة ،مفادها أن التضامن الحكومي
باق ومستمر ،وأن أي خالف يهون أمام مصلحة
البالد وحماية االستقرار".

شهدت تونس مع بدء
العام الجديد  2018ارتفاعا
في أسعار معظم المواد
االستهالكية وفرض ضرائب
جديدة ،في حين دعت أحزاب
وجمعيات تونسية عدة إلى
العدول عن هذه اإلجراءات
التي قد تنذر باندالع
احتجاجات شعبية.
وجاء قرار رفع األسعار
بعد تطبيق قانون المالية
"الموازنة" لعام  ،2018بينما
أكدت الحكومة التونسية
أنه ال توجد نية لديها لرفع
األسعار أو الدعم عن المواد
االستهالكية األساسية ،مبينة
أن الزيادات تشمل قطاعات
محدودة ومهمة للحد من عجز
الموازنة الذي بلغ  6في المئة
عام .2017

رئيس وزراء الصومال
يقيل  3من وزرائه

أعلنت الحكومة الصومالية
أمس ،إن رئيس الوزراء
حسن علي خيري أقال وزراء
الخارجية يوسف جراد عمر،
والداخلية عبدي فرح سعيد
جحا ،والتجارة خضرة أحمد
دوالي ،وعين بدال منهم أحمد
عيسى عوض ومحمد عبدي
صبري ومحمد عبدي حاير
لتولي حقائب الخارجية
والداخلية والتجارة على
التوالي.
وكان الرئيس محمد عبدالله
محمد قد عين حكومة خيري،
وهو مسؤول تنفيذي سابق
في مجال النفط والغاز ،في
فبراير الماضي .وتواجه
الحكومة انتقادات إلخفاقها
في الحد من هجمات متشددي
حركة الشباب.

الجزائر :جرحى واعتقاالت
في «تظاهرة األطباء»

أصيب عدد من األطباء
بجروح ،بعضهم حاالتهم
خطيرة ،واعتقل آخرون مساء
أمس األول ،خالل اشتباكات
مع عناصر األمن ،بعد أن
منعت خروجهم في تظاهرة
من مستشفى مصطفى باشا
بالجزائر العاصمة ،لالحتجاج
على أوضاعهم المهنية.
وحاول األطباء الخروج
من المستشفى إلى الشارع،
لكنهم اصطدموا بحاجز
أمني ّ
طوق كل مداخل
ومخارج المستشفى ،مما
تسبب في حالة من الفوضى
والمواجهات ،استخدمت
فيها قوات األمن العصي
مما أدى إلى إصابة عدد من
األطباء بجروح في الرأس
والوجه ،كما تم اعتقال عدد
آخر منهم.
وهددت تنسيقية األطباء،
في بيان ،بتصعيد الحركة
االحتجاجية وإحداث حالة
من الشلل بالمستشفيات،
في حال عدم إطالق سراح
األطباء المعتقلين.
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• مانافورت يقاضي مولر • الرئيس األميركي ينسب إلى سياسته الحازمة الفضل في «حوار الكوريتين»
عادت المتاعب لتالحق الرئيس
األميركي المثير للجدل دونالد
ترامب ،الذي اصطدم هذه
المرة مع ستيف بانون مستشاره
السابق لألمن القومي ،الذي كان
يعتبر أحد أقطاب تيار اليمين
المتشدد ،أو ما يعرف بـ«اليمين
البديل».

بعد الهجوم الــاذع الــذي شنه
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ع ـل ــى م ـس ـت ـشــاره
الـســابــق لــأمــن الـقــومــي ،وجــه أحد
محامي الرئيس األمـيــركــي رسالة
الى ستيف بانون تتهمه بانتهاك
ات ـفــاق ع ــدم الـكـشــف عــن معلومات
ب ـعــدمــا ت ـح ــدث الـ ــى م ــؤل ــف كـتــاب
يرتقب صدوره قريبا ،وتأمره بالكف
عن ذلك.
وبعد نشر مقتطفات من الكتاب
أمس األول يصف فيها بانون لقاء
ال ـن ـجــل االك ـب ــر ل ـتــرامــب بمحامية
رو س ـيــة مرتبطة بالكرملين بأنه
"خ ـيــانــة وغ ـيــر وط ـن ــي" ،ل ــم يتأخر
ترامب في توجيه رد الذع ،قائال في
بانون ال عالقة له
بيان إن "ستيف
ُ
بي أو برئاستي .عندما أقيل لم يفقد
وظيفته فحسب ،بل عقله كذلك".
وك ـ ــان م ـ ـتـ ــداوال أن ب ــان ــون هــو
مهندس عالقة قطب العقارات في
نيويورك باليمين القومي المتطرف،
وســاعــد عـلــى خـلــق جـهــاز إعــامــي
مؤيد لترامب.
وذك ــرت وســائــل إع ــام أميركية
ان تـشــارلــز ه ــاردر المحامي الــذي
ي ـم ـثــل تـ ــرامـ ــب ،وج ـ ــه رسـ ــالـ ــة إل ــى
بــانــون تتهمه بانتهاك اتـفــاق عدم
الكشف عن معلومات بعدما تحدث
الــى مؤلف الكتاب ،وتــأمــره بالكف
عن ذلك.

كتاب مثير للجدل
ويبدو أن ترامب استشاط غيظا
بـعــد نـشــر ف ـقــرات مــن كـتــاب يحمل
ع ـن ــوان "نـ ــار وغ ـض ــب :داخـ ــل بيت
ت ــرام ــب األبـ ـي ــض" لـلـمــؤلــف مايكل
وولف.
وال ـم ـق ـت ـط ـف ــات الـ ـت ــي ن ـشــرت ـهــا
صحيفة الغارديان ومجلة نيويورك
تنقل عــن بــانــون ان ـت ـقــاده الشديد

صورة أرشيفية تجمع ترامب وبانون ومولر في البيت األبيض (ا ف ب)
ل ـن ـج ــل ال ــرئـ ـي ــس األك ـ ـبـ ــر دونـ ــالـ ــد
جونيور وابنته ايفانكا.
وي ـن ـقــل ع ــن ب ــان ــون ال ـ ــذي غ ــادر
ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض فـ ـ ــي أغ ـس ـط ــس
الـمــاضــي ،قــولــه إن التحقيق الــذي
يجريه المستشار الخاص روبرت
مــولــر فــي قضية الـتــدخــل الــروســي
فــي انتخابات  ،2016سيركز على
غسل األموال.
والتحقيقات التي يجريها مولر
المدير السابق لمكتب التحقيقات
الـفــدرالــي (اف بــي آي) ،تنظر فيما
اذا كانت حملة ترامب تواطأت مع
روسيا لفوزه في االنتخابات وهي
التهمة التي يرفضها الرئيس تكرارا
وبشدة.

مانافورت
في خطوة قد تشكل تحديا كبيرا

أتت به رئيسا في  ،2016معلال قراره
برفض الكثير من الواليات التعاون
مع هذه اللجنة.
ك ـت ــاب وول ـ ـ ــف ،ال ـ ــذي ي ـق ــول انــه
يـسـتـنــد الـ ــى م ـق ــاب ــات م ــع تــرامــب
وك ـبــار مـســاعــديــه وس ــواه ــم ،يذكر
ايضا ان ترامب لم يكن يعرف من
هو رئيس مجلس النواب السابق
جـ ــون ب ــاي ـن ــر ،وأن ـ ــه ي ــأك ــل وج ـبــات
م ــاك ــدون ــال ــدز العـ ـتـ ـق ــاده ب ــأن ـه ــا ال
تحتوي على الـســم ،وأن فريقه لم
يكن يعتقد أنه قادر على الفوز في
االنتخابات.

لذلك التحقيق تقدم بول مانافورت
المدير السابق للحملة االنتخابية
الرئاسية لترامب امس االول بدعوى
قضائية ضــد مــولــر ووزارة العدل
بتهم تخطي صالحيات.
وادعـ ـ ـ ـ ــى مـ ــانـ ــافـ ــورت أن م ــول ــر
خ ــرج ع ــن الـتــركـيــز عـلــى التحقيق
في تدخل روســي محتمل ،بسوقه
اتهامات ضده مرتبطة بعمله لدى
الرئيس األوكراني السابق فيكتور
يــانــوكــوف ـي ـتــش ق ـب ــل سـ ـن ــوات مــن
الحملة االنتخابية.

حل لجنة تحقيق

معلومات كاذبة ومضللة

ّ
وحل الرئيس ترامب أمس األول
"اللجنة االستشارية الرئاسية حول
نــزاهــة االن ـت ـخــابــات" ال ـتــي ك ــان قد
ّ
شكلها للتحقيق في عمليات تزوير
يؤكد حصولها في االنتخابات التي

وردت الـمـتـحــدثــة بــاســم البيت
األبيض ســارة ساندرز في مؤتمر
صحافي روتيني ان "الكتاب مليء
بالمعلومات الكاذبة والمضللة من

اشخاص ليس لديهم صالت بالبيت
االبيض أو تأثير لديه".
ونـ ـ ـف ـ ــت سـ ـتـ ـيـ ـف ــان ــي غ ــريـ ـش ــام،
م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم الـ ـسـ ـي ــدة االول ـ ــى
مـ ـي ــانـ ـي ــا ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ف ــي ال ـك ـتــاب ع ــن أن زوج ـ ــة تــرامــب
مـيــانـيــا بـكــت حــزنــا ،ألن ــه سيفوز
باالنتخابات.

كوريا
في سياق آخر ،قال ترامب أمس،
ان المحادثات بين كوريا الشمالية
وكوريا الجنوبية "أمر جيد" ،معتبرا
ان ـه ــا جـ ــاءت نـتـيـجــة ح ــزم ــه حـيــال
بيونغ يانغ.
وك ـتــب ت ــرام ــب ف ــي ت ـغــريــدة "مــع
كل هــؤالء الخبراء الفاشلين الذين
يعطون آراء هــم ،هل يعتقد احد ان
م ـح ــادث ــات وحـ ـ ــوارا ك ــان يـمـكــن ان

يجري بين كوريا الشمالية وكوريا
ً
ً
الجنوبية لو لم أكن حازما وقويا
ومـسـتـعــدا الس ـت ـخــدام قــوتـنــا ضد
الشمال؟" /مضيفا "انهم أغبياء ،لكن
المحادثات أمر جيد".
وأع ــادت الـكــوريـتــان أمــس األول
خدمة الهاتف األحمر عبر الحدود
المتوقفة منذ  ،2016وذلــك بعد ان
تحدث رئيس كوريا الشمالية كيم
يــونــغ اون عــن م ـشــاركــة ب ــاده في
االل ـعــاب االولـمـبـيــة الـشـتــويــة التي
تـنـطـلــق ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة في
فبراير .2018
وردت ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة على
هــذا االنـفـتــاح بـشــأن ملف االلـعــاب
االولمبية باقتراح عقد مباحثات
رفـ ـيـ ـع ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى فـ ــي  9ي ـنــايــر
الجاري ،وذلك الول مرة منذ .2015

أنقرة تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها بعد إدانة مدير «خلق بنك»
باريس تستقبل إردوغان بدعوته إلى «مبادرات ملموسة» بشأن حقوق اإلنسان

رجل يبيع أعالم تركيا في ساحة امينونو في الجزء األوروبي
من إسطنبول أمس (أ ف ب)

هاجمت ،أمــس ،أنقرة بعنف إدانــة محكمة
في نيويورك للمصرفي التركي محمد خاقان
عطاالله ،نائب المدير العام السابق لمصرف
"خلق بنك" بالتورط في مخطط لمساعدة إيران
على االلتفاف على العقوبات األميركية.
وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان ،أنه
بهذا القرار "تدخلت ( )...المحكمة األميركية في
شؤون تركيا في شكل غير مسبوق".
أض ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار "ال ـج ــائ ــر
والمؤسف يستند إلــى أدلــة مزعومة خاطئة
ً
ً
ويمكن استغاللها سياسيا" ،داعيا المحكمة
ً
إلى التراجع عن قرارها الذي يشكل "عارا على
القضاء".
وقال إبراهيم كالين ،الناطق باسم الرئيس
ً
رجب طيب إردوغان ،أمس" ،واضح جدا أن هذه
القضية هي مكيدة للتدخل في شؤون تركيا
وسياستها الداخلية ،وقــرار هيئة المحلفين
فضيحة وتنفيذ لسيناريو مخجل من الناحية
القانونية".
من ناحيته ،قال نائب رئيس الوزراء التركي
بكر بوزداغ ،إن قرار هيئة المحلفين األميركية
"أضر بشدة بالعالقات مع الواليات المتحدة
ورب ـم ــا ت ـك ــون ل ــه ت ــداع ـي ــات سـلـبـيــة ع ـلــى كل
العمليات في المستقبل".
ووص ــف ب ــوزداغ القضية بأنها "مسيسة
كاملة" ،وقال إن من غير المحتمل أن يؤثر الحكم
على اقتصاد تركيا.
وأم ــس األول ،خلصت هيئة محلفين في
محكمة مانهاتن االتحادية في نيويورك ،إلى
أن محمد خاقان عطا الله مذنب بخمس من
أصل ست تهم باالحتيال المصرفي والتآمر

لمساعدة إي ــران فــي التحايل على العقوبات
األميركية ،وذلك بعد محاكمة استغرقت نحو
أربـعــة أســابـيــع وتسببت فــي تــوتــر العالقات
الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.
وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة
رجل االعمال التركي اإليراني رضا ضراب (34
ً
ً
عاما) الذي أصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره
بـتــورطــه كــوسـيــط أســاســي لـتـجــارة إقليمية
معقدة لكن مربحة ،كانت تسمح إليــران عبر
المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ
مليارات اليوروهات من عائدات المحروقات في
النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.
ً
وأدي ــن عطاالله أيضا بتهمة غسل أمــوال.
وأصدرت الهيئة حكمها بعد مداوالت استمرت
أربعة أيام.
ّ
وورط رجل األعمال (ضراب) وزير الشؤون
االقتصادية التركي السابق ظافر شاليان ،كما
أفاد بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
كان على علم بما كان يحدث.
وكــان ض ــراب ،تاجر الذهب الشهير ،وافق
على اإلدالء بإفادته بعد توصله إلى اتفاق يقر
فيه بأنه مذنب بانتهاك العقوبات األميركية.
وقــال المدعي العام بالوكالة في مانهاتن
ً
جون كيم ،إن القضية تشكل تحذيرا لكل من
ينتهك العقوبات األميركية.
وأكـ ــد ف ــي ب ـي ــان ،أن "ال ـم ـص ــارف األجنبية
والمصرفيين لديهم خيار من اثنين :يمكنكم
أن ت ـخ ـتــاروا بـكــامــل إرادت ـك ــم مـســاعــدة إي ــران
ودول أخرى تخضع لعقوبات على التهرب من
ً
القوانين األميركية ،أو يمكنكم أن تكونوا جزءا
من المجتمع المصرفي الدولي ،الذي يتعامل

بالدوالر األميركي .لكن ال يمكنكم أن تكونوا
ً
االثنين معا".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :إذا أم ـع ـن ـت ــم بـ ــال ـ ـكـ ــذب ّعـلــى
الـمـســؤولـيــن الـمــالـيـيــن االمـيــركـيـيــن ولفقتم
الوثائق في إطار مخطط سري لتهريب مليارات
الــدوالرات من أموال النفط اإليراني من شباك
العقوبات االميركية كما فعل عطالله ،فعليكم
ان تكونوا مستعدين للعواقب".
ووج ـ ــه اإلدعـ ـ ـ ــاء األم ـي ــرك ــي ات ـه ــام ــات إلــى
تسعة أشخاص في القضية رغم أن السلطات
األميركية ألقت القبض فقط على ضراب وعطا
ً
الله ( 47عاما).
وأك ــد قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد
بيرمان ،أن الحكم سيصدر في  11أبريل.

«إس »400
في سياق آخر ،قال كالين ،إن رفض واشنطن
بيع المنظومة ألنقرة ساهم في تدهور العالقات
بين البلدين .وأضاف المتحدث الرئاسي"،لو
وافقت أميركا على بيع منظومة دفاعية لتركيا،
لكانت العالقات بين واشنطن وأنـقــرة تسير
بشكل أفـضــل ،ومنظومة إس  400الدفاعية،
تم شــراؤهــا لتوفير األمــن في تركيا وللدفاع
عن بالدنا".
واس ـت ـب ـعــد كــال ـيــن ن ـشــر ج ـن ــود روس في
تركيا لتشغيل منظومة صواريخ "إس "400 -
ً
الــروس ـيــة ،مضيفا أن ــه نـظــام دفــاعــي شــامــل،
وستكون هناك مرحلة تدريب للجنود األتراك
قبل أن يبدأ تشغيل المنظومة ،أما "نشر جنود
روسي في تركيا فأمر غير وارد".

«حفل أميركي» لداعمي «إسرائيلية القدس»

إصابات بالضفة وغارات بغزة ...وإسرائيل تحقق في قتل «أبو ثريا»
أحـ ـي ــت ال ـس ـف ـي ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـ ــدى األمـ ــم
ً
ً
المتحدة نيكي هيلي حفال ساهرا لمندوبي
ال ـ ــدول ال ـم ــؤي ــدة لــواش ـن ـطــن ،خ ــال تـصــويــت
الـجـمـعـيــة الـعــامــة عـلــى إدانـ ــة ق ــرار واشـنـطــن
اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.
ونشرت هيلي على "تويتر" ،تحت عنوان
"سهرة استثنائية لألصدقاء" ،مجموعة من
ا لـصــور ا لـتــي تظهر فيها محاطة بمندوبي
ومندوبات البلدان التي تضامنت مع واشنطن
فــي ق ــراره ــا نـقــل سـفــارتـهــا مــن تــل أب ـيــب إلــى
القدس ،واعتبار األخيرة "عاصمة إلسرائيل".
وفي التغريدة التي أرفقتها بصورها هي
واألص ــدق ــاء ،كـتـبــت هـيـلــي" :م ــن الـسـهــل على
األصدقاء اللقاء في األوقات العادية ،لكننا لن
ننسى أبدا األصدقاء الذين وقفوا إلى جانبنا،
ون ـع ــرب ع ــن شـكــرنــا لـ ــ 64دول ــة ع ــارض ــت ،أو
امتنعت عن التصويت ،أو تغيبت عن جلسة
الجمعية العامة لألمم المتحدة التي بحثت
قرار واشنطن تجاه القدس".
وبينما أصيب عشرة فلسطينيين ،امس،
في مواجهات مع القوات اإلسرائيلية في مخيم
الدهيشة قرب بيت لحم بالضفة الغربية ،أعلن
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،فــي ب ـيــان ،أن الـطـيــران
الحربي هاجم ليل االربعاء-الخميس مواقع
لحركة "ح ـمــاس" فــي قـطــاع غ ــزة ،بعد اطــاق
ثالثة صواريخ من القطاع لم تسفر عن اضرار.
وسقطت ثــاثــة صــواريــخ اطلقت مــن غزة

فتية فلسطينيون يلعبون البلياردو على طريقتهم في غزة أمس (أ ف ب)
ع ـلــى ج ـن ــوب اس ــرائ ـي ــل م ــن دون ان تتسبب
بأضرار.
في غضون ذلك ،أعلن الجيش االسرائيلي،
أمس ،انه سيفتح تحقيقا في مقتل الفلسطيني

الـكـسـيــح اب ــراه ـي ــم أب ــو ثــريــا ف ــي غـ ــزة ،خــال
مواجهات مع جنوده.
وفقد ابراهيم ابــو ثريا ( 29عــامــا) ساقيه
خــال هجوم اسرائيلي على قطاع غــزة قبل

نحو عشر سنوات ،ووثق شريط فيديو نشره
ن ـش ـطــاء ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
لحظة مقتله على كرسيه المتحرك والعلم
الفلسطيني في حضنه.

ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،ص ــرح م ـس ــؤول فــرنـســي،
أمـ ــس ،عـشـيــة زي ـ ــارة الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
اردوغان لباريس ،أنه يتعين على تركيا القيام بـ
«مبادرات ملموسة جدا» ،بشأن حقوق االنسان،
اذا كانت تريد إعطاء دفعة لترشحها لعضوية
االتحاد االوروبي.
وقال جان باتيست لوموين سكرتير الدولة
لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان ايف
لودريان إلذاعة «سود راديو» الفرنسية« :حاليا
ه ــذه العملية مـجـمــدة ،ألن الـ ــدول االوروب ـيــة
تنتظر حصول خطوات بشأن عناصر مرتبطة
بالحريات االساسية».
وأضاف لوموين« :بالتالي يتعين أن تقوم
تركيا بمبادرات ملموسة جدا ،ليكون باإلمكان
بحث بعض الملفات .وفي أي حال تم وسيتم
إبالغ الرسالة» أثناء زيارة اردوغان.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انه سيتطرق الى مسألة حقوق االنسان ،اليوم،
مع نظيره التركي ،في وقــت تتعرض الزيارة
النـتـقــادات فــي فــرنـســا ،خصوصا مــن جانب
اليسار المتشدد والحزب الشيوعي.
من جانبه ،قــال وزيــر الخارجية جــان ايف
لــودريــان ،مــن لشبونة ،إنــه بالنسبة لفرنسا
تبقى تركيا «شريكا استراتيجيا على عدة
أصعدة :الهجرة ومكافحة االرهاب وحل االزمات
االقليمية».
وأضاف لودريان ،في كلمة أمام دبلوماسيين
برتغاليين« :لهذه األسباب جميعها ،فإن فرنسا
ال تنوي التوجه الى القطيعة .وهي تريد اإلبقاء
على حوار متشدد وبناء» مع تركيا.

سلة أخبار
رئيسة كوريا الجنوبية
السابقة تلقت رشا
من االستخبارات!

وجهت السلطات في كوريا
الجنوبية اتهامات إلى الرئيسة
السابقة بارك غيون-هي بقبول
رشا تبلغ ماليني الدوالرات من
وكالة االستخبارات الوطنية.
وأفاد محققو وسائل إعالم
كورية جنوبية أن بارك ( 65عاما)
يشتبه في تلقيها شهريًا ما بني
 50و 200مليون وون (ما بني 47
ألفا و 188ألف دوالر) من وكالة
االستخبارات الوطنية ،منذ مطلع
عام  ،2013بعد أن حلفت اليمني
رئيسة للبالد حتى منتصف
.2016
وبارك أول امرأة ترأس كوريا
الجنوبية موقوفة حاليًا على ذمة
اتهامات أخرى بالفساد.

باكستان تستخف
بالمساعدات األميركية

أبدت باكستان استخفافا
بتخفيضات مقترحة في
املساعدات األميركية ،لكنها
تخشى أن تتخذ واشنطن
إجراءات أشد صرامة لردع
ما ترى أنه دعم باكستاني
ملا تتسبب فيه حركة طالبان
من فوضى في أفغانستان
املجاورة.
وقال مساعدون في الكونغرس
األميركي لـ"رويترز" ،إن
واشنطن تعتزم قريبا خفض
املساعدات األمنية لباكستان.
ولم يتضح حجم الخفض
ومداه وطول الفترة التي
سيسري فيها.
وكان البيت األبيض أعلن
الثالثاء املاضي ،أنه سيعلق
مساعدات عسكرية متأخرة
بالفعل قدرها نحو  255مليون
دوالر.

دمرداش يتنحى واالدعاء
يسعى لسجنه  142عامًا

أعلن صالح الدين دمرداش،
أحد زعيمي «حزب الشعوب
الديمقراطي» املؤيد لألكراد في
تركيا أمس ،انه سيتنحى عن
منصبه ليحرم الحزب من أبرز
زعيم له فيما يواجه اتهامات
بدعم اإلرهاب.
وذكر مسؤولون من الحزب
أن دمرداش قرر التنحي ،ألن
عضويته في الحزب في خطر.
ودمرداش ( 44عاما) محام
حقوقي سابق ومحتجز منذ
أكثر من عام بتهم اإلرهاب.
ويسعى االدعاء للحصول على
حكم بسجنه  142عاما.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

القاهرة مستاءة بعد تحذير مسؤول سوداني من «اشتباك مباشر»
• بوتين يوقع مرسوم استئناف الرحالت الجوية • الحكومة تبدأ توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة

سلة أخبار
تجديد حبس ابنة
القرضاوي لمدة  45يوما

القاهرة  -أيمن عيسى وخالد عبده وعلي حسن وكاملة خطاب

تواصل التراشق بين القاهرة
والخرطوم حول الملفات
العالقة بين الجانبين بما يعزز
توتر العالقات بين دولتي وادي
النيل ،في حين وقع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين أمس،
ً
مرسوما باستئناف الرحالت
الجوية بين روسيا والقاهرة
ً
بدءا من مطلع فبراير المقبل.

ل ــم ي ـعــد ال ـت ـبــايــن ال ــواس ــع في
الـ ـم ــواق ــف ب ـي ــن م ـص ــر وال ـ ـسـ ــودان
خــافـيــا عـلــى أح ــد ،فالتصريحات
الهجومية مــن ال ـخــرطــوم تتوالى
ف ــي وق ــت تـتـهــم ال ـق ــاه ــرة جــارتـهــا
الـجـنــوبـيــة بــاالنـحـيــاز ضــدهــا في
مفاوضاتهما مع أديس أبابا حول
ســد النهضة اإلث ـيــوبــي ،مـمــا أدى
في النهاية إلى فشلها ،لذا لم يكن
غريبا أن تتواصل أمــس ،عمليات
التصعيد باتهام مسؤول سوداني
للجانب المصري بــاالعـتــداء على
مثلث حاليب وشالتين ،وأن القاهرة
تريد ّ
جر الخرطوم إلى الحرب.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
ل ـل ـحــدود م ــن ال ـجــانــب ال ـســودانــي
عبدالله ال ـصــادق ،إن اسـتـمــرار ما
سـمــاه ب ــ«ال ـعــدوان الـمـصــري» على
مثلث حاليب وشالتين ،يهدف إلى
جر السودان للدخول في اشتباكات
م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة م ـ ـ ــع م ـ ـ ـصـ ـ ــر ،ووص ـ ـ ــف
المثلث ال ـحــدودي بـ «المحتل» ،إذ
تــزعــم الـخــرطــوم ملكيتها للمثلث
المصري ،األمر الذي تعيره القاهرة
التي تمارس أعمال السيادة على
المثلث قبل والدة الدولة السودانية،
كثيرا من االهتمام.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أب ـ ـ ــدى ال ـم ـصــدر
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري اس ـ ـت ـ ـغـ ــرابـ ــه الـ ـش ــدي ــد
ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» مـ ــن ال ـت ـص ــري ـح ــات
«الـنــاريــة» الـتــي يطلقها المسؤول
ال ـس ــودان ــي ،وأض ـ ــاف« :ن ـظــام عمر
البشير يسعى إلى تأجيج مشاعر
ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ضـ ــد م ـصــر،
وت ــوق ـي ــت ال ـت ـص ــري ــح غ ــري ــب ،ألن
ال ـقــاهــرة تستضيف حــالـيــا لجنة
مصرية -سودانية معنية بالحدود»،
رافـ ـض ــا إعـ ـط ــاء أي ت ـفــاص ـيــل عن
ماهية الـمــوضــوعــات الـتــي يجري
مناقشتها باللجنة.
وشدد المصدر على أن الجانب
ال ـس ــودان ــي لــدي ــه ك ــل الـمـسـتـنــدات
وال ـ ـخـ ــرائـ ــط الـ ـت ــي ت ـق ـطــع بـصـحــة
المواقف المصرية وملكية األخيرة
لمثلث حاليب وشالتين ،وأردف:
«إن كان الجانب السوداني يمتلك
وثيقة واحــدة تثبت صــدق ادعائه
فـ ـنـ ـط ــالـ ـب ــه بـ ــإظ ـ ـهـ ــارهـ ــا ل ـل ـش ـعــب
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ـ ـ ــي» ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى أن
العالقات بين الشعبين المصري

وال ـســودانــي تــاريـخـيــة ،ول ــن تؤثر
فيها أي ممارسات سياسية «فقدت
بوصلتها وتسعى أطراف إقليمية
للنيل من استقرار الدولة المصرية».
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ال ـك ــات ـب ــة
الصحافية المتخصصة في الشأن
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،أس ـ ـمـ ــاء ال ـح ـس ـي ـنــي،
لـ «الجريدة» ،إن النظام السوداني
حـ ـ ـ ّـول ق ـض ـيــة م ـث ـلــث ح ــاي ــب إل ــى
«قميص عثمان» ،ليصرف به انتباه
ً
شعبه بعيدا عن المشاكل الحقيقية
التي تواجهه على مختلف الصعد،
خاصة الشأن االقتصادي ،وأضافت:
«الخرطوم لديها مشاكل حدودية
حقيقية مع دولتي جنوب السودان
وإثيوبيا ال يتم التطرق إليها أبدا،
مما يعزز من االستخدام اإلعالمي
لـمـلــف ح ــاي ــب ،وه ــو م ــا يـجــب أن
تتنبه إليه الحكومة المصرية بعدم
االنجرار خلف األالعيب السودانية».

توقيع بوتين
فـ ــي ش ـ ــأن آخ ـ ـ ــر ،وق ـ ــع الــرئ ـيــس
الروسي فالديمير بوتين مرسوما
أمـ ــس ،ب ـشــأن اسـتـئـنــاف الــرحــات
ال ـجــويــة الـمـنـتـظـمــة م ــع ال ـقــاهــرة،
ودخـ ـل ــت ال ــوث ـي ـق ــة ح ـي ــز الـتـنـفـيــذ
ب ـم ـجــرد تــوقـيـعـهــا ،وك ــان ــت مصر
وروسـ ـي ــا وق ـع ـتــا ع ـلــى اسـتـئـنــاف
ال ــرح ــات ال ـج ــوي ــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن،
خالل زيــارة وزيــر الطيران المدني
المصري ،شريف فتحي ،لموسكو،
ولقاء وزير النقل الروسي ،مكسيم
سوكولوف ،في ديسمبر الماضي،
وتم االتفاق على أن يتم االستئناف
الفعلي لحركة الطيران الروسي إلى
مدينة الـقــاهــرة تحديدا مــع بداية
شهر فبراير المقبل.
وكـ ــانـ ــت روس ـ ـيـ ــا أع ـل ـن ــت وق ــف
ت ـس ـي ـي ــر رح ــاتـ ـه ــا الـ ـج ــوي ــة إل ــى
م ـصــر ف ــي أعـ ـق ــاب س ـق ــوط طــائــرة
روس ـي ــة ف ــي ص ـح ــراء سـيـنــاء بعد
إقالعها من مطار شرم الشيخ ،في
 31أكـتــوبــر  ،2015مـمــا أس ـفــر عن
مـقـتــل ركــاب ـهــا الـ ـ ــ ،224ومعظمهم
من السياح الروس ،وتبنى تنظيم
داعش العملية ،بعدها قررت روسيا
ومعها بريطانيا وعــدة دول وقف
الطيران إلى مصر ،في حين بدأت

ً
الرئيس السيسي مجتمعا بالقائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى متولي لمراجعة خطط تنمية سيناء أمس
األخيرة مرحلة مراجعة اإلجراءات
األمـنـيــة فــي مـطــاراتـهــا المختلفة،
وسمحت لوفود روسية وبريطانية
بـمــراجـعــة م ــا ت ــم إن ـج ــازه وص ــوال
إلى عودة حركة الطيران إلى مطار
القاهرة.
وقال مصدر مسؤول لـ«الجريدة»،
إنه تم االتفاق على أن ترسل شركة
«مصر للطيران» ثالثة أيام أسبوعيا
بداية من فبراير المقبل ،كاشفا أن
شركة الطيران الروسية «آيرفلوت»
افتتحت مكتبها في مطار القاهرة
ال ــدول ــي ،وأن ــه تــم تجهيز المكتب
الستقبال الــروس الذين سيبدأون
في زيارة القاهرة تباعا.
م ــن جـهـتــه ،أشـ ــاد نــائــب رئيس
اتحاد الغرف السياحية المصرية،
مصطفى خليل ،بالقرار الروسي،
وأكد لـ«الجريدة» ،أن عودة الطيران
يعني مقدمة لعودة السياح الروس
الــذيــن يشكلون القطاع األكـبــر من
السياحة الوافدة في مصر ،وأشار
إلى أن نحو  100ألف روسي زاروا
مـصــر خ ــال فـتــرة تــوقــف الـطـيــران
عبر خطوط طيران أخرى ،متوقعا

أن يعود ماليين السياح الروس فور
اإلع ــان عــن ع ــودة حــركــة الـطـيــران
المباشر إلى شرم الشيخ والغردقة
قريبا.

تقنين الكنائس
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وضـ ـع ــت ال ـح ـكــومــة
المصرية نصب أعينها ملف توفيق
أوض ــاع الكنائس غير المرخصة،
وال ـت ــي تـتـسـبــب عـ ــادة ف ــي إش ـعــال
أزمات طائفية بين الحين واآلخر ،إذ
ترأس القائم بأعمال رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء ،وزي ــر اإلس ـكــان مصطفى
م ــدب ــول ــي ،اج ـت ـمــاع لـجـنــة تــوفـيــق
أوضـ ـ ـ ــاع ال ـك ـن ــائ ــس ،مـ ـس ــاء أم ــس
األول ،الستعراض الموقف الخاص
بمتابعة استكمال إجراءات توفيق
أوض ــاع الكنائس غير المرخصة
على مستوى الجمهورية.
وناقش مدبولي ،بحسب بيان
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ــا ت ــم ات ـخ ــاذه
مــن إج ـ ــراءات حـتــى اآلن فــي ضــوء
اهتمام الدولة بمعالجة هذا الملف
ً
وفقا للضوابط الموضوعة ،ووجه

بـتـقــديــم ك ــل الـتـيـسـيــرات الممكنة
لسرعة البت في الطلبات المقدمة
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـحــاف ـظــات ،بما
يضمن سرعة االنتهاء من مختلف
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــوف ـي ــق ،ول ـ ــم ت ـصــدر
الحكومة بعد الالئحة التنفيذية
لقانون بناء الكنائس رغم إصدار
البرلمان له منذ أكثر من عام.
ورحـ ـب ــت ال ـن ــائ ـب ــة بــال ـبــرل ـمــان،
أمنة نصير ،بالتحرك الحكومي،
مـ ــؤكـ ــدة أن ـ ــه خـ ـط ــوة ع ـل ــى طــريــق
غلق باب الفتنة على المتربصين
باستقرار الوطن ،في حين قال كاهن
كنيسة العذراء بمسطرد ،القمص
عبدالمسيح بسيط ،لــ«الـجــريــدة»:
«التحرك لتوفيق أوضاع الكنائس
غ ـي ــر ال ـم ــرخ ـص ــة أم ـ ــر جـ ـي ــد ،ألن ــه
يقضي على مشكلة كبيرة ،تتعلق
بـ ــاألزمـ ــات ال ـت ــي ت ـقــع بـسـبــب دور
العبادة من بعض المتشددين.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،تـسـلـمــت األج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ب ــال ـق ــاه ــرة أمـ ـ ــس ،مـبـنــى
الكاتدرائية المرقسية في العاصمة
اإلداري ـ ــة الـجــديــدة لتأمينها ،قبل
إق ــام ــة قـ ــداس عـيــد ال ـم ـيــاد األح ــد

ال ـم ـق ـبــل ،وق ـ ــال ب ــاب ــا اإلس ـك ـنــدريــة
وب ـ ـطـ ــريـ ــرك ال ـ ـ ـكـ ـ ــرازة ال ـم ــرق ـس ـي ــة،
ت ــواض ــروس ال ـثــانــي خ ــال عظته
األسـبــوعـيــة أم ــس األول« ،نحتفل
ه ــذا ال ـع ــام ب ـم ــرور  50ع ــام ــا على
إن ـ ـشـ ــاء الـ ـك ــات ــدرائـ ـي ــة ال ـمــرق ـس ـيــة
بالعباسية ...ويشاء القدر أنه بعد
 50عاما ننشئ كاتدرائية جديدة،
وسنصلي فيها قداس عيد الميالد
بحضور الرئيس السيسي».
واجـتـمــع الــرئـيــس السيسي مع
وزي ــر اإلس ـكــان مصطفى مدبولي
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،الس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض ال ـم ـخ ـط ــط
ال ـم ـب ــدئ ــي الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تـنـمـيــة
سـيـنــاء ،بـمــا يشمل تـطــويــر شتى
األنشطة وإقامة مجتمعات عمرانية
ج ـ ــدي ـ ــدة ،ك ـم ــا اج ـت ـم ــع ال ـس ـي ـســي
ومدبولي مع وزيــر الصحة أحمد
ع ـم ــاد الـ ــديـ ــن ،ل ـب ـحــث اإلجـ ـ ـ ــراءات
المتخذة لخفض معدالت نواقص
األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ــال ـ ـس ـ ــوق ،ومـ ـن ــاقـ ـش ــة
االسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـج ــاري ــة لتطبيق
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ـتــأم ـيــن
ً
ال ـص ـحــي ال ـشــامــل ب ـ ــدءا م ــن شهر
يوليو المقبل.

«التعليم» تعزف على وتر «تلحين المناهج»

محاولة نيابية للتصدي لـ «النصب بالرسائل النصية»

تطبق على «األناشيد» العام المقبل ...ومخاوف من عدوى «المهرجانات»

●

●

القاهرة  -أمنية اليمني

بعد إقبال الدارسين الواسع على المعلمين الذين يقدمون
المناهج للتالميذ في قالب موسيقي ،والذي انتشر سابقا
في مراكز الدروس الخصوصية ،بدأت وزارة التربية والتعليم
في مصر العزف على وتر الفكرة ذاتها.
وكانت مديرة تنمية التربية الموسيقية في وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ،وف ــاء نـمـيــر ،أعـلـنــت ات ـجــاه ال ـ ــوزارة إل ــى تلحين
نصوص مادة اللغة العربية في مناهج المرحلة اﻻبتدائية،
بــالـتـعــاون مــع فــريــق عـمــل مــن مــوجـهــي ومـعـلـمــي التربية
الموسيقية ،عبر كتابة نوتة موسيقية لكل نشيد.
وتــابـعــت نمير ،فــي تصريحات لـهــا ،قبل أي ــام« :تلحين
ال ـن ـصــوص ج ــاء م ــن مـنـطـلــق أن األن ـش ـطــة تـعـتـبــر بمنزلة
العامل المشترك الذي يربط جوانب التعليم ،والذي يمكن
استخدامها كوسيلة تعليمية لتوصيل المعلومات بشكل
ً
ً
سريع» ،موضحة أنه تم اﻻنتهاء من تلحين  26نصا مقررا
وجار
على تالميذ المرحلة اﻻبتدائية خالل العام المقبل،
ٍ
االنتهاء من باقي النصوص.
إلى ذلك ،وصفت «مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض
بالتعليم» ،عبير أحـمــد ،الـقــرار ال ــوزاري بأنه «جـيــد ،مــادام
يطبق على األناشيد الصغيرة فقط» ،وأضافت« :البد أن تكون

طريقة التلحين مناسبة لقيمة ومكانة اللغة العربية ،إذ إن
ً
هناك تخوفا من تحول األمر إلى تلحين األناشيد على طريقة
أغان شعبية هابطة المستوى والتي انتشرت في السناتر».
وأضافت« :هناك أناشيد مقررة على المرحلة االبتدائية،
فيها جمل ومصطلحات يصعب تلحينها ،خصوصا في
نصوص الصفين الخامس والسادس االبتدائي ،كما ينبغي
تطوير المناهج مــن حيث المحتوى ،و تــدر يــب المعلمين
على طرق شرح غير تقليدية قبل التفكير في قرار تلحين
النصوص للتالميذ».
وقــال الخبير التربوي كمال مغيث ،إن الفكرة ستسهل
على التالميذ حفظ النصوص ،وستقضي على روتين اليوم
الدراسي ،لكنه في الوقت ذاته عبر عن تخوفه من أن يهتم
المعلم باللحن والموسيقى دون التركيز على فهم النص
ومعاني كلماته.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أك ــد ع ـضــو لـجـنــة الـتـعـلـيــم ف ــي ال ـبــرل ـمــان،
مصطفى كمال الدين ،أن محاوالت وزارة التربية والتعليم
ً
لتطوير المناهج لم تعرض على البرلمان ،نظرا ألن خطة
ً
الوزارة في هذا السياق لم تنته بعد ،الفتا إلى أن قلة ميزانية
التعليم تعوق أحــام الوزير طــارق شوقي في تنفيذ خطة
التطوير ،التي سيبدأ تنفيذها في سبتمبر  ،2018وبالتالي
ً
ال يجب التعامل مع قرار تلحين النصوص باعتباره نهائيا.

القاهرة  -نسمة نصار

الق ــى طـلــب إحــاطــة تـقــدمــت بــه قبل
أيـ ــام نــائ ـبــة ف ــي ال ـبــرل ـمــان ال ـم ـصــري،
لوزيري االتصاالت واالستثمار بشأن
انتشار عمليات النصب بشكل كبير
عبر رسائل الهاتف المحمول (،)SMS
ً
ً
تــرح ـي ـبــا واسـ ـع ــا م ــن جــانــب ال ـن ــواب،
الــذيــن اع ـت ـبــروه خ ـطــوة ج ـيــدة لوقف
سيل الرسائل المجهولة المصدر التي
تـصــل إل ــى هــواتــف الـمــواطـنـيــن ويقع
بعضهم في فخ مرسليها.
وخالل السنوات الماضية انتشرت
ع ـلــى أجـ ـه ــزة «الـ ـم ــوب ــاي ــل» ف ــي مصر
رسـ ــائـ ــل قـ ـصـ ـي ــرة ،ت ـص ــل إل ـ ــى ع ـمــاء
شركات االتـصــاالت ،بعضها يتحدث
فيها الـمــرســل «مـجـهــول الـهــويــة» عن
ً
اكتشافه قطعا أثرية ذهبية ورغبته في
بيعها .وكان نص أشهر هذه الرسائل
«إنـ ــزل الـبـلــد عـلـشــان لـقـيـنــا (وج ــدن ــا)
مقبرة فيها تماثيل ذ ه ــب» ،ويحدث
أن يتواصل البعض مــع رقــم الهاتف
المرسلة منه الــرســالــة ويـتــم النصب
عليه ،بعد طلب النصاب إرسال مبلغ

مالي ضخم نظير بيع القطع األثرية
له ،وبعدها يكتشف الشخص أنه كان
ضحية عملية نصب.
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـن ـ ـصـ ــب ع ـ ـبـ ــر رسـ ــائـ ــل
المحمول لم تقتصر على المصريين
فقط ،حيث تم إرسال رسالة «اكتشاف
القطع األثرية» لرجل أعمال من دولة
عــرب ـيــة ،ول ــم ي ـكــن ذل ــك س ــوى «ط ـعــم»
لإليقاع بالرجل ،الذي بمجرد تسلمه
الــرســالــة عـلــى هــاتـفــه الـمـصــري ،بــادر
باالتصال بمصدر الــرســالــة ،وأكــد له
رغبته فــي شــراء تمثال أث ــري ،ليتفق
ال ـطــرفــان عـلــى م ـكــان إلت ـمــام الصفقة
في منطقة نائية في محافظة الفيوم
(جنوب القاهرة) ،وهناك فوجئ رجل
األعمال بمجموعة شباب يحاصرونه
ب ــال ـس ــاح ،وأج ـ ـبـ ــروه ع ـلــى االت ـص ــال
بأسرته فــي بــاده وطلب فدية منهم
إلطالق سراحه.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـن ــائـ ـب ــة ص ــاحـ ـب ــة ط ـلــب
اإلحــاطــة ،وتــدعــى مايسة ع ـطــوة ،في
تصريح لـ «الجريدة» إن وقوع العديد
م ــن الـمــواطـنـيــن فــريـســة لـلـنـصــب من
خــال الــرســائــل النصية ( )SMSالتي

تـصــل إل ــى هــواتـفـهــم الـمـحـمــولــة ،هو
ما دفعها إلى تقديم طلب إحاطة إلى
البرلمان للتصدي ألعمال النصب تلك.
فــي الـسـيــاق ،أوض ــح الـنــائــب أحمد
ب ـ ـ ـ ــدوي ،أن تـ ـل ــك الـ ــرسـ ــائـ ــل ،ت ـح ـتــاج
ف ــي الـمـقــابــل إل ــى ح ـمــات تــوعـيــة في
التلفزيون والصحف والشوارع لكشف
زي ــف ه ــذه الــرســائــل ،وكــذلــك لتحذير
الناس من شبكات النصب ،وبالتالي
حماية الكثيرين من الوقوع في فخها،
ً
مضيفا لـ«الجريدة»« :يجب سن قانون
رادع لمعاقبة كل من يقوم بمثل هذه
العمليات من النصب على المواطنين
وسرقتهم».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـب ـ ـيـ ــر أمـ ـ ــن
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،م ــال ــك ص ــاب ــر ،أن ه ــذه
النوعية من الجرائم تستغل سذاجة
المواطن إليقاعه فــي فــخ يتم إرغامه
ً
فيه على دفع مبلغ مالي حفاظا على
ً
حياته ،موضحا أن حمالت التوعية
كافية وهــي أ فـضــل وسيلة لمواجهة
تـلــك ال ـظــواهــر الـسـلـبـيــة ،وخ ــاص ــة أن
ضـبــط ه ــذه الـنــوعـيــة م ــن المجرمين
ً
ليس سهال.

قررت محكمة جنايات الجيزة
في جلستها أمس ،تجديد
حبس عال يوسف القرضاوي،
ابنة الداعية المقيم في دولة
قطر ،لمدة  45يوما احتياطيا
على ذمة التحقيقات التي
تجرى معها وزوجها ،التهامها
بتمويل جماعة «اإلخوان».
وقررت المحكمة تأجيل النظر
في أمر تجديد حبس زوجها
القيادي بحزب «الوسط»،
حسام خلف ،في ضوء
التحقيقات بالقضية نفسها،
إلى جلسة  8يناير الجاري.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا
أسندت إلى نجلة «القرضاوي»
وزوجها عددا من االتهامات،
في مقدمتها االنضمام إلى
جماعة إرهابية أسست على
خالف أحكام القانون ،والعمل
على تمويلها ومعاونتها على
تنفيذ أغراضها اإلرهابية ضد
الدولة.

إغالق بوغازي اإلسكندرية
والدخيلة بسبب الطقس

قررت هيئة ميناء اإلسكندرية،
أمس ،إغالق بوغازي
اإلسكندرية والدخيلة أمام
حركة المالحة ،نظرا لسوء
األحوال الجوية وزيادة سرعة
الرياح عن  25عقدة في الساعة،
وارتفاع األمواج.
وأوضحت الهيئة ،في بيان ،أنه
تقرر إغالق البوغازين حرصا
على عدم اصطدام البواخر
والسفن ببعضها البعض،
أو بأرصفة الميناء وسالمة
المالحة البحرية.

الموافقة على تجنس 42
ً
مصريا بجنسيات أجنبية

أصدر وزير الداخلية اللواء
مجدي عبدالغفار قرارا،
أمس ،بالسماح لـ 42مواطنا
بالتجنس بجنسيات أجنبية
من بينها األميركية واإليطالية
والبحرينية والعراقية
مع احتفاظهم بالجنسية
المصرية.
كما أصدر وزير الداخلية
قرارا نشرته الجريدة
الرسمية ،بالسماح لـ21
مواطنا بالتجنس بجنسيات
أجنبية من بينها األلمانية
والبريطانية واليابانية ،مع
عدم احتفاظهم بالجنسية
المصرية.

«داعش سيناء» يعلن الحرب على «حماس»
ً
نشر صورا إلعدام متعاون مع الحركة وصنفها مرتدة
●

إحدى الصور التي نشرها «داعش» لعملية اإلعدام

القاهرة  -ةديرجلا

•

بث تنظيم داعش سيناء فيديو ظهر
ف ـيــه ع ـنــاصــر م ــن الـتـنـظـيــم دون غـطــاء
لـلــوجــه ،وهــم يـنـفــذون حكم اإلع ــدام في
أحد عناصر التنظيم ذاتــه ،اعتبروا أنه
ارتد ألنه ساهم في تهريب السالح إلى
حــركــة «ح ـم ــاس» ف ــي ق ـطــاع غ ــزة ،وشــن
ً
المتحدث في اإلصدار هجوما على حركة
حماس وتوجهاتها السياسية ،وصنفها
مرتدة ،داعيا لقتالها ،فيما يشبه إعالن
الـحــرب مــن داع ــش سيناء على حماس
ال ـم ـت ـمــركــزة ف ــي ق ـطــاع غ ــزة الـمــاصـقــة
لسيناء المصرية.
ونـشــر التنظيم ،أمــس األول ،فيديو
يظهر وقوف عناصر خلف رجل يرتدي
ال ــزي البرتقالي ،وهــو زي اإلع ــدام لدى
داعــش ،ويصوب أحدهم الرصاص إلى
رأسه ،وتحدث الرجل الثاني في التنظيم
محمد عــادل (المعروف تنظيميا باسم
أبوكاظم المقدسي) عن فتواه بوجوب

إع ــدام أحــد عناصر داع ــش ال ــذي يدعى
موسى أبو زماط والمكني بـ «أبوعائشة»،
وهو من قطاع غزة ،بحجة ارتداده بعد
تهريبه سالحا وم ــواد إلــى حماس في
قـطــاع غ ــزة مــن سـيـنــاء ،م ـشــددا على أن
قــاضــي التنظيم كــاظــم ال ـغــزاوي أصــدر
بيانا شدد فيه على ضرورة تنفيذ حكم
اإلعدام.
والمالحظ في الفيديو اللهجة الحادة
التي استخدمها مفتي داعش سيناء ضد
حركة حماس وذراعها المسلحة كتائب
عــزالــديــن ال ـق ـســام ،إذ وص ــف ح ـمــاس بـ
«المرتدة» التي بدلت شرع الله بميثاق
بشري ،وأنها تسير على خطى النظام
اإليراني الشيعي ،وأشار إلى فساد عقيدة
حماس ألنها تحارب اليهود على اعتبار
أن ـهــم مـحـتـلــون ،ال م ــن أج ــل عقيدتهم،
وأش ــار إل ــى أن مــن يــدعــم حـمــاس مرتد
ألنه يشاركها في التضييق على عناصر
داعش في غزة وسيناء.
وقالت صفحة «اتحاد قبائل سيناء»

على «فيسبوك» -وهو تجمع دخل في أكثر
مــن مواجهة مــع «داعـ ــش» -إن العناصر
الداعشية التي ظهرت في الفيديو معروفة
ألهالي سيناء ،خاصة أبوكاظم محمد
عــادل الــذي يتولى منصب مفتي داعش
فــي قطاع العريش ،وعلى يـســاره راشــد
أنور الدجني ،من غزة ،وهو أحد أعضاء
كتائب القسام المفصولين ،وهو من نفذ
حكم اإلعدام ،وعلى يساره الملقب بـ»أبو
الروح» ،الذي يشغل منصب الحسبة في
قاطع الشيخ زويد ،وأن من صور الفيديو
هو اإلرهابي أحمد مساعد «أبو خبيب».
وقــال مصدر قبلي إن «داع ــش» أعلن
الـعــداء لحركة حماس منذ تقاربها مع
النظام المصري ،خاصة أنها باتت تراقب
الـحــدود المشتركة مع مصر ،مما قطع
خطوط اإلمداد لداعش سيناء.
بدوره قال الباحث في شؤون اإلرهاب
بمركز األهرام للدراسات االستراتيجية
وال ـس ـيــاس ـي ــة ،أح ـم ــد ك ــام ــل ال ـب ـح ـيــري،
لـ«الجريدة» ،إن الواقعة األخيرة تشكل

ً
تصعيدا في عداء داعش لحماس الذي
ب ـ ــدأ م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2015م ــع ب ـ ــدء ت ـق ــارب
حماس مع النظام المصري ،مشددا على
أن عـنــاصــر منشقة مــن كـتــائــب القسام
انضمت إلى داعش سيناء.
مواز ،قالت صفحة اتحاد
وفي سياق ٍ
قبائل سيناء أم ــس ،إنــه تمت مشاهدة
 20جثة من عناصر تنظيم والية سيناء
(داع ـ ـ ــش س ـي ـن ــاء) ف ــي ق ــري ــة مـ ـ ــزار غ ــرب
العريش ،ورجحت الصفحة أن يكونوا
قتلوا في نزاعات داخل التنظيم.
وعلمت «الجريدة» أن تنظيم داعش
سـ ـيـ ـن ــاء ي ـش ـه ــد مـ ـن ــذ ت ـن ـف ـي ــذ جــري ـمــة
استهداف مسجد الــروضــة ،حالة تذمر
في صفوفه ،مما أدى إلى حاالت هجرة
جماعية مــن التنظيم ،األم ــر ال ــذي دفع
الـقـيــادة الـمــركــزيــة للتنظيم إل ــى فــرض
إجراءات أمنية مشددة على عناصره ،بما
في ذلك تضييق تحركاتهم ومنعهم من
التنقل إال بعلم القيادة األعلى.

ةديرجلا
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«االندفاع» وصالبة «الدفاع»
في نهائي «خليجي  »23اليوم
الثاني واإلمارات تنشد الثالث

عمان تبحث عن لقبها
خالد عيسى

فايز الرشيدي
خليفة مبارك

سعد سهيل

مهند العنزي

إسماعيل احمد

فهمي سعيد
محمد أحمد

محمد برغش

خميس إسماعيل

محمد المسلمي

علي سالمين

جميل اليحمدي
أحمد خليل

عمر عموري
ي ـعــول الـمـنـتـخــب ال ـع ـمــانــي على
"االندفاع" في مواجهة دفاع إماراتي
لم تتلق شباكه أي هدف بعد ،عندما
يلتقي المنتخبان مـســاء ا ل ـيــوم في
نهائي بطولة كأس الخليج الثالثة
والعشرين لكرة الـقــدم (خليجي
 ،)23ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت بــالـكــويــت
ف ـ ــي  22ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ال ـم ــاض ــي
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة  8م ـن ـت ـخ ـب ــات
خليجية ،ا لـتــي ستقام في
الخامسة والنصف برعاية
سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،الذي أناب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك
لحضورها.
وعـ ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد ج ــاب ــر الـ ــدولـ ــي،
يسعى المنتخب العماني ،مفاجأة
"خليجي  ،"23إ لــى التتويج بلقبه
الـثــانــي فــي الـبـطــولــة ،عـلــى حساب
ال ـم ـن ـت ـخــب األبـ ـي ــض ال ـب ــاح ــث عــن
ثالث ألقابه.
وتشكل المواجهة استعادة لنهائي
 2007على أرض االمارات ،عندما أحرز
المنتخب المضيف اللقب على حساب
المنتخب العماني بالذات ( -1صفر)،
علما بــأنــه أض ــاف الــى رصـيــده أيضا
لـقــب نـسـخــة  2013فــي الـبـحــريــن على

علي مبخوت
حساب العراق  1-2بعد التمديد.
من جهته ،حقق منتخب عمان اللقب
في البطولة التي استضافها على أرضه
ف ــي  2009بـعــد ف ــوزه عـلــى الـسـعــوديــة
بركالت الترجيح بعد التعادل السلبي
في الشوطين االصليين واالضافيين،
وقد خسر نهائيين متتاليين أمام قطر
في  ،2004واإلمارات في .2007
وبلغ منتخب عمان النهائي بفوزه
ع ـل ــى ال ـب ـح ــري ــن  -1ص ـف ــر فـ ــي نـصــف
النهائي ،بينما تأهلت االم ــارات على
حـســاب ال ـع ــراق بــركــات الـتــرجـيــح (-4
 ،)2بـعــد تـعــادل المنتخبين سلبا في
الوقتين األصلي واإلضافي.
وش ـكــل الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي الـشــاب
بـمـعـظـمــه ،مـفــاجــأة فــي ه ــذه الـبـطــولــة،
وأثبت نفسه رقما صعبا وعصيا على
منافسين يفوقونه خبرة .وتمكن مدربه
الهولندي بيم فيربيك الذي أكمل مطلع
السنة عامه األول مع منتخب السلطنة،
من تكوين فريق متجانس يغلب عليه
العنصر الشاب ويقوده المخضرم أحمد
مـبــارك (كــانــو) ال ــذي يـخــوض البطولة
للمرة الثامنة ،واختير أفضل العب في
المباراة مرتين في النسخة الحالية.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـعـ ـم ــان ــي
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـتـ ـق ــدم ــا ع ـلــى
ال ـم ـن ـت ـخ ــب االم ـ ــارات ـ ــي ب ـ ـفـ ــارق نـقـطــة

٥:٣٠
استاد جابر

محسن جوهر

م

وبرصيد  6نقاط مــن انتصارين على
ال ـكــويــت ب ـه ــدف ن ـظ ـيــف ،وال ـس ـعــوديــة
ب ـهــدف ـيــن ،م ـقــابــل هــزي ـمــة ف ــي ال ـجــولــة
االولــى تلقاها من المنتخب اإلماراتي
بهدف مقابل ال شيء.
وب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي مــن
م ــواج ـه ــة ال ـب ـحــريــن ف ــي الـ ـ ــدور نصف
النهائي ،كان المنتخب العماني الطرف
األفضل في المباريات التي خاضها في
البطولة ،علما بــأن خسارته الوحيدة
أمام االمارات كانت بركلة جزاء.
ويأمل العمانيون في عكس سيناريو
 2007عندما واجهوا منتخب االمارات
في لقاءي االفتتاح والختام ،ففازوا في
االفتتاح بهدفين لهدف ،وخسروا في
النهائي بهدف سجله إسماعيل مطر
في الدقائق االخيرة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،س ـي ـش ـك ــل ال ـن ـه ــائ ــي
اختبارا جديدا للدفاع االماراتي الذي لم
تهتز شباكه في المباريات األربع التي
خاضها العبو المدرب االيطالي ألبرتو
زاكيروني في البطولة الخليجية.
وبـنــى زاك ـيــرونــي منظومة دفاعية
شبيهة باألسلوب الذي اشتهرت به كرة
القدم االيطالية ،مما انعكس سلبا على
الجانب الهجومي.
ولـ ــم ي ـس ـجــل "األب ـ ـيـ ــض" ال ـم ـع ــروف
بقوته الهجومية سوى هدف وحيد في

زاكيروني :نتطلع إلى حصد اللقب
أكـ ــد م ـ ــدرب مـنـتـخــب اإلم ـ ـ ــارات ل ـك ــرة ال ـقــدم
االيطالي ألبرتو زاكيروني ،أن سقف طموحات
ً
العبي اإلمارات ارتفع كثيرا في "خليجي  ،"23وبات
الهدف إحراز اللقب ،بعد أن كانت المشاركة هدفها
األساسي تجهيز الفريق لمنافسات كأس آسيا.
وقال زاكيروني في المؤتمر الصحافي ،أمس،
إن فريقه جاهز لمواجهة المنتخب العماني اليوم
في نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي
ً
 ،)23مشيرا إلــى أن المهمة لــن تكون سهلة أمــام
المنتخب ُ
العماني ،الذي وصفه بالقوي والمنظم.
وأش ـ ــار مـ ــدرب اإلم ـ ـ ــارات إل ــى أن فــري ـقــه تـطــور
ً
كثيرا على م ــدار أي ــام البطولة ،حتى وصــل إلى
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى ف ــي ال ـ ـ ــدور ق ـب ــل ال ـن ـهــائــي،

أحمد كانو

وبالتالي سيرتقي إلى األفضل في نهائي اليوم.
ّ
وبين المدرب ّاإليطالي أن توالي المباريات في
ً
"خليجي  ،"23مثل ضغطا على العبي اإلم ــارات
وجميع المنتخبات ،مشيرا إ لــى أ نــه يتطلع ألن
يتواجد فريقه كامال بجاهزية تامة للمباراة.
ً
ً
ودافع زاكيروني عن طريقته مجددا ،مؤكدا أنه
ينتهج أسلوب لعب متوازن بين الدفاع والهجوم،
ً
مؤكدا أن الهدف تكوين منتخب قادر على مقارعة
الكبار.
من جانبه ،شكر الحارس خالد عيسى حارس
منتخب اإلمـ ــارات جماهير الـكــويــت على دعمها
الكبير لألبيض في البطولة ،وعلى تنظيم البطولة
بشكل رائع.

المباريات االربع ،ومن ركلة جزاء نفذها
ال ـم ـهــاجــم ع ـلــي م ـب ـخــوت ف ــي ال ـمــرمــى
ال ـع ـمــانــي ف ــي ال ـجــولــة االولـ ـ ــى ،وص ــام
ال ـفــريــق ع ــن الـتـهــديــف ف ــي الـمـبــاريــات
ً
الـثــاث التالية ،والـتــي انتهت جميعا
ب ــال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي ام ـ ــام ال ـس ـعــوديــة
والـ ـك ــوي ــت ض ـم ــن دور ال ـم ـج ـمــوعــات،
والـ ـع ــراق ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ق ـبــل أن
يحسم اللقاء االخير لمصلحته بركالت
الترجيح.
ومـنــذ اعـتـمــاد نـظــام المجموعتين
ً
في البطولة بدءا من  2004في الدوحة،
ستكون هذه المرة االولى التي يتأهل
فيها منتخب الى النهائي وفي جعبته
ه ـ ــدف وحـ ـ ـي ـ ــد ،كـ ـم ــا أن ـ ــه ي ـع ـت ـب ــر أق ــل
رصيد من االهداف يحصده المنتخب
االمــاراتــي فــي  4مـبــاريــات متتالية في
بـطــولــة واحـ ــدة مـنــذ نـسـخــة  1979في
بغداد.
ورغـ ـ ـ ــم اطـ ـمـ ـئـ ـن ــان زاك ـ ـيـ ــرونـ ــي ال ــى
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ــدف ــاع ــي ل ـف ــري ـق ــه ،ف ــإن ــه لــم
يـتــردد فــي الـحــديــث عــن وج ــود قصور
فــي الـنــواحــي الهجومية والـعـمــل على
تطويرها من مباراة الى اخرى.
ومع تأكيد القائمين على المنتخب
االماراتي قبل بداية البطولة ان الهدف
من المشاركة سيكون اعــداد المنتخب
ل ـخ ــوض غ ـم ــار ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس آسـيــا

حارب السعدي

خالد الهاجري
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 2019التي تستضيفها االمارات ،أظهر
"االب ـ ـيـ ــض" ع ــزم ــه ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم نـفـســه
كمنافس قوي حتى وان لم يظهر
بمستواه المعروف.
ورغم منح المدرب االيطالي
الـ ـف ــرص ــة ل ـع ـن ــاص ــر شــابــة
ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـح ـ ـم ـ ــد
المنهالي وريان
يسلم ،فإن زمام
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ب ـق ــي
فـ ـ ــي يـ ـ ــد العـ ـب ــي
الخبرة على غرار
صـ ـ ــانـ ـ ــع االل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
عـ ـم ــر ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
(عـ ـم ــوري) والـمـهــاجــم
علي مبخوت والمدافعين
اسماعيل احمد ومهند العنزي.
ويـ ـ ـ ــدرك االمـ ــارات ـ ـيـ ــون أن ـهــم
س ـيــواج ـهــون مـنـتـخـبــا متحفزا
وطموحا عانوا امامه في الدور
االول قبل ان يخرجوا بفوز شاق،
وهو ما يتطلب منهم بذل مجهود
اكبر لتجاوز منافسهم مجددا في
المحطة األهم في البطولة.
(أ ف ب)

فيربك :األوراق مكشوفة
دافع مدرب المنتخب العماني فيربك عن طريقته في
"خليجي  ،"23مؤكدا أن عمان تلعب بطريقة هجومية،
معترفا بأن خبرة العبي اإلمارات أكبر في النهائيات.
وقال بيم فيربك في المؤتمر الصحافي ،أمس ،إنه
يدرك قيمة الحصول على لقب البطولة ،أمام المنتخب
اإلماراتي في "ديربي" خليجي كبير ،مضيفا أن األوراق
مكشوفة بين المنتخبين ،عطفا على المواجهة التي
جمعت بينهما في االفتتاح ،ومتابعة كل منهما اآلخر
أثناء سير مباريات البطولة.
وذك ــر أن فــريـقــه يتطلع إلحـ ــراز الـلـقــب ،وأن ثقته
بالعبيه عالية ،رغــم صعوبة الـمـبــاراة ،نـظــرا لتميز
التنظيم الدفاعي لمنتخب اإلمارات ،متوقعا أن تتسم
المباراة بالندية والمتعة.

علي البوسعيدي

وأك ــد فيربك أن ق ــدرة منتخب عمان
ع ـلــى م ــواص ـل ــة ال ـم ـش ــوار ف ــي "خـلـيـجــي
 "23بنفس الـقــوة أمــر صعب ،الفتا إلى
أن األهم في الوقت الحالي هو مواصلة
العطاء من أجل حصد اللقب.
وشــدد على أن الـظــروف في "خليجي
 ،"23ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن ال ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
حصدت فيها عمان اللقب فــي "خليجي
 ،"19ف ــي إش ـ ــارة لـنـضــج الـجـيــل الـســابــق،
وسعيه فــي الــوقــت الحالي لبناء منتخب
جديد للكرة العمانية.

ةديرجلا
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رياضة

االتحاد السعودي ذهبي واإلماراتي فضي ...والكويت أفضل تنظيم
في حفل توزيع جوائز االتحاد الخليجي لإلعالم الرياضي
منح االتحاد الخليجي لإلعالم
الرياضي طارق المال ،وأحمد
العجمي ،جائزة أفضل معلق
ً
عن فئة الشباب ،وكال من فارس
عوض ،وخليل البلوشي عن فئة
المحترفين ،وحصل المنتخب
السعودي على جائزة أفضل
منتخب ،في حين حل اإلماراتي
في الوصافة.

وزع االتحاد الخليجي لإلعالم
الرياضي جوائزه على الفائزين في
"خليجي  ،"23وذل ــك خــال الحفل
الذي أقيم أمس في قاعة المؤتمرات
بفندق الشيراتون بحضور جياني
م ـي ــرل ــو رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
ل ـل ـص ـحــافــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ،وس ـط ــام
السهلي رئيس اللجنة االعالمية
بــ"خـلـيـجــي  ،"23ورئ ـيــس االتـحــاد
اآلسـ ـي ــوي لـلـصـحــافــة الــريــاض ـيــة،
إلــى جانب سالم الحبسي رئيس
االتحاد الخليجي لإلعالم الرياضي
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ك ــوكـ ـب ــة م ـ ــن وس ــائ ــل
الصحافة واإلعالم.
ومـنــح االت ـحــاد جــائــزة المعلق
القطري محمد اللنجاوي ألفضل
م ـع ـلــق شـ ــاب م ـنــاص ـفــة لـلـكــويـتــي
طـ ـ ـ ــارق ال ـ ـمـ ــا والـ ـعـ ـم ــان ــي أح ـم ــد
العجمي ،أمام جائزة أفضل معلق
م ـح ـت ــرف فـ ـج ــاءت م ـنــاص ـفــة بـيــن
االماراتي فارس عوض ،والعماني
خليل البلوشي.
وع ـل ــى صـعـيــد ج ــائ ــزة الـتـفــوق
ألف ـض ــل اتـ ـح ــاد خ ـل ـي ـجــي ،ج ــاءت
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة م ـ ــن نـصـيــب
االت ـحــاد الـسـعــودي ،بينما ذهبت
الـ ـج ــائ ــزة ال ـف ـض ـي ــة ال ـ ــى االتـ ـح ــاد
اإلماراتي.
وفــي لمسة وف ــاء مـنــح االتـحــاد
الخليجي لإلعالم الرياضي درعا
ت ــذك ــاري ــة ل ــإع ــام ــي ال ـم ـخ ـضــرم
ف ـي ـص ــل ال ـق ـن ــاع ــي ع ـض ــو ال ـه ـي ـئــة
االستشارية باالتحاد الخليجي،
ون ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
ل ـل ـص ـح ــاف ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة س ــاب ـق ــا،
وتسلمها بدال منه االعالمي ناصر
العنزي.
وق ـ ــدم االت ـ ـحـ ــاد أيـ ـض ــا ج ــائ ــزة
للمخرج المتألق طــال البرجس،

قالوا قبل المباراة
الوهيبي :نعد الجميع بتقديم األفضل
أكد رئيس االتحاد ُ
العماني سالم الوهيبي أن منتخب بــاده" ،يضم
مجموعة جديدة وشابة ،ولديها الرغبة والطموح لتحقيق إنجاز جديد
ً
للكرة ُ
العمانية" ،مضيفا" :عملنا على بناء منتخب قوي ،منذ أن تولينا
ً
ُ
مهمة قيادة الكرة العمانية ،وقضى الالعبون عاما كامال مع المدرب بيم
فيربيك ،وتشبعوا بطريقته في اللعب ،وما نراه من أداء يبرهن على أن
الالعبين استوعبوا فكر المدرب الهولندي".
وعبر الوهيبي عن رضاه التام عن مستوى األحمر ،وقال" :نعد الجميع
بتقديم األفضل في النهائي ،وأشكر الجماهير التي حضرت من ُعمان
للوقوف خلف األحمر".

مدني :الالعبون عازمون على تكرار الفوز
قــال مدير المنتخب اإلمــاراتــي
ع ـب ـيــد م ــدن ــي إن ال ـف ــري ــق جــاهــز
للنهائي ،وال يعاني إصابات في
صفوف العبيه ،مضيفا أن العبي
اإلمارات سواء من ذوي الخبرة أو
الشباب يطمحون إلى إضافة لقب
ثالث للكرة اإلماراتية.
وأكـ ــد مــدنــي أن مـ ـب ــاراة الـيــوم

لــن تكون سهلة على فريقه ،ألنه
سـيــواجــه منتخبا يملك العبين
ً
شبابا أثبتوا مهاراتهم العالية
في المباريات الماضية ،مؤكدا أن
نجوم "األبيض" عازمون على تكرار
فــوزهــم عـلــى المنتخب العماني
الذي حققوه في اليوم االفتتاحي
للبطولة.

بلوشي :الالعبون يعرفون أدوارهم
أكد مدير المنتخب العماني مقبول بلوشي أن فريقه استعد للنهائي
كما المباريات السابقة ،آمال أن يقدم مستوى فنيا جيدا ونتيجة مرضية.
وقال بلوشي ،إن الالعبين يمشون خطوة بخطوة ،ويعرفون أدوارهم
المطلوبة التي وضعها المدرب الهولندي بيم فيريبك ،معربا عن شكره
للجماهير العمانية التي حضرت ،والتي ستحضر المباراة لمساندة األحمر
العماني في مشواره نحو لقب "خليجي ."23

سالمين :متحمس ألول إنجاز
عـ ـ َّـبـ ــر عـ ـل ــي س ــالـ ـمـ ـي ــن ،الع ــب
المنتخب اإلمــاراتــي ،عن سعادته
الكبيرة بالوصول إلــى النهائي،
ف ــي أول م ـش ــارك ــة ل ــه بــالـبـطــولــة
الكبيرة بالمنطقة ،مشددا على أنه
متحمس للفوز باللقب والتتويج
ب ــال ـك ــأس ،حـتــى تـكـتـمــل الـفــرحــة،
وتحقيق إنجاز في أول مسيرته
الدولية مع "األبيض".

وأض ــاف أن الـمـبــاراة النهائية
ستكون صعبة وقوية ،ألن األوراق
مـكـشــوفــة بـيــن الـطــرفـيــن ،بـعــد أن
تقابال في الدور األول ،مشيرا إلى
أن ال ـظ ــروف تختلف ف ــي م ـبــاراة
اليوم ،إال أن عزيمة العبي "األبيض"
ك ـب ـيــرة ،م ــن أجـ ــل الـ ـف ــوز ،وإن ـه ــاء
المشوار على منصة التتويج.

 ...والسهلي يكرم رئيس االتحاد الدولي

الزميل الشمالي يتسلم تكريم الكويت بأفضل تنظيم
الذي ابدع في اخــراج حفل افتتاح
النسخة  23لكأس الخليج العربي،
كـمــا ت ــم تـكــريــم االت ـح ــاد الـكــويـتــي
ل ـت ـن ـظ ـي ـمــه ال ـب ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
بامتياز ،وتسلم الـجــائــزة الزميل
عبدالكريم الشمالي نائب رئيس
اللجنة اإلعالمية بالبطولة.

تكافؤ الفرص
ورح ــب ســالــم الـحـبـســي رئـيــس
االتحاد الخليجي لالعالم الرياضي
بالحضور في الحفل" ،الــذي يقام
ب ـ ــأرض الـ ـص ــداق ــة وال ـ ـسـ ــام ال ـتــي
احتضنت التجمع الخليجي في
نسخته  ،"23مؤكدا أن "هذا الحفل

ال ــذي يـقــام لـلـمــرة الـثــالـثــة يتزامن
مع كــأس الخليج ال ــ ،"23مبينا أن
هـ ــذه ال ـج ــوائ ــز ت ـق ــدم خـ ــال كــأس
الخليج فقط لوجود معظم القنوات
ال ـف ـضــائ ـيــة ف ــي ت ـغـط ـيــة الـب ـطــولــة
لحصولها على حقوق البث ،مما
يمنح كل المعلقين فرصا متكافئة
في المنافسة على الجوائز.

عادات «خليجي»
مــن جـهـتــه ،أك ــد رئ ـيــس اللجنة
اإلعالمية للبطولة سطام السهلي
أن "االت ـ ـحـ ــاد ال ـخ ـل ـي ـجــي ل ــاع ــام
الرياضي عودنا دائما على اقامة
الفعاليات وتكريم المميزين ،وهو

أم ــر غـيــر مستغرب فــي ظــل ال ــدور
الكبير لــاتـحــاد فــي دعــم رجــاالت
االعالم الشباب والموهوبين".
ورحـ ـ ـ ــب ال ـس ـه ـل ــي ب ــاإلي ـط ــال ــي
ج ـي ــان ــي م ـي ــرل ــو رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـص ـح ــاف ــة ال ــري ــاض ـي ــة
لحرصه على الحضور ،مبينا ان
اللجنة االعــامـيــة لــ"خـلـيـجــي "23
حرصت على اقامة الحفل في اليوم
قبل االخير للبطولة إلتاحة الفرصة
للحضور الكبير ،متمنيا المزيد من
التوفيق لالتحاد الخليجي.

ميرلو :عالقات قوية مع الكويت
وأب ــدى جياني ميرلو سعادته

بالوجود مجددا في الكويت بعد
س ـنــوات مــن ح ـضــوره الكونغرس
اآلسيوي للصحافة الرياضية إلى
جانب بعض حلقات العمل ،الفتا
الــى أن هـنــاك دائـمــا عــاقــات قوية
تجمع االتـحــاد الــدولــي للصحافة
الرياضية مع الكويت.
وبين ميرلو أن الزميل السهلي
ت ــول ــى رئ ــاس ــة االتـ ـح ــاد اآلس ـي ــوي
خلفا لفيصل الـقـنــاعــي ال ــذي كــان
م ـ ــوج ـ ــودا ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،وتـ ـمـ ـن ــى لــه
ال ـتــوف ـيــق ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة،
مشيدا بالجهود الكبيرة للسهلي
في "خليجي  ،"23خاصة ان المهمة
لم تكن سهلة من اجــل االستعداد
لحدث بهذا الحجم خالل اسبوع،

فليطح :الرياضة الخليجية حسمت
لقب «خليجي  »23بجدارة

سكوب :أرشح المنتخب اإلماراتي للتتويج
رشح التشيكي ميروسالف سوكوب مدرب
الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي ،الـمـنـتـخــب اإلم ــارات ــي
للفوز بكأس الخليج  23اليوم ،عندما يلتقي
المنتخب العماني في المباراة النهائية على
لقب البطولة ،وذلك في استاد جابر الدولي.
وقــال سوكوب :أرشــح المنتخب اإلماراتي
للتتويج بكأس الخليج الحالي في الكويت،
ألنه فريق يلعب بتوازن كبير ،ويجيد األداء
الدفاعي المنظم ،والدليل أن شباكه نظيفة

طوال أربع مباريات خاضها خالل البطولة
الخليجية ،كما أن الفريق يتطور مستواه
من مباراة ألخرى ،وهناك تحسن واضح
في أداء العبيه ،بعد مباراتهم األولى أمام
المنتخب الـعـمــانــي ،وال ـتــي حـقـقــوا فيها
الفوز بهدف دون مقابل ،وال يقلل من أهمية
وتطوير أداء المنتخب ،كونه لم يسجل سوى
هذا الهدف طوال البطولة.
سكوب

الشيباني :إلغاء مباراة الثالث والرابع ال رجعة فيه
أ ك ـ ـ ـ ــد ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة
اتحاد الكويت لكرة القدم رئيس
ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة ل ـخ ـل ـي ـجــي 23
د .حــامــد الـشـيـبــانــي ،أن اللجنة
الفنية للبطولة ،اعتمدت توصية
ال ـم ـك ـت ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ــات ـح ــاد
الخليجي ،بإلغاء مباراة تحديد
المركزين الثالث والرابع ،وبناء
ُ
عليه ســتـقــام الـمـبــاراة النهائية
ال ـيــوم بـيــن اإلمـ ــارات وع ـمــان في
تمام الساعة الخامسة والنصف
ً
مساء.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـش ـي ـب ــان ــي أن أي
ت ـح ــرك ــات أو أحـ ــاديـ ــث ف ــي ه ــذا
الـمـجــال مـجــرد اجـتـهــادات ليس
إال ،وال ـ ـقـ ــرار ن ـهــائــي وال رجـعــة
ً
ف ـي ــه ،ك ــاش ـف ــا ع ــن ت ـح ــرك ــات مــن
اللجنة الفنية ،بإعداد توصيات
ودراسـ ـ ــات سـيـتــم تـقــديـمـهــا إلــى
الـ ـمـ ـكـ ـت ــب

ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــات ـح ــاد الـخـلـيـجــي
لكرة القدم من أجل تطوير لوائح
دورات الخليج.
وبـ ـي ــن أن ت ـق ــدي ـم ـه ــا ال يـعـنــي
أن التشريعات الحالية مخالفة،
بــل هــي رؤي ــة للتطوير فــي سبيل
الـمـســاهـمــة ف ــي ان ـت ــزاع االع ـت ــراف
بــالـبـطــولــة الـخـلـيـجـيــة م ــن جــانــب
الفيفا.

دورة غالية
وأوض ــح أن ع ــدم االع ـت ــراف من
الفيفا بالبطولة ال يقلل من شأنها
لـ ــدى أبـ ـن ــاء ال ـخ ـل ـيــج ،ف ـهــي دورة
غالية على قلوب الجميع ،وبمثابة
م ــون ــدي ــال ال ـخ ـل ـيــج لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
وسواء حظيت باالعتراف الدولي
أو غ ـيــر ذلـ ــك س ـت ـظــل راسـ ـخ ــة في
وجدان وعقول الشعوب الخليجية،
ً
معربا عن ارتياحه الكبير لموافقة
م ـج ـلــس األم ـ ــة ال ـكــوي ـتــي ل ـقــانــون
الــريــاضــة الـجــديــد ،الــذي على
ض ــوئ ــه ت ــم رفــع
اإليقاف الدولي
عـ ــن كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
وم ـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ــم أقـ ـيـ ـم ــت
" خ ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي ،"23

ً
واصـفــا إيــاهــا بالنقلة االحترافية
التي من شأنها أن تدفع بكرة القدم
والــريــاضــة فــي دول ــة الـكــويــت إلــى
األمام ،خاصة في مجال االحتراف
وصياغة قوانين ولوائح احترافية
من شأنها تسهيل احتراف الالعب
ً
ً
الكويتي داخليا وخارجيا.

العب محترف
ولـ ـف ــت رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـفـنـيــة
لخليجي  ،23إلى أن األسلوب الذي
كــان يقوم به بعض العبي الكويت
في التحول من الهواية الى االحتراف
والحصول على شهادة النقل الدولية
الخاصة به ،عبر االنتقال إلى الدوري
العماني لكرة القدم ،ســواء باللعب
بصورة كاملة أو التوقيع لفترة ،ثم
ً
العودة مجددا إلى الدوري الكويتي
ومــواصـلــة اللعب مــع نــاد آخــر غير
أنديتهم األصلية ،قد تم التصدي له
من االتحاد الكويتي لكرة القدم ،عن
طريق اعتبار الالعب الحاصل على
شهادة النقل الدولية عبر الــدوري
ً
العماني وغيرها من الدوريات العبا
ً
محترفا وال يحق له التوقيع بغير
خانة الالعب المحترف في مباريات
الدوري .كما أوضح الشيباني أهمية

"ل ـ ــذا ج ـ ـهـ ــوده ت ـس ـت ـحــق االش ـ ــادة
والتقدير".
وبـ ـ ـي ـ ــن أن مـ ـهـ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة
الرياضية خالل المرحلة الحالية
صعبة ومهمة بالوقت ذاته ،السيما
فــي المنطقة ا لـخـلـيـجـيــة ،مضيفا
"يـجــب ان نـكــون ايجابيين دائـمــا،
وان نفكر بايجابية من أجل تحقيق
مهمتنا االساسية بخدمة االجيال
القادمة".
وأضــاف "اننا نحترم السياسة
بطبيعة ا ل ـح ــال ،و ع ـلــى السياسة
أن تـحـتــرم عـمـلـنــا ،وي ـجــب علينا
ان نعمل معا ،ألن الرياضة تعتبر
ثـقــافــة والـثـقــافــة هــي نفسها حــول
ال ـع ــال ــم ،لـ ــذا ع ـلــى اإلع ــام ـي ـي ــن ان

يعملوا معا لتحقيق اهدافهم".
وشـ ـ ــدد م ـي ــرل ــو ع ـل ــى ان ـ ــه يـقــف
مــع الـجـمـيــع ،الن ــه رئـيــس االتـحــاد
ال ــدول ــي" ،وال ـج ـم ـيــع يـعـمــل تحت
مظلة االتحاد ،ومع اننا نعمل معا
فــإنــه قــد يـكــون هـنــاك اخ ـتــاف في
اآلراء ،وهــذا أمر طبيعي وصحي،
وف ــي ال ـن ـهــايــة ي ـجــب أن نـتـنــاقــش
للوصول الى حل يرضي الجميع"،
مـسـتــدركــا "أذك ــرك ــم ان الـمـهــم هو
مستقبل الـجـيــل ال ـق ــادم ف ــي عــالــم
الصحافة ،ويجب علينا ان نفتخر
بأننا صحافيون رياضيون".

حامد الشيباني

هــذا االج ــراء بــأن لــوائــح االنتقاالت
وق ـيــد الــاعـبـيــن ف ــي دولـ ــة الـكــويــت
تـحــدد لـكــل ن ــاد قـيــد أرب ـعــة العبين
بصفة االحتراف ،وهي خانة تستفيد
منها األندية في التعاقد مع العبين
أجانب من خــارج الكويت يحدثون
فــوارق فنية كبيرة مع هذه األندية،
ومـ ــع اع ـت ـب ــار ال ــاع ــب الـ ـ ــذي يملك
ً
شهادة انتقال دولية محترفا ويتم
قيده ،إضافة إلى األربعة األجانب،
وهو األمر الذي جعل األندية تتراجع
عن قيده.

ق ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــري ــاض ــة د .ح ـم ــود
فـلـيـطــح ،إن "ال ـه ـي ـئــة اسـتـنـفــرت
جـ ــل ط ــاق ــاتـ ـه ــا ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
اللجنة المنظمة لخليجي ،23
واالت ـحــاد الكويتي لـكــرة الـقــدم،
إلخراج المشهد األخير للبطولة
بــالــروعــة واإلب ـ ــداع ال ــذي شهده
حفل االفتتاح ،وامتد في كل أيام
البطولة".
وأضاف فليطح أنه "بغض
النظر عن نتيجة لقاء اليوم بين
الشقيقين اإلمــاراتــي والعماني
للفوز بالكأس الغالية ،فإن اللقب
ً
قــد حسم سـلـفــا لمصلحة أبناء
ال ـش ـعــب ال ـخ ـل ـي ـجــي وال ــري ــاض ــة
ً
ا ل ـخ ـل ـي ـج ـي ــة أوال  ،وا لـ ـ ـك ـ ــوادر
الكويتية المبدعة ا لـتــي تفانت
في وقت قياسي بإظهار البطولة
ب ـ ـهـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـحـ ـض ــاري
ال ـم ـشــرف ،ال ــذي حـظــي بــإشــادة
وت ـقــديــر األشـ ـق ــاء وال ـمــراق ـب ـيــن،
ً
ً
ً
وقدموا نموذجا خليجيا مضيئا
في التنظيم الرياضي المميز".
وأ ب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت ا لـ ـجـ ـم ــا هـ ـي ــر
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـج ـم ـيــع بــالـحـضــور
ال ـك ـب ـي ــر وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ــي ت ـقــديــم
لوحة رائعة على مدار البطولة،
هــزت القلوب بكل معاني الحب
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،وف ـ ــرض ـ ــت ع ـل ـي ـنــا
مسؤولية العمل الجاد إلسعاد
ه ـ ــذه ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــوف ـي ــة ال ـتــي
كــانــت وم ــازال ــت األي ـق ــونــة الـتــي
تضيء الدرب للرياضة الكويتية،
وتحملها إلى منصات التتويج.
وأوضح فليطح أن استثمار
النتائج اإليجابية التي أفرزتها
" خ ـل ـي ـجــي  "23سـيـسـهــم بشكل
كبير فــي دع ــم جـهــود الــريــاضــة
الكويتية ،لتجاوز سلبيات محنة
اإليقاف في أسرع وقت ،والتطلع
الــى آف ــاق جــديــدة فــي ظــل الدعم

حمود فليطح

ال ــام ـح ــدود م ــن ك ــل مــؤسـســات
ال ــدول ــة ،وع ـلــى رأس ـه ــا صــاحــب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ،لـتـمـكـيــن
الرياضة الكويتية من النهوض
واالرتـقــاء ومضاعفة اإلنجازات
ف ــي جـمـيــع الـمـحــافــل اإلقـلـيـمـيــة
والقارية والدولية.
وأ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن ت ـ ـفـ ــاؤ لـ ــه
بمستقبل الــريــاضــة الـكــويـتـيــة،
ً
مشيرا إلى أن الخطوات الجادة
التي قامت بها مؤسسات الدولة
مؤخرا ،والتي كان ثمرتها إقرار
القانون الرياضي الجديد ،ورفع
اإليقاف عن كرة القدم الكويتية،
واح ـ ـت ـ ـضـ ــان ب ـط ــول ــة "خ ـل ـي ـجــي
 "23في وقت قياسي ،ستستمر
بـنـفــس اإلي ـق ــاع وب ــرؤي ــة واع ـيــة
للنهوض بكل عناصر المنظومة.
وجـ ـ ــدد ف ـل ـي ـطــح ال ــدع ــوة
للجماهير ،باستكمال خطوط
ال ـل ــوح ــة ال ــرائ ـع ــة ف ــي "خـلـيـجــي
 ،"23وحضور المباراة النهائية
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن "ن ـ ـجـ ــاح
ً
ً
البطولة تنظيميا وجماهيريا
ً
مـســؤول ـيـتـنــا ج ـم ـي ـعــا ،وعـلـيـنــا
أن نـحــافــظ عـلــى ه ــذا المستوى
الذي يضاف إلى سجل ورصيد
الرياضة الكويتية الرائدة".
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ً ً
أرسنال يفرض تعادال قاتال
على تشلسي في ديربي لندن
في مباراة كان عنوانها اإلثارة
والمتعة ،وظلت نتيجتها
معلقة حتى اللحظات األخيرة،
حسم التعادل اإليجابي 2-2
ديربي العاصمة البريطانية لندن
بين أرسنال وضيفه تشلسي،
أمس األول ،في المرحلة الثانية
والعشرين لبطولة الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.

موراتا أهدر أكثر من
فرصة سانحة خالل
شوطي المباراة

ش ـه ــد م ـل ـعــب "اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات" فــي
شمال لندن مباراة حماسية بين
الـجــاريــن تشلسي حــامــل اللقب،
وأرسـنــال ،انتهت بالتعادل ،2-2
أمس األول ،في المرحلة الـ 22من
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة الـقــدم،
وعـ ـج ــز ت ـش ـل ـســي ع ــن اس ـت ـع ــادة
الوصافة ،في حين تكبد أرسنال
السادس تعادله الخامس في آخر
سبع مباريات.
وسجل ألرسنال جاك ويلشير
( )63واإلسباني هكتور بيليرين
( ،)2+90و لـتـشـلـســي البلجيكي
اديــن هــازارد ( 67من ركلة جزاء)
واالس ـب ــان ــي م ــارك ــوس الــونـســو
(.)84
ورف ـ ــع تـشـلـســي رصـ ـي ــده إلــى
 46نقطة مــن  22م ـبــاراة ،بفارق
 16نقطة عــن مانشستر سيتي
و نـقـطــة عــن مانشستر يونايتد
الـثــانــي ،وأرس ـنــال إلــى  39نقطة
في المركز السادس.
ون ـجــح أرسـ ـن ــال ف ــي ال ـخــروج
م ــن دون خ ـس ــارة ذه ــاب ــا وإيــابــا
أمــام تشلسي فــي ال ــدوري للمرة
األول ــى مـنــذ مــوســم 2012-2011
(تعادال ذهابا دون أهداف) ،لكنه
ع ـجــز ع ــن ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى نـظــافــة
شباكه ذهــابــا وإيــابــا ضــد جــاره
منذ موسم .1999-1998
ودخـ ــل أرسـ ـن ــال ال ـل ـق ــاء ،وهــو
لم يخسر في آخر ست مباريات
بينها أربـعــة تـعــادالت ،فــي حين
فــاز تشلسي أربــع مــرات في آخر
خمس مباريات.
وكـثـيــرا مــا ج ــاءت الـمـبــاريــات
حماسية بين الطرفين ،وخشنة
أحيانا ،إذ شهدت  6حاالت طرد
فــي آخــر  7مـبــاريــات بينهما في
جميع المسابقات.
أم ـ ــام  59379م ـت ـف ــرج ــا ،غ ــاب

ع ــن تـشـكـيـلــة ال ـفــرن ـســي ارس ـيــن
فينغر الذي واجه تشلسي للمرة
ال ـس ـت ـيــن ،ال ـم ــداف ـع ــان الـفــرنـســي
ل ـ ـ ــوران كــوس ـي ـل ـنــي وال ـب ــوس ـن ــي
س ـ ـيـ ــاد ك ــوالشـ ـيـ ـن ــات ــس ،ف ـل ـعــب
الشابان روب هولدينغ واينسلي
مايتالند -نايلز ،علما بأنه يفتقد
ً
أيضا اإلسباني ناتشو مونريال،
والويلزي أرون رامسي والفرنسي
اولـيـفـيـيــه ج ـيــرو ،وخ ــاض العــب
ال ــوس ــط ج ــاك ويـلـشـيــر م ـبــاراتــه
السادسة تواليا اساسيا ،للمرة
االولى منذ اكتوبر .2013
بدوره ،ترك االيطالي انتونيو
كونتي المدافع االلماني انتونيو
رودي ـ ـغ ـ ــر ودان ـ ـ ـ ــي دريـ ـنـ ـك ــووت ــر
واالس ـبــانــي ب ـيــدرو والـبــرازيـلــي
ويليان على مقاعد البدالء.

فرصة مبكرة لتشلسي

كورتوا حارس مرمى تشلسي يفشل في التصدي لتسديدة بيليرن

وب ـع ــد ب ــداي ــة ق ــوي ــة وســريـعــة
ألرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال ،سـ ـنـ ـح ــت ل ـت ـش ـل ـســي
فرصة خطيرة الفتتاح التسجيل،
مــن مــرتــدة وتـمــريــرة طويلة إلى
المهاجم اإلسباني الفارو مواتا،
إذ ا نـطـلــق مــن منتصف الملعب
وت ـخ ـط ــى األلـ ـم ــان ــي ش ـ ـكـ ــودران
مصطفي وكــالــوم تـشــامـبــرز ،ثم
أهدر منفردا إلى يسار الحارس
التشيكي بتر تشيك الواثب الى
الزاوية المعاكسة (.)14
وب ـع ــد إهـ ـ ــدار م ــورات ــا فــرصــة
أخرى بعد ثوان من مسافة قريبة
( ،)15رد ا ل ـمــد ف ـع ـج ـيــة بــأ خـطــر
ف ــرص ال ـشــوط االول ،لمهاجمه
التشيلي اليكسيس سانشيس،
اذ تبادل القائمان صد تسديدته
القوية من داخل المنطقة ،وإنقاذ
مرمى الحارس البلجيكي تيبو
كورتوا (.)16

ماتا على رادار إنتر ميالن
ذكرت تقارير صحافية ،أمس ،أن نادي إنتر ميالن مهتم
بضم الــدولــي اإلسباني خــوان ماتا ،الــذي ينتهي عقده مع
ناديه الحالي مانشستر يونايتد في يونيو .2018
وأشـ ـ ــارت صـحـيـفــة م ـي ــرور الـبــريـطــانـيــة إل ــى أن ال ـنــادي
اإليطالي يرغب في الحصول على خدمات العب الوسط،
الذي أصبح بإمكانه ،منذ أول الشهر الجاري ،التفاوض
حول انتقاله ألي ناد للموسم المقبل.
ورغم ذلك ،يحتفظ مانشستر يونايتد بحق تجديد عقد
ماتا لعام آخر بشكل أحادي الجانب ،حتى يونيو .2019
ووفقا لصحيفة آس اإلسبانية ،فإنه من أجل تفعيل
هذا البند بعقد الالعب ،سيتعين على مان يونايتد
إخطار ماتا بنواياه قبل نهاية مايو المقبل.
وأشارت "ميرور" إلى أن التعاقد المحتمل
مـ ــع األلـ ـم ــان ــي م ـس ـع ــود أوزيـ ـ ـ ــل مـ ــن جــانــب
مانشستر يــونــايـتــد ،سـيـكــون لــه دور مهم
ف ــي م ـســألــة اس ـت ـم ــرار مــاتــا م ــع الـفــريــق
من عدمه ،موضحة أن وصــول العب
آرس ـن ــال ل ــ"أول ــد ت ــراف ــورد" قــد يدفع
م ــان يــونــايـتــد للتخلي عــن الــاعــب
اإلسباني ،أو عن األرميني هنريك
مخيتاريان.
(إفي)

ت ــاب ــع أرس ـ ـنـ ــال ض ـغ ـطــه عـلــى
مــرمــى ال ـض ـيــوف ،بـتـســديــدة من
الكازيت الصائم عن التهديف في
ال ــدوري في آخــر سبع مباريات،
أبعدها كورتوا الى ركنية (،)22
ث ــم م ـح ــاول ــة االل ـم ــان ــي مـسـعــود
اوزي ــل مــن خ ــارج المنطقة مــرت
قريبة من القائم االيسر ( ،)39قبل
أن ينهي البلجيكي ادين هازارد
ال ـ ـشـ ــوط االول بـ ـك ــرة "م ـق ـش ــرة"
لــاس ـبــانــي سـيـســك فــابــري ـغــاس
اطاحها فوق العارضة (.)45
وب ــدأ ال ـشــوط الـثــانــي بفرصة
م ــزدوج ــة أن ـقــذهــا تـشـيــك بقدمه
امـ ـ ــام ه ـ ـ ـ ــازارد ،ث ــم اب ـع ــد رأس ـي ــة
ج ـم ـي ـل ــة ل ــاسـ ـب ــان ــي مـ ــاركـ ــوس
الــونـســو قـبــل اخـتــراقـهــا الــزاويــة
اليسرى ( ،)50رد عليها الكازيت
ب ـفــرصــة اخـ ـط ــر ،مـ ـه ــدرا اف ـت ـتــاح

ويلشير يفتتح التسجيل
وم ـ ـ ــن ت ـ ـمـ ــريـ ــرة أخ ـ ـطـ ــأ دف ـ ــاع
تشلسي فــي تشتيتها ،وصلت
ال ـك ــرة إل ــى ج ــاك ويـلـشـيــر داخ ــل
ال ـم ـن ـط ـق ــة أنـ ـه ــاه ــا ص ــاروخـ ـي ــة
بيسراه هــزت الشباك بمساعدة
من القائم االيمن لكورتوا (.)63
وهــذا اول هــدف لويلشير في
 43مباراة في البريميرليغ ،منذ
م ــواج ـه ــة وسـ ــت بــروم ـي ـتــش في
م ــاي ــو  .2015ك ـمــا ه ــي اول مــرة
تهتز شـبــاك تشلسي فــي خمس
مباريات.
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـ ــرة خ ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ــن
سانشيس أبعدها كورتوا ببراعة

اخـ ـت ــارت صـحـيـفــة لـيـكـيــب ن ـجــم ب ــاري ــس ســان
جــرمــان ،الـبــرازيـلــي نـيـمــار دا سيلفا ،يليه مــدرب
ريال مدريد ،الفرنسي زين الدين زيدان ،ثم مواطنه
الـصــاعــد كـيـلـيــان مـبــابــي ،مـهــاجــم "ب ــي إس جــي"،
الشخصيات األكثر تأثيرا في كرة القدم الفرنسية.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية في عددها الصادر
أمــس ،أن نيمار هو "رقــم  1بال منازع" ،معربة عن
أملها بأن يتمكن نجم "السيلساو" من "قيادة نادي
العاصمة الفرنسية لقمة أوروبا" ،وأن يحصل على
الكرة الذهبية ،األمــر الــذي لم يحققه أي العب في
فريق فرنسي منذ عام .1991
وعن زيدان ،الذي تقدم مركزا في هذا التصنيف
ال ــذي ب ــدأت ــه "لـيـكـيــب" مـنــذ ث ــاث س ـن ــوات ،أب ــرزت
الصحيفة األلقاب التي توج بها المدرب الفرنسي
مع الريال خالل عام  ،2017رغم أنها تطرقت أيضا
إلى أنه حاليا "يواجه للمرة األولى الصعوبات التي
عاشها كل المدربين".
أما عن مبابي ( 19عاما) ،فأشارت الصحيفة إلى
أنه شهد انطالقة "سريعة" منذ بداية مسيرته بين
صفوف موناكو إلى ارتدائه قميص منتخب فرنسا
للمرة األول ــى ،م ــرورا بصفقة انتقاله "الضخمة"

الثامنة ا لـتــي نــأ تــي فيها لقطر ،مما يعكس
مكانة مؤسسة اسباير زون كوجهة رياضية
بامتياز ،ويساعدها في ذلك األحوال الجوية
الممتازة في قطر ،مقارنة بالطقس البارد في
هذا الوقت من العام في أوروبا".
وأضاف "كالعادة وجدنا العديد من المرافق
الرياضية المتميزة ،باإلضافة إلــى الطقس
ال ــرائ ــع فــي ه ــذا الــوقــت مــن ال ـع ــام ،بـمــا يوفر
أفضل الظروف لتدريبات الفريق ،وهــذا أهم
شيء بالنسبة لنا".
حول عودة المدرب يوب هاينكس للفريق،

ً
موراتا يهدر انفرادا

وأه ــدر مــوراتــا انـفــرادا جديدا
بـ ـج ــان ــب ال ـ ـقـ ــائـ ــم االي ـ ـس ـ ــر ب ـعــد
تـفــوقــه عـلــى تـشــامـبــرز ( .)70ثم
قــاتــل االي ـطــالــي ال ـبــديــل داف ـيــدي
تساباكوستا على الجهة اليمنى
م ـت ـفــوقــا ع ـلــى مــاي ـتــانــد-نــاي ـلــز،
فـلـعــب عــرضـيــة ارض ـي ــة خطفها
الونسو المتقدم من مسافة قريبة

ً
نيمار وزيدان ومبابي األكثر تأثيرا في كرة القدم الفرنسية

بيتر هانس :نسعى إلى تكرار ثالثية 2013
أشـ ــاد بـيـتــر هــانــس ال ـم ـســؤول ع ــن القسم
اإلع ــام ــي ب ـن ــادي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األلـمــانــي
لكرة القدم باألجواء المثالية التي يقام فيها
معسكر الفريق على مالعب أكاديمية اسباير
في العاصمة القطرية الدوحة ،للسنة الثامنة
على التوالي.
وقـ ــال ه ــان ــس ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة،
أمــس األول ،على هامش مــران الفريق "سبق
ل ـن ــادي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ أن أقـ ــام مـعـسـكــراتــه
التدريبية خالل فترة الشتاء في اسباير زون
على مدار سبع سنوات متتالية ،وهذه المرة

التسجيل على بعد سنتيمترات
من كورتوا المتألق (.)52

قـبــل اخـتــراقـهــا ال ــزاوي ــة اليسرى
( ،)64حصل تشلسي على ركلة
جـ ــزاء اث ــر ت ــدخ ــل م ــن االس ـبــانــي
ه ـك ـتــور ب ـي ـل ـيــريــن ع ـلــى ه ـ ــازارد
ترجمها االخير في وسط مرمى
تشيك معادال االرقام ( ،)67وسط
اعتراض ارسنال.
وكان االتحاد االنكليزي وجه
الثالثاء تهمة ســوء السلوك الى
ف ـي ـن ـغــر ،ل ـمــا بـ ــدر م ــن ان ـت ـق ــادات
حيال الحكام بعد تعادل فريقه
مـ ــع وس ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش أل ـب ـي ــون
ضمن المرحلة  ،21ليواجه عقوبة
االيـ ـق ــاف ل ـع ــدد م ــن ال ـم ـب ــاري ــات،
اذ لديه حتى الجمعة للرد على
التهمة .وانتقد فينغر ( 68عاما)
بـ ـش ــدة وغـ ـض ــب ح ـك ــم الـ ـمـ ـب ــاراة
مايك دين ،الحتسابه ركلة جزاء
لمصلحة وســت بروميتش ،إثر

لمسة يد على تشامبرز ،مما أتاح
للفريق المضيف معادلة النتيجة
في الدقيقة .)1-1( 89
وك ــان فينغر أوق ــف فــي يناير
الماضي الربــع مباريات بسبب
سوء سلوكه تجاه الحكم الرابع
انطوني تايلور في المباراة ضد
بيرنلي في الدوري المحلي.

في الشباك الى يمين تشيك (.)84
وهذا الهدف هو الـ 22لتشلسي
م ـ ـ ــن اص ـ ـ ـ ــل  41يـ ـسـ ـجـ ـل ــه العـ ــب
اسباني ،أكثر مــن اي فريق اخر
في البطوالت االوروبية الخمس
الكبرى.
وب ـحــث ارس ـن ــال ف ــي الــدقــائــق
االخيرة عن هدف التعادل ،وكان
لــه مــا اراد بـعــد عــرضـيــة قطعها
الونسو قريبة ،فتابعها الظهير
بيليرين بيمناه في اعلى الزاوية
اليمنى لكورتوا (.)2+90
وفـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة درام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ــاب ــع
مـ ـ ــوراتـ ـ ــا هـ ــواي ـ ـتـ ــه ف ـ ــي إض ــاع ــة
االنـفــرادات في انجاز من تشيك،
الحقها تساباكوستا بصاروخية
في العارضة (.)3+90

لباريس سان جيرمان ،مذكرة بأنه كان أكبر هداف
فرنسي العام الماضي.
واكتملت قائمة "ليكيب" للشخصيات األكثر
تأثيرا في كرة القدم الفرنسية بمدرب موناكو،
البرتغالي لـيــونــاردو جــارديــم ،فــي المركز
الرابع ،يليه العب تشلسي الفرنسي،
نـجــولــو كــانـتــي ،ثــم الـمــديــر الفني
لـ"الديوك" ديدييه ديشامب.
َّ
وفـ ــي ال ـم ــرك ــز ال ـس ــاب ــع ،حــل
نائب رئيس نــادي موناكو،
فـ ـ ــاديـ ـ ــم ف ــاسـ ـيـ ـلـ ـي ــف ي ـل ـيــه
م ـه ــاج ــم "بـ ـ ــي إس جـ ــي"،
األوروغواياني إدينسون
كافاني ،ثم رئيس نادي
أول ـم ـب ـي ــك ل ـ ـيـ ــون ،ج ــان
ميشيل أوالس ،يتبعه
مهاجم أتلتيكو مدريد،
الفرنسي أنطوان غريزمان،
الذي تراجع ثمانية مراكز.

نيمار وكافاني

هونيس يوصي بتمديد عقد أولريتش

أوض ــح بيتر قــائــا "هــايـنـكــس تسلم تــدريــب
الفريق هذا الموسم بعد أن قاده من قبل عام
 2011حتى عام  ،2013وتعد هذه فترة ذهبية
في حياة يوب هاينكس ،حيث قاد الكثير من
اإلنجازات التي تنسى".
وأضاف "يطمح الفريق هذا الموسم لتكرار
إن ـ ـجـ ــازات عـ ــام  ،2013وي ـب ـقــى الـ ـف ــوز بلقب
الدوري من أهم أهدافنا" ،مشيرا إلى أن هناك
استحقاقات أخرى تنتظر الفريق متمثلة في
دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.
(د ب أ)

دعـ ـ ــا أول ـ ـ ــي ه ــونـ ـي ــس رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ب ــاي ــرن
ميونيخ متصدر ا لــدوري األلماني لكرة القدم
إ لــى تمديد عقد الحارس سفين اولريتش إلى
ما بعد نهاية الموسم الجاري.
و يــؤدي اولريتش ( 29عاما) بشكل جيد في
غياب الحارس األساسي مانويل نوير بسبب
اإلصابة ،ولكن عقد اولريتش الذي امتد إلى 3
أعوام سينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وقال هونيس لمجلة "كيكر شبورتس" امس
"ينبغي حقا تجديد عقده".
وأ ض ــاف "بالنسبة لــي فــإن سفين اولريتش

هو رجل العام ،لقد ساعد بايرن بشكل رائع".
مــن جــانـبــه ،ق ــال ي ــوب هــايـنـكــس ال ــذي تــولــى
بــايــرن خـلـفــا لــإيـطــالــي كــارلــو انـشـيـلــوتــي ،إنــه
سيوصي أيضا بتمديد عقد اولريتش ،ولكن
اولــريـتــش ال ــذي انـضــم إلــى بــايــرن مــن صفوف
شتوتغارت ،من المتوقع أن يعود للعب الدور
الحارس االحتياطي في النادي البافاري بعد
ت ـعــافــي نــويــر م ــن إصــاب ـتــه ،وق ــد ي ـكــون صفقة
محتملة بالتالي ألندية أخرى.
(د ب أ)

يوفنتوس يكمل عقد نصف نهائي كأس إيطاليا

ماندزوكيتش يسجل هدفه في مرمى تورينو

أكـمــل يوفنتوس حــامــل لقب مسابقة
كأس ايطاليا في المواسم الثالثة األخيرة
عقد فرق الدور نصف النهائي بفوزه على
ج ــاره تــوريـنــو -2ص ـفــر ،فــي لـقــاء ديربي
المدينة الشمالية أمس األول.
ت ـق ــدم ي ــوف ـن ـت ــوس ب ــواس ـط ــة جـنــاحــه
الـبــرازيـلــي دوغ ــاس كــوسـتــا بـعــد مــرور
ربع ساعة ،وحصل تورينو على أفضل
فرصة بعد ذلك بقليل ،عندما أبعد فانيا
ميلينكوفيتش-سافيتش ك ــرة وصلت
إل ــى م ـبــاي ن ـيــانــغ ،لـكــن مـهــاجــم ميالنو
وواتفورد السابق سدد في القائم.
وح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــو
مــان ــدزوك ـي ـتــش الـنـتـيـجــة ن ـهــائ ـيــا في
مصلحة فريقه بإضافة الثاني (.)67
ً
وبعيدا عن ذلك لم يظهر أن تورينو،
الــذي خسر صـفــر ٤-أمــام يوفنتوس في
ال ــدوري هــذا الموسم ،سيحسن سلسلة
نتائجه أمام جاره ،إذ فاز مرة واحدة فقط
في آخر  25مباراة بينهما.
وت ــأل ــق ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة اي ـض ــا بــاولــو
ديـ ـب ــاال ،ال ـ ــذي أح ـ ــرز هــدف ـيــن ف ــي فــوز

يوفنتوس  1-3على فيرونا في الدوري
ي ــوم ال ـس ـبــت ،ل ـيــؤكــد أن ــه وض ــع فـتــرة
تراجع فيها مستواه خلف ظهره.
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس فـ ـ ــي ن ـصــف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي م ـ ــع اتـ ــاالن ـ ـتـ ــا الـ ـ ـ ــذي ح ـقــق
المفاجأة بفوزه على نابولي متصدر
الـ ــدوري الـمـحـلــي فــي عـقــر دار االخـيــر
 1-2الثالثاء .أما النصف الثاني األخير
فيجمع بين ميالن والتسيو.
ويقام الــدور نصف النهائي بنظام
الذهاب وااليــاب في  31يناير الحالي
و 28فبراير المقبل.
وب ــال ـع ــودة ال ــى مـ ـب ــاراة يــوفـنـتــوس
وتورينو ،كان سينيسا ميهايلوفيتش
ُ
م ـ ــدرب ت ــوري ـن ــو ق ــد طـ ـ ــرد ،الع ـتــراضــه
الغاضب ضد قرار إعادة تلفزيونية تم
فيها تأكيد الهدف الثاني.
وزعـ ــم تــوري ـنــو أن ســامــي خضيرة
العب وسط يوفنتوس ارتكب خطأ ضد
افري اكوا ،عندما خطف منه الكرة وبدأ
هجمة انتهت عند ماريو مانزوكيتش
ليحرز الهدف الثاني.

واقنع العبو تورينو الحكم دانييلي
دوفري بمشاهدة إعادة للعبة ،لكنهم
شـعــروا بالغضب عندما قــرر الحكم،
الذي شاهد الواقعة في شاشة بجانب
الملعب ،عدم تغيير قراره.
ُ
وطرد ميهايلوفيتش بعد اعتراضه

ال ـ ـغـ ــاضـ ــب وأحـ ـ ـ ـ ــاط الع ـ ـبـ ــو ت ــوري ـن ــو
بالحكم.
ورفض ميهايلوفيتش التحدث مع
وســائــل اإلع ــام بعد الـمـبــاراة وأرســل
مساعده اتيليو لومباردو للرد على
األسئلة.

تورينو يقيل مدربه ميهايلوفيتش
أعـلــن ن ــادي تــوريـنــو اإليـطــالــي لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ،أمـ ـ ــس ،إق ــال ــة م ــدرب ــه سينيسا
ميهايلوفيتش عقب الخروج من كأس
إيطاليا بالهزيمة صفر 2-أمام يوفنتوس
مساء األربعاء.
وقضى ميهايلوفيتش ( 48عاما) ثاني
موسم له مع تورينو ،حيث أنهى الموسم
األول في المركز التاسع ،ويحتل الفريق
ً
حاليا المركز العاشر بفارق خمس نقاط
عن مراكز التأهل للدوري األوروبي.

وبـ ـع ــد أن ل ـع ــب فـ ــي صـ ـف ــوف رومـ ــا
وســامـبــدوريــا والتـسـيــو وإن ـتــر ميالن،
ت ــول ــى مـيـهــايـلــوفـيـتــش ت ــدري ــب أنــديــة
ب ــول ــونـ ـي ــا ،وك ــات ــانـ ـي ــا ،وف ـيــورن ـت ـي ـنــا،
والـمـنـتـخــب ال ـص ــرب ــي ،وس ــام ـب ــدوري ــا،
وميالن بجانب تورينو.
ويعد والـتــر مــاتــزاري ال ــذي لــم يتول
أي مـنـصــب م ـنــذ رح ـي ـلــه ع ــن وات ـف ــورد
اإلنكليزي ،هو األقرب لتدريب تورينو.
(د ب أ)

27
ً
كوستا يسجل هدفا في أول مباراة بعد عودته إلى أتلتيكو
ةديرجلا
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وضع أتلتيكو مدريد أكثر من
قدم في ربع نهائي كأس ملك
إسبانيا بعدما أمطر شباك
مضيفه لييدا اسبورتيو ،أحد
أندية الدرجة الثالثة ،برباعية
نظيفة مساء أمس األول في
ذهاب ثمن النهائي.

االرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو سيميوني
بكوستا بقوله" :عودة كوستا الى
صـفــوفـنــا جـعـلــت ال ـح ـمــاس يــدب
فينا .فهو يجلب الـســرعــة ،القوة
والعامل البدني وهو ما نتوقعه
منه".
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كــوسـ ـ ـ ـتــا
أنـ ـ ــه "ال ي ـم ـك ــن ط ـل ــب أكـ ـث ــر مــن
ه ــذا" خــال "الـظـهــور األول" مع
أتلتيكو.
وقـ ــال ال ـم ـهــاجــم ال ــدول ــي عقب
اللقاء" :ال يمكنني طلب أكثر من
هذا في أول ظهور لي مع أتلتيكو.
عدت للعب ،كما أن الحظ ساعدني
وسجلت هدفا .هذا يجعلني أكثر
سعادة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "أن ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــد جـ ــدا
ب ـعــودتــي لـلـعــب م ـج ــددا وارت ـ ــداء
قميص أتلتيكو من جديد .األمر
كان مهما بالنسبة لي".
وفي اليوم التالي تدرب كوستا
الذي تعرض لضربة قوية بالساق
اليمنى في مباراة فريقه أمام ييدا،
مــع باقي زمــائــه بصالة األلعاب
الــريــاض ـيــة ،حـيــث خـضــع للعالج
الطبيعي.
وفي مباراة أمس األول تعرض
المهاجم الذي سجل ثالث أهداف
اللقاء ،لضربة قوية إثر تدخل من
دفــاع يـيــدا ،مما تسبب لــه فــي آلم
جعله يـتــوقــف عــن الـلـعــب لبضع
دقائق ،لكنه استكمل المباراة.
وشارك كوستا صباح امس في
جلسة التعافي مــع بــاقــي زمالئه
بصالة األلعاب الرياضية وتلقى
عالجا طبيعيا أثناء التدريبات،
لكنه لم يخضع لفحوصات طبية

سجل المهاجم دييغو كوستا
هدفا في أول مباراة يخوضها بعد
عودته الى صفوف اتلتيكو مدريد
خ ــال ف ــوز األخ ـيــر الـســاحــق على
لييدا اسبورتيو برباعية نظيفة
في ذهــاب الــدور ربع النهائي من
مسابقة كأس اسبانيا أمس األول.
وش ــارك كوستا احتياطيا في
الــدقـيـقــة  64واح ـت ــاج ال ــى خمس
دقــائــق فقط ليسجل هــدف فريقه
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،ل ـي ـض ـع ــه ف ـ ــي وض ـع ـيــة
أك ـث ــر م ــن ج ـي ــدة ق ـبــل اسـتـضــافــة
م ـبــاراة االي ــاب عـلــى ملعب وان ــدا
متروبوليتانو الثالثاء المقبل.
وبـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم االس ـ ـبـ ــانـ ــي
الدولي الهجمة التي سجل منها
الـهــدف عندما مــرر الـكــرة باتجاه
خوان فران قبل أن يعيدها األخير
عرضية دا خ ــل المنطقة ،تابعها
كــوسـتــا مــن ف ــوق ال ـحــارس دافـيــد
اوليفيروس.
وكان كوستا عاد الى اتلتيكو
التي تركه الى تشلسي االنكليزي
ع ــام  2014خ ــال ال ـص ـيــف ،لكنه
لــم يتمكن مــن اللعب فــي صفوفه
بسبب عقوبة االيقاف المفروضة
عـلــى نـ ــادي الـعــاصـمــة االسـبــانــي
الـ ـت ــي ان ـت ـه ــت ف ــي م ـط ـلــع ال ـشـهــر
الجاري.
وكان أتلتيكو مدريد تقدم في
ا ل ـشــوط االول بهدفين سجلهما
االروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي ديـ ـيـ ـغ ــو غ ــودي ــن
والمخضرم فرناندو توريس في
الدقيقتين  33و ،37قبل أن يضيف
الرابع الفرنسي انطوان غريزمان
في الدقيقة األخيرة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب اتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو

حتى اآلن .وأجــرى أغلبية العبي
األت ـل ـت ــي ج ـل ـســة ال ـ ـمـ ــران بـصــالــة
األلعاب ،باستثناء حارس المرمى
األرجنتيني آكسيل فيرنير والعب
ال ــوس ــط ال ـغــانــي ت ــوم ــاي ب ــارت ــي،
ال ـلــذيــن قــامــا ب ـتــدري ـبــات خــاصــة،

والظهير البرازيلي لويس فيليبي
الـ ـ ــذي ت ــاب ــع ع ـم ـل ـيــة ت ـعــاف ـيــه مــن
إصابته العضيلة بإجراء تمرينات
في الملعب.
وع ـ ـ ــاد إش ـب ـي ـل ـي ــة ب ــالـ ـف ــوز مــن
قادس بهدفين نظيفين ،في حين

موعدين لبدء مشاركة كيبا مع النادي ،إذ يذكر يناير
ويونيو .2018
وأضافت أن هذا البند يجعل ،على ما يبدو ،قرار
بدء مشاركة كيبا ( 23عاما) مع الريال في يد المدير
الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.
وم ـكــافــأة الــاعــب تختلف أي ـضــا ،وف ــق موعد
انضمامه للفريق ،فعقده مع أثلتيك ينتهي في
 30يونيو المقبل ،ما يعني أن مكافأته ستكون
أكبر إذا انتظر للصيف.
ومع ذلــك ،فإن كيبا ال يشعر بالراحة في بلباو،
ويرغب بأن يدفع الريال في أقرب وقت ممكن قيمة
الـشــرط الـجــزائــي فــي عـقــده ،والـمـقــدرة ب ــ 20مليون
يورو.
وقد يكون كيبا إضافة للريال في الوقت الحالي،
فالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس َّ
تعرض آخر
موسمين لعدة مشكالت بدنية وكيكو كاسيا لم يكن
على المستوى المطلوب حين لعب.
وكان ريال مدريد يرغب في ضم كيبا باألسبوع
األول من يناير الجاري ،لكن تعرضه إلصابة القدم
َّ
أجل إتمام الصفقة ،حتى يتعافى تماما ،علما بأن
أمامه عشرة أيام ليتعافى بشكل كامل.

وصـ ـ ــف ارنـ ـسـ ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي
مدرب برشلونة متصدر الدوري
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،الع ــب
الـ ــوسـ ــط الـ ـب ــرازيـ ـل ــي كــوت ـي ـن ـيــو
ال ـمــرشــح لــانـتـقــال إل ــى صفوف
فــريـقــه مــن لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي،
بأنه "العــب جيد" لكن يدافع عن
فريق آخر راهنا.
وق ـ ــال ف ــال ـف ـي ــردي ف ــي مــؤتـمــر
صحافي األربعاء "ليس لـ ّ
ـدي ما
أق ــول ــه ع ــن م ــوض ــوع كــوتـيـنـيــو.
يلعب مع فريق آخر ونحن نحترم
حقيقة أن يكون في فريق آخر".
وتابع "مــن الواضح انــه العب
ج ـيــد ،وال نـعـلــم م ــاذا سيحصل
في المستقبل .لكني أفضل أكثر
بكثير الالعبين الذين أملكهم في
تشكيلتي الحالية ،وهم أكثر ما
يشغلني".
وأش ــارت الصحف اإلسبانية

في الساعات الماضية الى عرض
برشلونة  150مليون يورو لجذب
ال ــدول ــي ال ـب ــرازي ـل ــي ،وذل ـ ــك بعد
فشله بضمه الصيف الماضي.
وإذا تمت هــذه الصفقة بهذا
السعر فسيصبح كوتينيو ثالث
أغلى العب في تاريخ كرة القدم،
بعد االنتقالين اللذين أبرمهما
بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
في صيف  ،2017بضم البرازيلي
نـيـمــار م ــن بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
لقاء  222مليون يــورو ،وكيليان
مبابي من موناكو الفرنسي في
صفقة تقدر قيمتها بـ 180مليونا.
وغاب كوتينيو عن مباراة فريقه
اإلنكليزي ضد بيرنلي في الدوري
المحلي ( )1-2االثنين ،ما ساهم في
تغذية التقارير والشائعات ،قبل ان
يعمد م ــدرب ليفربول اإلنكليزي
يورغن كلوب الى تهدئتها.

َّ
كيبا وقع عقد انتقاله لريال مدريد
ذك ــرت صحيفة آس اإلسـبــانـيــةَّ ،أم ــس ،أن كيبا
أريزاباالجا ،حارس أثلتيك بلباو ،وقع عقد انتقاله
لريال مدريد.
وأفادت الصحيفة ،نقال عن مصادر مطلعة على
العقد ،لم تكشف عن مدته أو قيمته ،بأن العقد يحدد

دييغو كوستا نجم أتلتيكو مدريد يحتفل بهدفه
تغلب االفيس على فورمنتيرا ،1-3
وعاد فالنسيا بالتعادل من الس
بالماس .1-1
وأع ــرب اإليـطــالــي فينتشينزو
مــونـتـيــا ال ـمــديــر الـفـنــي الـجــديــد
إلش ـب ـي ـل ـيــة ع ــن رض ـ ــاه ع ـلــى أداء

الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة وص ـف ـه ــا
بـ"الجيدة".
وذكـ ـ ـ ــر م ــونـ ـتـ ـي ــا ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي عقب المباراة التي أقيمت
أمس األول وكانت األولى له على
رأس اإلدارة الفنية إلشبيلية أن

الفريق األندلسي تمتع باليقظة
خالل المباراة.
ومـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك اع ـ ـ ـتـ ـ ــرف الـ ـ ـم ـ ــدرب
اإليـ ـط ــال ــي ب ـ ــأن إش ـب ـي ـل ـيــة عــانــى
"قـلـيــا" فــي الـشــوط الـثــانــي ،لكنه
"سعيد" بالنصر.

ّ
فالفيردي :ليس لدي ما أقوله عن موضوع كوتينيو

ناد في العالم
ماريانو :الريال أفضل ٍ
قـ ــال ال ــاع ــب اإلسـ ـب ــان ــي ،الــدوم ـي ـن ـي ـكــانــي
األصل ،ماريانو دياز ،مهاجم ليون الفرنسي،
إن نــاديــه الـســابــق ،ريــال مــدريــد ،هــو األفضل
ف ــي ال ـع ــال ــمُ ،
وي ـع ــد األوف ـ ــر ُ ح ـظــا ل ـل ـفــوز عـلــى
بــاريــس ســان جــرمــان فــي ثـمــن نـهــائــي دوري
أبطال أوروبا.
وج ـ ـ ــاء ت ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات فـ ــي م ـقــاب ـلــة
أجرتها صحيفة ماركا اإلسبانية مع ماريانو
(  24عاما) تحدث خاللها عن انتقاله لليون
العام الماضي من ريال مدريد.
وع ـمــا يـعـنـيــه ري ــال مــدريــد لـمــاريــانــو قــال:
"الفريق الذي نشأت به ،الفريق الذي علمني
كل القيم ،وهو أفضل فريق في العالم".
وفيما يخص عدم وجود خيار إعادة شراء
في عقد انتقاله من "الملكي" لليون ،قال" :إنه
أمر قرره الناديان .أنا سعيد بمكاني حاليا".
وحول اختياره لليون بعد تلقيه أكثر من
 20عــرضــا ال ـص ـيــف ال ـمــاضــي ،أوضـ ــح" :ك ــان
(ألكسندر) الكازيت رحل عن ليون و(المدير
ا ل ـف ـنــي ل ـلــر يــال ز ي ــن ا ل ــد ي ــن) ز يـ ــدان نصحني
ب ــالـ ـق ــدوم .أع ـت ـق ــد أن ـه ــا ك ــان ــت ل ـح ـظــة ج ـيــدة

رياضة

فالفيردي
وق ـ ـ ـ ــال ك ـ ـلـ ــوب إن ك ــوت ـي ـن ـي ــو
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد صـ ـ ــاح
"م ـص ــاب ــان .األمـ ــر ل ـيــس خـطـيــرا،
لكن إلى حد يمنعهما من اللعب
(االث ـن ـيــن) .وم ــن غـيــر الـمــؤكــد ان

يشاركا أيضا اليوم ضد ايفرتون"
في كأس انكلترا.
وف ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
الـضـخـمــة ،تـعــانــي أنــديــة الليغا
البنود الجزائية التي تفرضها

القوانين الرياضية في اسبانيا،
ما يسمح لالندية األجنبية الثرية
بتجنب ا لـمـفــاو ضــات المضنية
للحصول على مبتغاها.

النيراتزوري في ضيافة الفيوال

لــا نـضـمــام ل ـنــاد عـظـيــم ،وأ ن ــا سـعـيــد للغاية
بالقرار الذي اتخذته".
وأض ـ ـ ــاف أن زي ـ ـ ــدان ق ـ ــال ل ــه إن ـ ــه س ـي ـكــون
عـنـصــرا ر ئـيـســا ،وان ل ـيــون فــر يــق جيد
ل ـي ـطــور أداء ه ب ـيــن ص ـف ــو ف ــه ،م ـبــرزا
أنه بالفعل بات يلعب المزيد من
الدقائق ،ويكتسب خبرة ويطور
مستواه.
وخاض ماريانو مع ليون
هـ ـ ــذا ا لـ ـم ــو س ــم  19م ـ ـبـ ــاراة
س ـ ـجـ ــل فـ ـيـ ـه ــا  13هـ ــد فـ ــا،
ليساهم في أفضل بداية
تـ ـه ــديـ ـفـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـيـ ــون م ـنــذ
ع ـ ـ ــام  ،1954و ف ـ ـ ــي هـ ــذا
ا لـ ـص ــدد ،قـ ــال" :ال تـتــو قــع
أ ب ـ ــدا أ نـ ــك ي ـم ـكــن أن تـحـطــم
أرقاما قياسيا في بلد مختلف
يتحدث لغة مختلفة ،لكنني أكافح،
وأتمني أن أظل هكذا".

ي ـس ـع ــى إن ـ ـتـ ــر م ـ ـيـ ــان إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ل ـس ـكــة
االنتصارات ،عندما يواجه مضيفه فيورنتينا،
ال ـي ــوم ،ض ـمــن ال ـمــرحـلــة الـع ـشــريــن م ــن الـ ــدوري
اإليطالي لكرة القدم.
ويـفـتـقــد انـتــر الـثــالــث ب ـفــارق  7نـقــاط عن
ال ـم ـت ـص ــدر ،ل ـط ـعــم الـ ـف ــوز ف ــي ال ـم ــراح ــل
األرب ــع الـمــاضـيــة ،وه ــو يبحث عن
النهوض من كبوته ،عندما يحل
عـلــى فيورنتينا الـســابــع وال ــذي
لم يخسر في آخر  7مباريات ،في
مواجهة قوية الجمعة.
والحظ مدربه لوتشيانو سباليتي أن الفريق
اللومبادري الــذي يعول بشكل كبير على قائد
هجومه األرجنتيني مــاورو ايـكــاردي "يجب أن
ً
يهدف إلى األفضل" ،خصوصا بعد خروجه من
ً
الكأس أيضا أمام غريمه ميالن.
ً
وقال سباليتي القادم من روما "لست سعيدا
بعملي .يجب أن نتحرك في النصف الثاني من

الموسم" ،مضيفا "لدينا ماورو ايكاردي ،العالم
النفسي في التهديف .سيتحدث إلــى الفريق
قبل التمرين (الخميس) ،وسيساعد على إيجاد
حل لمزيد من األهداف الجماعية".
وعلى غــرار موسم  2016-2015مــع مدربه
السابق روبرتو مانشيني ،عندما حقق انتر
بــدايــة صــاروخـيــة وتـصــدر الترتيب قبل ان
يـنــزلــق بـســرعــة ويـحــل خــامـســا فــي نهاية
المطاف ،تراجعت نتائجه بشكل كبير
بعد فوزه  7مرات في أول  8مباريات.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر لـ ـف ــري ــق
"نيراتزوري" في ملعب ارتيمو فرانكي
إلى فبراير  ،2014قبل أن يسقط ثالث
مرات تواليا امام فيوال ،الذي يشرف
ع ـل ـيــه س ـت ـي ـفــانــو ب ـيــولــي مــدربــه
السابق.

بيريسيتش نجم اإلنتر

بوسطن يحسم قمة «الشرقية» وكوري يتألق
تغلب بوسطن سلتيكس على
كليفالند كافالييرز ،في حين
فاز غولدن ستايت ووريرز على
داالس مافريكس ،في الدوري
األميركي لكرة السلة.

جانب من مباراة هيوستن روكتس وأورالندو ماجيك

سـجــل ال ـبــديــل تـيــم روزيـ ــر  20نـقـطــة ،وق ــاد
ب ــوس ـط ــن سـل ـت ـيـكــس الـ ــى الـ ـف ــوز ع ـل ــى ضـيـفــه
كليفالند كافالييرز وصيف الموسم الماضي
 ،88-102أمس األول ،في قمة مباريات المنطقة
الشرقية لدوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وعزز بوسطن رصيده في صــدارة المنطقة
الشرقية إلــى  31فــوزا و 10خـســارات ،بفارق 5
انتصارات عن وصيفه تورونتو رابتورز.
وأضاف جايسون تاتوم والبديل ماركوس
سـمــارت  15نقطة وجايلين ب ــراون  14نقطة،
ونـجــم كليفالند الـســابــق كــايــري ايرفينغ وآل
هورفورد  11نقطة.
وحـصــد كليفالند ،ثــا لــث المنطقة الشرقية
( 25فــوزا و 13خـســارة) ،أدنــى معدل تسجيلي
هذا الموسم.
وثأر بوسطن لخسارته  99-102افتتاحا في
كليفالند ،حيث تعرض غوردون هايوورد لكسر
بكاحله االيسر في بداية مشواره مع بوسطن.
وحقق تورونتو رابتورز ،وصيف الشرقية،
فـ ـ ــوزه ال ـث ــال ــث ت ــوال ـي ــا ع ـل ــى حـ ـس ــاب مـضـيـفــه
شيكاغو بولز  ،115-124بفضل نجمه ديمار
ديروزان صاحب  35نقطة بينها  5ثالثيات ،الى
 25نقطة و 13متابعة بينها  4ثالثيات للموزع
البديل ديلون رايت.

وقاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو
فريقه ميلووكي باكس الى الفوز على انديانا
بــا يـســرز  ،101-122بتسجيله  31نـقـطــة و10
متابعات ،الى  27نقطة لزميله كريس ميدلتون.
وفي المنطقة الغربية ،لعب الموزع ستيفن
ك ــوري دورا حــاسـمــا فــي ف ــوز غــولــدن ستايت
ووريـ ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه داالس
مافريكس .112-125
وسجل كوري  32نقطة ،بينها ثالثية حاسمة
قبل  3.4ثوان على نهاية الوقت ،ليرفع غولدن
ستايت رصيده في صــدارة الغربية والــدوري
الى  30فوزا و 8خسارات .وأضاف كل من كيفن
دورانت وكالي تومسون  25نقطة للفائز ،إلى
 18نقطة و 11متابعة لدريموند غرين.
ومني لوس أنجلس ليكرز العريق بخساره
الثامنة تواليا ،امــام ضيفه أوكالهوما سيتي
ثاندر .96-133
وبرغم غياب نجمه جيمس هاردن المصاب
في عضالت فخذه ،فاز هيوستن روكتس على
مضيفه أورالندو ماجيك .98-116
وت ــأل ــق ال ـبــديــل ج ـيــرالــد غ ــري ــن ،مـسـجــا 27
نقطة بينها  7ثالثيات ،وأضاف العب االرتكاز
السويسري كلينت كابيال  21نقطة و 8متابعات.
وسجل برادلي بيل  27نقطة وجون وال 25

نقطة و 9تمريرات حاسمة خالل فوز واشنطن
ويزاردز على ضيفه نيويورك نيكس .103-121
وخسر سان انتونيو سبيرز ،ثالث المنطقة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،امـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه ف ـيــادل ـف ـيــا سـفـنـتــي
سيكسرز  ،112-106فــي ظــل تــألــق ال ـمــوزع بن
سيمونز ( 26نقطة) والعب االرتكاز الكاميروني
جويل امبيد ( 21نقطة و 11متابعة).
وق ـ ــاد ال ـك ـن ــدي ك ـي ـلــي اول ـي ـن ـي ــك ( 25نـقـطــة
و 13متابعة) والسلوفيني غ ــوران دراغيتش
( 24ن ـق ـطــة و 13تـ ـم ــري ــرة ح ــاسـ ـم ــة) وجـ ــوش
ريتشاردسون ( 22نقطة) فريقهم ميامي هيت
ال ــى ال ـف ــوز ع ـلــى ضـيـفــه دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
.104-111
وسقط مينيسوتا تمبروولفز ،رابع المنطقة
الغربية ،أمــام مضيفه بروكلين نتس ،98-97
ب ـف ـضــل  26ن ـق ـطــة م ــن س ـب ـن ـســر دي ـن ــوي ـن ــدي.
ول ــم ينجح جيمي بــاتـلــر ،افـضــل مسجل لــدى
مينيسوتا ( 30نقطة) في ترجمة الكرة االخيرة
الحاسمة في المباراة.
وقاد انتوني ديفيس نيو أورليانز بيليكانز
إلى الفوز على يوتا جاز  ،98-108بتسجيله 29
نقطة و 15متابعة ،في حين دك غاري هاريس
سلة فينيكس صنز ب ــ 36نقطة ،ليقود فريقه
دنفر ناغتس الى الفوز .111-134
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فسحة األمل

ٌ
انتفاضة و«دعاء»!

يوسف الجاسم
yousef@6ala6.com

ن ـبــارك لـكــم حـلــول ال ـعــام ال ـجــديــد ،عـلــى أم ــل أن يكون
أفضل من سابقه ،وأجــزم بــأن مثل هــذا األمــل حلمنا به
منذ عشرات السنين ،إال أنه لألسف لم يتحقق ،ولكن ما
أضيق العيش لوال فسحة األمل.
َّ
محملة بأثقال من اإلخفاقات،
غادرتنا سنة  2017كعرب
َّ
وب ـح ــور م ــن ال ـ ــدم ،وك ـثــافــات م ــن ال ـب ــؤس ،الـ ــذي سببته
س ـي ــاس ــات خ ــرق ــاء فــرض ـت ـهــا عـلـيـنــا ط ـم ــوح ــات الـتـمــدد
َّ
فتحولت مساحات كبيرة من
الطائفي لجارتنا إي ــران،
عالمنا العربي المكلوم إلى محميات لها ،عبثت بها كما
شــاء ت ،وأقامتها على جماجم الشعوب ،بحجة نصرة
امتألت؟
المظلومين! وغدت كجهنم ،التي كلما ُسئلت؛ هل
ِ
قالت هل من مزيد؟
صــراعــات ـنــا الــدي ـن ـيــة ،كـمـسـلـمـيــن ،وتـخـلـفـنــا الـفـكــري
والعلمي واإلداري والحضاري هو مكمن الـخــراب ،ولم
ينفع معنا من قبل دخولنا األلفية الثالثة ،ولن ُيجدي
ً
معنا مستقبال دخول األلفية الرابعة ،إن مكثنا حيث نحن
فيه داخل كهوف التخلف ،واجتررنا أمجاد الماضي ،غير
عابئين باستحقاقات العصر ،وال مقتضيات المستقبل.
نــدخــل ع ــام  2018وخـلـيـجـنــا مـلـتـحــف بـغـيــوم أزمـتــه
المستمرة بين األشقاء ،وال تلوح في األفق بوادر انفراج
أو تـ ـق ــارب ،إال م ــا حـقـقــه "أم ـي ــر اإلن ـســان ـيــة" ع ـلــى أرض
الصداقة والسالم ،بعقد دورة "خليجي  ،"23التي جمعت
ً
أهل الخليج معا ،وتألقت بها الكويت وشبابها بالنجاح
المشهود خالل فترة استعدادات لم تتجاوز عشرة أيام.
كل ذلك ،بغض النظر عن خروج فريقنا المبكر ُ
والم َّ
برر
من المنافسة على البطولة .ولعل مشهد إسعاف الالعب
القطري ألخيه الالعب البحريني على ملعب استاد جابر
يسوق الداللة ،وبشكل بليغ ،على أن الروح الرياضية ال
ِّ
تلوثها الروح السياسية وحساباتها المتوترة.
َّ
ً
أخيرا ،عام مضى على بالدنا ،وحل عليها عام جديد،
وحـكــومـتـهــا ال ـجــديــدة للتو أقـسـمــت عـلــى أداء أعمالها
َّ
محملة بآمال
باألمانة والصدق ،وهي تبدأ العام الجديد
وتوقعات كبيرة ،بحجم ما لديها في األدراج َّمن خطط
ودرا س ــات وتطلعات ورؤى تنموية كبيرة بشرنا بها
الشيخ ناصر صباح األحمد ،كنائب أول لرئيس الوزراء،
من خالل لقائنا به كمجموعة مبادرة اإلصالح والتوافق
ً
الوطني أواخر السنة الماضية ،ونأمل حقا أن يوفقه الله
ً
والحكومة والمجلس لتحقيق ولو جزء ا من تلك الرؤى
الواعدة.

ثلج فلوريدا يتغلب على شمسها!
هطلت الثلوج ،أمس األول ،على شمال
ف ـلــوريــدا ،فــي ظــاهــرة لــم يـشـهــدهــا سكان
الوالية منذ ثالثة عقود ،حملتها عاصفة

ً
العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل ثلوجا
ً
وجليدا من فلوريدا في الجنوب الشرقي
حتى نيو أنغلند في الشمال الشرقي.
وناشد حاكم فلوريدا ،ريك سكوت ،أمس
األول ،س ـكــان ش ـمــال ال ــوالي ــة "االس ـت ـعــداد
لظروف جوية شديدة الـبــرودة قد تشمل
الثلج أو البرد أو الجليد".
وهطلت الثلوج على مدينة نيويورك،
ب ـس ـمــاكــة ت ـ ـجـ ــاوزت  8س ـن ـت ـي ـم ـتــرات منذ
يومين.
واستيقظت تاالهاسي ،عاصمة فلوريدا،
في أقصى شمال "الوالية المشمسة" ،أمس
األول ،عـلــى طـبـقــة خـفـيـفــة م ــن الـثـلــج هي
ً
األولى منذ  ،1989وفقا لقناة ويذر تشانل،
المتخصصة في الطقس.
وهرع السكان المعتادون على األعاصير
ً
احتفاء بالغطاء األبيض
اللتقاط الصور،
الـنــادر الـحــدوث بهذه الــواليــة الــدافـئــة في
العادة.
وتوقعت األرصاد هبوط درجة الحرارة
ً
ل ـيــا فــي تــاالهــاســي إل ــى مـسـتــويــات دون
الصفر هذا األسبوع.
(أ ف ب)

ثـلـجـيــة ت ـض ــرب ك ــام ــل ال ـس ــاح ــل ال ـشــرقــي
للواليات المتحدة.
وحذرت هيئة األرصاد األميركية من أن

همسة:
ً
نبارك مقدما لمن سيحمل اليوم الكأس الغالية للبطولة
األغـلــى واألمـيــز (خليجي  ،)23ســواء كانت اإلم ــارات أو
عمان.

سطوع «تابي» وخفوته ...غبار
م ــا زال تـقـلــب الـنـجــم "تــابــي"
بـيــن ال ـخ ـفــوت وال ـس ـطــوع يثير
حيرة العلماء ،لكنهم استبعدوا
ً
واحدا من أغرب تفسيرات سلوك
هذا الجرم السماوي؛ وهو وجود
هيكل ضخم يدور في فلكه.
وقال علماء الفلك ،أمس األول،
إن الدراسة األكثر دقة حتى اآلن
ً
للنجم ،الذي يطلق عليه رسميا

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

(كيه.آي.سي  ،)8462852أظهرت
أن دخــولــه فــي دورات الخفوت
ال تنجم عن جسم ضخم معتم
يمر أمامه ،لكنها ربما تعزى إلى
نوع من الغبار ،وإن كان هذا ال
يزال غير مؤكد.
واع ـ ـت ـ ـمـ ــد ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون ع ـلــى
مراقبة النجم تابي مــن مــارس
 2016إ ل ـ ـ ــى د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر ،2017

بيت آل كلينتون ...احترق

باستخدام تلسكوبات مرصد
"الس كمبريز" في جزيرة ماوي
وج ــزر الـكـنــاري .وسـمــي النجم
ع ـل ــى اسـ ــم تــاب ـي ـثــا بــويــاج ـيــان
ع ــال ـم ــة ال ـف ـل ــك ب ـجــام ـعــة والي ــة
ً
ً
لويزيانا التي لعبت دورا فعاال
في الكشف عن خواصه في عام
.2015
(رويترز)

حاكم الكويت السابع ،الشيخ مبارك
ً
ً
ً
الـصـبــاح ،تــرك لنا إرث ــا تاريخيا كبيرا،
وذل ــك مــن خ ــال ال ـمــراســات الـتــي جــرت
بينه من جانب ،وبين الوكيل السياسي
البريطاني في الكويت وعدد من الزعماء
ُ
والحكام من جانب آخر.
ول ــو أحـصـيـنــا الــرســائــل ال ـتــي كتبها
الشيخ مـبــارك ،والــرســائــل التي تلقاها،
َّ
تتضمن
لوجدناها بالمئات ،وجميعها
ً
ً
فـكــرا سـيــاسـيــا ،ولـغــة تــراثـيــة ،ومـفــردات
جميلة يستمتع بها القارئ والمتفحص
لها.
الـ ـ ـي ـ ــوم ،نـ ـع ــرض ل ـك ــم رسـ ــالـ ــة كـتـبـهــا
ف ــي  30يــولـيــو  1906أح ــد الـمـســؤولـيــن
اإلنكليز فــي الخليج ،وهــو الميجر أف.
زي .كوكس ،المقيم السياسي بالخليج،
وهـ ــي رس ــال ــة ط ــوي ـل ــة بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة
(ترجمتها باللغة اإلنكليزية متوافرة)
ً
يـتـنــاول فـيـهــا عـ ــددا مــن الـقـضــايــا .تبدأ
الرسالة اإلنكليزية بالتحية المعتادة،
فتقول" :بعد إبداء السالم الوافر ،والثناء
ال ـم ـت ـكــاثــر ،وال ـ ـسـ ــؤال ع ــن ص ـحــة ذات ـكــم
الحميدة ،إن شــاء الـلــه تعالى ،إنـهــا في
كمال الصحة والعافية" .ثم يبدأ الميجر
كوكس في الحديث ،فيقول إنه قدم إلى
ً
الكويت ولم يكن الشيخ مبارك موجودا،
وإنه علم أن الشيخ مبارك كان بصحبة
ابنيه؛ فهد وصباح ،في رحلة عالج ،فقال
في الرسالة" :نعرف جنابكم الشريف أننا

أكد مسؤولون أميركيون ،أن
ً
حريقا انــدلــع داخــل مقر إقامة
الرئيس السابق بيل كلينتون
وزوجـ ـ ـت ـ ــه وزيـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
السابقة هيالري كلينتون في
نيويورك ،أمس األول.
ولــم يتضح بعد مــا إذا كان
ك ـل ـي ـن ـتــون وزوج ـ ـتـ ــه مــرش ـحــة
الـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة هـ ـي ــاري

يومية سياسية مستقلة

ّ
ال "دعوات" الذين يبتهلون إلى الله جل شأنه أن ينصر
هذه االنتفاضة اإليرانية ،وال "دعوات" الذين يدعون عليها
بالفشل ،على غرار ما حدث لـ"هبة"  ،2009هي من سيحسم
ً
األمور ،والمعروف أن هناك عربا يريدون زوال هذا النظام،
الذي كانوا قد ُصفقوا له في البدايات في فبراير عام 1979
ً
ً
حتى احمرت وأدميت أكفهم ،وهناك من ينتظر فشال ذريعا
لهذه الثورة.
وحقيقة ،لو أن "الدعاء" وحده يحقق رغبة لكانت إسرائيل
قد زالــت قبل أن تبدأ ،ولكان الوطن العربي ،من المحيط
الهادر إلى الخليج الثائر ،دولة واحدة ،ولكانت الواليات
المتحدة قد أصبحت منذ عشرات السنين ألف دولة ،ولم
يعد هناك جائع واحد في هذا الوطن العربي ،الذي يتضور
ً
معظم أهله اآلن جوعا ...ولكنا استعدنا األندلس ،ولوصلت
خيولنا إلى سور الصين العظيم مرة ثانية.
ً
الـمـهــم ...الـكــل يـعــرف أن عـجــوزا كــانــت ســألــت راع ــي إبل
عما يعالج بــه بعض إبـلــه المصابة ب ــداء "ال ـجــرب" ،وألن
جــوابــه كــان أنــه يــدعــو لها مــع طــالــع كــل شمس بالشفاء؛
ً
قالت" :األفضل أن تضع مع دعائك شيئا من القطران" ...أال
ينطبق هذا على "أدعيتنا" المتواصلة بأن تتحرر فلسطين
ً
منذ نحو سبعين عــامــا ،وأنــه علينا مــع هــذه األدعـيــة أن
نوحد صفوفنا ،وأن نرفع الظلم عن شعوبنا ،وأن نفعل
ما فعله أبطال السلف الصالح الذين هزموا إمبراطوريتين
كبيرتين؟!
أنا العبد الفقير إلى الله ،تهيأت لي فرصة أن أكون في
ط ـهــران ،بعد انـتـصــار ثــورتـهــا بــأقــل مــن أس ـبــوع ،وهـنــاك،
وفي ساعات المساء المتأخرة ً ،شاهدت في أحد ميادين
ً
َ
جماهير فرحة ،وهي تهاجم تمثاال لشاه
العاصمة اإليرانية
ً
إيران الراحل محمد رضا بهلوي ،وتردد هتافا بالفارسية،
عرفت معناه" :الموت ألميركا ...الموت لشاه إيران" ،وخطر
ببالي ،وأنا أرى التمثال يتهاوى ،والناس ينهالون عليه
ً
بــالـهــراوات والـفــؤوس ،وأيـضــا بالرفس بأقدامهم؛ أنــه قد
يأتي يوم سيندمون فيه على هذا الــذي يفعلونه ،وأنهم
ً
ً
قد يقيمون لهذا الذي يحطمون تمثاله اآلن تمثاال جديدا،
ذهب ،قد تصل هامة صاحبه إلى عنان السماء!
ولكن من
ٍ
ً
كان الروس ،ومن بينهم شيوعيون عاشوا جزءا من فترة
ُالماركسية اللينينية-الستالينية ،التي من أجلها كانوا
أرسلوا في عهد القيصر إلى سيبيريا ليقيموا هناك في
ً
صقيعها سنوات طويلة ،قد بادروا إلى هتاف ّ
أحر كثيرا
من هتافهم لـ"ماركس" و"إنجلز" و"لينين" و"ستالين" ،عندما
رأوا قنابل مدافع يالتسن تحصد المباني الجميلة للجنة
المركزية والمكتب السياسي ،للحزب الشيوعي .واآلن،
ُ
وبعدما عــادوا إلــى إيمانهم هاهم يسألون الله أن يغير
األحوال ،وأن يعيد لهم ماركسيتهم ولينينيتهم السابقة...
فالجوع كافر كما يقال ،ومليارات "الرفيق" فالديمير بوتين،
ال فالديمير لينين ،هي له وحده ،وبالتأكيد فإنه لن ينالهم
منها شيء!

كـ ـلـ ـيـ ـنـ ـت ــون ك ـ ــان ـ ــا داخ ـ ـ ـ ــل م ـقــر
إقـ ــام ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي ت ـ ـشـ ــابـ ــاكـ ــوا
بنيويورك وقت الحريق.
وذك ــرت السلطات المحلية،
أنه لم تقع أي إصابات بشرية
جراء الحريق .وأفادت التقارير
بــأن رجــال اإلطـفــاء تمكنوا من
إخماد الحريق بسرعة.

كلبهار محمد عبدالله

أرملة حيدر علي المحميد
ً
 77عاما ،شيعت ،الرجال :القرين ،ق ،1ش ،31م ،17النساء:
سلوى ،ق ،10ش المعتز ،م ،86ت99060953 :

مجيد محمد حسن صادق

ً
 91عاما ،شيع ،الرجال :شرق ،مسجد العالم ،بجانب حسينية
معرفي القديمة ،ا لـنـســاء :بنيد ا ل ـقــار ،حسينية سيد علي
الموسوي ،ت97159596 ،97388211 :

عبدالله تركي شريد المطيري

ً
 42عاما ،شيع ،الرجال :جابر العلي ،ق ،2ش ،9م ،21النساء:
الصباحية ،ق ،1ش ،7م ،368ت99083405 ،50931103 :

فيصل محمد حمود حبيب الشمري

ً
 17عاما ،يشيع اليوم بعد صالة الجمعة ،مقبرة الجهراء،
الرجال :الجهراء ،الواحة ،ق ،3ش ،5م 270أزرق  ،30النساء:
الجهراء ،سعد العبدالله ،ق ،1ش 119أزرق ،11ت،99334343 :
99898005

ّ
حنونه شريده جلوي العنزي

أرملة فرحان جمعان سلمان العنزي
ً
 81عاما تشيع اليوم بعد صالة الجمعة ،مقبرة صبحان،
الرجال :مبارك الكبير ،ق ،6ش ،11م 20النساء :مبارك الكبير،
ق ،6ش ،10م ،24ت55054545 :

طارق إبراهيم عبدالعزيز الهاجري

ً
 50عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :ديـ ــوان ال ـهــاجــري ،ال ـيــرمــوك ،ق،2
الشارع األول ،النساء :عبدالله المبارك ،ق ،2ش ،212م ،29ت:
60651312 ،55771961

مواعيد الصالة
عظيمة ،ومصيبة َّ
جمة ،نسأل المولى أن
يعظم لكم األجر ،ويرزقكم الصبر ،وأننا
نستدعي أن تجعلونا شركاءكم في هذه
المصيبة".
وقد ورد اسما فهد وصباح كولدين
م ــن أوالد ال ـش ـيــخ مـ ـب ــارك ال ـص ـب ــاح في
ش ـج ــرة عــائ ـلــة ال ـص ـبــاح الـمـعـتـمــدة من
ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري ،وال ـت ــي ي ـشــرف على
إع ــداده ــا وتـطــويــرهــا كــل عـشــر سـنــوات

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

كاتب وسياسي أردني

وفيات

َُ ً
كوكس معزيا مبارك عام :1906
َّ
«يا لها من داهية عظيمة ومصيبة جمة»
في وصولنا الدفعة األخيرة إلى الكويت
بـصـحـبــة ج ـنــاب ذي ال ـشــوكــة واإلجـ ــال
األج ــل األف ـخــم أمـيــر الـبـحــر كثير أسفنا
بواسطة غياب جنابكم من الكويت ،إذ
صــرنــا مـحــرومـيــن مــن ف ــوز مشاهدتكم،
والـمـخــاطـبــة مـعـكــم ،ول ـكــن حـســب الـظــن
بأن غيبتكم من أسباب المرض الشديد
العارض إلى المرحوم ولدكم فهد".
ً
ويمضي الميجر كوكس قائال" :وفي
هذا الزمان المقرون بالتشوش ما حبينا
نصدع جنابكم بــإرســال المكاتيب بعد
ذلك ،بحسب ما بلغ مسامع ...من جناب
ً
العالي الجاه القبطان ناكس أننا متواليا
كنا غائبين من مركز مأموريتنا ،وقبل
التاريخ بيومين رجعنا من الهند ،بعد
توقفنا هناك بمدة شهرين".
وهكذا ،يوضح أنه كتب رسالته التي
بـيــن أيــديـنــا بـعــد عــودتــه إل ــى مـقــر عمله
في مدينة بوشهر اإليرانية ،بعد مرور
ً
شهرين تقريبا على زيارته للكويت ،وأنه
علم عند عودته بوفاة فهد وصباح؛ ابني
الشيخ مبارك .يقول" :الحال بعد وصولنا
ص ــرن ــا م ـتــأل ـم ـيــن ،إذ ق ــرأن ــا الـمـكــاتـيــب،
ونرى أن ولديكم اللذين هم فهد وصباح
افتقدوا عنكم ،وانتقلوا إلى رحمة الله".
وه ـ ـن ـ ــا ي ـ ـعـ ـ ِّـبـ ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـيـ ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــي
البريطاني في الخليج عن تأثره الشديد
عند علمه بخبر الوفاة ،وأسفه العميق
ع ـلــى ذل ـ ــك ،ف ـي ـق ــول" :يـ ــا ل ـهــا م ــن داه ـيــة

صالح القالب

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

الشيخ نايف المالك الصباح ،ولكن لم
يرد لهما ذرية ،ما يدل على أنهما توفيا
ً
صغارا قبل زواجهما.
ُ ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ،إن ش ــاء ال ـلــه،
نكمل قراءتنا في وثيقة كوكس  -مبارك
لعام .1906

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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