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«المالية» تسحب «القوانين الشعبوية»

محليات

مكتب المجلس يكلف شركة أجنبية دراسة كلفة «التقاعد المبكر» و«قروض المتقاعدين»
• الموافقة على رفع سقف االقتراض إلى  25مليار دينار ومد فترته إلى  30سنة
فهد التركي ومحيي عامر

في حين أقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس مشروع
قانون يسمح للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من األسواق
المالية المحلية والعالمية ،ورفع سقف االقتراض إلى  25مليار دينار
ومد فترته إلى  30سنة ،وافقت ،بأغلبية  4مقابل  3أعضاء ،على سحب
التقريرين الخاصين بـ«التقاعد المبكر» و«خفض الفائدة على قروض
المتقاعدين» ،لمزيد من الدراسة.
وق ــال رئـيــس اللجنة الـنــائــب ص ــاح خــورشـيــد ،فــي تـصــريــح عقب
االج ـت ـم ــاع ،إن الـلـجـنــة سـحـبــت ال ـت ـقــريــريــن ال ـم ــذك ــوري ــن؛ ألن مكتب
المجلس كلف شركة أجنبية محايدة وضع دراسة متكاملة حول هذين
الموضوعين ،على أن يتم إنجازها في مدة ال تتجاوز الشهر ونصف
الشهر من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف خورشيد« :نحن اليوم أمام أرقام علينا التحقق منها ،ألننا
ال نثق باألرقام التي تقدمها التأمينات االجتماعية الخاصة بوجود
عجز اكـتــواري ،لذلك كلفنا الشركة دراســة الموضوع ،وسنعيده إلى
ً
المجلس للتصويت عليه بشكل نهائي» ،معربا عن أسفه «ألن الموافقة
السابقة جاءت من دون مراجعة البيانات وال األرقام بشكل دقيق».
في المقابل ،أعرب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور عن أسفه لقرار
ً
سحب التقريرين ،مطالبا كل نائب بتحمل مسؤولياته في الجلسة
المقبلة ،ورفض طلب السحب ،في حين وصف عضو اللجنة النائب
ً
أسامة الشاهين اجتماع «المالية» أمس بـ «الكارثي» ،داعيا الشعب إلى
مراقبة تصويت النواب والحكومة في جلسة الغد.
وقالت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم« :درسنا في 02

توافق كامل ًبين رؤى
السعودي:
الداخلية
وزير
ً
ً
الكويت والمملكة عربيا وإقليميا ودوليا

ً
اع ـت ـب ــارا م ــن عـصــر أمـ ــس ،وب ـه ــدف «لـفــت
انـتـبــاه ال ــرأي الـعــام والمجتمع الــدولــي لما
يـتـعــرضــون ل ــه م ــن حـجــز ل ـل ـحــريــة» ،ب ــدأ 11
ً
ً
مسجونا في قضية «دخول المجلس» إضرابا
عن الطعام ،لينضموا إلــى زمالئهم الثالثة
الــذيــن سبقوهم إلــى هــذه الخطوة ،ليصبح
إجمالي عدد المضربين عن الطعام في هذه
ً
القضية  14مسجونا.
وأكد المضربون ،في بيان أمس وقعه كل

اقتصاديات

 24.2ألف حساب
جديد في البورصة
خالل ١١ 2017

محليات

03
صاحب السمو لدى استقباله الوزير السعودي بحضور ولي العهد أمس

«االستئناف» توقف تنفيذ سجن الطبطبائي
في قضية «المواقعة بالحيلة»

ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي أكـ ـ ــدت ال ـح ـك ــوم ــة االم ـت ـث ــال
وااللتزام بها».
وأض ـ ــاف ـ ــوا« :ل ـق ــد فــوج ـئ ـنــا ب ـمــا تـنــاقـلـتــه
الصحافة المحلية عن كلمة المندوب الدائم،
مـمـثــل حـكــومــة الـكــويــت أم ــام مـجـلــس األمــن
بـتــار يــخ  5يـنــا يــر  ،»2018معتبرين أن تلك
الكلمة تبرز «تناقضات صريحة بين موقف
الحكومة المعلن وواقع الحال بالكويت».
وأشاروا إلى أن «المندوب الدائم 02

أوقفت محكمة االستئناف الجزائية تنفيد حكم سجن النائب
د .وليد الطبطبائي  7سنوات في قضية المواقعة بالحيلة ،وأخلت
سبيله ،وحددت جلسة  4مارس المقبل لنظر الدعوى.
ولن يتم اإلفراج عن الطبطبائي ،ألنه يقضي عقوبة السجن في
قضية دخول مجلس األمة.
من جهة أخــرى ،قضت محكمة الجنايات بحبس الكاتب فؤاد
الهاشم  7سنوات مع الشغل والنفاذ ،إلدانته باإلساء ة إلى دولة
قطر.

القطاع العقاري في :2018
عوائد مغرية في ظل انعدام
15
الفرص األخرى

«الباسيج»
لـ
دوريات
إيران:
ً
للمرة األولى منذ  25عاما

ضغوط تدفع حكومة روحاني إللغاء تدريس «اإلنكليزية»
●

زعيم كوريا الشمالية يدعو
إلى االنفتاح على «الجنوب»
• ري يقود وفد بيونغ يانغ إلى «اجتماع األولمبياد»
• ترامب :الفضل لي وقد أتصل بكيم جونغ أون
قبل االجتماع األول من نوعه منذ عامين بين الكوريتين ،والمقرر
ً
غدا ،أوعز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ،في خطاب وجهه
إلى الشعب ،بتهيئة كل الظروف الالزمة لتحسين العالقات مع كوريا
الجنوبية.
وقالت وكالة األنباء الكورية الشمالية ،في بيان ،إن «زعيم الدولة
أوضــح ،بدقة ،ضــرورة االلـتــزام بشكل صــارم بالسياسة التي تسمح
بتحقيق قفزة في مجال الوحدة ،التي يجب أن تطغى على كل األمور
ً
األخـ ــرى» ،داع ـيــا إلــى «تحسين الـعــاقــات واالت ـص ــاالت» بين الشمال
ً
والجنوب بدال من «نبش الماضي».
في السياق ،ذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية ،أمس02 ،

بوشهري :ال ّقيمة إلنشاء
مبنى دون مشغل محترف
والمطار سيشهد نقلة نوعية

محليات

الحبس  7سنوات لفؤاد الهاشم إلساءته لدولة قطر

إلغاء مزاد شركة المال
لالستثمار بسبب تعثر
13
المشتري

مشردان إيرانيان يتقاسمان مساعدات حكومية في طهران (إرنا)

العازمي :لجان للتوعية
بأهمية االختبارات
التعليمية الدولية

٠٢

ً
 14مسجونا في «دخول المجلس»
يضربون عن الطعام
من النائب وليد الطبطبائي ،وسالم النمالن،
وم ـح ـمــد ال ـب ـل ـي ـه ـيــس ،وح ـس ـيــن الـسـبـيـعــي،
وراشد الفضالة ،ومشاري المطيري ،ووليد
الشعالن ،ونواف الخالف ،وفالح المطيري،
وعبدالعزيز الفضلي ،وأحمد منور المطيري،
أن وج ــوده ــم ف ــي ال ـس ـجــن «يـعـتـبــر مخالفة
صريحة لموقف الكويت المعلن ،وسجننا
ب ــاط ــل وح ـج ــز حــريــات ـنــا م ـخــال ـفــة صــريـحــة
لـلـقــانــون الــدولــي ولـلـمــواثـيــق والـمـعــاهــدات

03

طهران -فرزاد قاسمي

فــي مسعى لـمــواجـهــة اس ـت ـنــزاف الـقــوات
ال ـن ـظــام ـيــة ال ـم ـن ــوط ب ـهــا ق ـمــع ال ـت ـظــاهــرات
الـ ـمـ ـع ــارض ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا ال ـ ـبـ ــاد مـنــذ
الـخـمـيــس قـبــل ال ـمــاضــي ،ل ـجــأت الـسـلـطــات
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـس ـي ـي ــر دوري ـ ـ ـ ـ ــات ل ـي ـل ـيــة
لميليشيات «الباسيج» (التعئبة الشعبية)،
إلخـمــاد حركة االحتجاجات التي اعتمدت
أس ــال ـي ــب مـ ــراوغـ ــة وم ـف ــاج ـئ ــة ل ــإف ــات مــن
القبضة األمنية.
وأكـ ــد أح ــد م ـســاعــدي ق ــائ ــد «ال ـبــاس ـيــج»،
لـ«الجريدة» ،أن الخطوة ،التي تأتي ألول مرة

ً
منذ  25عاما ،تهدف إلى تمشيط الشوارع
واألزقـ ــة فــي مختلف ال ـمــدن وال ـقــرى لحفظ
األمــن ،والحيلولة دون تنظيم تجمعات أو
مسيرات مناهضة للنظام تتخللها أعمال
ً
شغب ،خصوصا خالل الليل.
وأعـلــن قــائــد الـلــواء الـمـســؤول عــن تأمين
ط ـه ــران ب ــ«ال ـح ــرس الـ ـث ــوري» مـحـمــد رضــا
يـ ـ ــزدي أن الـ ـح ــرس ط ـل ــب إل ـ ــى «ال ـب ــاس ـي ــج»
تسيير دوريــاتــه ،التي تم وقفها إبــان حكم
الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني ،بشوارع
العاصمة وأزقتها.
ويأتي لجوء السلطات إلى «الباسيج» في
وقت يبدو أن الحركة االحتجاجية02 ،

تضرب «المؤتمر»
جديدة
هزة
اليمن:
ً
بعد تنصيب أبو راس خلفا لعلي صالح

نجاة طيارين لـ «التحالف» بعد سقوط مقاتلة فوق صعدة
ّ
تعرض حزب المؤتمر الشعبي العام ،أكبر حزب
يمني ،لهزة جديدة ساهمت في تعميق انقساماته،
ً
بعد أن نظم قياديون فيه ،أمس ،اجتماعا هو األول
من نوعه بعد مقتل زعيم الحزب الرئيس السابق
علي عبدالله صــا لــح على يــد الحوثيين ،وأعلنوا
خالله تكليف صادق أبو راس ،المعروف بارتباطه
بالمتمردين ،برئاسة الحزب.
وقـ ــالـ ــت ال ـل ـج ـن ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـح ــزب ،فـ ــي مــؤت ـمــر
صـحــافــي عـقــدتــه بــالـعــاصـمــة صـنـعــاء ،إن ـهــا كلفت
باإلجماع أبو راس ،بموجب المادة  29من النظام
ال ــداخ ـل ــي ل ـل ـح ــزب ،داع ـي ــة إلـ ــى «ض ـ ـ ــرورة اإلس ـ ــراع
إل ــى تـطـبـيــع ال ـح ـيــاة ال ـع ــام ــة ،واس ـت ـك ـمــال اإلفـ ــراج

عــن الموقوفين والمحتجزين مــن قـيــادات الحزب،
مدنيين وعسكريين ،وتسليم مقراته وممتلكاته،
وفي مقدمتها المؤسسات اإلعالمية ،واإلفــراج عن
أمواله ،وسرعة إطالق سراح أبناء الرئيس السابق
علي صالح وأقاربه».
وأك ــدت «انفتاحها على كــل الـقــوى السياسية»،
داع ـيــة إل ــى «مـصــالـحــة وطـنـيــة شــامـلــة ال تستثني
ً
أح ــدا ،بما يساهم فــي تـجــاوز اليمنيين مشاكلهم
وخالفاتهم ،عبر الـحــوار ،وتقديم الـتـنــازالت فيما
ً
بينهم ،بعيدا عن أي تدخالت خارجية».
في المقابل ،أفادت قيادة حزب المؤتمر الشعبي
العام -جناح الشرعية ،أمس ،بأن «األغلبية 02

٠٦
األرثوذكس في الكويت
احتفلوا بعيد الميالد
المجيد

أكاديميا

٠٨
جداول بـ «التطبيقي» دون
استكمال ...واآلمال على
التسجيل المتأخر

دوليات

27
مصر :شفيق يقرر عدم
الترشح ...وإعالن جدول
«الرئاسية» اليوم

رياضة

30

برشلونة يجتاز ليفانتي
بثالثية ...وميسي يعادل
مولر
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صاحب السمو يستقبل وزير الداخلية السعودي بحضور ولي العهد
ناصر الصباح أشاد بعمق العالقات الكويتية  -السعودية

ً
سمو األمير مستقبال وزير الداخلية السعودي بحضور ولي العهد وكبار المسؤولين

تنسيق على
أعلى مستوى
مع المملكة
في المجاالت
األمنية

الجراح

توافق بين
رؤى الجانبين
والمباحثات
مثمرة وبناءة

عبدالعزيز بن
سعود

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان،
صباح أمس ،وبحضور سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد ،نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر
الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـج ــراح،
ووزير الداخلية بالمملكة العربية
الـسـعــوديــة األمـيــر عبدالعزيز بن
سعود بن نايف آل سعود والوفد
ال ـمــرافــق وذل ــك بـمـنــاسـبــة زيــارتــه
للبالد.
ح ـضــر الـمـقــابـلــة وزيـ ــر ش ــؤون
ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي
الجراح.
وفي لقاءاته التي توجها بلقاء
صاحب السمو زار وزير الداخلية
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـح ـض ــور
الـ ـ ـج ـ ــراح ،س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء الشيخ جابر المبارك ،في
ق ـصــر ب ـي ــان ،أمـ ــس ،ح ـيــث حضر
ال ـم ـقــاب ـلــة رئ ـي ــس دي ـ ــوان رئـيــس
مجلس ال ــوزراء الشيخة اعتماد
ال ـخــالــد ووك ـي ــل وزارة الــداخـلـيــة
الفريق محمود الدوسري وسفير
الـكــويــت ل ــدى الـسـعــوديــة الشيخ
ثامر الجابر.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ب ـح ــث الـ ـن ــائ ــب األول
لــرئ ـيــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ووزيـ ــر
ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ال ـص ـبــاح،
أمس ،مع وزير الداخلية السعودي
والوفد المرافق له أوجــه التعاون
المشترك.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـت ــوجـ ـي ــه

المعنوي والعالقات العامة بوزارة
الدفاع ،في بيان صحافي ،إن ناصر
ال ـص ـب ــاح أشـ ــاد بـعـمــق ال ـعــاقــات
الثنائية بين البلدين الشقيقين،
وأنــه تم خــال اللقاء مناقشة أهم
األمور والموضوعات ذات االهتمام
المشترك.
وذكــرت أن اللقاء شهد حضور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير

الــداخـلـيــة ووكـيــل وزارة الداخلية
والشيخ حمد الخالد.

مباحثات ثنائية
على صعيد متصل ،عقد وزير
ً
الداخلية اجتماعا مع أخيه األمير
ع ـبــدال ـعــزيــز ب ــن س ـعــود ب ــن نــايــف
آل س ـعــود ب ـح ـضــور وك ـيــل وزارة

الداخلية والــوفــد الرسمي األمني
من كال الجانبين.
وف ــي ب ــداي ــة ال ـم ـبــاح ـثــات رحــب
الـ ـج ــراح بـضـيـفــه وال ــوف ــد األم ـنــي
الـ ـم ــراف ــق لـ ــه فـ ــي ب ـل ــده ــم ال ـث ــان ــي
ً
الـكــويــت ،مــؤكــدا رس ــوخ الـعــاقــات
األخـ ــويـ ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن وح ــرص
الـقـيــادة الـسـيــاسـيــة فــي الدولتين
على تذليل كل الصعاب لدعم هذه

ً
المبارك مستقبال وزير الداخلية السعودي
الـ ــروابـ ــط وت ــوح ـي ــد ال ـ ـ ــرؤى ح ــول
كافة المستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
وبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع م ـج ـم ــل
األوض ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة ف ــي الـمـنـطـقــة
وسبل تفعيل التنسيق والتعاون
ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
فــي الـبـلــديــن وت ـب ــادل الـمـعـلــومــات
وال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرات األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة خـ ــاصـ ــة

األمير يستقبل ولي العهد والغانم والمبارك والنائب األول
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صباح األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس،
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه ،رئـيــس مجلس
األمـ ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،ورئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك،
والـنــائــب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.
كما استقبل سموه ،الرئيس التنفيذي
لشركة هواوي للتكنولوجيا جيو بينغ
والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة وزيــر شــؤون الديوان
األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ ع ـلــي الـ ـج ــراح ووزيـ ــر
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون
الشباب خالد الــروضــان والمدير العام
لهيئة تشجيع االستثمار المباشر الشيخ
د .مشعل الجابر.

لـ ـم ــواجـ ـه ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـج ــري ـم ــة
الـمـنـظـمــة وال ـجــرائــم المستحدثة
وال ـم ـخــدرات ،وفــي مـجــال الـحــدود
البرية والبحرية.
وشـ ـ ـ ــدد ال ـ ـج ـ ــراح عـ ـل ــى م ــوق ــف
الكويت الثابت والدائم بشأن دعم
العالقات الثنائية بين دول مجلس
ال ـت ـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة،
ً
مـ ـع ــرب ــا ع ـ ــن ت ـط ـل ـع ــه ألن ت ـح ـقــق
المملكة كــل الـتـقــدم وال ـت ـطــور في
ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز آل
س ـعــود وس ـمــو ول ــي الـعـهــد نــائــب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
األمير محمد بن سلمان.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــراح ب ـم ـس ـت ــوى
النجاحات التي تحققت في إطار
تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل
الخبرات بين األجهزة األمنية في
الـبـلــديــن وتـطــابــق وج ـهــات النظر
ت ـج ــاه ك ــاف ــة ال ـق ـض ــاي ــا اإلقـلـيـمـيــة
ً
والــدول ـيــة ،مـنــوهــا بــالــزيــارة التي
ً
تأتي تتويجا لألسس التي أرساها
أصحاب السمو قادة دول مجلس
ال ـت ـع ــاون لـ ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة
لدعم وتعزيز الــروابــط بين الــدول
الخليجية الشقيقة.

توافق كامل
ً
األمير مستقبال النائب األول أمس

من جانبه ،أعرب وزير الداخلية
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ع ـ ــن عـ ـمـ ـي ــق شـ ـك ــره
وام ـت ـن ــان ــه ل ـل ـكــويــت ع ـلــى ح ـفــاوة

االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال وحـ ـ ـس ـ ــن ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــادة،
وارتياحه العميق لمباحثاته مع
ً
نائب الشيخ خالد الجراح ،مشيرا
إلـ ــى أن ـه ــا ك ــان ــت ع ـم ـي ـقــة وب ـن ــاءة
ً
ً
ومـثـمــرة وأن هـنــاك تــوافـقــا كــامــا
ً
ً
بين رؤى الجانبين عربيا وإقليميا
ً
ودوليا.
وق ـ ـ ــد وص ـ ـ ــل وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
السعودي الى الكويت ،أمس االول،
يرافقه وفد امني رفيع المستوى،
ف ــي زي ـ ــارة رس ـم ـيــة تـسـتـمــر ثــاثــة
أي ـ ـ ــام ،وكـ ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـب ــال ــه عـلــى
أرض مطار الكويت الدولي الشيخ
خالد الجراح ،ونائب وزير شؤون
ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ محمد
العبدالله ،ووكيل وزارة الداخلية،
وسـفـيــر الـكــويــت ل ــدى السعودية
الشيخ ثامر الجابر وسفير المملكة
لدى الكويت د .عبدالعزيز الفايز،
ووكالء وزارة الداخلية المساعدون،
وكبار القيادات األمنية بالوزارة.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع ــام األمـنــي ب ــوزارة الداخلية
في بيان صحافي ،إن زيارة األمير
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـعــزيــز
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك ب ـي ــن أج ـه ــزة
االمـ ـ ـ ــن ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن
ً
دع ـمــا للجهود الــرامـيــة لمواجهة
ال ـت ـحــديــات ودعـ ــم أم ــن واس ـت ـقــرار
المنطقة في ضوء المخاطر الماثلة.

ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك والصالح

الجارالله وسفير عمان يبحثان العالقات الثنائية

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،بـقـصــر
بيان ،صباح أمس ،رئيس مجلس
األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ،ورئ ـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
الـمـبــارك ،والنائب األول لرئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر الصباح.
واستقبل سموه ،نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخ ــال ــد ،ونــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أنس الصالح.

التقى نــائــب وزي ــر الخارجية
خ ــال ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه أمـ ـ ــس سـفـيــر
س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان ل ـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت
عــدنــان األن ـصــاري ،وبحثا عــددا
من أوجه العالقات الثنائية بين
البلدين ،وتطورات األوضاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.

ً
ولي العهد مستقبال الصالح

«المالية» تسحب «القوانين...
االجتماع ،باستفاضة ،تقريري فوائد قروض المتقاعدين وخفض سن
التقاعد ،فعلى أي أســاس يتم سحبهما؟ وما هذا المكتب الخارجي
الذي سيتم استقدامه بحجة الحساب االكتواري؟» ،مستدركة بالقول:
«شنو هالخرابيط».
وأكد النائب محمد الدالل ،أن قرار السحب الذي اتخذته اللجنة «يعد
ً
ً
تدخال حكوميا عن طريق بعض النواب ،بهدف دفن هذه القضايا بعد
سحبها».
وقــال الــدالل لـ «الجريدة» :إن موافقة اللجنة على سحب التقريرين
ً
«غير مبررة ومرفوضة جملة وتفصيال ،وفيها عدم احترام للمجلس،
ً
ولجهد اللجنة المالية في دور االنعقاد السابق ،وتمثل ضررا للكثير
ً
من المواطنين» ،مطالبا النواب برفضه والبدء في مناقشته.
ً
وأعلن النائب علي الدقباسي رفضه قرار السحب ،داعيا النواب إلى
ً
عدم الموافقة عليه ،مؤيدا المناقشة في المداولة األولى« ،وفيما بعد
سيكون هناك تصويت على المداولة الثانية».
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 14مسجونًا في «دخول المجلس»...
ش ــدد ،فــي كـلـمـتــه ،عـلــى ضـ ــرورة اح ـت ــرام حــريــة التعبير والـتـظــاهــر
السلمي ،وهــو الحق الــذي يكفله الـقــانــون الــدولــي ومـعــاهــدة العهد
الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها
دولة الكويت وأصدرتها في القانون ( )12لسنة  ،1996وبذلك أصبحت
ً
االتفاقية جزءا ال يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية ،بنص
المادة ( )70من الدستور التي تجعل االتفاقيات الدولية التي تصادق
ً
عليها الكويت جزءا من تشريعاتها».
ً
وأوضـحــوا أن هــذا يأتي «فــي حين تمت إدانتنا جميعا بجرائم
التجمهر والتظاهر ،وتمت مصادرة حقنا في التعبير عن الرأي بما
يخالف هــذه االتـفــاقـيــات والـمـعــاهــدات» ،وهــو مــا يناقض «الموقف
الحكومي الــرسـمــي والمعلن أم ــام دول الـعــالــم أجـمــع ،وال ــذي تمثل
ً
في تأكيد مندوب الكويت الــدائــم أن الحكومة لن تألو جهدا خالل

عضويتها في مجلس األمن لالمتثال وااللتزام الكامل بأهداف ومبادئ
ميثاق األمم المتحدة».
ً
وأضــافــوا أنــه «بعد مــرور  42يوما على حجز حريتنا واعتقالنا
ً
في السجن المركزي؛ قررنا اإلضــراب عن الطعام ،بــدء ا من األحــد 7
ً
يناير  2018الساعة  3عصرا (أمس) ،إلى حين لفت انتباه الرأي العام
والمجتمع الدولي لما نتعرض له من حجز للحرية ،وفضح التناقض
بين موقف الحكومة المعلن وما تمارسه في الواقع».

إيران :دوريات لـ «الباسيج»...
الـتــي دخـلــت أم ــس يــومـهــا ال ـح ــادي عـشــر ،أصــابــت ال ـق ــوات األمنية
باإلنهاك ،بعدما استخدم المعارضون لعبة «الكر والفر» باالنتقال
مــن منطقة إلــى أخ ــرى ،بشكل مفاجئ ،وتنظيم تـظــاهــرات متفرقة
لتفادي المالحقة.
وبينما بدأت تجمعات خجولة متفرقة في المحافظات الغربية،
مثل خوزستان وكرمانشاه وإيالم ليل السبت-األحد ،حشدت شرطة
مكافحة الشغب عناصر في هذه المحافظات ،لكنها فوجئت بتجمعات
أكبر في مناطق زاهــدان وزابــل ،وعــدد من قرى محافظتي سيستان
بلوشستان ،ويزد التي تقع في جنوب شرق البالد ،وضواحي طهران،
ً
وقرى في شمال شرق البالد ،وخصوصا محافظة كلستان.
ً
وسارع أنصار النظام بالنزول إلى الشوارع ،صباح أمس ،تحديا
للمعارضين ،وشهدت المدن والقرى التي تظاهر فيها المحتجون
ً
ضد النظام ليال تجمعات كبيرة ألتباع الحكومة.
وفــي حين احتفى «الـحــرس الـثــوري» بـ ـ «وأد احتجاجات» حركها
ً
«أع ــداء أجــانــب» ،متجاهال أسـبــاب ان ــدالع التظاهرات التي تحولت
من االعتراض على تردي األوضاع المعيشية إلى المطالبة بإسقاط
النظام ،تـبــادل أنـصــار التيار اإلصــاحــي والرئيس حسن روحاني
االتهامات مع أنصار التيار األصولي المتشدد والمرشد علي خامنئي،
في جلسة مغلقة بمجلس «الشورى» خصصت لمناقشة االضطرابات،
وسبل احتواء الغضب الشعبي ضد ارتفاع األسعار.
ووسط ضغوط من التيار المتشدد اتخذت حكومة روحاني ،أمس،

الجارالله أثناء استقباله سفير عمان

ً
قرارا بإلغاء تدريس اللغة اإلنكليزية في التعليم االبتدائي ،ومنعها
بالمراكز الخاصة لمن هم دون الـ ،14واستبدالها بمناهج لـ«تأصيل
المد الثوري اإلسالمي».
٢٥

زعيم كوريا الشمالية يدعو...
أن جارتها الشمالية أرسلت الئحة بأسماء أعضاء وفدها إلى االجتماع
الذي سيعقد بقرية الهدنة في بانمونغوم ،وسيبحث مشاركة كوريا
الشمالية في دورة األلعاب األولمبية الشتوية في سيول الشهر المقبل.
وذكرت الوزارة أن الوفد الكوري الشمالي إلى االجتماع سيترأسه ري
سون غون ،رئيس إدارة الشؤون الكورية ،إلى جانب أربعة مسؤولين
آخرين بينهم مسؤولون عن الرياضة.
وك ــان الــزعـيــم كيم جــونــغ أون قــال األرب ـعــاء الـمــاضــي ،فــي رسالته
بمناسبة الـعــام الـجــديــد ،إن ب ــاده تتمنى نـجــاح األل ـعــاب األولمبية
الشتوية ،وتنوي إرسال وفد للمشاركة فيها.
واتفقت واشنطن وسيول على أن تؤجال ،إلى ما بعد دورة األلعاب
األولمبية ،مناوراتهما العسكرية السنوية التي تؤدي في كل مرة إلى
تفاقم التوترات في شبه الجزيرة.
من جانبه ،وبينما رحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ،بحذر،
باللقاء بين الجارتين ،أكد أن أي مناقشات ستكون بال هــدف ،ما لم
ً
تتخل الدولة الشيوعية عن برامجها النووية والصاروخية ،موضحا أن
«األلعاب األولمبية تشكل احتفاء بالسالم ،وأتمنى أن نرى هذا التغيير».
ً
ً
دولـيــا ،قــال الرئيس األميركي دونالد ترامب ،ردا على أسئلة من
صحافيين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في والية ماريالند ،إنه
ً
ً
ال مانع لديه «على اإلطالق» من التحدث هاتفيا مع كيم جونغ أون ،آمال
أن تسفر المحادثات بين الكوريتين عن نتائج إيجابية.
وتبادل ترامب وكيم اإلهانات منذ تولى األول منصبه ،حيث وصف
ً
أولهما الثاني مرارا بأنه «رجل الصواريخ» بسبب التجارب النووية
واختبارات الصواريخ البالستية.
وذكر ترامب أن المحادثات بين الكوريتين ربما تسفر عن تخفيف
ً
حدة التوتر ،ناسبا الفضل إلى نفسه في هذه االنفراجة الدبلوماسية.

وأضــاف« :هــم يتحدثون اآلن عن األولمبياد ،وهــذه بداية انطالقة
ً
كبيرة ،ولو لم أتدخل لما كانت هناك اآلن أي محادثات» ،موضحا أن
ً
الزعيم الكوري الشمالي «يعلم أنني ال أمزح ،أنا ال أمزح ولو قليال ،ولو
ً
واحدا في المئة ،وهو يفهم ذلك».
ً
ً
وزاد« :إذا خــرجــت تـلــك الـمـحــادثــات بـشــيء فسيكون أم ــرا عظيما
للبشرية كلها ،وللعالم أجمع».
(بيونغ يانع ،سيول ،واشنطن ـ وكاالت)

اليمن :هزة جديدة تضرب «المؤتمر»...
العظمى من أعضاء اللجنتين العامة والدائمة للمؤتمر أصبحوا خارج
صنعاء ،وأن أي اجتماع يخطط له من هناك ال عالقة له بالحزب».
وقال الحزب ،في بيان ،إن «أي اجتماع يقام في صنعاء هو محاولة
الخـتـطــاف الـحــزب والـسـطــو عليه ،لتمرير سـيــاســات النهب لمقراته
ومؤسسات إعالمه وأمواله ،ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي
تعرضت لها قياداته».
واتهم ميليشيا الحوثي بـ«محاولة السعي إلى تشتيت قوة المؤتمر
وتفكيكه ،والعمل على استتباعه وإذالله وإجبار بعض قياداته على
الخضوع وقـبــول االسـتـســام لسياساتهم بالقهر والـقــوة والتهديد
بالتصفية والمعتقالت».
ودعا الحزب إلى «رص الصفوف وخوض معركة استعادة الدولة من
هيمنة المشروع اإليراني المتمثل في جماعة الحوثي ،وإقامة الدولة
ً
االتحادية ،وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل».
إلى ذلك ،قالت قنوات تلفزيونية ،إن قوات الحوثي في اليمن أسقطت
طائرة حربية للتحالف ،الذي تقوده السعودية ،في محافظة صعدة.
وأعلنت قناة العربية ،التي يملكها سعوديون ،نجاة الطيارين من
المسيرة التلفزيونية ،التابعة لحركة
الـحــادث ،فــي حين قالت قناة
ُ
الحوثي المسلحة ،إن المقاتلة التي أ سقطت بريطانية الصنع من
طراز تورنيدو.

ةديرجلا
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محليات

العازمي :لجان للتوعية بأهمية االختبارات التعليمية الدولية
• «خطة تثقيف لمكونات المنظومة من أجل جدية التعامل معها» • المقصيد :انطالقة «عيالنا أملنا  »2في  28الجاري
فهد الرمضان

قال وزير التربية د .حامد
العازمي إنه سيتم تنفيذ خطة
لتوعية مكونات المنظومة
التعليمية بأهمية الجدية في
االختبارات الدولية لتحقيق
نتائج أفضل.

أكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة وزيـ ـ ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
عـ ـ ـ ـ ــزم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خ ـط ــة
توعوية للطلبة وأولـيــاء األمــور
واالدارات المدرسية حول أهمية
اال خ ـت ـبــارات التعليمية الدولية
م ـثــل «ت ـي ـمــز» و«بـ ـي ــرل ــز» ،وكــذلــك
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات «مـ ـ ـي ـ ــزة» ال ـم ـح ـل ـيــة،
ً
مبينا أن وجود الوعي والجدية
سينعكس ايجابا على النتائج
ال ـت ــي يـحـقـقـهــا الـطـلـبــة ف ــي هــذه
االختبارات.
وق ـ ــال ال ـع ــازم ــي ف ــي تـصــريــح
للصحافيين أمــس عقب ترؤسه

ً
اج ـت ـمــاعــا م ــع وك ـي ــل ال ـ ـ ــوزارة د.
ه ـي ـث ــم األث ـ ـ ـ ــري ومـ ــديـ ــر ال ـم ــرك ــز
ال ــوطـ ـن ــي ل ـت ـط ــوي ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم د.
صبيح المخيزيم ووكيلة التعليم
الـعــام فاطمة الـكـنــدري ومــديــري
المناطق التعليمية ،إن االختبار
التجريبي الذي سيعقد في ابريل
المقبل سيحدد مستوى الطلبة
ً
فــي االخـتـبــارات المقبلة ،مشيرا
إلى أن «ضعف االهتمام والتوعية
باالختبارات الدولية من أسباب
تدني نتائجها لدينا».
وأضـ ـ ــاف أن االج ـت ـم ــاع شهد
اس ـت ـعــراضــا لـنـتــائــج اخ ـت ـبــارات

جوائز تحفيزية لطلبة «تيمز»
شكل الـمــديــر الـعــام لمنطقة الـجـهــراء التعليمية
وليد بن غيث لجنة لمتابعة االستعدادات الختبارات
«تيمز» الدولية ،برئاسة مدير الشؤون التعليمية ندى
ً
المطيري ،وذلك استعدادا لخوض مــدارس المنطقة
هذه االختبارات.
وبحسب الـقــرار ،ستقوم هــذه اللجنة باالجتماع
مع المدارس المشاركة والمعنية بتلك االختبارات،
لدراسة ومناقشة التقرير المقدم من المركز الوطني
لتطوير التعليم عــن نـتــائــج اخ ـت ـبــارات تيمز لعام
 ،2015وتحديد نقاط الضعف والقوة ،وكذلك تطبيق

اختبار تجريبي الختبارات تيمز خالل أبريل المقبل
على المدارس المعنية ،وذلك للصف الرابع االبتدائي
والثامن المتوسط ،وتنفيذ الخطة الموضوعة والمعدة
لرفع مستوى طالب المنطقة في االختبارات .وتقديم
جــوائــز تحفيزية للحاصلين على درج ــات متقدمة
فيها .وستعمل اللجنة على متابعة اآللية الموضوعة
الستعداد المدارس لتلك االختبارات ،من أجل تحقيق
مراكز متقدمة للمنطقة ،وتحفيز الطالب في المدارس
التي يقع االختيار عليها لتحقيق نتائج طيبة ،حيث
يؤثر ذلك في حصول الكويت على ترتيب دولي متقدم.

بـيـلــرز األخ ـي ــرة وم ـق ــارن ــات بين
نتائج ال ـمــدارس ومناقشة هذه
ً
النتائج ،مشيرا إلى أن المناطق
ً
التعليمية ستشكل لجانا للتركيز
عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق خـ ـط ــة ل ـت ـث ـق ـيــف
و ت ــو عـ ـي ــة االدارات ا ل ـم ــدر س ـي ــة
وال ـم ـع ـل ـم ـيــن حـ ــول ال ـج ــدي ــة فــي
التعامل مع االختبارات الدولية
وم ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـع ـ ـك ـ ـسـ ــه مـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
تعليمي لدولة الكويت بين دول
الـعــالــم األخـ ــرى ،و»ت ـلــك الخطوة
ت ـع ـت ـبــر األول ـ ـ ــى ف ــي االس ـت ـع ــداد
لالختبارات».
وت ــاب ــع الـ ـع ــازم ــي ب ـ ــأن ه ـنــاك
اجتماعا آخر سيعقد بعد ثالثة
اسابيع للتعرف على مالحظات
ومـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــات م ـ ـ ــدي ـ ـ ــري عـ ـم ــوم
الـمـنــاطــق لــرفــع مـسـتــوى الطلبة
في هذه االختبارات.

المرحلة الثانية
من جانب آخــر ،اجتمع وكيل
وزارة التربية المساعد للتنمية
الـ ـت ــرب ــوي ــة واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة فـيـصــل
الـمـقـصـيــد م ــع ال ـتــوج ـيــه ال ـعــام
للتربية البدنية (بنين وبنات)
لالستعداد للمرحلة الثانية من
ال ـم ـش ــروع ال ــري ــاض ــي ال ـتــربــوي
«عـيــالـنــا امـلـنــا» بــالـتـعــاون بين
وزارة الـتــربـيــة والـهـيـئــة العامة

وليد بن غيث

لـلــريــاضــة  .وأكـ ــد الـمـقـصـيــد أن
االجـتـمــاع يـهــدف لـلــوقــوف على
العوائق الموجودة لدى رؤساء
مراكز التدريب والتنسيق حول
البرنامج المعد للمرحلة الثانية
وفـ ــق ال ـب ــرن ــام ــج ال ــزم ـن ــي ال ــذي
ستكون انطالقته من  28الجاري
إلى  30أبريل المقبل.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـفـ ـص ــل
ال ــدراس ــي ال ـثــانــي س ــوف تـكــون
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــانـ ـ ــات ع ـ ــدي ـ ــدة
ومـ ـس ــابـ ـق ــات وم ـ ـبـ ــاريـ ــات وف ــق
البرنامج المعد من قبل اللجنة
التنسيقية فــي توجيه التربية
البدنية (بنين وبـنــات) وســوف
ي ـك ــون ه ـن ــاك اج ـت ـمــاع العـتـمــاد

ّ
بوشهري :ال قيمة إلنشاء مبنى دون مشغل محترف
تفقدت مبنى الركاب «تي  »4وأعلنت أن المطار سيشهد نقلة نوعية
أكدت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات،
د .جنان بوشهري« ،مواصلة الجهات المعنية تنفيذ أعمال مشاريع
تطوير مطار الكويت الدولي ،تنفيذا للتوجيهات األميرية».
وقالت بوشهري في تصريح صحافي على هامش جولة تفقدية
لمشروع مبنى الركاب المساند (تــي  ،)4إن «المبنى سيكون جاهزا
للتشغيل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ،ونسعى ألن نكون
منافسا مهما فــي المنطقة» ،مشيرة إلــى أن «مـطــار الكويت الــدولــي
سيشهد نقلة نوعية في مجال النقل الجوي ،بعد االنتهاء من المبنى
(تي  )4ومبنى الركاب الجديد (تي  ،)2السيما أن المطارات تمثل واجهة
أي دولة ،ومحطة مهمة للمسافرين والقادمين».
وأوضحت أن «الخدمات ستركز خالل المرحلة المقبلة على تشغيل
المبنى ،خصوصا أنه ال قيمة إلنشاء مبنى دون وجود مشغل محترف
وآلية واضحة لعملية التشغيل ،ونحن في طور تفاهمات مع عدة أطراف
لتشغيل وإدارة المطار المساند حاليا».
وقامت الوزيرة بوشهري بجولة في مبنى الركاب (تي  ،)4واطلعت
على سير العمل فيه ،للتأكد من مضيه وفق الجدول الزمني المحدد،
وعدم وجود عراقيل تتسبب في تأخير تنفيذه ،كما استمعت خالل
الجولة ،التي رافقها فيها رئيس اإلدارة العامة للطيران المدني الشيخ
سلمان الحمود وقياديو اإلدارة العامة للطيران المدني وسفيرة تركيا
لدى الكويت عائشة كويتاك ،إلى عرض حول المشروع.
ُيذكر أن مبنى المطار المساند (تــي ُ )4يقام على مساحة تقدر بـ
 54.850مترا مربعا ،ويضم  14بوابة ،تشمل  9جسور ،بطاقة استيعابية
 4.5ماليين مسافر سنويا.

●

توقعت مصادر مطلعة في وزارة األشغال
الـ ـع ــام ــة إن ـ ـهـ ــاء كـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــاص ــة
بتراخيص إعادة بناء مسجد المطبة ضمن
المرحلة الثانية من مشروع الدائري األول،
األسبوع المقبل ،ليبدأ البناء خالل  6أشهر.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر ل ــ«ال ـجــريــدة» أن ــه بعد
الحصول على التراخيص سيتم إعادة البناء

ال ـبــرنــامــج ال ــزم ـن ــي م ــع تـحــديــد
موعد الماراثون لطلبة المرحلة
الـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة (بـ ـنـ ـي ــن وبـ ـ ـن ـ ــات)،
والذي سوف يكون في منتصف
ف ـبــرايــر الـ ـق ــادم وأي ـض ــا تـحــديــد
موعد انطالقة دوري الـمــدارس
لكرة القدم للمرحلة المتوسطة
للمناطق التعليمية ،إلى جانب
المهرجانات المعدة الكاديمية
كـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،والـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فــي
«البراعم» للبنين وأكاديمية كرة
الـسـلــة لـلـبـنــات ،وأل ـع ــاب الـقــوى
بنين وبنات .
من جانبه ،ذكر الموجه العام
للتربية البدنية (بنين) والمنسق
العام للمشروع وليد عايش أن

وفقا للطراز القديم للمسجد ،مــع توسعة
الـخــدمــات الـتــي أضيفت إلـيــه ،مثل مواقف
السيارات وغرفتي المؤذن واإلمام ،ومصلى
ا لـنـســاء ،مثمنة دور اللجنة المؤقتة التي
قامت بأعمال المجلس البلدي وموافقتها
على تعديل موقع المسجد ،الكائن بمنطقة
الشرق قطعة  ،2والتعاون في تسهيل إنهاء
كل التراخيص.
ً
وكــان مجلس ال ــوزراء أصــدر ق ــرارا بهدم

حرمان  100طالب «غشاش»
سجلت «التربية» أمس  100حالة حرمان لطلبة الصف الثاني
عشر بقسميه العلمي واالدبي ،حيث تم تسجيل محاضر غش لـ33
طالبا في العلمي بمادة الفيزياء ،ومحاضر لـ 67طالبا في مادة
اللغة الفرنسية بالقسم األدبي ،ولم تسجل أي حالة في اختبار
االجتماعيات للتعليم الديني.

الغانم :المؤسسة بحاجة إلى قياديين خبراء في الجانب الفني ال اإلداري

بوشهري والحمود أثناء الجولة التفقدية لمشروع مبنى الركاب المساند بالمطار

مسجد المطبة ،وتحديد موقع جديد إلعادة
بنائه ،مع إضافة العديد من الخدمات إليه،
ومضاعفة مساحة المسجد الذي كان مقاما
على مساحة  650مترا مربعا ،وإضافة قطعة
أرض كـمــوا قــف للمسجد تـقــدر مساحتها
بحوالي  2000متر لتصل مساحته الجديدة
إلى نحو  3500متر.

انطالقة مـشــروع «عيالنا املنا
 »2ت ــأت ــي الس ـت ـك ـمــال الـمـسـيــرة
السابقة والعمل على قدم وساق
ً
النجاح هــذا المشروع ،مضيفا
أنــه «يجب أن نكون فــي المسار

يوسف العبدالله

استنكر رئيس نقابة العاملين
ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـي ــة عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـغ ــان ــم
انـتـقــاد بعض الـحـمــات الشعبية
غير المبرر لوزيرة الدولة لشؤون
االسـ ـك ــان وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الـ ـخ ــدم ــات د .جـ ـن ــان ب ــوش ـه ــري،
ً
مبينا أن بوشهري لم يمض على
ً
تــوزيــرهــا ش ـهــر ،مـتـســائــا :لـمــاذا
ال ـه ـج ــوم حـ ــول ايـ ـق ــاف اس ـت ـم ــرار
ال ـتــوزي ـعــات ال ـع ــام ال ـحــالــي فـقــط؟
ً
ع ـل ـمــا ان ال ـع ــام الـمـقـبــل سيشهد
تــوزي ـعــات ضـخـمــة تـصــل ال ــى 55
ً
ألف وحــدة سكنية ،مشيرا الى ان
االي ـقــاف الـمــؤقــت تــركــة ثقيلة هي
ليست مسؤولة عنها.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمس ،ان وزيرة االسكان
تـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ـ ــدم وس ـ ـ ـ ـ ــاق م ـنــذ

عبدالرحمن الغانم

ت ــوزي ــره ــا ع ـل ــى ب ـح ــث ال ـج ــوان ــب
المالية واالدارية لكوادر المؤسسة،
ً
مفيدا بأن بوشهري ستترأس اول
اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة
ً
االسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،مـ ـت ــأم ــا ان
يحقق انتصارات كبيرة لموظفي

ديوان المحاسبة يستضيف خبراء
«التدقيق الكوري»  14الجاري
أعلن ديــوان المحاسبة ،أمــس ،استضافة خبراء
مــن هيئة ا لـتــد قـيــق والتفتيش بجمهورية كــور يــا
الجنوبية فــي  14يناير ال ـجــاري؛ لمناقشة كيفية
ال ـت ــدق ـي ــق وال ـف ـح ــص ع ـل ــى ال ـم ـش ــاري ــع اإلن ـشــائ ـيــة
والـمـنــاقـصــات ومـشــاريــع الـشــراكــة بـيــن القطاعين
العام والخاص.
وأوضح الديوان ،في بيان صحافي ،أن االجتماع
بين الـجـهــازيــن يــأتــي تفعيال للمرحلة األول ــى من
اتفاقية ا لـتـعــاون المبرمة بين الجانيين ،وسيتم
خ ــال ــه عـ ــرض أس ــال ـي ــب ال ـف ـحــص وال ـت ــدق ـي ــق على
المشاريع اإلنشائية خــال المراحل المختلفة من
ح ـيــاة ال ـم ـشــروع وأه ــم الـمــاحـظــات الـخــاصــة بكل
مرحلة.

ون ـق ــل ال ـب ـي ــان ع ــن كـبـيــر مــدق ـقــي إدارة الــرقــابــة
على األداء فــي الــديــوان سلطان العتيبي قــولــه ان
االجتماع الــذي يستمر خمسة أيــام سيتطرق إلى
كيفية التدقيق والفحص على المشاريع اإلنشائية
والمناقصات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في ضوء القوانين وتوجيهات أدلة ديوان
المحاسبة قبل التعاقد وبعده.
وأضاف أن فريقا فنيا من الديوان سيقدم نبذة
تعريفية عن األدلة المستخدمة لديه في هذا الشأن
ل ـت ـبــادل ال ـخ ـب ــرات ،وس ـي ـس ـت ـعــرض حـ ــاالت عملية
بــالـتــدقـيــق عـلــى مـشــاريــع ال ـشــراكــة بـيــن القطاعين
العام والخاص ،إذ سيعرض ممثلو الجانب الكوري
تجاربهم.

«الشؤون» :تسكين  12وظيفة إشرافية
الخراز :صرف األعمال الممتازة خالل السنة المالية الحالية
●

مسجد المطبة

الـصـحـيــح لــارت ـقــاء بــالـمـشــروع
ب ـش ـكــل أفـ ـض ــل ،وأال ن ـق ــف عـنــد
مـحـطــة واحـ ـ ــدة ،ول ـكــن نــأمــل أن
نرتقي إلى المنصات األعلى في
المشروع».

ً
«نقابة السكنية» :إيقاف التوزيعات مؤقتا
تركة ثقيلة والوزيرة ليست مسؤولة عنها
●

إنهاء تراخيص إعادة بناء مسجد
«المطبة» األسبوع المقبل
سيد القصاص

ً
العازمي متوسطا المخيزيم واألثري خالل االجتماع

جورج عاطف

أكد وكيل وزارة الشؤون سعد
الخراز حرص الوزارة ،ممثلة في
لـجـنــة شـ ــؤون ال ـمــوظ ـف ـيــن ،على
تسكين ال ـشــواغــر فــي الــوظــائــف
االشـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــاغ ـ ــرة ب ـص ـفــة
منتظمة ،كاشفا عن عدة قرارات
فــي تسكين  12وظيفة إشرافية
مــن مديرين ومراقبين ورؤس ــاء
اقسام.
وأش ـ ــار الـ ـخ ــراز ،ف ــي تـصــريــح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،إلـ ـ ـ ـ ــى ان م ـ ـ ــن ب ـي ــن
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات نـ ـ ــدب كـ ــل مـ ــن ن ــادي ــة
ال ـك ــوت م ــدي ــرا الدارة ال ـعــاقــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ،وع ـ ـ ــذاري ال ـم ـتــروك

مـ ــراقـ ــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات وال ـع ـق ــود
بـ ـ ـ ــإدارة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات وال ـع ـق ــود،
وغ ـن ـي ـمــة ال ـع ـل ــي م ــراق ــب م ــراك ــز
الـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة ف ــي ادارة
الـتـنـمـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،ومـحـمــد
العنزي مراقب الصاالت واالفراح
والتسلية بإدارة تنمية المجتمع،
ون ــدب زيـنــب عـلــي طــاهــر رئيس
وح ـ ـ ـ ــدة خـ ـيـ ـط ــان االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
بإدارة تنمية المجتمع ،وجواهر
ال ــدغـ ـي ــم رئ ـي ـس ــة وح ـ ـ ــدة جـلـيــب
الـ ـشـ ـي ــوخ االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـ ـ ــإدارة
الرعاية االسرية ،وعائشة سالم
العازمي رئيس وحــدة القيروان
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ــرع ــاي ــة
االســريــة ،ومريم الجلوي رئيس

وحـ ــدة الـفـحـيـحـيــل االجـتـمــاعـيــة
بــادارة الرعاية االسرية ،وبدرية
ال ـعــازمــي رئ ـيــس وح ــدة الـعـيــون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــادارة ال ــرع ــاي ــة
االس ـ ــري ـ ــة ،وج ـ ــواه ـ ــر ال ـم ـط ـيــري
رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــردوس
االجتماعية بــالــرعــايــة االســريــة،
وس ـ ـ ــارة ال ـم ـس ـب ــاح رئ ـي ــس قـســم
مـســاعــدات الـقــاصــريــن بالرعاية
االسرية.
ومن جهة أخرى ،أكد الخراز ان
صرف االعمال الممتازة لموظفي
ال ـش ــؤون سـيـكــون ف ــور االنـتـهــاء
من اعدادها خالل السنة المالية
الحالية.

ومهندسي المؤسسة ،بما يخدم
الملف االسكاني في البالد.
وعلق على احالة بعض قياديي
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـ ــى ال ـت ـق ــاع ــد ،ف ـق ــال:
«ن ـمــى ال ــى علمنا احــالــة ع ــدد من
ن ــواب الـمــديــر الـعــام الــى التقاعد،
ال ـب ـعــض مـنـهــم ل ـظ ــروف صـحـيــة،
وأخـ ـ ــرى الس ـت ـي ـفــاء شـ ــرط ديـ ــوان
ً
الـخــدمــة الـمــدنـيــة م ــرور  30عــامــا،
وهي خطوة في االتجاه الصحيح
لضخ الكوادر الشابة في المناصب
االشرافية».
وتـ ــأمـ ــل الـ ـغ ــان ــم مـ ــن الـ ــوزيـ ــرة
ب ــوش ـه ــري ان ت ـع ـمــل ع ـل ــى اب ـ ــراز
ال ـك ـف ــاءات ال ـشــابــة واالب ـت ـع ــاد عن
ن ـظ ــام ال ـم ـحــاص ـصــة ف ــي اخ ـت ـيــار
ً
ال ـم ـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة ،م ـف ـيــدا بــأن
الـمــؤسـســة بـحــاجــة إل ــى قياديين
خبراء في الجانب الفني ال االداري،
ً
لالرتقاء بجهاز المؤسسة محليا
ً
وخارجيا.

«الصحة» تعفي «البدون»
المنتهية بطاقاتهم
من الرسوم حتى أبريل

باسل الصباح

●

عادل سامي

أ صـ ـ ـ ــدر وز يـ ـ ـ ــر الصحــة
د .ب ــاس ــل الـ ـصـ ـب ــاح ق ـ ــرارا
بـ ـ ــإع ـ ـ ـفـ ـ ــاء غـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـح ـ ــددي
الـ ـ ـجـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة «ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدون»
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ـيـ ــة بـ ـط ــاق ــاتـ ـه ــم
األمنية من رسوم الخدمات
الصحية حتى نهاية أبريل
المقبل ،حتى يتمكنوا من
استخراج بطاقات جديدة.
وتـشـمــل زيـ ــادة الــرســوم
الـصـحـيــة ع ـلــى ال ــواف ــدي ــن،
التي صدرت العام الفائت،
قــائ ـمــة إعـ ـف ــاءات إنـســانـيــة
وم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ،أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا
األطـ ـف ــال أق ــل م ــن  12سنة
مــن المقيمين المصابين
ب ــالـ ـس ــرط ــان ،ون ـ ـ ــزالء دور
اال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ء ودور ا لـ ــر عـ ــا يـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـيـ ـة ،وم ــواط ـن ــو
دول مجلس التعاون ،وغير
محددي الجنسية.

محليات
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العسعوسي يعيد تشكيل أعضاء النيابات الجزئية
القرار شمل  12نيابة ...والتنفيذ يبدأ  14الجاري
حسين العبدالله

أعاد النائب العام ضرار
العسعوسي تشكيل النيابات
وأعلن بدء تنفيذ القرار
الجزئيةً ،
الجديد اعتبارا من  ١٤الجاري.

أصدر النائب العام ضرار
ً
العسعوسي قرارا أمس أعاد
ب ـمــوج ـبــه تـشـكـيــل ال ـن ـيــابــات
الجزئية وتشكيل أعضائها.
ونــص ال ـقــرار ،الــذي حمل
ر قـ ـ ــم  ،2018 /1عـ ـل ــى إ عـ ـ ــادة
تشكيل النيابات على النحو
اآلتي:
 -1نيابة العاصمة ونيابة
سـ ـ ــوق ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وتـ ـشـ ـك ــل مــن
وك ـيــل ال ـن ـيــابــة نــاصــر ال ـبــدر
ً
م ــدي ــرا ل ـهــا ،وأح ـمــد ال ـســدرة
ً
نائبا للمدير ،باإلضافة إلى
ً
 33عضوا.
 -2نـيــابــة ح ــول ــي ،و تـشـكــل
ً
مــن فـيـصــل الـمـطـيــري مــديــرا
ل ـ ـل ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ،وعـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب
ً
الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـل ــي نـ ــائ ـ ـبـ ــا ل ـل ـم ــدي ــر،
ً
وتضم  28عضوا.
 -3نـ ـ ـي ـ ــا ب ـ ــة ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــروا ن ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ويتولى بدر الرشيدي فيها
مـ ـنـ ـص ــب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ،وأح ـ ـمـ ــد
ً
ال ــدويـ ـس ــان ن ــائـ ـب ــا ل ـل ـمــديــر،
ً
وتضم  28عضوا.
 -4نيابة األحمدي ونيابة
مبارك الكبير ،ويتولى ناصر

الناصر فيها منصب المدير،
وحمد الوقيان منصب نائب
ً
المدير ،وتضم  21عضوا .
 -5نيابة الجهراء ،ويتولى
علي بن ناجي فيها منصب
مــديــر الـنـيــابــة ،وعـبــدالـعــزيــز
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــب نـ ــائـ ــب
ال ـم ــدي ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى 21
ً
عضوا .
 -6نـيــابــة األمـ ــوال الـعــامــة،
وي ـش ـغ ــل س ـل ـي ـم ــان ال ـ ـفـ ــوزان
م ـ ـن ـ ـصـ ــب مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة،
وحـ ـ ـم ـ ــود ال ـ ـشـ ــامـ ــي م ـن ـصــب
نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر ،وت ـ ـضـ ــم 19
ً
عضوا .
 -7ن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــة ،ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــول ـ ـ ــى
عبدالعزيز الربيعان منصب
م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ،وح ـ ـمـ ــد
الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــب ن ــائ ــب
ً
المدير ،وتضم  29عضوا .
 -8نيابة األحداث ،وتتشكل
ً
م ــن ن ــاص ــر ال ـس ـم ـيــط م ــدي ــرا،
ً
وعـبــدالــرحـمــن الـمـهـنــا نــائـبــا
ل ـل ـمــديــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى 26
ً
عضوا .

الدعيج يبحث التعاون اإلعالمي
مع المدير العام لـ «األنباء المغربية»
أعرب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لـ "كونا" ورئيس اتحاد
وكاالت األنباء العربية الشيخ مبارك الدعيج عن ترحيبه بزيارة المدير
العام لوكالة المغرب العربي لألنباء (مــاب) خليل االدريسي والوفد
المرافق لبلده الثاني الكويت ،مؤكدا أن الزيارة تعد فرصة طيبة لتعزيز
التعاون اإلعالمي بين البلدين الشقيقين.
وقــال الدعيج في تصريح لـ "كــونــا" امــس إنــه سيناقش مع نظيره
المغربي مختلف القضايا الـتــي تهم اإلع ــام الـعــربــي وخــاصــة دعم
التعاون بين وكاالت األنباء العربية.
وأضــاف أنــه سيبحث مع االدريـســي الــذي بــدأ أمــس زيــارة رسمية
للكويت بــدعــوة مــن "كــونــا" تستغرق يومين التحديات التي تواجه
وكاالت األنباء العربية وسبل تطوير الخدمات اإلعالمية التي تقدمها
الوكاالت.
وأوضـ ــح الــدع ـيــج أن الـمـبــاحـثــات الــرسـمـيــة ال ـتــي سـتـجــري الـيــوم
ستتطرق إلى الجهود التي يبذلها اتحاد "فانا" لتعزيز التعاون بين
وســائــل اإلع ــام العربية مــن أجــل تطوير الخطاب اإلعــامــي العربي
وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية.

مبارك الدعيج

«نزاهة» توقع مذكرة لتبادل
المعلومات مع «الكويتية للمقاصة»
●

 -9ن ـ ـ ـيـ ـ ــا بـ ـ ــة ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرات
وا ل ـخ ـمــور ،و ي ـتــو لــى منصب
م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــة خـ ـ ــالـ ـ ــد
الـ ـط ــاح ــوس ،ب ـي ـن ـمــا ي ـتــولــى
غازي المطيري منصب نائب
ً
المدير ،وتضم  29عضوا .
 - 10نيابة شــؤون اإل عــام
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات والـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر،
ويـ ـت ــول ــى م ـح ـم ــد ال ـغ ـم ــاس
منصب مدير النيابة ،وأحمد
العمر منصب نائب المدير،
ً
وتضم  26عضوا.
 - 11نيابة شؤون التنفيذ
الجنائي وا لـتـعــاون ا لــدو لــي،
وي ـ ـ ـتـ ـ ــولـ ـ ــى م ـ ـش ـ ـعـ ــل ال ـ ـغ ـ ـنـ ــام
مـ ـنـ ـص ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر ،وف ـي ـص ــل
الحسن منصب نائب المدير،
ً
وتضم  13عضوا.
 -12نـيــابــة ش ــؤون األس ــرة
ويتولى منصب نائب المدير
ف ـي ـهــا ع ـب ــدال ـل ــه م ــا م ـح ـمــد،
ً
وتضم  14عضوا.

تنفيذ القرار

ضرار العسعوسي

م ــن ا لـ ـق ــرار ع ـلــى أن يـخـتــص
م ــدي ــرو ال ـن ـي ــاب ــات ال ـجــزئ ـيــة
بالتصرف في القضايا التي
تقع في دائرة اختصاص كل
منهم ،والتي تعرض عليهم
بواسطة من يندبونهم لذلك
في أعضاء النيابات الجزئية.
ً
ويعمل بهذا القرار اعتبارا
من األحد  14الجاري.

وت ـ ـنـ ــص الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة

حسين العبدالله

ّ
وق ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد (ن ــزاه ــة)
م ــذك ــرة ت ـفــاهــم ح ــول ت ـبــادل
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات مـ ـ ــع الـ ـش ــرك ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـم ـقــاصــة ،وذل ــك
فــي سبيل تــو فـيــر معلومات
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـخ ــاضـ ـعـ ـي ــن
ألحـ ـك ــام ال ـك ـش ــف ع ــن ال ــذم ــة
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــام ع ــن
ملكية األشخاص في األوراق
ال ـم ــال ـي ــة م ــن أس ـه ــم م ــدرج ــة
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة وس ـ ـ ـنـ ـ ــدات
ووحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ف ـ ـ ــي ص ـ ـنـ ــاديـ ــق
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
ا لـ ـخ ــا ص ــة ب ــا ل ـم ـق ــر وأوالده
ً
الـقـصــر وم ــن ي ـكــون ول ـيــا أو
ً
ً
وصيا أو قيما عليهم.
وتـ ـ ـه ـ ــدف االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة إل ــى
مـســا عــدة لـجــان الفحص في
االستعالم عن عناصر الذمة
الـمــالـيــة ال ـ ــواردة فــي اإلق ــرار
مع الجهات ذات العالقة.
وبناء على المادة " "29من
الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة ،وال ـتــي
تنص على أن "تباشر لجان
ال ـف ـح ــص ع ـم ـل ـهــا بــالـكـيـفـيــة

التي تراها محققة الستجالء
الحقيقة" ،فقد باشرت لجان
ال ـف ـح ــص أع ـم ــال ـه ــا بـفـحــص
إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـ ــذمـ ـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
ً
ل ـل ـخــاض ـع ـيــن وفـ ـق ــا ألح ـك ــام
القانون رقم ( )2لسنة 2016
بـشــأن ا نـشــاء الهيئة العامة
لمكافحة ا لـفـســاد واأل ح ـكــام
الخاصة بالكشف عن الذمة
المالية وفق إجراء ات محددة
ومـ ـعـ ـتـ ـم ــدة تـ ـبـ ـي ــن خـ ـط ــوات
ال ـف ـح ــص وآلـ ـي ــة االس ـت ـع ــام
ً
ا سـتـنــادا لـمــا ورد بالقانون
والالئحة التنفيذية.
وح ـ ــرص ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ع ـلــى
ً
ً
أن ت ـ ـضـ ــع نـ ـ ـظ ـ ــا م ـ ــا خـ ــا صـ ــا
بحيث يـتــم اال ط ــاع و ت ــداول
االق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات بـ ـشـ ـك ــل ي ـض ـمــن
السرية واألمان.
وت ـ ـع ـ ـقـ ــد ل ـ ـجـ ــان ال ـف ـح ــص
ا ج ـت ـمــا عــا ت ـهــا ب ـش ـكــل دوري
لفحص اقرارات الخاضعين
ً
ح ـ ـ ـسـ ـ ــب كـ ـ ـ ــل لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة وف ـ ـ ـقـ ـ ــا
لجدول زمني وآلية محددة
ومعتمدة بهذا الشأن.

«كونا» تكرم المصور الفائز بمسابقة «كليك»
كرمت "كونا" أمس ،المصور يوسف دشتي الفائز
بمسابقة "كليك" التي خصصتها الوكالة في زاويــة
"صــورة اليوم" على موقعها اإللكتروني للمصورين
الهواة والمحترفين.
وق ــام نــائــب الـمــديــر ال ـعــام لـقـطــاع الـتـحــريــر رئيس
تحرير ا لــو كــا لــة سعد العلي بتسليم ا لـفــا ئــز بأفضل
ً
صورة شهرية عن شهر ديسمبر  2017جائزته مبينا
أن ال ـص ــور ال ـش ـهــريــة ال ـف ــائ ــزة خ ــال ال ـع ــام الـمــاضــي
ستدخل فــي منافسات الـفــوز بـجــائــزة أفـضــل صــورة
لعام .2017
وأعـلـنــت "كــونــا" أن ــه يمكن الـمـشــاركــة فــي مسابقة
"صـ ـ ــورة الـ ـي ــوم" ع ـبــر ال ـض ـغــط ع ـلــى أي ـق ــون ــة "ك ـل ـيــك"
على الصفحة الرئيسية لموقع ا لــو كــا لــة والتسجيل
بالمسابقة ،شرط استيفاء المعايير الفنية المشترطة
لـقـبــول ال ـم ـشــاركــة وه ــي أن ت ـكــون ال ـص ــورة بصيغة
" "jpgوذات جودة متوسطة أو عالية على أال يتجاوز
حجم الملف  24ميغا بيكسل ،ويفضل أن تكون أفقية
ومـلـتـقـطــة ف ــي ال ـكــويــت عـلــى أال ي ـكــون م ــر عـلــى وقــت
التقاطها أكثر من عام.

«الزراعة» :جناح للهيئة
بقرية صباح األحمد

ق ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للزراعة والثروة السمكية فيصل
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي ،إن الـ ـق ــري ــة ضـمــت
العديد من المشاركات من الجهات
الحكومية واألهلية ونجحت من
خالل تطبيق برنامجها ،والشك
أن كل الفعاليات واألنشطة التي
أق ـي ـم ــت لـ ـ ـ ــزوار الـ ـق ــري ــة نـجـحــت
ب ــال ـم ـق ــاي ـي ــس ك ـ ــاف ـ ــة .وأض ـ ـ ــاف
الحساوي ،في تصريح صحافي،
أن هيئة الــزراعــة أحــد الداعمين
لـمـثــل ه ــذه الـمـشــاريــع الحيوية
والسياحية ،التي تنشأ للشعب
ً
ألنها متنفس للجميع ،مبينا أنه
منذ انطالق القرية التراثية تولت
الهيئة بتوفير الزراعات وتهيئة
األرض الخاصة بالقرية وأشرفت
ع ـل ــى تـنـسـيــق وت ـط ــوي ــر جميع
ال ـم ــزروع ــات ف ــي ال ـقــريــة إضــافــة
إلى بناء حديقة زهور في القرية
وتــزويــدهــا بــالـمــزروعــات البرية
بهدف استمتاع الجمهور بها.
وذكر أنه تم تشكيل فريق عمل
تنظيم جناح الهيئة بقرية صباح
األحمد للموروث الشعبي ويكون
من األجنحة المميزة وفي الوقت
نفسه الفتة للنظر.

«التعريف باإلسالم» ِّ
تسير
قافلة عمرة للمهتدين

سعد العلي يكرم المصور دشتي

عدد جديد من
«الصحة والحياة»
ا عـ ـلـ ـن ــت مـ ــد يـ ــرة ادارة ت ـعــز يــز
الـصـحــة بـ ــوزارة الـصـحــة د .عبير
الـ ـبـ ـح ــوة صـ ـ ــدور الـ ـع ــدد ال ـعــاشــر
مــن مجلة الـصـحــة وال ـح ـيــاة التي
تصدرها ادارة تعزيز الصحة.
وقالت البحوة التي تشغل نائبة
رئـيــس تـحــريــر الـمـجـلــة ،ان تعزيز
ال ـص ـح ــة م ـف ـه ــوم ش ــام ــل لـلـصـحــة
يهدف الى تمكين االفراد من زيادة
قدراتهم على التحكم في صحتهم
والمحافظة عليها وتعديل سلوك
االفـ ـ ــراد ال ــى ات ـب ــاع س ـلــوك صحي
ايجابي لتنمية المجتمع يشتمل
على االنماط الصحية والممارسات
العديدة في الحياة اليومية.
وأضافت أن موضوعات المجلة
ش ـم ـلــت ت ـعــزيــز ص ـحــة الـمـعــاقـيــن
باالضافة الى تعزيز انماط الحياة
والسلوكيات الصحية كاالمتناع
عـ ــن ال ـت ــدخ ـي ــن وتـ ـ ـن ـ ــاول ال ـط ـع ــام
الصحي وممارسة الرياضة.

أعلن مدير إدارة األفرع ومدير
إدارة ال ـح ــج وال ـع ـم ــرة بـلـجـنــة
الـتـعــريــف ب ــاإلس ــام ،المحامي
منيف العجمي ،ا نـطــاق قافلة
األمل الخامسة إلى مكة المكرمة،
و ع ـ ـل ـ ــى مـ ـتـ ـنـ ـه ــا  50م ـع ـت ـم ــرا
ومعتمرة من المهتدين الجدد
وال ـج ــال ـي ــات الـ ــوافـ ــدة ض ـيــوف
الكويت .وقال العجمي إن إدارة
ً
ال ـح ــج وال ـع ـم ــرة ت ـب ــذل ج ـه ــودا
حثيثة من أجل راحة المعتمرين،
مشيرا إلى أن هذه الرحلة تأتي
بتبرع ورعاية د .أمل الحساوي
تحت شعار" اللهم ثبتهم".

«المخطوطات» :فهرسة «كعب
األحبار» إضافة مهمة للباحثين

اإلغاثة اإلنسانية تواصل
«معروفك لن أنساه»

قال رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق د .محمد الشيباني
ان "كتاب كعب األحبار الذي يعنى بفهرسة مواضيع مكتبة الشيخ
ناصر بن مبارك الصباح ،يعد إضافة مهمة وضرورية للباحثين".
وأوضــح الشيباني في تصريح صحافي أن "مركز المخطوطات
ً
ً
والتراث والوثائق أصدر كتابا خاصا يسلط الضوء على محتويات
ً
 366كـتــابــا ومـخـطــوطــة هــي مــا أمـكــن حـصــره مـمــا تبقى مــن مكتبة
الشيخ ناصر بن مبارك الصباح" ،مشيرا إلــى ان "المكتبة األصلية
التي كان مقرها قصر السيف ،تعد من أكبر المكتبات األهلية واألولى
على نظيراتها في تلك الحقبة ،إذ ضمت رفوفها ما يزيد على ثالثة
آالف كتاب".
وحــول اقتصار جهود مركز المخطوطات على فهرسة مواضيع
ً
 366كتابا فقط من أصل  ،3000ذكر الشيباني أن "ما أتيح لنا فهرسته
من كتب هو من إهداء الباحثة عائشة العدساني إلى وزارة األوقاف"،
مــؤكــدا "أهمية محافظة األهــالــي على مــا يتوفر لديهم مــن مكتبات
خاصة ومقتنياتها ،لما توفره من مــادة ثرية مهمة للباحثين في
مختلف العلوم ،السيما ان الكثير من المقتنيات والكتب الوثائق
الخاصة بمختلف التعامالت البشرية من شــراء وبيع وتملك عقار
وخالفه ،يمكن أن توفر أفضل معين لرصد طبيعة الحياة وتوجهاتها
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للباحثين في حقب معينة".

واصـ ـ ـل ـ ــت ج ـم ـع ـي ــة اإلغـ ــاثـ ــة
اإلنسانية مشروعها "معروفك
لـ ــن أنـ ـ ـس ـ ــاه" ال ـ ـخـ ــاص بـتـعـلـيــم
األطفال السوريين.
وصرح المدير العام للجمعية
خــالــد الـشــامــري ب ــأن الـمـشــروع
نـ ـج ــح حـ ـت ــى اآلن ف ـ ــي ت ــوف ـي ــر
تكلفة تعليم  500طــا لــب لمدة
ع ـ ــام ،م ـض ـي ـفــا ان األط ـ ـفـ ــال فــي
المخيمات ال يذهبون للمدارس
بسبب ع ــدم ق ــدرة أســرهــم على
تــوفـيــر نـفـقــات تعليمهم ،وهــو
مــا دفـعـنــا إل ــى ط ــرح الـمـشــروع
إلنقاذ أكبر عدد منهم من الجهل
وال ـض ـي ــاع .وأك ــد ال ـشــامــري أن
المشروع يهدف إلى تعليم 3000
ط ــال ــب ،وح ــث أه ــل الـخـيــر على
المساهمة في المشروع.

البلدية :تذليل العقبات أمام المشاريع
الصغيرة بـ «خدمات الصديق»

مركز الخدمة

●

سلة أخبار

علي حسن

أكد مراقب عام البناء بفرع بلدية محافظة حولي ،خالد بوعركي،
أن البلدية قامت بتذليل جميع العقبات ألصحاب المشاريع الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،مــن خ ــال مـشــاركـتـهــا فــي مــركــز خــدمــات الـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الصديق ،بعد موافقة وتوصية المدير
العام للبلدية أحمد المنفوحي ،والذي يضم عددا كبيرا من الوزارات
والهيئات الحكومية.
وقال بوعركي إنه "تم إصدار أول موافقة إلكترونية موجهة لوزارة
التجارة إلصدار رخصة تجارية ،بعد تفويضي من المدير العام للبلدية
ً
بتسريع وتسهيل إصدار جميع التراخيص إلكترونيا ،وفق اللوائح
والنظم المتبعة في هذا الشأن ،السيما تراخيص البناء ،وتراخيص
الـمـحــال ،وتـجــديــد تــراخـيــص اإلع ــان ــات ،وكــذلــك تجديد التراخيص
الصحية" .وأضــاف" :سنعمل على توسيع نطاق المشاركة ،تماشيا
مع حجم الخدمات التي تقدمها البلدية في مختلف محافظات الدولة،
والتزاما برغبة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،بتحويل الكويت
إلى مركز مالي وتجاري متميز ،فضال عن العمل على تذليل جميع
العقبات ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

ةديرجلا

•
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«المالية» تسحب «التقاعد المبكر» وتقر رفع «سقف االقتراض»

ً
مكتب المجلس كلف شركة أجنبية دراسة كلفة قانونين وتقديم تقرير خالل  45يوما
محيي عامر

تعرضت اللجنة المالية البرلمانية،
عقب قرارها الذي اتخذته أمس
بسحب تقاريرها المتعلقة
بــ«التقاعد المبكر» وخفض
الفائدة على قروض المتقاعدين
لمزيد من الدراسة ،لهجوم حاد
ونيران صديقة جاءت من ثالثة
من أعضائها ممن رفضوا القرار،
إضافة إلى هجوم خارجي من
عدد من النواب الرافضين لهذا
التوجه ،الذين اعتبروا أنه جاء
بتدخل حكومي لدفن الموضوع.

بـ ـ ــأ غ ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة  4مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ب ـ ـ ــل ،3
واف ـق ــت لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـمــالـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،في
اجـتـمــاعـهــا أمـ ــس ،الـ ــذي وصـفــه
أحد أعضائها بـ"الكارثي" ،على
مشروع قانون باإلذن للحكومة
بـعـقــد ق ــروض ع ــام ــة ،وعـمـلـيــات
ت ـم ــوي ــل مـ ــن األس ـ ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة
المحلية والعالمية ،ورفع سقف
االقـتــراض إلــى  25مليار دينار،
ومد فترة االقتراض إلى  30سنة،
وس ـحــب ال ـت ـقــريــريــن الـخــاصـيــن
بالتقاعد المبكر وخفض الفائدة
على قــروض المتقاعدين لمزيد
مـ ــن ال ـ ــدراس ـ ــة ب ــواسـ ـط ــة شــركــة
عالمية ،تــم تكليفها مــن جانب
مكتب المجلس.
وأوضح رئيس اللجنة النائب
ص ــاح خ ــورش ـي ــد ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ع ـق ــب االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،أن
اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها
على الطلب المقدم من الحكومة
ب ـشــأن م ـش ــروع ق ــان ــون الـسـمــاح
بــرفــع سـقــف ال ــدي ــن واالق ـت ــراض
من األسواق الخارجية والمحلية
إلى  ٢٥مليار دينار ،وزيادة فترة
االقتراض إلى  30عاما ،وسترفعه
إلى المجلس للتصويت عليه.
وأضــاف خورشيد أن اللجنة
درســت األمــر مــن جميع أبـعــاده،
ونــاقـشــت فــي اجتماعها الطلب
مع وزير المالية ومحافظ البنك
الـمــركــزي ،الـلــذيــن شــرحــا وجهة
نظرهما في هذا الموضوع.
من جانب آخر ،قال خورشيد
إن ال ـل ـج ـن ــة واف ـ ـقـ ــت بــاألغ ـل ـب ـيــة
عـلــى سـحــب الـتـقــريــريــن الـثــانــي
وال ـ ـ ـخـ ـ ــامـ ـ ــس عـ ـ ـش ـ ــر ال ـم ـت ـع ـل ــق
أحــده ـمــا ب ـمــوضــوع الـتــأمـيـنــات
االجتماعية بشأن خفض نسبة
الفائدة المستحقة على قروض
ال ـم ـت ـقــاعــديــن (االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال) مــن
 6.5فــي الـمـئــة إل ــى  3فــي المئة،
والتقرير اآلخر متعلق بالتقاعد
المبكر.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـت ـقــريــريــن سحبا
بسبب تكليف مكتب المجلس
ش ــرك ــة أجـنـبـيــة م ـحــايــدة وضــع
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة حـ ـ ـ ــول هـ ــذا
ال ـمــوضــوع ،عـلــى أن يـتــم إنـجــاز
ت ـق ــري ــره ــا ف ــي م ـ ــدة ال ت ـت ـجــاوز
الشهر ونصف الشهر من تاريخ
توقيع هذا العقد.

وق ـ ـ ــال" :كـ ـم ــا ت ـع ـل ـم ــون ،نـحــن
ال ن ـثــق ب ــاألرق ــام ال ـت ــي تـقــدمـهــا
الحكومة ممثلة فــي التأمينات
االجتماعية ،ولذلك كلفنا الشركة
دراسة الوضع ،وبعدها سنعيده
إل ــى الـمـجـلــس لـلـتـصــويــت عليه
بشكل نهائي" ،معربا عن أسفه
ب ـس ـبــب أن الـ ـم ــوافـ ـق ــة ال ـســاب ـقــة
جاءت من دون مراجعة للبيانات
وال األرقام بشكل دقيق.
وذك ـ ــر أن ال ـل ـج ـنــة اسـتـعــانــت
بتقرير من صندوق النقد الدولي
فيما يتعلق بالجوانب المالية
لـلــدولــة لــاسـتـفــادة مــن خـبــراتــه
وإم ـ ـكـ ــانـ ــاتـ ــه ،م ـض ـي ـف ــا" :رأي ـ ـنـ ــا
ض ــرورة وج ــود شــركــة محايدة،
وأن ن ـتــأنــى ف ــي اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار،
لنأخذ ال ــرأي النهائي منها في
خفض سن التقاعد بحيث يكون
للمرأة  ٢٠سنة ،والرجل  ٢٥سنة
خدمة".
وت ــاب ــع" :ال أح ــد يــزايــد علينا
أمـ ــام ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ،ونـحــن
اليوم أمــام أرقــام علينا التحقق
م ـن ـهــا ،وال ن ـثــق بـ ــاألرقـ ــام الـتــي
تقدمها التأمينات االجتماعية
والخاصة بوجود عجز اكتواري".
وأضاف" :انني اليوم ال أدافع
وال أمانع وال أعترض وال أوافق
إال ب ـع ــد أن ت ـص ــل إل ـ ــي األرقـ ـ ــام
الحقيقية من الشركة المحايدة
ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــق فــي
أن تـ ــدخـ ــل عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع أرق ـ ـ ــام
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة وتــرفــع
تقريرا متكامال".
وأكد خورشيد أهمية مراعاة
ّ
مـصـلـحــة ج ـيــل م ــن ال ـم ـم ـكــن أل
ً
دينارا في التقاعد ،مشيرا
يجد
إلى أنه "يجب مراعاة ما اؤتمنا
عليه أمام الله والشعب الكويتي
لحماية المتقاعدين الـجــدد في
المستقبل بأن نوفر لهم العيش
اآلمن والحياة الكريمة"
ولفت إلــى أن اللجنة ناقشت
أيـضــا عـشــرة اق ـتــراحــات برغبة،
وت ـمــت الـمــوافـقــة عـلــى بعضها،
ورفض البعض اآلخر لتعارضه
مع القوانين.

ما يستجد من أعمال
من جانبه ،أعرب مقرر لجنة
الـشــؤون المالية واالقتصادية

الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب ص ــال ــح
عاشور عن أسفه لتقديم بعض
أ عـضــاء اللجنة طلبا على بند
مــا يستجد مــن أع ـمــال لسحب
تـقــريــري الـلـجـنــة ب ـشــأن خفض
سـ ــن الـ ـتـ ـق ــاع ــد وإلـ ـ ـغ ـ ــاء ف ــوائ ــد
المتقاعدين للمرة الثانية ،بعد
رفضه والموافقة عليه بأغلبية
ً
 ٤أعـضــاء مقابل  ،٣مشيرا الى
أن اللجنة وافقت في الوقت ذاته
على مشروع القانون الحكومي
برفع سقف الدين العام الى ٢٥
مليار ديـنــار ،ومــد اجــل السداد
إلى  ٣٠عاما.
وذكــر أنــه اعـتــرض على فتح
بند ما يستجد من أعمال وطلب
سـحــب تـقــريــري الـلـجـنــة لمزيد
مــن ال ــدراس ــة ،وخــاصــة أن ــه في
االجتماع قبل الماضي للجنة
طرح طلب السحب وتم رفضه،
واليوم تمت إعــادة الطلب ذاته
لالستئناس برأي أحد المكاتب
االستشارية.
وأوض ـ ـ ــح أن ت ـح ـف ـظــه مـبـنــي
عـلــى أن ت ـقــريــري الـلـجـنــة تمت
الموافقة عليهما باإلجماع في
دور االنعقاد الماضي ،وسبق
أن طــرح طلب السحب وسقط،
كـمــا أن الكثير مــن المواطنين
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرون هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن،
وبالتالي ال يجوز السحب.

وأض ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـن ــت أت ـم ـن ــى أن
يأتي قرار السحب من الحكومة
ال مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــة،
ً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ه ـ ـنـ ــاك ط ـل ـب ــا
ً
ً
نـيــابـيــا مــن أك ـثــر مــن  40نــائـبــا
ل ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع
الـمـهــم" ،مــؤكــدا أن "ق ــرار سحب
المقترحين ليس فــي مصلحة
ال ـم ـج ـلــس ،فـنـحــن ن ـح ـتــاج إلــى
إن ـج ــاز ،وه ــذا اإلن ـج ــاز الب ــد أن
يـكــون لمصلحة الـمــواطــن ،كما
أن مـبــررات الجهات الحكومية
ضعيفة".
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــور أن
تـ ـحـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـمـ ــواطـ ــن
لـلـتـقــاعــد بــاإلج ـبــار قـبــل إكـمــال
سـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــن ،وفـ ـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
نـفـســه تــرفــض ق ــان ــون الـتـقــاعــد
الـ ـمـ ـبـ ـك ــر ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن مــن
يرغب في االستمرار في العمل
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــديـ ــريـ ــن وال ـم ـح ـق ـق ـي ــن
وال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن وغـ ـي ــره ــم تـتــم
إحالتهم للتقاعد في سن فوق
الخمسين ،وفي المقابل ترفض
الحكومة التقاعد االختياري.
وتمنى على كل نائب تحمل
م ـســؤول ـيــاتــه ف ــي جـلـســة ال ـغــد،
وأن ي ـت ـخــذوا مــوق ـفــا م ــن طلب
سـحــب ت ـقــريــري الـلـجـنــة بـشــأن
خ ـف ــض سـ ــن ال ـت ـق ــاع ــد وإلـ ـغ ــاء
فوائد قروض المواطنين برفض

هــذا الطلب ،وإق ــرار التقريرين،
وتحقيق انجاز للمجلس.

اجتماع كارثي
ب ــدوره ،وصــف عضو اللجنة
النائب أسامة الشاهين اجتماع
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،بــأنــه
اجتماع "كــارثــي" ،داعيا الشعب
إل ـ ــى م ــراقـ ـب ــة ت ـص ــوي ــت الـ ـن ــواب
والحكومة في جلسة الغد.
وق ــال الـشــاهـيــن" :ض ــد قــانــون
اقتراض الدولة  25مليار دينار،
وضـ ـ ــد س ـح ــب ت ـق ــري ــر ال ـت ـقــاعــد
االختياري المبكر ،وضد سحب
تقرير إسقاط فوائد التأمينات".
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ع ـضــو
اللجنة الـنــائـبــة صـفــاء الـهــاشــم:
"درسـ ـ ـن ـ ــا فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
ب ــاسـ ـتـ ـف ــاض ــة ت ـ ـقـ ــريـ ــري ف ــوائ ــد
قـ ـ ــروض ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن وخ ـفــض
ســن الـتـقــاعــد ،فـعـلــى أي أســاس
يـتــم سـحـبـهـمــا" ،مـتـســاء لــة" :مــن
ه ـ ــذا ال ـم ـك ـت ــب الـ ـخ ــارج ــي ال ــذي
سيتم استقدامه بحجة الحساب
االكتواري؟ ،شنو هالخرابيط".
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب علي
الــدق ـبــاســي" :أوجـ ــه نـ ـ ً
ـداء لـنــواب
مجلس األمة بعدم الموافقة على
سحب تقرير خفض سن التقاعد،
ألنه مر بمراحله الطبيعية ،وكل

من المواطنين ،وأطالب الزمالء برفضه والبدء
بمناقشته».
وبشأن قرارها اآلخر بالموافقة على مشروع
الحكومة الخاص باإلذن لها بعقد قروض عامة
وعمليات تمويل من األسواق المالية المحلية
والعالمية ورفع سقف االقتراض إلى  25مليار
دينار ،قال الدالل إنه «من الصعب علينا الموافقة
على قانون الدين العام ،ما لم نر طرحا للحكومة
لرؤيتها االقتصادية بشكل عام وواضح».

الدعوات لمزيد من الدراسة يمكن
أن تحقق ،ونـحــن نـكــرر إنـنــا مع
مصلحة خزانة الدولة".
وتابع الدقباسي ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي" :لـ ـك ــن هـ ـ ــذا ال يـمـنــع
مناقشته ،وإق ــراره فــي المداولة
األولى ،ثم االستمرار في دراسته،
ألن هذا يضمن جدية العمل في
إق ــرار القوانين التي يتقدم بها
ال ـ ـنـ ــواب ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن سحب
التقرير يدل على حجر الرأي".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :نـ ـح ــن ل ـس ـن ــا ضــد
المحافظة على البيانات المالية،
ولكن هذا حقنا بأن يكون هناك
م ـنــاق ـشــة وإقـ ـ ـ ــرار ف ــي ال ـم ــداول ــة
االولى ،ولن أكل أو أمل في توجيه
نداء لجميع أعضاء المجلس بأن
يـ ـق ــروا ت ـع ــدي ــل الـ ـق ــان ــون ب ـشــأن
خفض سن التقاعد".
وزاد " :ل ـ ـ ـسـ ـ ــت م ـ ـ ــن ا ن ـ ـصـ ــار
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدام ،ل ـك ـن ـن ــي م ـ ــن أنـ ـص ــار
المرونة السياسية واالنـجــازات
في اقرار قوانين مهمة ،وببساطة
شديدة ،فالمناقشة في المداولة
ممكنة ومرحب بها ،وهي مطلبنا
وس ـت ــوف ــر رأي الـ ـس ــادة اع ـضــاء
الـمـجـلــس ،وفـيـمــا بـعــد سيكون
ه ـن ــاك ت ـصــويــت ع ـلــى ال ـم ــداول ــة
الثانية".

القراران ُمررا بموافقة  4أعضاء
بعد إعالن «الثالثي» أعضاء لجنة الشؤون االقتصادية والمالية
البرلمانية النواب صالح عاشور وأسامة الشاهين وصفاء الهاشم
أنهم صوتوا برفض القرارين اللذين اتخذتهما اللجنة ،أمس،
سواء فيما يتعلق بالموافقة على مشروع رفع سقف الدين ،أو
سحب تقريرها المتعلق بالتقاعد المبكر ،فإنهم بذلك كشفوا
عمن ّ
صوت بالموافقة.
فنتيجة سحب تقرير التقاعد المبكر ،كما كشف عــا شــور،
جاءت بـ 4مقابل  ،3أي أن من صوت بالموافقة هم :رئيس اللجنة
ص ــاح خــورشـيــد ،وأع ـضــاؤهــا خليل عـبــدالـلــه وخـلــف دميثير
وفيصل الكندري.

محمد الدالل

ً
الدمخي :استقبال شكاوى «حقوق اإلنسان» إلكترونيا العدساني :الكويت ليست بحاجة إلى قرض
أعـ ـ ـل ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة ح ـق ــوق
اإلنسان النائب د .عــادل الدمخي
بدء اللجنة استقبال الشكاوى عبر
بــريــدهــا اإلل ـك ـتــرونــي ،مضيفا أن
هذه الخطوة من شأنها التسهيل
على الجميع للتواصل مع اللجنة
إليصال صوتهم.
وقـ ـ ــال ال ــدمـ ـخ ــي ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن ب ـ ـ ـ ــدء اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
ال ـش ـكــاوى عـبــر اإليـمـيــل سيسهل
عملية االستقبال من أصحابها،
مـبـيـنــا انـ ــه ي ـف ـتــرض بــال ـش ـكــاوى
المقدمة أن تشمل جميع البيانات
الرسمية لصاحبها من رقم مدني
وعـنــوان سكن وغيرهما ،إضافة
إلى جميع المستندات واإلثباتات

«حقوق اإلنسان» في اجتماعها أمس
التي تدعم الشكوى المقدمة.
واض ـ ـ ـ ـ ــاف أن اإلي ـ ـم ـ ـيـ ــل الـ ـ ــذي
س ـت ـس ـت ـق ـبــل مـ ــن خ ــال ــه ال ـل ـج ـنــة

الـشـكــاوى هــو @human.rightss
 ،kna.kwمـ ـ ــؤ كـ ـ ــدا أن ا ل ـل ـج ـن ــة
سـتـتـعــامــل م ــع جـمـيــع ال ـش ـكــاوى

التي ترد على هذا اإليميل بالشكل
الــرس ـمــي ،وس ـت ـقــوم ب ــاإلج ــراءات
المتبعة في اللجنة حياله.

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ـ ــاض
العدساني أنه أعد تقريرا عن
اإليرادات العامة للدولة ،سواء
النفطية أو غيرها ،إضافة إلى
مصاريفها ،واتضح أنه ليس
هناك عجوزات مالية تستدعي
اللجوء إلى االقتراض.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي ،فــي
تصريح صحافي أمس ،أنه ال
يوجد لدينا عجز ،بل لدينا ٢٠
ً
مليار دينار أرباحا محتجزة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة،
ويفترض أن يتم إحالتها إلى
الميزانية العامة.
وقـ ـ ـ ــال" :يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـق ــدم
الحكومة األرقام الحقيقية عن

الصندوق السيادي إلى اللجنة
المالية ،ا لــذي أعتقد أ نــه أكثر
م ــن  ٦٠٠مـلـيــار دوالر ،ال كما
تدعي الحكومة أ نــه نحو ٤٣٥
ً
مليارا".
وت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاء ل" :هـ ـ ـ ـ ــل ذكـ ـ ـ ــرت
ا لـحـكــو مــة األوا مـ ــر التشغيلية
والمصاريف ،أم اكتفت بإعالن
رغ ـب ـت ـهــا ف ــي االق ـ ـتـ ــراض لـســد
ً
ال ـع ـج ــز فـ ـ ـق ـ ــط؟" ،م ـ ــؤك ـ ــدا ع ــدم
صحة وجود عجز حقيقي.
وطالب الحكومة بتوضيح
كـيـفـيــة صـ ــرف الـ ـق ــرض ،قـيـمــة
ال ـف ــوائ ــد ع ـلــى هـ ــذه ال ـس ـنــدات
والـ ـ ـق ـ ــروض وإظـ ـ ـه ـ ــار األرقـ ـ ــام
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة وتـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا إل ــى

اللجنة المالية قبل التصويت
بالنسبة للصندوق السيادي
واستثمارات الدولة بشكل عام.
و ت ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد س ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي
بالعمل على اإل ثـبــات بالدليل
والبرهان واألرقــام أن الكويت
ال تحتاج إلــى قــرض فــي حال
أدرج ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون عـ ـل ــى ج ـ ــدول
أع ـم ــال الـمـجـلــس ،مـشـيــرا إلــى
أنـ ــه ب ــاإلمـ ـك ــان ت ـعــديــل لــوائــح
صـ ـن ــدوق اح ـت ـيــاطــي األج ـي ــال
ال ـق ــادم ــة ،بـحـيــث ي ـتــم تـحــويــل
جزء منها لميزانية الدولة في
حال كان هناك عجز حقيقي.

«المرافق» توافق على تعديل قانون انتخابات «البلدي»

ً
ً
اعتماد الجداول االنتخابية الحالية وتعيين  ٦أعضاء يحملون مؤهال جامعيا
وافقت لجنة المرافق العامة ،خالل اجتماعها أمس،
على مشروع قانون بتعديل القانون رقم  ٣٣لسنة ،٢٠١٦
بشأن انتخابات المجلس البلدي ،ورفعته إلى مجلس
األمة بصفة االستعجال.
وقـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ف ـه ــاد ،في
تصريح عقب االجتماع ،إن الحكومة استجابت لمطالب
اللجنة وقدمت تعديال على القانون مكونا من  ٤مواد،
ونــاقـشـتـهــا الـلـجـنــة بـحـضــور وزي ــر الـبـلــديــة وبـعــض
القياديين وممثلين عن إدارة شؤون االنتخابات.
وأوضــح أن الـمــادة األولــى من التعديل المقدم هو
أن يتم اعتماد الجداول االنتخابية الموجودة حاليا،
في حين تشير المادة الثانية إلى تعيين  ٦أعضاء في
المجلس البلدي ،بشرط حصولهم على مؤهل جامعي،
وأن يكون لكل ناخب صوت واحــد في اختيار ممثله
في (البلدي).
وبين أن هناك تعديال يقضي بتمديد عمل اللجنة
المؤقتة التي تقوم بأعمال المجلس لحين انتخاب

مجلس بـلــدي جــديــد ،أو لـمــدة  ٤أشـهــر كـحــد أقـصــى،
مشددا على عدم قبول (المرافق) بتمديد عمل اللجنة
المؤقتة بالبلدي ،خاصة أننا مقبلون على العطلة
الصيفية وشهر رمضان المبارك.
وقال فهاد إن اللجنة حملت وزير البلدية المسؤولية
بأن المرسوم الخاص بتحديد الدوائر يجب أن يكون
قــائـمــا عـلــى ال ـعــدالــة وع ــدم ال ـم ـحــابــاة ألي م ـكــون من
المكونات الـمــوجــودة حتى ال نخلق صــراعــا شعبيا
من خالل هذه الدوائر التي تحدد من خالل مرسوم.
وأضــاف" :سبق أن حذرنا الحكومة من أي التفاف
على اإلرادة الشعبية ،فيما يخص انتخابات المجلس
البلدي" ،معتبرا أنه بعد حل المجلس البلدي واستقالة
أعضائه المعينين كان البطء والتأخير من الحكومة
والتعذر باستقالتها.
وتـمـنــى فـهــاد عـلــى الـحـكــومــة االسـتـعـجــال بــإجــراء
انتخابات المجلس البلدي ،وتحمل مسؤولياتها في
هذا الجانب.

اجتماع رؤساء البرلمانات
الخليجية اليوم
يشمل سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد برعايته
وحضوره حفل افتتاح االجتماع
الحادي عشر لرؤساء مجالس
الشورى والنواب واألمة في دول
مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في العاشرة والنصف
من صباح اليوم بفندق
شيراتون الكويت.

اللجنة المالية في اجتماعها أمس

•

أك ــد الـنــائــب محمد ال ــدالل أن «م ــا ح ــدث في
اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ،أمس ،عبر
قــرار هــا بسحب تقريريها المتعلقين بخفض
سن التقاعد وإلغاء فوائد قــروض التأمينات،
يعد تدخال حكوميا عبر بعض النواب ،بهدف
دفن هذه القضايا بعد سحبها ،والتي نعتقد
أنها قضايا رئيسية يجب أن تبحث».
وقــال الــدالل ،لـ»الجريدة» ،إن موافقة اللجنة
على سحب تقاريرها غير مـبــررة ،ومرفوضة

سلة برلمانية

الدوسري يقترح إنشاء
 6مدن أعمال للشباب

الدالل لـ ةديرجلا  :السحب جاء بتدخل حكومي
جـمـلــة وت ـف ـص ـيــا ،وخ ــاص ــة أن ه ــذه الـتـقــاريــر
مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ اشهر
طويلة ،وكان يفترض ان يترك االمر للمجلس
التخاذ القرار المناسب بشأنها.
وثـ ّـمــن ،فــي الـمـقــابــل ،مــوقــف أعـضــاء اللجنة
وال ـن ــواب الــذيــن رف ـضــوا ه ــذا ال ـتــوجــه ،واصـفــا
قرار اللجنة بسحب تقرير التقاعد المبكر بأنه
«عدم احترام للمجلس ،ولجهد اللجنة المالية
ب ــدور االنـعـقــاد الـســابــق ،ويمثل ض ــررا للكثير

برلمانيات

«المرافق» تقر قانون المجلس البلدي

اقترح النائب ناصر الدوسري
انشاء  6مدن اعمال عبارة عن
مجمع تجاري متكامل الخدمات
موزعة على محافظات الدولة
على اال تقل كل مدينة عن200
وحدة يتم توزيعها على الشباب
املبادرين من اصحاب املشاريع
وخريجي الجامعات وكليات
ومعاهد الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،وتكون
اإليجارات عن هذه الوحدات
رمزية لتشجيع الشباب على
تأسيس مشاريعهم وفي
املتناول.

«أمانة المجلس» :ضوابط
للحصول على التصاريح
استغربت األمانة العامة ملجلس
األمة الرسالة التي نشرت في
وسائل التواصل االجتماعي،
وتهاجم من خاللها أحد
موظفيها ،وتتهمه بعرقلة عمل
هذه الجهة (صاحبة الشكوى).
وقالت األمانة ،في بيان
صحافي ،أن مسلط السبيعي،
الذي هاجمته الرسالة ،ليس
موظفا في إدارة مكتب رئيس
مجلس األمة ،وإنما هو رئيس
قسم التصوير بإدارة اإلعالم في
األمانة ،ومن األشخاص املشهود
لهم بالكفاءة واملهنية.
وقالت األمانة إنه ليس من
املعقول إعطاء تراخيص
للصحف االلكترونية كافة،
البالغ عددها نحو  ،200وإن
تغطية أي حدث برملاني تتم
عبر الوسائل الرسمية ،كما
أن إدارة اإلعالم وتلفزيون
املجلس التابعني لألمانة العامة
يوفران املواد اإلعالمية الخاصة
باألمانة وأنشطة املجلس اوال
بأول لوسائل اإلعالم التقليدية
وااللكترونية.

الحويلة لإلفراج عن
المحبوسين في قضية
«دخول المجلس»

أكد النائب د .محمد الحويلة انه
سيدفع باتجاه كل اإلجراءات
البرملانية التي تعجل باالفراج
عن املحبوسني في قضية
"دخول املجلس".
وقال الحويلة :قمت اليوم (أمس)
بزيارة السجن لالطمئنان على
النواب الحاليني والسابقني
والشباب املسجونني على خلفية
قضية دخول املجلس ووجدنا
معنوياتهم عالية ،متفائلني
بعدالة القضاء الذي سينصفهم
بإذن الله ،ونعد بالدفع باتجاه
كل اإلجراءات البرملانية التي
تعجل باالفراج عنهم ،وأسأل
الله أن يحفظهم ويعجل فرجهم.

المطيري :الروضان يتحمل
عدم التزام الشركات بالعقود
ّ
حمل النائب ماجد املطيري
وزير التجارة والصناعة خالد
الروضان املسؤولية كاملة
بشأن عدم التزام شركات معينة
بالعقود التي تبرمها مع الوزارة،
مستغربا التأخر في تسليم
مشروع تصميم وتنفيذ وانجاز
وصيانة البنية التحتية ملشروع
الشدادية الصناعية الذي وقعته
الهيئة العامة للصناعة مع شركة
مشرف للتجارة واملقاوالت ،وإلى
اآلن لم يسلم املشروع ،الذي تثار
حوله عالمات االستفهام والريبة،
رغم أن تقارير ديوان املحاسبة
أكدت هذه املخالفات الجسيمة.
وقال املطيري ،في تصريح
صحافي ،وجهت سؤاال إلى
الوزير بشأن املشروع الذي بلغت
قيمته أكثر من  84مليون دينار،
مستفسرا عن مراحل املشروع
التي تم إنجازها ،ومدى صحة أن
املقاول الذي أوكل إليه املشروع
متعثر في مشروعي الوفرة
والبدع التابعني لوزارة األشغال.

6
محليات
األرثوذكس في الكويت احتفلوا بعيد الميالد المجيد
َ
ةديرجلا

•
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● القوني :مواجهة مصر لإلرهاب تتطلب إعالء قيمتي المواطنة والتعايش ● القمص بيجول :الذكرى ترسخ المحبة والتسامح
عادل سامي

قال السفير المصري إن
االحتفال بعيد الميالد المجيد
يستدعي استلهام العبر التي
تحملها الديانات السماوية
جميعها ،وما جاءت به من
رسالة محبة وطمأنينة وسالم،
وإعالء لقيمتي التعايش
واإلخاء.

اح ـت ـف ــل أقـ ـب ــاط م ـص ــر وأبـ ـن ــاء
الطائفة األرثوذكسية المقيمون
فــي ال ـكــويــت بـعـيــد م ـيــاد السيد
المسيح ،حيث أقامت كاتدرائية
مــارمــرقــس لــأقـبــاط األرثــوذكــس
ف ــي ح ــول ــي ق ــداس ــا مـ ـس ــاء أم ــس
األول حـضــره آالف المسيحيين
ال ـم ـص ــري ـي ــن ،وع ـ ــدد مـ ــن ال ـس ـلــك
الدبلوماسي والمهنئين.
وق ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر الـ ـمـ ـص ــري فــي
الكويت ،طارق القوني في كلمة له
بمناسبة االحتفال :إن "اسهامات
ال ـج ــال ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة فـ ــي ال ـب ــاد
محل تقدير وإشــادة من مختلف
المسؤولين الكويتيين ،وتعكس
عمق العالقات المصرية الكويتية
وتؤكد دورها الهام في إبراز وجه
م ـص ــر الـ ـحـ ـض ــاري وال ـم ـســاه ـمــة
بإيجابية في دعم خطط التنمية
في البلدين".
وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـق ــون ــي بـ ـم ــا ل ـم ـســه

الجراح يزور كاتدرائية مارمرقس
قام وزيــر شــؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح ،صباح
أمــس ،بزيارة لكاتدرائية مارمرقس في منطقة حولي ،بمناسبة
قداس عيد الميالد المجيد.

م ــن تـ ـع ــاون ودور م ـق ــدر ل ــراع ــي
ك ــات ــدرائ ـي ــة م ــارم ــرق ــس لــأقـبــاط
األرثوذكس القمص بيجول األنبا
بيشوي في التواصل مع السفارة
ورعـ ــايـ ــة م ـص ــال ــح أق ـ ـبـ ــاط مـصــر
ً
الـمـقـيـمـيــن بــال ـكــويــت ،مـبـيـنــا أنــه
من الواجب "علينا ونحن نحتفل
بعيد الميالد المجيد أن نستدعي
ال ـع ـبــر ال ـت ــي تـحـمـلـهــا ال ــدي ــان ــات
ال ـس ـمــاويــة جـمـي ـعــا ،وم ــا ج ــاءت
بــه مــن رســالــة مـحـبــة وطمأنينة
وسالم ،وإعالء لقيمتي التعايش
واإلخاء".

مواجهة اإلرهاب
وأض ــاف السفير الـمـصــري أن
م ــواج ـه ــة م ـص ــر ال ـح ــال ـي ــة ل ـقــوى
ال ـظ ــام واإلرهـ ـ ــاب تـتـطـلــب إع ــاء
ق ـي ـم ـتــي الـ ـم ــواطـ ـن ــة وال ـت ـع ــاي ــش
و"أن نتجنب كل أسباب الشقاق
وال ـفــرقــةال ـتــي نـثــق أن ــه ال سبيل
ل ـهــا إلـ ــى ق ـل ــوب أهـ ــل م ـص ــر ،تلك
القلوب المفعمة بالمحبة وحب
ً
الــوطــن" ،مــؤكــدا أن "تـلــك األعـمــال
الخسيسة لــن تـشــق الـصــف ولــن
ت ــزرع الفتنة بين المصريين بل
ُ
ستزيد مــن لحمتنا فــي مواجهة
اإلرهاب الغاشم".
وت ـق ــدم ل ـكــل أب ـن ــاء ال ــوط ــن من

مسيحيين و مـسـلـمـيــن بخالص
الـعــزاء فــي شـهــداء الــوطــن األب ــرار
ال ــذي ــن ق ـض ــوا ن ـح ـب ـهــم جـ ـ ــراء مــا
اق ـت ــرف ـت ــه ي ــد اإلرهـ ـ ـ ــاب اآلثـ ـ ــم مــن
أعمال إجرامية خسيسة وآخرها
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ك ـن ـي ـس ــة "م ــارمـ ـيـ ـن ــا"
بحلوان.
وتقدم القوني بالتهنئة القلبية
إل ــى ق ــداس ــة ال ـبــابــا "ت ــواض ــروس
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي" بـ ـ ــابـ ـ ــا اإلسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ـ ــة
وب ـط ــري ــري ــك ال ـ ـكـ ــرازة الـمــرقـسـيــة
ً
لـ ـ ـم ـ ــرور  50ع ـ ــام ـ ــا عـ ـل ــى إنـ ـش ــاء
ال ـك ــات ــدرائ ـي ــة ال ـمــرق ـس ـيــة وال ـت ــي
ً
ً
افتتحت رسميا عام  ،1968داعيا
الله أن ُيديم على الشعب المصري
بـ ـك ــل أط ـ ـيـ ــافـ ــه ف ـ ــي داخـ ـ ـ ــل م ـصــر
وخارجها األمن واألمان والمحبة
والسالم.
وتـ ــوجـ ــه ب ــال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر
ً
واالمـ ـتـ ـن ــان إل ـ ــى ال ـك ــوي ــت أمـ ـي ــرا
ً
وحـكــومــة وشـعـبــا لما تقدمه من
اه ـت ـمــام ورع ــاي ــة دائ ـم ـيــن ألب ـنــاء
الـجــالـيــة ال ـم ـصــريــة ،مـمــا يعكس
عمق العالقات األخوية التي تربط
ب ـي ــن ش ـع ـب ــي وح ـك ــوم ـت ــي مـصــر
والكويت.

التعايش والتسامح
من جانبه ،أكد راعي كاتدرائية

جــانــب م ــن ق ــداس ال ـم ـيــاد ف ــي الـكـنـيـســة القبطية
المصرية أمس األول
مــارمــرقــس لــأقـبــاط األرثــوذكــس
القمص بيجول األ نـبــا بيشوي،
أن ذك ــرى مـيــاد الـسـيــد المسيح
تــرســخ قـيــم الـمـحـبــة والـتـعــايــش
والـ ـتـ ـس ــام ــح ال ـ ـتـ ــي ال ي ـم ـك ــن أن
تتغير أو تتبدل في كل الظروف
واالحوال.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ــرئ ـ ـيـ ــس

الـمـصــري عـبــدالـفـتــاح السياسي
لـلــوصــول بـمـصــر إل ــى بــر األم ــان
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ال ـح ــرج ــة
وفي ظل التحديات الجسام التي
ً
تـمــر ب ـهــا ،م ــؤك ــدا أن ــه رج ــل قــوال
وفعال ،وأفعاله وإنجازاته جلية
وواضـحــة للجميع دون الحاجة
إلى التحدث عنها.

وقــال إن مصر شهدت قبل 50
ً
عاما افتتاح كاتدرائية مارمرقس
بــالـعـبــاسـيــة ،ب ـح ـضــور الــرئـيــس
الراحل جمال عبدالناصر في عهد
البابا كيرلس الـســادس ،واليوم
تشهد مصر حدثا مماثال بافتتاح
كــاتــدرائـيــة "م ـيــاد الـمـسـيــح" في
ال ـع ــاص ـم ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة،

بحضور الرئيس السيسي وعهد
البابا تواضروس الثاني.
وأك ــد بيجول أن كــل التجارب
والمضائق التي يسمح بها الله
لإلنسان تهدف فــي النهاية إلى
ً
ص ــاح ــه ومـصـلـحـتــه ،مـبـيـنــا أن
البشر جميعا أوالد الله وخلقه
بال استثناء.
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محليات

شكر القيادات والمسؤولين الذين اتصلوا لالطمئنان عليه والوفد العسكري المرافق

ً
الشيخ فيصل السعود مهنئا
اسـتـقـبــل رئ ـيــس األرك ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق
لــه ،بــديــوان رئــاســة األرك ــان ،أمــس ،المهنئين
م ــن ك ـب ــار ق ـ ــادة ال ـج ـي ــش ووزارة الــداخ ـل ـيــة
والـحــرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء،
والسفراء والمالحق العسكرية بالدول الشقيقة
والصديقة ،والهيئة اإلداري ــة بــوزارة الدفاع،
وكبار الشخصيات والمواطنين ،لتهنئتهم
على سالمتهم بعد تعرض المروحية التي
كــانــت تقلهم ل ـحــادث أث ـنــاء عملية الـهـبــوط،

محمد الشرهان

ب ـس ـبــب سـ ــوء األح ـ ـ ــوال ال ـج ــوي ــة ف ــي منطقة
سيليت ببنغالدش.
ورفع الخضر أسمى آيات الشكر والتقدير
لـسـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـق ــائ ــد األع ـل ــى لـلـقــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وس ـمــو
ولــي الـعـهــد ،وسـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء،
«الط ـم ـئ ـنــان ـهــم ع ـل ـي ـنــا وع ـل ــى ج ـم ـيــع ال ــوف ــد
المرافق».
كما تقدم بالشكر إلى «النائب األول لرئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ ناصر

ً
المكراد مهنئا الخضر

 ...ومحافظ حولي الشيخ أحمد النواف
الصباح ،ولـلــوزراء ورؤس ــاء األرك ــان بالدول
الشقيقة والصديقة ،وإ لــى الشعب الكويتي
األصيل الــذي توالت اتصاالته للسؤال عنا،
واالط ـم ـئ ـنــان والـتـهـنـئــة ب ــال ـس ــام ــة» ،ســائــا
المولى عــز وجــل أن «يحفظ الجميع مــن كل
مكروه تحت ظل قيادتنا الحكيمة».
ح ـضــر االس ـت ـق ـبــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس األرك ـ ــان
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن ع ـبــدال ـلــه ال ـ ـنـ ــواف ،وأع ـض ــاء
مـجـلــس ال ــدف ــاع الـعـسـكــري ،وك ـبــار الـضـبــاط
القادة بالجيش.

نحر جمل على سالمة رئيس األركان
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ج ـم ـي ـل ــة
أقـ ــدم ع ــدد م ــن ال ـض ـبــاط
وا لـعـسـكــر يـيــن العاملين
فــي رئــاســة األرك ــان على
ن ـح ــر ج ـم ــل أمـ ـ ــام مـبـنــى
رئـ ـ ــاسـ ـ ــة األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـل ــى
س ــام ــة رئـ ـي ــس األركـ ـ ــان
ا لـعــا مــة للجيش ا لـفــر يــق
مـحـمــد ال ـخ ـضــر والــوفــد
الـمــرافــق لــه ،والق ــت هــذه
ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرة اس ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــان
الجميع ولخصت معنى
اإلخـ ـ ــاص والـ ـح ــب بـيــن
القائد وجنوده األوفياء.

ً
 ...واستقبل وفدا من كلية
القيادة واألركان باألردن

العقيد علي البحري يتلقى التهنئة

استقبل الفريق الخضر ،صباح أمس،
ً
وف ــدا مــن هيئة التوجيه المعنوي من
كلية القيادة واألركان الملكية األردنية،
برئاسة العميد الــركــن علي الــروســان،
وذلك بمناسبة زيارتهم للبالد.
وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء ت ـبــادل األحــاديــث
الودية ،ومناقشة أهم األمور والقضايا
ذات االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،ال سـيـمــا
المتعلقة بالجوانب العسكرية ،وسبل
تطويرها وتعزيزها.
حضر اللقاء آمر كلية مبارك العبدالله
للقيادة واألركان المشتركة اللواء الركن
بحري عبدالله دشتي.

 28ألف مخالفة وحجز  733مركبة في حمالت خالل أسبوع
نـفــذ ق ـطــاع الـ ـم ــرور ،بـتـعـلـيـمــات م ـبــاشــرة م ــن وك ـيــل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون المرور باإلنابة اللواء فهد الشويع،
ح ـمــات ع ــدة ،شـمـلــت جـمـيــع الـمـحــافـظــات وال ـط ــرق الــدائــريــة
والخارجية والسريعة خالل األسبوع الماضي.
وأسـفــرت الحمالت عــن تحرير  28306مخالفات متنوعة،
وحجز  733مركبة ،و 17دراج ــة ،ودخ ــول  17شخصا نظارة
المرور ،وإبعاد وافد لقيادة مركبة دون الحصول على رخصة
سوق ،كما تمكنت دوريات الرصد األمني (الدورية الذكية) من
ضبط مركبة مطلوبة ،وتحويل  7أشخاص مطلوبين لقضايا
مختلفة.
وتهيب اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام األمني بضرورة
التزام مستخدمي الطريق بقانون الـمــرور ،حيث إن القانون
مــا وض ــع إال لـســامــة الـجـمـيــع ،مــؤكــدة اسـتـمــراريــة حمالتها
التوعوية ،بالتعاون مع وسائل اإلعــام المختلفة ،ووسائل
التواصل االجتماعي ،من أجل تحقيق الهدف المنشود.

ضبط  17دراجة
نارية وإحالة
ً
 17شخصا
إلى نظارة المرور

حريق يلتهم مركبة بمنطقة
سعد العبدالله

رجال اإلطفاء يكافحون حريق المركبة
أخمد رجــال اإلطـفــاء مساء
أ م ـ ـ ــس األول حـ ــر يـ ــق م ــر ك ـب ــة
رباعية الدفع في منطقة سعد
العبدالله ،ولــم يسفر الحريق
عن اصابات بشرية ،مقتصرا
على بعض الخسائر المادية.
وفي التفاصيل التي رواها
مــديــر إدارة الـعــاقــات العامة
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة
لالطفاء العقيد خليل األمير
أن غرفة عمليات اإلدارة تلقت
بالغا مساء أمــس األول يفيد
ب ـ ــوق ـ ــوع حـ ــريـ ــق م ــركـ ـب ــة فــي
ً
منطقة سعد العبدالله ،مشيرا
إل ــى أن ــه ف ــور تـلـقــي ال ـبــاغ تم
تــوجـيــه مــركــز اط ـفــاء الـجـهــراء

الحرفي إلى موقع البالغ.
وأضـ ــاف الـعـقـيــد األم ـيــر أن
رج ـ ـ ــال اإلطـ ـ ـف ـ ــاء نـ ـجـ ـح ــوا فــي
إخ ـم ــاد ال ـح ــري ــق الـ ــذي الـتـهــم
ك ــل أجـ ـ ــزاء ال ـمــرك ـبــة وم ـن ـعــوا
وص ــول ــه إل ــى مــرك ـبــات أخ ــرى
ً
مجاورة ،مشيرا إلى أن رجال
اإلطفاء أعدوا تقريرا بالحادث
وأحالوه إلى جهات التحقيق.

المركبات المحجوزة

ً
وفاة آسيوي دهسا بالجليب
لقي وافد آسيوي مصرعه،
مساء أمس األول ،إثر تعرضه
ل ـلــدهــس ف ــي مـنـطـقــة جليب
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ ،وت ـ ـم ـ ـكـ ــن رجـ ـ ــال
االم ـ ـ ــن مـ ــن ضـ ـب ــط ال ــداه ــس
الــذي حــاول الفرار من موقع
الحادث.
وفي التفاصيل التي رواها
مصدر أمني لـ «الجريدة» ان
غرفة العمليات تلقت بالغا،
مساء أمس االول ،عن وجود
حـ ـ ـ ــادث ده ـ ـ ــس ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
جليب الـشـيــوخ ،مشيرا الى
ان ـ ــه «فـ ـ ــور ت ـل ـقــي ال ـ ـبـ ــاغ تــم
توجيه دوري ــات ادارة مــرور

الفروانية الــى موقع البالغ،
وف ــور وص ــول رج ــال الـمــرور
تبين ان الـمــدهــوس اسيوي
وفارق الحياة».
وأضاف المصدر أن رجال
ال ـ ـمـ ــرور ت ـم ـك ـنــوا م ــن ضبط
الــداهــس ال ــذي ح ــاول الـفــرار
من موقع الـحــادث ،وأحالوه
الى جهات التحقيق.

أكاديميا
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جداول بـ «التطبيقي» دون استكمال واآلمال على التسجيل المتأخر
أعداد الطلبة تفوق احتياجات الشعب الدراسية التي توفرها األقسام العلمية
أحمد الشمري

تنتظر مجموعة من الطلبة
في "التطبيقي" استكمال
جداولهم الدراسية خالل فترة
التسجيل المتأخر ًفي بداية
فبراير المقبل ،نظرا النتهاء
فترة التسجيل الحالية.

استنكرت مجموعة من الطلبة
ف ـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب عـ ــدم
اس ـت ـك ـمــال ج ــداول ـه ــم الــدراس ـيــة
لـلـفـصــل الـ ــدراسـ ــي ال ـث ــان ــي بعد
إغالق باب تسجيل المقررات من
عمادة القبول والتسجيل ،نظرا
لكثرة الشعب الدراسية المغلقة،
مما يشكل هاجسا وقلقا خالل
ف ـتــرة االج ـ ــازة الـفـصـلـيــة ،ترقبا
ل ـ ـمـ ــوعـ ــد عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـس ـج ـي ــل
ال ـم ـت ــأخ ــر ل ـل ـس ـحــب واإلضـ ــافـ ــة،
خـ ــال ب ــداي ــة ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي
الثاني الذي ينطلق خالل الفترة
من  4إلى  8فبراير المقبل.
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـجـ ـم ــوع ال ـطــاب ـيــة
ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن هـ ـن ــاك بـعــض
الطلبة الذين سجلوا نحو تسع
وحدات دراسية ولم يستطيعوا
استكمال الجداول بحجة الشعب
ال ــدراس ـي ــة الـمـغـلـقــة" ،ومـ ــا ذنــب

ال ـط ـل ـبــة ف ــي عـ ــدم ق ــدرت ـه ــم على
اسـتـكـمــال جــداول ـهــم مـمــا يــؤدي
ال ـ ـ ــى تـ ــأخـ ــرهـ ــم ف ـ ــي م ـس ـيــرت ـهــم
الدراسية؟! ،موضحين ان اآللية
الجديدة لاللتحاق حرمت الكثير
من الطلبة من تسجيل المقررات.
وبـيـنـتــوا ان الطلبة مـلــوا من
ت ــأج ـي ــل ال ـم ــواع ـي ــد خ ـ ــال ف ـتــرة
تسجيل المقررات نتيجة اعطال
ف ـن ـيــة م ـ ــرت ب ـن ـظ ــام ال ـت ـس ـج ـيــل،
فـ ـض ــا عـ ــن عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود شـعــب
دراسية كافية لتغطية احتياجات
ال ـط ـل ـبــة ،الف ـت ـيــن ال ــى ان عملية
تسجيل ال ـم ـقــررات انـتـهــت دون
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــداول ،إض ــاف ــة
إلـ ـ ــى ت ـ ـضـ ــارب بـ ـع ــض م ــواع ـي ــد
المحاضرات.
وذك ــر مــراق ـبــون أن فـتــح بــاب
التسجيل في الشعب الدراسية
ال ـم ـغ ـل ـقــة س ـي ـك ــون ب ـش ـك ــل غـيــر
الفت ،الن اغلب االقسام العلمية

استنزفت الشعب كاملة لتسجيل
ال ـط ـل ـبــة ،بـيـنـمــا ع ـم ــادة الـقـبــول
وال ـت ـس ـج ـي ــل هـ ــي ج ـه ــة م ـن ـفــذة
بـنــاء عـلــى الـطــاقــة االستيعابية
لـمـخـتـلــف االق ـس ــام الـعـلـمـيــة في
الكليات.
ومــن جانبها ،ذكــرت الطالبة
عبير ا لـعـنــزي مــن كلية التربية
األس ــاسـ ـي ــة ،انـ ـه ــا ل ــم تـسـتـكـمــل
جدولها الدراسي ،نتيجة إغالق
الكثير مــن الـشـعــب ،مشيرة الى
أن األوقـ ـ ــات ال ـتــي سـجـلــت فيها
مقرراتها غير مناسبة لها ،وبها
نوع من التعارض" ،وعلى الهيئة
السماح لي بالتسجيل في فترة
التسجيل المتأخر".
وب ـي ـن ـم ــا أوض ـ ـحـ ــت ال ـطــال ـبــة
سـ ـ ـعـ ـ ــاد أح ـ ـ ـمـ ـ ــد م ـ ـ ــن "ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة
االسـ ــاس ـ ـيـ ــة" ،ان "ازم ـ ـ ــة الـشـعــب
ال ــدراس ـي ــة ت ـت ـكــرر ف ــي ك ــل فصل
دراسي ،فلماذا ال يتم فتح الشعب

صورة ارشيفية الحتجاجات طالبية على مشاكل التسجيل
بشكل أوسع دون معاناة؟" ،قالت
الطالبة ريم المطيري من الكلية
نفسها ،انها سجلت مجموعة من
الوحدات ولكن تريد استكمالها،
"ولكن المضحك ان هناك مقررا
ت ــري ــد تـسـجـيـلــه فــوض ـعــت على
االنـتـظــار ،فربما تسحب احــدى

«الفرص الوظيفية» في «»AUM
نظمت جــامـعــة ال ـشــرق األوس ــط
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ( )AUMنـ ـ ـ ــدوة ح ــول
ال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة ،بــالـتـعــاون مع
ش ــرك ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ""Ooredoo
ومــركــز توطين للتأهيل الوظيفي
الـمـتـخـصــص ف ــي ت ـقــديــم خــدمــات
التوظيف وحلول الموارد البشرية،
في حرمها الجامعي لطالب ""AUM
الباحثين عن وظيفة ،أو فترة تدريب
بعد التخرج.
وشارك الطالب بكثافة في الندوة،
الـتــي أع ــدت لتعريفهم على كيفية
إيـ ـج ــاد ص ـلــة وصـ ــل بـيـنـهــم وبـيــن
ال ـش ــرك ــة ،وإلع ـطــائ ـهــم ف ـكــرة أولـيــة
عــن الحياة المهنية ومتطلباتها،
ً
تـمـهـيــدا لـلـتـخــرج .ورك ـ ــزت ال ـنــدوة
على القيم السلوكية التي يجب على
الطالب التحلي بها في مجال العمل،

لضمان تميزهم المهني والنجاح في
مسيرتهم ،وأهمها أخالقيات العمل
التي ترقى بصاحبها ،وبالمؤسسة
التي يعمل فيها ،وتسهم في تطوره
ونموه.
وعــرض ممثل " "Ooredooعلى
الطالب نصائح حول كيفية كتابة
ال ـس ـي ــرة ال ــذات ـي ــة ب ـش ـكــل صـحـيــح،
وال ـخ ـطــوات األســاسـيــة الـتــي يجب
اتـ ـب ــاعـ ـه ــا خ ـ ــال م ـق ــاب ـل ــة ال ـع ـم ــل،
والتحلي بالثقة ،إلظهار الكفاءة التي
يتمتعون بها ،حتى يتم اختيارهم
للوظيفة المناسبة.
وأكدت الجامعة حرصها الكبير
على إتمام هذه الندوات ،لما في ذلك
من أهمية للطالب ،فهي تقربهم من
س ــوق الـعـمــل ،وتحضرهم للحياة
المهنية ،ما ُيوجد توازنا بين اإلعداد

األكاديمي والمهني ،خصوصا في
ظل التغيرات والمتطلبات الجديدة
في ميدان العمل.
وأض ــاف ــت " "AUMأن ـهــا تسعى

«اتحاد التطبيقي»
"ال ـج ــري ــدة" ح ــاول ــت االت ـصــال
بــرئ ـيــس االتـ ـح ــاد الـ ـع ــام لطلبة

الحمود :خاطبنا مدير الجامعة
حول صرف إضافي الفصل الجاري

صورة جماعية لحضور الندوة
من خالل هذه الندوات إلى ترسيخ
فلسفتها التعليمية ل ــدى الـطــاب
والمرتكزة على التحصيل العلمي
واكتساب الثقافة والــوعــي ،إضافة

ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ت ـس ـج ـي ـل ـه ــا ل ـت ـحــل
محلها".

ومـتــدربــي الهيئة أكثر مــن مــرة،
لتتعرف على وجهة نظره فيما
يحدث في موضوع أزمة الشعب
الدراسية المغلقة ،ولكنه تجاهل
االتصال دون مبرر!.

إلى تنمية المهارات الفردية ،وبناء
شخصية متوازنة ،قادرة على إدارة
مختلف جوانب الحياة االجتماعية
والمهنية بإدراك ومسؤولية.

أعلن رئيس جمعية أعضاء
هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ،د .إبــراه ـيــم
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود ،م ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــة م ــدي ــر
الجامعة ،د .حسين األنصاري،
بشأن صرف المقابل اإلضافي
م ــع ن ـهــايــة ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي،
بـعــد انـتـهــاء الـفـصــل الــدراســي
األول خ ــال ن ـهــا يــة األ س ـب ــوع
الجاري ،وكان يرى وجوب هذا
األمر ،وأنه سيقوم بتحقيقه.
وق ــال األن ـص ــاري إن صــرف
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـتـ ــدريـ ــس اإلض ــاف ــي
ه ــو اخ ـت ـب ــار ل ــأم ــان ــة ال ـعــامــة
ً
ا لـجــد يــدة ،و تـحــد يــدا للدكتور
م ـث ـن ــى الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،الـ ـ ــذي عـيــن
ً
ً
أمينا عاما للجامعة.
وت ـ ــاب ـ ــع" :مـ ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم أن

األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ه ــو ال ـم ـس ــؤول
ا لـمـبــا شــر عــن مــا لـيــة الجامعة
و مـ ـي ــزا نـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،وأن أ عـ ـض ــاء
الهيئة التدريسية يتطلعون
إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات
وتــرس ـيــخ مـفــاهـيــم االخ ـت ـيــار.
إن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة لـلـجــامـعــة
تبدأ مع السنة المالية للدولة،
أي ف ــي ب ــداي ــة أب ــري ــل ،وإعـ ــداد
ال ـم ـيــزان ـيــة م ــن اخ ـت ـصــاصــات
األمـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،الـ ـ ـ ــذي ع ـل ـيــه
أن يـ ـحـ ـص ــل ع ـ ـلـ ــى مـ ـش ــار ي ــع
االع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادات الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة م ــن
ا لـ ـجـ ـه ــات ذات ا ل ـ ـشـ ــأن دا خـ ــل
الجامعة".

طلبة « »KiLAWتطلق حملة «لنسمو بأخالقنا»
أطـ ـل ــق ط ـل ـبــة ك ـل ـيــة الـ ـق ــان ــون ال ـكــوي ـت ـيــة
العالمية ( )KiLAWفــي مجمع  360حملة
"لنسمو بأخالقنا" ،بعد اختيارهم من قبل
وزارة ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب للمشاركة
فــي مـنـتــدى الــوسـطـيــة لـشـبــاب الـجــامـعــات
والمدارس ،المقرر إقامته من  5الى  7فبراير
المقبل.
ويـضــم فــريــق الكلية  6ط ــاب وطــالـبــات
ت ـحــت إش ـ ــراف د .إي ـم ــان ال ـق ـط ــان ،وت ـهــدف
الحملة التي انطلقت الخميس الماضي في
مجمع  ،360إلى طرح مجموعة من األنشطة
لتعزيز مفهوم الوسطية بين الشباب ،من
خالل التركيز على قيم التعايش والتسامح
بين مختلف الفئات في الكويت.

ً
المقاطع متوسطا فريق الكلية

«تدريس التطبيقي» :متفائلون
برفع الحظر عن المستحقات
أ كــدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية
فــي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أن ا لــرا بـطــة متفائلة
بــال ـت ـســويــة ال ـت ــي تــوص ـلــت إل ـي ـهــا إدارة ال ـه ـي ـئــة م ــع وزارة
المالية ،بشأن رفع الحظر المفروض على صرف مستحقات
الساعات الزائدة من الوزارة ،بسبب مخالفات حدثت خالل
فترة سابقة ،وبتلك التسوية باتت عملية الصرف بعهدة
إدارة الهيئة.
وقــالــت الــرابـطــة ،فــي بيان أمــس ،إن الــرابـطــة تأمل سرعة
عملية الصرف ،وحصول االساتذة على مستحقاتهم المالية
عن الساعات االضافية ،نظرا لتأخر صرفها قرابة عامين،
وأن يـكــون هـنــاك ج ــدول زمـنــي مـحــدد لعملية ال ـصــرف ،مع
إيجاد آلية واضحة تضمن عدم تكرار تأخرها تكون بديلة
لــآلـيــة الـحــالـيــة الـمـعـمــول بـهــا ،وال ـتــي يشوبها الكثير من
السلبيات ،و كــا نــت سببا فــي تأخر حصول اال ســا تــذة على
مستحقاتهم المالية.
واضافت أنها تتقدم بالشكر إلى إدارة الهيئة ،وخصوصا
نــائــب الـمــديــر الـعــام لـلـشــؤون اإلداريـ ــة والـمــالـيــة م .حجرف
الحجرف ،لتنفيذ الوعد ا لــذي قطعه لرابطة أعضاء هيئة
ال ـت ــدري ــس ب ـحــل ج ـم ـيــع ال ـق ـضــايــا ال ـمــال ـيــة ألعـ ـض ــاء هـيـئــة
التدريس بأقرب وقت.

«مدربو الكليات» تثمن جهود
«الهيئة» لصرفها لألساتذة
ب ـ ـ ــارك أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر رابـ ـط ــة
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
للكليات التطبيقية م .صالح
الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،لـ ـك ــاف ــة زم ــائ ــه
أعـ ـض ــاء ه ـي ـئ ـتــي ال ـت ــدري ــس
والـ ـت ــدري ــب ال ـت ـس ــوي ــة ال ـتــي
ت ـ ـمـ ــت ب ـ ـيـ ــن إدارة ا ل ـه ـي ـئ ــة
ووزارة ا لـمــا لـيــة وا ل ـت ــي من
شأنها تمكين إدارة الهيئة
مـ ـ ــن صـ ـ ـ ــرف الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــات
الـمــالـيــة الـمـتــأخــرة ألعـضــاء
هيئتي التدريس والتدريب
لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـ ــدة ع ــن
النصاب.
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـبـ ـل ــوش ــي فــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي امـ ــس،

إدارة ا لـهـيـئــة بــاال عــان عن
جدول زمني محدد لعملية
ا ل ـص ــرف ا ل ـتــي ت ــأ خ ــرت لما
يــز يــد على عــا مـيــن ،والعمل
على إ تـمــام عملية الصرف
بالسرعة الممكنة ،ووضع
خطط جديدة آللية الصرف
لـ ـضـ ـم ــان عـ ـ ــدم تـ ـ ـك ـ ــرار ه ــذا
التأخير مستقبال.

سلة أخبار
ورشة استخدامات تطبيق
 Teamsفي الجامعة
نظم مركز الخوارزمي للتدريب
على الحاسب اآللي في جامعة
الكويت بالتعاون مع شركة
مايكروسوفت ورشة عمل
لتدريب أعضاء هيئة التدريس
في جامعة الكويت على
استخدامات تطبيق TEAMS
في العملية التعليمية برعاية
وحضور مساعد نائب مدير
الجامعة لنظم املعلومات
والتعليم عن بعد د .عمار
الحسيني.
وذكرت استشارية تكنولوجيا
التعليم م .ايمان مشير وهي
مدربة معتمدة من شركة
مايكروسوفت على استخدام
ميزة أداة " "NOTEBOOKالتي
تنظم محاضرات واختبارات
األساتذة وتسهل عليهم عملية
التواصل مع طلبتهم لتسليم
الواجبات والبحوث وغيرها من
االستخدامات التي تطور عملهم
وتوفر الوقت والجهد.،

معرض التصميم الهندسي
ينطلق األربعاء
ينظم مركز التدريب الهندسي
والخريجني في كلية الهندسة
والبترول بجامعة الكويت
معرض التصميم الهندسي
 33تحت رعاية وزيرة الدولة
لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة
لشؤون الخدمات د .جنان
بوشهري ،وبدعم من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي
ملشاريع التصميم الهندسي
يومي االربعاء والخميس
املقبلني ،وسيكون االفتتاح في
الـ  10:30صباحًا بفندق كراون
بالزا قاعة البركة.

مؤتمر «هندسة الحاسوب»
 11مارس المقبل
اعلن القائم بأعمال عميد كلية
علوم وهندسة الحاسوب في
جامعة الكويت د .مصطفى
عبدالبر ،تنظيم املؤتمر الدولي
الثاني لعلوم وهندسة الحاسوب
خالل الفترة من  11الى  13مارس
املقبل.
وأوضح عبدالبر في تصريح
صحافي امس ،أن املؤتمر
سيناقش عددا من املوضوعات
منها أمن املعلومات ،وتطوير
البرمجيات ،ونظم الحوسبة
العالية األداء واملعالجة التلقائية
للغات من خالل تعلم االلة ،واملدن
الذكية ،والطاقة املستديمة.
وأضاف أن املؤتمر يستضيف
عددا من أساتذة الجامعات من
مختلف دول العالم والباحثني
والشركات لعرض تجاربهم
ومخرجات أبحاثهم في املجاالت
السابقة وما يتعلق بها.

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :مغامرة التأخر
في مواجهة االختالل
أحمد باقر
على الحكومة أن تكون قدوة حسنة في الحفاظ على المال
العام ،ومحاسبة المقصرين ،وتطبيق تقارير ديوان المحاسبة
وطرح المشروعات الجديدة ،وال يجوز أن ينحصر دورها في
الوقوف ضد المشروعات الشعبوية فقط والتي إذا تم إقرارها
ً
فستكون كلفة إصالحها مستقبال أكثر بكثير من االنزعاج
والتبرم الذي نسمعه اليوم.
إن تأخر مواجهة أي اختالل لن يؤدي إلى العالج تلقائيا كما يحلم
بعض مــن ابتليت بهم الـبــاد ،لكنه سيزيد كلفة الحل وصعوبته في
المستقبل ،مثل اإلجراءات التي تمت في أكثر من بلد خليجي بشأن زيادة
أسعار المحروقات والرسوم وتأشيرات إقامة الوافدين وعالجهم ،حيث
سببت تبرما وانزعاجا لدى كل من المواطن والمقيم ألنها مست جيبه،
وقد يكون لها أثر انكماشي أيضا على بعض القطاعات االقتصادية أو
زيادة في أسعار بعض السلع والخدمات.
وال شك أن هذا االنزعاج وهذا االنكماش سببه هو االختالل الكبير في
االقتصاد والمالية العامة الذي ترك دون عالج لفترة طويلة؛ حتى أصبحت
بعض اإلجراءات المطلوبة لتقليص العجز وزيادة اإليرادات غير النفطية
ً
ووقف الهدر في الخدمات أمرا تواجهه صعوبات شعبية ،وأيضا انكماشية
في بعض القطاعات.
لذلك فإن أي تأخير في اإلصالح االقتصادي في بالدنا مع تراكم الهدر
ً
والفساد من شأنه االنطواء على قنبلة موقوتة من الغضب ستنفجر حتما
معبرة عن استياء شعبي كبير عند بدء اإلصالحات؛ ألن كلفة اإلصالحات
عندها ستكون صعبة وكبيرة أيضا.
ولتالفي هذه النتيجة ال بد من عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية
من اآلن لمكافحة الفساد على أسس علمية ووقف الهدر ،وهذا يشمل وقف
ً
االقتراحات الشعبوية المطروحة في مجلس األمة فــورا؛ مثل تخفيض
سن التقاعد والتي كان لمثلها من السوابق ما ساهم في تشويه واختالل
االقتصاد وسوق العمل الكويتي ،كما يجب على الفور توجيه االقتراحات
في مجلس األمة والحكومة إلصالح التعليم لكي يستجيب لمتطلبات
سوق العمل وتحقيق التنافسية واالهتمام بالتدريب والعمل الحرفي
والمهني ،وتوفير األراضي للشباب الراغبين في العمل الحر ،وتوفيرها
أيضا للشركات والصناعات المتوسطة والكبيرة والنفطية ،وتوفيرها كذلك
والطبية الخاصة ،وضبط العمل في الحكومة لكي
للمؤسسات التعليمية
ً
ال يكون العمل الحكومي ملجأ للترهل والغياب وعدم اإلنتاج.
وأهم من هذا كله يجب أن تكون الحكومة قدوة حسنة في الحفاظ على
المال العام ،ومحاسبة المقصرين ،وتطبيق تقارير ديــوان المحاسبة
وطرح المشروعات الجديدة ،بحيث تقود المجلس ،فال يجوز أن ينحصر
دورها في الوقوف ضد المشروعات الشعبوية فقط والتي إذا تم إقرارها
ً
فستكون كلفة إصالحها مستقبال أكثر بكثير من االنزعاج والتبرم الذي
نسمعه في خليجنا الواحد اليوم.

ةديرجلا
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«زنقة»

د .سناء الحمود

الشيخ وبضاعة التكفير
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ان ـت ـش ــر ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي فيديو لشيخ ينصح المواطنين
بعدم تهنئة اإلخوة المسيحيين بعيد الميالد
ال ـم ـج ـي ــد "الـ ـك ــريـ ـسـ ـم ــاس" ب ـح ـج ــة أن ـ ـهـ ــم ،أي
المسيحيين ،يعتقدون أن المسيح هو ابن الله،
فهم ،على حد قوله ،يسبون الله ألنهم يعتقدون
أن المسيح هــو ابــن الـلــه ،وظـهــر الشيخ وهو
يصرخ بانفعال "ال يجوز أن نهنئهم بالكفر"،
ثــم يستطرد قــائــا" :عليهم أال يزعلوا عندما
نسميهم كفرة" ،ألنهم في رأي الشيخ هم كفرة
بال جدال.
هـ ـ ـ ــذا الـ ـشـ ـي ــخ تـ ـج ــاه ــل مـ ـش ــاك ــل م ــاي ـي ــن
الـمـسـلـمـيــن ال ـبــؤســاء ف ــي ك ــل أص ـق ــاع الـعــالــم،
وأفتى بعدم جواز تهنئة المسيحيين ،ونسي
أن هـنــاك مــا هــو أه ــم مــن ذل ــك ،فالمسيح هو
النبي الذي أراد أن ينقذ اليهود من الضاللة،
واإلنسان المسالم هو الذي ال يحقد وال يشحن
القلوب ،والذي يجنح إلى السلم يعتقد أن الله
هو خالقنا ،وهو الذي بعث لنا بتلك العقائد
التي من المفروض أن يكمل بعضها بعضا،
وقال محمد صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت
ألت ـمــم م ـك ــارم األخـ ـ ــاق" ،ول ــم يـقــل إن ـمــا جئت
ألنسف العقائد السابقة.
المعروف أن اإلنسان لم يختر عقائده إنما
ورث ـه ــا ع ــن آب ــائ ــه وأج ـ ـ ــداده ،تـمــامــا كـمــا يــرث
أي إنـســان األم ــوال والصحة واألمـ ــراض ،كما
أن شـجــرة الكريسماس الجميلة هــي شجرة
عالمية وليست مسيحية ،ورثتها المسيحية
م ــن ال ـش ـع ــوب ال ـق ــدي ـم ــة وهـ ــي رمـ ــز خـصــوبــة
الـطـبـيـعــة ،وه ــي أي ـضــا رم ــز تـقــديــس األمــومــة
واألنوثة ،فاإلنسان األول كان صيادا وجامع
ثمار ،والشجرة هي التي تطعمه ،وقد ظهرت
صورة لتلك الشجرة في المخطوطات القديمة
ولها أثداء ،وكأن الشجرة هي األم التي ترضع
الطفل اإلنسان .وقد قدس العرب قبل اإلسالم

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

هذه الشجرة ،وكان يطلق عليها ذات األنواط،
والشجرة هي المطعم األول لإلنسان ومازالت
كذلك.
ان ـف ـعــال الـشـيــخ ال ـكــريــم لـيــس م ـب ــررا ،فـهــذا
الـمــوضــوع يطفو سنويا على الـسـطــح ،وفي
كــل عـيــد مـيــاد وسـنــة مـيــاديــة جــديــدة ،ومــن
يشاهد انفعاله وهو يطلق فتواه بعدم تهنئة
المسيحيين بأعياد الميالد يعتقد أن للشيخ
قضية إنسانية يحارب من أجلها ،كأن يحث
ال ـن ــاس عـلــى م ـســاعــدة الــاجـئـيــن الـســوريـيــن
وال ـم ـش ــردي ــن والـ ـجـ ـي ــاع ف ــي ال ـي ـم ــن وفـ ــي كــل
المخيمات في سورية ولبنان واألردن والذين
ال يملكون خيمة ف ــوق رؤو س ـهــم تقيهم بــرد
الشتاء القارس.
وأود أن أسأل الشيخ الجليل :بماذا ينصح
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ال ـم ـه ــاج ــري ــن إل ـ ــى ب ـ ــاد ال ـغ ــرب
المسيحية "ال ـكــافــرة" حـســب اع ـت ـقــاده ،هــؤالء
المهاجرين ر غـمــا عنهم يعملون ويكسبون
ويزدهرون ويحصلون على حقوق المواطنة
بــا تمييز ضدهم وال تقريع لعقائدهم وهم
يـشـيــدون مساجدهم ويتجهون إ لــى قبلتهم
تحت حماية ورعاية حكومات مسيحية؟ ثم
ما رأيك يا شيخ في مستشارة ألمانيا أنجيال
ميركل المسيحية التي استقبلت واستوعبت
م ــاي ـي ــن ال ــاج ـئ ـي ــن الـ ـس ــوريـ ـي ــن وم ـن ـح ـت ـهــم
الـمــواطـنــة وه ـيــأت لـهــم ال ـم ــدارس ال ـتــي تعلم
أطفالهم العربية والعقيدة اإل ســا مـيــة ألنها
المشردين من
تــؤمــن بحرية العقيدة لـهــؤالء ُ ْ ُ َّ
الن َ
اس
حين أنت يا شيخ "تــكـ ِـره
أوطانهم ُفي ْ
َّ
َ
ُ
َحت ٰى َيكونوا ُمؤ ِم ِنين"؟ (يونس .)99
ه ــل تـنـصــح ي ــا ش ـيــخ الـمـسـلــم ال ـقــاطــن في
الغرب المسيحي أن يلكم وجه جاره المسيحي
فــي صـبــاح عيد الـمـيــاد ويـصــرخ "خــذهــا في
اإلسالم" مثال؟ أليس إطالق لقب كافر هو ّ
سبة
في وجــه كل معتنقي هــذه العقيدة؟ أال يمهد

كالمك هذا وانفعالك وفتاواك هذه لنشر العنف
والتطرف والكراهية بين الشباب المراهقين؟
أليس أكثر اإلرهابيين هم كانوا طالبا يجلسون
تحت قدمي رجل دين ويشبون ليحولوا هذه
الفتاوى إلــى أفعال إجرامية بحجة أن هؤالء
الـمـسـيـحـيـيــن ه ــم ك ـف ــرة ي ـحــل قـتـلـهــم وخـطــف
نسائهم كما فعلت بــوكــوحــرام فــي نيجيريا،
حيث اختطفت  200فتاة من المدرسة وال تزال
تحتفظ بهن وتنقلهن من مكان إلى آخر ،وتعبث
بهن؟ أال يحتاج هذا الفعل إلى خطاب أخالقي
يعيد هؤالء الفتيات إلى أهاليهن؟
ه ــل تـعـتـقــد ي ــا شـيــخ أن ــك تستطيع إجـبــار
هــؤالء الناس على تغيير عقائدهم والدخول
في عقيدتك؟ أليس تغيير عقائد الناس بالقوة
والعنف والتقريع يؤدي إلى ظهور المنافقين
ومــا أكـثــرهــم؟ ولــو كــان هــذا الشيخ فــي مصر
لـحــوكــم بتهمة ازدراء األدي ـ ــان الـسـمــاويــة أو
الطوائف المنتمية إليها حسب الـمــادة ()98
وال ـتــي تـنــص عـلــى معاقبة ال ـفــرد ال ــذي يضر
الوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي.
المؤسف يا شيخ أنك تردد أن "عدم تهنئتهم
ووصمهم بالكفر ال يفسد للود قضية" ،أين
الود في خطابك التدميري هذا؟ هل نسيت يا
شيخ أن بالد الكفر ،كما تسميها ،قد أنقذتنا
م ــن ال ـغ ــزو ال ـع ــراق ــي وأع ــادت ـن ــا إل ــى أوطــان ـنــا
وبيوتنا؟
ثم ماذا عن القس ورقة بن نوفل الذي تنبأ
لمحمد بالنبوة وأخبره بقوله "هذا الناموس
الـ ــذي ن ــزل ع ـلــى مــوســى وإن يــدرك ـنــي يــومــك
ً
أنصرك نصرا م ــؤزرا"؟ هل نبارك لهذا القس
الجليل بعيد الميالد أم نصد عنه بحجة أنه
كافر؟
َ
ـاآليــة الـكــريـمــة"َ :ولـ ـ ْـو
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آخر الكالم:
فقدت عائلتنا قبل ثالثة ّأيام أخي الكبير "بدر" ،رحمه الله ،الذي كان
نعم األخ داعما ومعينا ومحبوبا من أهله وأصدقائه ورواد ديوانيته
منذ أيام فريج الزهاميل في منطقة شرق في األربعينيات والخمسينيات.
نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس األعلى ويلهم أبناءه
الصبر واالحتساب.

بيتنا الخليجي أمام تحديات
مصيرية
د .عبدالحميد األنصاري*

إد روجرز*

aeansari@qu.edu.qa

ينبغي إعادة النظر في بريد كلينتون
اإللكتروني
في األشهر التي تلت انتخاب الرئيس األميركي دونالد ترامب
ُ
كشفت معلومات كثيرة عن استهتار هيالري كلينتون بمعلومات
ّ
ّ
سرية في وزارة الخارجية األميركية ،وتسربت معلومات كثيرة عن
انحياز مكتب التحقيقات الفدرالي لهيالري كلينتون ،كما ُسلط
ً
بشكل أكبر على مدير مكتب التحقيقات السابق
الضوء صحافيا
ٍ
ً
جيمس كومي وطبيعته التالعبية ،فهل ينبغي إذا إعادة النظر في
مسألة بريد هيالري كلينتون اإللكتروني؟ نعم بالتأكيد!
قبل انتخاب ترامب ما كنا نعرف دور نائب مكتب التحقيقات
الـفــدرالــي بيتر ســرتــزوغ فــي تغيير الشهادة بشأن كلينتون في
"استهتار كبير" ،ولم نكن نعرف
"إهمال بالغ" إلى
تحقيق كومي من ً ٍ
ٍ
أنه منحاز سياسيا ،وأنه في مرحلة الحقة سيكشف عن انحيازه
للطرف المعادي لترامب في نصوص أرسلها لآلخرين.
تؤكد لنا التقارير الجديدة أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان
يؤمن بوجود دليل ملموس بانتهاك كلينتون ومساعديها للقوانين
عند نقلهم معلومات سرية بطريقة بالغة في االستهتار ،ولم نكن
ً
إعفاء لكلينتون من ذنوبها قبل أن
نعرف أن كومي كان قد كتب
يحقق معها مكتب التحقيقات الفدرالي ،وحتى حين تم التحقيق
مع هيالري كلينتون لم يتم تسجيل شهادتها ولم تكن تحت القسم.
ثمة أسئلة كثيرة تطرح اليوم عن هذا االنحياز األعمى وتلك
الــرغ ـبــة فــي تـجــاهــل انـتـهــاكــات حـسـيــة لـلـقــانــون أث ـنــاء التحقيق
ّ
فــي مسألة بــريــد كلينتون اإللـكـتــرونــي ،فلو أن مساعدة لــوزيــرة
الخارجية كانت قد فعلت ما قامت به كلينتون لكانت حوكمت
ً
قضائيا لفعلتها هذه ،ومن باب السخرية كانت كلينتون نفسها
ّ
تحذر موظفيها في الخارجية األميركية من القيام بما فعلت به
ً
ّ
هي بالذات ،وقد يقول البعض إن هذا الكالم ال يجدي نفعا اليوم
ً
ّ
بما أن كلينتون خسرت االنتخابات أساسا ،ولكن ال تسير األمور
قوانين علينا اتباعها
على هــذا المنوال في أميركا ،فإما لدينا
ّ
وإما نفتقر الى هذه القوانين ،فمن جهة نود تجنب انزالق بالدنا
نحو مـمــارســات تنتمي الــى دول الـعــالــم الـثــالــث حيث تستخدم
األنظمة الحاكمة السلطة لمحاكمة خصومها ،ولكن في الوقت
عينه ال ينبغي بالتأكيد أن ندع الشهرة والسلطة تحمي األفراد
ً
ّ
ومعمق في
بتحقيق شفاف
من المحاكمة قانونيا ،ذلك أن القيام
ٍ ً
كلينتون اإللكتروني ليس انحيازا لطرف دون آخر
مسألة بريد ّ
وال ينم عــن خــفــة فــي المنطق ،أمــا تجاهل األم ــر والـتـعــامــل معه
وكــأنــه شــيء لــم يكن فيعني وجــود معاملة تفضيلية لكلينتون
مدع
والسير بعكس النظام األميركي ،ولسنا بحاجة للجوء الى ٍ
عام جديد لمعرفة ما حصل لبريد كلينتون ومن كان على اطالع
ٍ
على هذا الموضوع ،نحتاج الى قيام المدعين العامين الموجودين
بواجباتهم كما يجب.
ت ــذك ــروا أن الـتـحـقـيـقــات ح ــول بــريــد كـلـيـنـتــون تـمــت حـيــن كــان
الجميع يعتقدون أنها ستكون رئيسة الواليات المتحدة المقبلة،
ً
مما يعني أن أطرافا كثيرة معنية بهذه التحقيقات كانت تعتقد
ً
أنها ستكون رئيستها في المستقبل ،وطبعا سينبري المدافعون
عن كلينتون إلى التأكيد أن إعادة فتح التحقيقات مرادف لعملية
بمفعول رجعي لتحويل األنظار عن مسألة التحقيقات بشأن
انتقام
ٍ
ّ
ّ
التدخل الروسي في االنتخابات األميركية ،وأعترف هنا أن أسلوب
ترامب االستعراضي يساعد في تأييد منطق هذه الفرضية ،ولكن ال
ّ
عال وأسلوبه
يمكن وقف
تنفيذ القوانين بجدية ألن صوت ترامب ٍ
ّ
استعراضي وألن لكلينتون داعمين في اإلعالم.
على وزارة الـعــدل التعامل مــع هــذا الموضوع ّ
بجدية وإعــادة
ّ
ّ
األم ــور ال ــى نـصــابـهــا ،وعـلــى األمـيــركـيـيــن الـتــأكــد مــن أن هـيــاري
ّ
بشكل قانوني ،والتأكد في الوقت عينه
تتصرف
كلينتون كانت
ٍ
ّ
من عدم وجود معاملة تفضيلية لكلينتون في كل هذه المسألة.
ّ
إن تأكد ترامب أن ما قامت به كلينتون هو في خدمة أميركا
ً
ّ
ّ
فهو بالتأكيد سيغفر لها ولمساعديها ،وما هو مؤكد حقا هو أن
الشعب األميركي يجب أال يسمح بعدم تطبيق القوانين على آل
كلينتون دون غيرهم!
* «واشنطن بوست»

أعلم أن ال أحد لديه الوقت أو المساحة النفسية لموضوعي،
مشاغل الحياة اليومية والصعوبات ،الظروف اإلقليمية ،الفساد،
ً
خالفات األقطاب ،النفور السائد تجاه غير الكويتيين عموما،
ارت ـفــاع نـبــرة الـعـنـصــريــة وال ـتــوجــه لـعــزل "ال ـغ ــرب ــاء" ،االنـشـغــال
بكراهية هــذه الجنسية أو تلك والتهكم عليهم وكتابة النكت
المتواترة حولهم ،هذا غير ،ويا للغرابة والتناقض ،العمل من
أجل اآلخرة والتحضير ليوم الحساب ،كلها تأخذ وقت الشعب
وتصعب وصول المواضيع "الهامشية" للناس .لكن ،وبما عرف
عني من عناد غبي ،سأحكي لكم روايــة جديدة من موضوعي
ً
الـهــامـشــي ،إن لــم يكن تعريفا بما ي ــدور على أرض اإلنسانية
ً
ً
واستجداء لنخوة أهل هذه األرض المهتمين جدا بالتحضير
لــآخــرة ومــرضــاة رب الـعــالـمـيــن ،فعلى األق ــل مــن أج ــل الترفيه
والتسلية.
ً
سالم ،مـجــازا ،هو رب أســرة بــدون وعائل لتسعة أشخاص،
سالم حاصل على شهادة جامعية وحامل إلحصاء  65ولديه
بصمة وراث ـيــة ،وأب ــوه وج ــده كلهم كــانــوا يعيشون على أرض
الكويت ،حتى أن والده يملك أوراقا تثبت عمله منذ سنة 1956
على أرض الوطن .منذ أشهر ذهب سالم للجهاز المركزي لتجديد
ً
بطاقته األمنية ،وطبعا فوجئ بطلب توقيعه على إقرار بصحة
معلومات البطاقة قبل أن يرى البطاقة ،وهو اإلجــراء المخادع
ً
ً
المتبع مؤخرا .رفض سالم وغادر متوجها لقصر نايف ليحاول
حل الموضوع مع السيد الفضالة ،هناك تبين أن أوراقــه تضع
ً
عليه مؤشر جنسية عراقية ،وأنه ملزم بالتوقيع مقرا بذلك حتى
يتسنى له الحصول على بطاقته ،سالم ليس له عالقة بالعراق
من قريب أو بعيد ،وعليه فقد رفض وترك بطاقته عند الجهاز
ً
مسلما أمره لله.
بعدها بأيام ،أخذ سالم ابنه ذا العشر سنوات للمستوصف
للعالج ،حيث يحمل االبن بطاقة صالحة ،ما إن أدخل موظفو
ً
المستوصف معلومات الطفل في الجهاز ،حتى وجــدوا شرطا
ً
على األب أن يوقع إقرارا بعراقيته ليتمكن من إدخال ابنه للعالج.
ثــار سالم :لم أوقــع أصــا على أنني عراقي ،لم أستلم بطاقتي،
ً
ابني بطاقته صالحة أصال فما عالقته بالشرط الموضوع على
تجديد بطاقتي؟ اتضح أن شرط التوقيع هذا دار بسرعة خارقة،
شهادة على كفاء ة حكومتنا اإللكترونية فقط في نكب الناس،
ً
على كل جهات الدولة وذلك على سالم وأبنائه جميعا ،حتى أن
سالم لم يستطع استخراج شهادة ميالد لصغيره ذي التسعة
أشهر والجاهزة للتسليم إال إذا رضخ للشرط ذاته ،الذي وصل
كــل "زنـقــة" إلكترونية حكومية ،بتوقيع ورقــة تقر بأنه عراقي
الجنسية.
ً
ليس هناك جهة يستطيع سالم فعليا أن يحتكم إليها ،ليس
هناك أي طريق طبيعي مدني لممارسة حياته سوى أن يقر بأنه
عراقي ولو لم يكن ،ولو لم ير العراق في حياته كلها .حياة األسرة
كلها متوقفة اآلن ،لكن هذا موضوع هامشي ،إن شاء الله يكون
الجميع مستمتعين بالمباريات الرائعة ،وتقبل الله من الجميع
حسن األعمال وأوردنا الجنة أجمعين.

دومينيك مويزي*

بريكست والهاوية
على الرغم من التقدم وااللتزامات األخيرة من أجل إحراز تقدم
في محادثات بريكست فإنه ال يوجد شيء مؤكد بالنسبة إلى
هذه العملية باستثناء أنها قد تصبح أكثر فوضوية ،في حين
تدق عقارب الساعة معلنة اقتراب نهاية فترة السنتين.
لدي صديق بريطاني ال يسافر مطلقا بدون جواز سفره األيرلندي،
أو على األقــل منذ يونيو  2016عندما صوتت المملكة المتحدة على
الخروج من االتحاد األوروبــي ،حيث كان يقول "على سبيل االحتياط،
فأنت ال تعلم مطلقا ما قد يحصل".
لقد أصبح الـجــواز األيرلندي منذ بريكست مثل بوليصة التأمين
ضد الالعقالنية ،ويمثل بالنسبة إلى صديقي على أقل تقدير إمكان
االحتفاظ بهويته األوروبية ،وهو يعتقد أنه لو ساءت األمور في لندن
فإن دبلن ستكون البديل.
إن التحوط قد أصبح النهج المفضل ألولئك الذين يسعون إلى إيجاد
معنى للطالق البريطاني من االتحاد األوروبي ،وإن االتفاقية التي تم
التوصل إليها الشهر الماضي بين مفاوضي المملكة المتحدة واالتحاد
األوروبي قد زادت من حالة القلق تلك ،فمن جهة يؤذن هذا "االختراق"
ببدء المحادثات فيما يتعلق بمفاوضات العالقات لمرحلة مــا بعد
البريكست ،مما يجعل االنفصال يبدو حتميا ،ومن جهة أخرى هناك
اعتقاد أنه ال يوجد شيء تم اعتماده بعد ،وأن الحل النهائي سيأتي
فقط بعد تسوية العديد من القضايا الشائكة.
إن الحدود الفعلية بين أيرلندا الشمالية ،التي هي جزء من المملكة
المتحدة ،وأيرلندا التي ستبقى ضمن االتحاد األوروبي ال تزال من أكثر
المشاكل تعقيدا ،وتلك القضية قد تصبح قضية القرن الحادي والعشرين
على غرار مسألة شليسفيغ –هولشتاين بين الدبلوماسيين األوروبيين
في القرن التاسع عشر ،مما يعني أنها كابوس متكرر.
لكن ال ـحــدود األيــرلـنــديــة ليست هــي الـتـحــدي الــوحـيــد ال ــذي يواجه
محادثات بريكست ،فهناك العديد من القضايا من التجارة الى السياسة
الخارجية ستكون بمثابة اختبار صعب للمفاوضات.
وم ــن ال ــواض ــح أن صــديـقــي تـتـنــازعــه مـشــاعــر األم ــل وال ـخ ــوف ،ومــن
المفارقات أن تفاؤله ينبع مــن االعتقاد بــأن تهديد الفوضى سيدفع
البريطانيين إلعادة النظر في خيارهم ،وأن تعود البراغماتية البريطانية
لتصبح هي النهج السائد ،وحتى احتمالية إجراء استفتاء ثان.
إلى جانب األمل في قوة الفوضى من أجل تعديل األمور فإن معسكر
البقاء في االتحاد األوروبي يراهن على أن مؤيدي الخروج منه سيدركون
في نهاية المطاف حماقة بريكست "غير متشدد" ،أي مع اإلبقاء على
روابــط مع االتحاد األوروب ــي ،فــأي شــيء أقــل من االنفصال الكامل عن
االتحاد سيشبه الوضع الذي وجدت فرنسا نفسها فيه بعد االنسحاب
من القيادة العسكريه للناتو سنة  ،1966وحتى ألغت فرنسا ذلك القرار
سنة  2009بقيت بطريقة أو بــأخــرى ملزمة بقيود األعـضــاء اآلخرين
للناتو ،لكنها افتقدت القدرة على إبــداء الــرأي في أي قــرارات سياسية
أو عسكرية.
اليوم يبدو أن بريطانيا تتبع المسار نفسه ،فبريكست غير متشدد لن
يخفف بالضرورة األلم االقتصادي للطالق ،لكنه من المؤكد أنه سيكون
محبطا من الناحية السياسية للمؤيدين والمعارضين على حد سواء،
وبعد أن تم الطلب من الناخبين التعبير عن رأيهم سيجد هؤالء أن أي
شيء أقل من بريكست متشدد ،أي خروج كامل من االتحاد األوروبــي،
سيكون غير شرعي ويجعل المملكة المتحدة عالقة بين خيارين.
إن ا لـجــدل المتعلق ببريكست يعكس إ ح ــدى المعضالت الرئيسة

للديمقراطية ،فما الذي يجب عمله عندما يكون هناك انقسام كبير في
البالد فيما يتعلق بمسألة مهمة للغاية وحتى وجودية؟
إن األنظمة السلطوية ال تواجه هذا المأزق أو على األقل ليس ظاهريا،
فالقيادة هي التي تقرر ،وبغض النظر عما إذا كانت السياسة طائشة
ألولئك الذين لديهم حكومات منتخبة أم ال فإن الشعوب في األنظمة غير
الليبرالية إما أن تلتزم بالسلطة أو تحشد الصفوف من أجل كسر تلك
السلطة.
أ مــا فــي بريطانيا فلقد صوتت أغلبية بسيطة لمصلحة البريكست
مما أغرق البالد في حالة االرتباك التي ستستمر بغض النظر عن نتيجة
المفاوضات مع االتحاد األوروبــي ،وفي وقت سابق من الشهر الماضي
وجــدت دراســة أجرتها مؤسسة يوغوف أن المواطنين البريطانيين ما
زالوا منقسمين فيما يتعلق ببريكست ،كما كانوا عند التصويت في العام
الماضي ،وكأن الجدل قد أصابته وبكل بساطة حالة من الجمود.
وه ــذا يـعــود جزئيا ألن اآلراء المتعلقة بالتكامل األوروب ــي مرتبطة
بالتعليم والمكانة االجتماعية والعمر والموقع الجغرافي ،وبغض النظر
عن مدى براعة المفاوضين البريطانيين ومفاوضي االتحاد األوروبــي
فإنه ال توجد تسوية قد تــؤدي إلى جسر الهوة بشكل كامل ،وعليه فإن
الهدف يجب أال يكون إيجاد الحلول األفضل بل أقلها سوءا ،وطبعا ال نزال
ال نعرف ماهية تلك الحلول ،ولكن على أقل تقدير يجب أن يشعر مؤيدو
الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي أنه قد تم احترام تصويتهم ،في
حين هناك حاجة إلقناع أنصار البقاء في االتحاد األوروبــي بأنه قد تم
تجنب األسوأ.
إلــى اآلن يبدو أن بريطانيا قد عرفت أن مطالبات االتـحــاد األوروبــي
ليست غير منطقية أو غير مقبولة ،لذلك ستدفع المملكة المتحدة مبلغا
يقدر بنحو  40مليار جنيه إسترليني ( 53مليار دوالر أميركي) من أجل
طالقها من أوروبا وفي المقابل ستمنح المملكة المتحدة عامين من أجل
تفكيك الخيوط العديدة التي تربطها بالقارة.
بالنسبة إلى أولئك الذين يضعون ثقتهم في الفوضى فإن من الصعب
رؤية كيف سيكون ذلك من العوامل المساعدة ،حيث ال يوجد حزب ألولئك
النادمين على بريكست ،بحيث يمكن أن يدفعوا باتجاه إلغائها ،كما لم
تبرز شخصية سياسية قوية يمكن أن تقود مثل هذا االئتالف ،فرئيس
الــوزراء البريطاني السابق توني بلير كان من الممكن أن ينجح في ذلك
في وقت سابق من مسيرته المهنية ،ولكن بعد قراره الكارثي لدعم حرب
العراق فإن صورته أصبحت في حالة يرثى لها.
ً
إذا على الرغم من التقدم وااللتزامات األخيرة من أجل إحراز تقدم في
محادثات بريكست فإنه ال يوجد شيء مؤكد بالنسبة إلى هذه العملية
باستثناء أنها قد تصبح أكثر فوضوية ،في حين تــدق عقارب الساعة
معلنة اقتراب نهاية فترة السنتين ،وهذه قد تنذر بأخبار سيئة لبريطانيا
وأوروبا وللديمقراطية ،ومرة أخرى كما يقول صديقي صاحب جواز السفر
األيرلندي فأنت ال تعرف ما الذي قد يحصل؟!
* مستشار أول في معهد مونتين في باريس ،ومؤلف كتاب
"الجغرافيا السياسية أو انتصار الخوف".
«بروجيكت سنديكيت »2017 ،ياالتفاق مع «الجريدة»

الجدل المتعلق ببريكست
يعكس إحدى المعضالت الرئيسة
للديمقراطية

أنشأ القادة المؤسسون مجلس التعاون الخليجي  1981في ظروف
بالغة الخطر ،ومن يطلع على كتاب عبدالله بشارة "بين الملوك والشيوخ
والسالطين" ،وهو سفر تاريخي ضخم ،وثق مخاضات والدة المجلس
ومسيرته الطويلة الحافلة بتحديات مفصلية في تاريخ الخليج ،بأسلوب
مشوق ،يدرك حجم المخاطر التي صاحبت والدة هذا الكيان الخليجي
الفريد في دنيا العرب السياسية.
ً
وحقيقة فإن هذا الكتاب يقدم للخليجيين دروســا ثمينة ،لخصها
بشارة ،وهو المحنك السياسي ،بعد عمل استمر  12عاما في المجلس،
وعشر سنوات في األمم المتحدة ،وأزعــم أنه لو أخذ بها لجنبنا البيت
الخليجي ما نحن فيه اليوم من تأزم يكاد يعصف بكيانه ،ولوال فضل من
الله تعالى ورحمة ومساع جبارة يبذلها سمو أمير الكويت ،حفظه المولى
تعالى ،لكان البيت الذي بناه اآلباء المؤسسون قد انهار.
لقد مر البيت الخليجي ،منذ نشأته ،بجملة من التحديات العاصفة،
وصمد باإلرادة القوية والعمل الجماعي المشترك ،وتمكن من العبور إلى
ما ينعم به الخليجيون من رخاء وازدهار ،وأمن واستقرار ،لكن تحديات
اليوم مختلفة ،كانت التحديات السابقة خارجية ،وتحديات اليوم داخلية
لكنها مصيرية:
 -1التحدي السياسي :األزمة الخليجية :وهي أزمة أحسن تشخيصها
المفكر الكويتي د محمد الرميحي في مقالته "مجلس التعاون الخليجي
في مواجهة أسئلة التغيير" ،السياسة الدولية أكتوبر ،2017تناول أسباب
ً
األزمة بين محلل تنظيري غير واقعي ،رآها صراعا بين "المدافعين عن
ثــورة الربيع العربي والـثــورة المضادة" ،وآخــر تبسيطي رآهــا سحابة
صيف عــابــرة! ليؤكد أنها أزمــة جذرية لها نتائج عميقة على النسيج
السياسي واالجتماعي واالقـتـصــادي الخليجي ،تقف أمامها النخبة
ً
الخليجية المستنيرة موقف القلق الممزوج باالنزعاج ،خوفا على بقاء
هذه المجتمعات واستمرارها كما هي اليوم.
ً
ً
يستقبل الخليج اليوم ،عاما جديدا :وقد مضى على األزمة نصف عام،
فهل هناك بارقة أمل في الحل في العام الجديد؟
ً
هناك من ال يرى ضوءا في األفق ،بعد إغالق السعودية للمنفذ البري
ً
ً
الوحيد لقطر ،إغالقا نهائيا ،وتصاعد الحمالت اإلعالمية ،لكن كثيرين لم
يفقدوا األمل وما زالوا يراهنون على :المساعي الجادة للكويت وبخاصة
أنها تترأس الدورة الحالية للمجلس ،ما أمكنها بذل المزيد من الجهود
إليجاد أرضية مشتركة ،تجمع الفرقاء في فعاليات ،تسهم في التقارب
والـتــآلــف ،تجلت فــي استضافة القمة الخليجية الـ ــ 38والخليجي ،23
وتستضيف مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية  8يناير ،جهود جبارة
ً
ومقدرة للكويت خالل شهر واحد ،مما يمنح أمال في حل أو مخرج.
 -2التحدي التعليمي :قوة الغد لن تكون بعدد السكان أو مساحة األرض
أو األرصدة المالية أو حجم الجيوش ،إنما بالتمكن من امتالك القدرات
العلمية والتكنولوجية ،وامتالك هذه القدرات ال يكون إال بالتقدم العلمي
والمعرفي ،وهو المفتاح لمواجهة التحديات المقبلة ،وال يمكن تملك هذا
المفتاح ،إال بنظام تعليمي متطور ،النظام التعليمي الخليجي ،وبالرغم
ً
من كل الجهود والتجارب التطويرية ،ما زال دون المأمول ،حقق إنجازا
ً
ً
ً
ً
ً
كميا ،ولم يحقق تقدما علميا أو اقتصاديا أو أمنيا ،وال توجد قاعدة علمية
تكنولوجية خليجية حتى اآلن ،وما زلنا نعتمد على الخارج في طعامنا
ً
وسلعنا ودوائنا وسالحنا ،وطبقا للدكتور الرميحي لم نحقق "القفزة
النوعية" التي حققتها بلدان :سنغافورة وماليزيا وفيتنام ،ألن السياق
االجتماعي السياسي الثقافي الخليجي لم يسمح بتلك القفزة.
 -3التحدي االقتصادي :اعتماد الخليجيين على النفط كمصدر أحادي
ً
للدخل ،تجاوز السبعين عاما ،وفي ظل تراجع اإليــرادات ،ينبغي القيام
ً
بمراجعات للسياسات االقتصادية ،وطبقا للخبير االقتصادي الكويتي
عامر التميمي ،في مقالته القيمة "اقتصادات الخليج وتحديات النفط"
(مجلة العربي ،ديسمبر) ،على بلدان الخليج خلق فرص حقيقية للتنمية
المستدامة ،بتنويع القاعدة االقتصادية ،ودفع األنشطة االقتصادية غير
النفطية لموازنة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي.
أخيرا :مهما اشتدت األزمة ،يعلمنا التاريخ أنه ما استعصى على قوم
نزاع إذا خلصت النيات ،وصدقت العزائم ،ال مشكلة بغير حل ،وال أزمة دون
مخرج ،لكن ذلك مرهون بتفعيل الطاقات الخليجية :منظمات المجتمع
المدني والنخب السياسية واإلعالمية والثقافية ،لنحافظ على البيت
الخليجي ،ولنسع إلى تحجيم الخالفات ،وتهدئة الحمالت اإلعالمية،
ولنتمسك باألمل ،من يدري؟ قد يفرجها المولى تعالى بلحظة! فما بين
غمضة عين وانتباهتها ،يغير الله تعالى من حال إلى حال.
* كاتب قطري
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15
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 24.2ألف حساب جديد في البورصة خالل 2017
بقوة ...والصناديق أحيت حراك البورصة العام الماضي
جديد
من
للسوق
األفراد
عودة
•
ً
• توقعات أن تشهد  2018نشاطا غير اعتيادي بسبب السيولة المرتقبة بعد ترقية البورصة
محمد اإلتربي

الحسابات النشيطة
ترتفع  ٪١٤.٢العام
الماضي

 2017تختتم على
 381ألف حساب
ً
مقارنة بـ  372.4ألفا
لعام 2016

عادت العوامل الخضراء للظهور
في سوق الكويت لألوراق المالية،
مــن خــال عــدة مــؤشــرات يمكن أن
تعطي جرعة من التفاؤل ،مع تحقق
إنجاز ترقية البورصة إلى مصاف
األســواق الناشئة ،األمــر الــذي كان
له انعكاس على العودة التدريجية
للمستمثرين ،ال سيما الذين كانوا
هجروا التعامل في البورصة.
وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز مـ ــؤشـ ــرات الـ ـع ــودة
للسوق ،ارتـفــاع أع ــداد الحسابات
النشطة فــي الـبــورصــة بنسبة 14
في المئة فقط ،خالل العام الماضي
 ،2017وفقا لــأرقــام النهائية عن
دي ـس ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي ،إذ ارت ـف ـعــت
الحسابات النشطة من  15.603ألف
ح ـســاب ،كـمــا فــي ديـسـمـبــر ،2016
ً
إلى نحو  17.821ألفا ،بواقع 2218
ح ـس ــاب ــا ن ـش ـطــا جـ ــديـ ــدا ،ك ـم ــا فــي
ديسمبر .2017
وتجدر اإلشــارة الى ان اجمالي
ع ــدد ال ـح ـســابــات ،ك ـمــا ف ــي نـهــايــة
ديسمبر  ،2017بلغ  381.074ألف
ح ـســاب ب ــزي ــادة نـسـبـتـهــا  6.7في
المئة عن ديسمبر  ،2016وبزيادة
كميتها  24.209الف حساب.
وبالرغم من نمو عدد الحسابات
فـ ــي  ،2017إال ا ن ـ ــه ك ــا ن ــت ه ـنــاك
 363.253ألــف حساب غير نشطة،
أي تمثل  95.3في المئة من اجمالي
ال ـح ـســابــات ال ـقــائ ـمــة ،وم ـع ـلــوم ان
الـ ـحـ ـس ــاب ــات غ ـي ــر ال ـن ـش ـط ــة ال ـتــي
يـمــر عليها اك ـثــر مــن  6اش ـهــر من
دون ت ـن ـف ـي ــذ أي صـ ـفـ ـق ــة .و عـ ــزت
م ـص ــادر بــورصــويــة خ ـمــول كثير
مــن الـحـســابــات إل ــى أن غالبيتها
انـخـفـضــت عـلـيــه اس ـع ــار األس ـهــم،

وفـضــل الكثير االنـتـظــار والتريث
ل ـح ـيــن ت ـعــديــل الـ ـس ــوق أوض ــاع ــه،
خصوصا أن اسعار األسهم اساسا
منخفضة وشريحة كبيرة تتداول
بــأقــل مــن الـقـيـمــة األس ـي ــة ،وأخ ــرى
اقل من القيمة الدفترية ،وبالتالي
خارطة األسعار متفاوتة ومتباينة
وك ـث ـي ــر م ــن الـ ـش ــرك ــات ال تـعـكــس
أوضاعها الحقيقية.
واألمر نفسه في عام  2016حيث
كــانــت الـحـســابــات الـخــامـلــة وغير
النشطة تبلغ  356.865ألف حساب
تمثل  95.8فــي المئة مــن اجمالي
الحسابات البالغة  372.468الف
حساب.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ت ـت ــوق ــع م ـص ــادر
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ان ي ــرت ـف ــع مـنـســوب
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـن ـش ـط ــة فـ ــي ال ـع ــام
ال ـحــالــي وال ـ ــذي يـتــوقــع ان يشهد
ج ـم ـل ــة مـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ايـ ـج ــابـ ـي ــة مــن
ابــرزهــا تــراجـعــات عجز الميزانية
وارتـفــاعــات اسـعــار النفط ،اضافة
ال ــى ال ـحــديــث ع ــن م ـشــاريــع كـبــرى
يتم التحضير لها مع قدوم وجوه
جديدة للحكومة.
أي ـض ــا م ـل ــف ت ــرق ـي ــة ال ـب ــورص ــة
واألم ـ ـ ــوال ال ـتــي ي ـتــم ال ـحــديــث عن
تـخـصـيـصـهــا ل ـس ــوق ال ـكــويــت مع
حلول سبتمبر المقبل يرتقب ان
تـكــون لها تــأثـيــرات ايجابية على
س ـيــولــة ون ـش ــاط ال ـس ــوق عـمــومــا،
أضــف إلــى ما سبق أن الصناديق
االستثمارية اسـتـعــادت جــزء ا من
حـيــويـتـهــا ،ك ـمــا اس ـت ـع ــادت الـثـقــة
ايـ ـض ــا ب ــدل ـي ــل عـ ـ ــودة ال ـص ـنــاديــق
ل ـل ـتــرويــج لــوحــدات ـهــا واسـتـجــابــة
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن مـعـهــا

تنسيق بين وزارة التجارة» والبنك
المركزي حول «بتكوين»
الوزارة تراقب إعالنات الشركات المحلية عن العملة
•

جراح الناصر

كشف مصدر لـ"الجريدة" ،أن هناك تنسيقا بين
وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي ،لدراسة
تداعيات التداول في سوق العمالت اإللكترونية
بـ"بتكوين" ،حيث بحثت الجهتان السوق بشكل
م ـس ـت ـف ـيــض ،التـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرار ،ف ــي ظ ــل ال ـت ـط ــورات
المتسارعة بـســوق العمالت االفـتــراضـيــة بشكل
عام ،و"بتكوين" بشكل خاص.
ونـ ــوه ال ـم ـصــدر ب ــأن الـتـنـسـيــق يــأتــي تمهيدا
إلع ــداد دراس ــة حــول ســوق العملة اإللكترونية،
الذي انتشر بشكل موسع ،مؤكدا أنها تشكل أمرا
مهما فــي الــوقــت الـحــالــي ،لـتـنــاول ســوق العملة
اإللكتروني ،وأساليب التعامل معها ،والمخاطر
المصاحبة.
وفــي ســؤال حــول تجريم التعامل بـ"بتكوين"،
أفاد المصدر بأن ذلك ما زال قيد الدراسة إلى اآلن.
وأفاد بأن "التجارة" تسعى إلى إعداد وبلورة
تصور كامل للسوق ،مبينا أن العملة غير معترف
بها رسميا ،وليس لها أي غطاء قانوني ،فكيف

يـتــم ال ـت ــداول بـهــا دون حـمــايــة للمتعاملين من
الخسائر التي تلحق بهم؟!
مــن جــانــب آخ ــر ،قــال مـصــدر مـســؤول إن ال ــوزارة
ت ــراق ــب إع ــان ــات ال ـش ــرك ــات ال ـم ـح ـل ـيــة ع ــن تــرويــج
التعامل بالعملة عــن كثب ،السيما أن العديد من
الشركات قامت بنشر إعالناتها عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،لفتح حسابات تداول مقابل عموالت،
إضافة إلى شركات أخرى تستعد العتمادها بشكل
رسمي في تعامالتها.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ـ ـقـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـت ـع ـم ـيــم
مخاطرها المصاحبة لتلك الشركات ،لعدم وجود
غـطــاء مـصــرفــي وقــانــونــي لـهــا للتعامل بالعمالت
االفتراضية ،كبتكوين والريبل والعمالت الجديدة
األخــرى ،إضافة إلى عدم االعتراف بها في البنوك
الرسمية والمركزية ،إلى جانب عدم وجود جهات
رسمية تحدد سعرها ،وتفتقد األمــور التنظيمية
والتشريعية للمحافظة على حقوق المتعاملين،
ً
وأخ ـي ــرا الـتـخــوف مــن دخــولـهــا فــي عـمـلـيــات شــراء
غير قانونية ،أو بعمليات لشراء مواد غير مسموح
بتداولها.

وعـ ــودة الـطـلــب عليها مــن جــديــد،
اضافة الى تنافسيتها في تحقيق
ً
األرباح ،مما سيشكل توازنا كبيرا
في قوى السوق.
تجدر اإلشــارة الى ان حسابات
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن هـ ـ ـ ــي األك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر ف ــي

الـ ـتـ ـع ــام ــات ،وحـ ـس ــب اح ـصــائ ـيــة
ديسمبر  2017فإن عدد حسابات
المواطنين النشطة بلغت 16.685
أل ــف حـســاب مــن اجـمــالــي 17.821
الـفــا مما يعني ان  93.6فــي المئة
من الحسابات النشطة من نصيب

المواطنين ،حسب نهاية ديسمبر
.2017
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،بـلـغــت ذروة
ال ـح ـس ــاب ــات ال ـن ـش ـطــة ف ــي ال ـســوق
خالل  2017في ابريل ،حيث بلغت
 20.202ألــف ح ـســاب ،تــاه مــارس

من نفس العام أيضا بواقع 19.652
ألف حساب.
ي ـ ــذك ـ ــر أن ص ـ ــاف ـ ــي تـ ـع ــام ــات
المواطنين في ديسمبر  2017بلغت
 92.714مــايـيــن دي ـن ــار ،فــي حين
بلغت صافي تعامالت الصناديق

 34م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وال ـمــؤس ـســات
والـ ـش ــرك ــات  34.3م ـل ـيــون دي ـن ــار،
واألف ـ ـ ـ ــراد  15م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار .أم ــا
م ـح ــاف ــظ الـ ـعـ ـم ــاء؛ ف ـب ـل ـغــت 76.5
مليون دينار.

«نزع الملكية» 47.22 :مليون البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع

دينار قيمة معامالت 2017

أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة الكويتية أن إجمالي
قيمة المعامالت التي أنجزتها خالل عام  2017بلغت  47.22مليون
دينار (نحو  156.6مليون دوالر).
وق ــال ــت اإلدارة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،إن ـه ــا أصـ ـ ــدرت تـقــريــرهــا
االحصائي عن العام الماضي ،الذي يشتمل على إنجازاتها خالل
تـلــك الـفـتــرة ،إضــافــة إل ــى أع ـمــال واجـتـمــاعــات لـجــان ن ــزع الملكية
والتثمين الرسمية واالعتراضات.
وأضــافــت أن التقرير تضمن كــل البيانات اإلحصائية لجميع
اإلدارات والمراقبات التابعة الدارتـهــا ،والبيان المالي لميزانية
االستمالكات لكل المعامالت ،مبينة أن لجنة نزع الملكية عقدت
اجتماعا واحدا خالل  ،2017حيث تم نزع ملكية عقار بمنطقة السرة
ووحدة سكنية بمجمع الصوابر.
وأوضحت أن لجنة التثمين عقدت خالل العام المنصرم ستة
اجتماعات لست معامالت ،بينما عقدت لجنة االعتراضات ستة
اجتماعات نظرت خاللها  10معامالت.
وأفادت بأن عدد شهادات لمن يهمه األمر التي تم استخراجها
بناء على طلب الجهات الحكومية خالل  2017بلغ  19132شهادة،
في حين بلغ إجمالي المعامالت ال ــواردة والـصــادرة خــال العام
ذاته  34564معاملة.
وتهدف االدارة إلى نزع ملكية العقارات واألراضي واالستيالء
عـلـيـهــا مــؤق ـتــا لـلـمـنـفـعــة ال ـع ــام ــة ،ب ـنــاء ع ـلــى قـ ـ ــرارات ص ـ ــادرة من
مجلس الوزراء والمجلس البلدي ،وتحديد المخصصات المالية
للتعويضات المقررة.

أنهت بورصة الكويت تعامالتها ،أمس ،على
ارتفاع مؤشرها السعري  50.81نقطة ،ليصل
إلى مستوى  6504.9نقاط ،بنسبة صعود بلغت
 0.79في المئة.
في المقابل ،ارتفع المؤشر الوزني ،ليكسب
 2.3ن ـق ـطــة ،ل ـي ـصــل إ ل ــى  411.3ن ـق ـطــة ،بـنـسـبــة
ارتفاع بلغت  0.56في المئة ،كما ارتفع مؤشر
" ك ــو ي ــت  ،"15ب ــوا ق ــع  7.26نـ ـق ــاط ،ل ـي ـصــل إ ل ــى
 944.12نـقـطــة ،بنسبة ار تـفــاع بـلـغــت  0.77في
المئة.
و شـهــدت جلسة أ مــس تــداول  131.13مليون
سهم ،تمت عبر  4276صفقة نقدية ،بقيمة 17.4
مليون دينار ( 57.7مليون دوالر).
واس ـت ـه ــدف ــت ال ـض ـغ ــوط ال ـب ـي ـع ـيــة وع ـمـل ـيــات
ج ـن ــي األربـ ـ ـ ــاح أسـ ـه ــم ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ــرك ــات،
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا" :عـ ـم ــار" و"خ ـل ـي ــج ت" و"ابـ ـي ــار"
و"اسمنت" و"المدن" ،في حين شهدت الجلسة
ارتـفــاع أسـهــم  74شــركــة ،وانـخـفــاض أسـهــم 37
شركة ،في حين كانت هناك  15شركة ثابتة ،من
إجمالي  126شركة تمت المتاجرة بها.
واس ـت ـح ــوذت حــركــة م ـكــونــات مــؤشــر أسـهــم
" كــو يــت  "15عـلــى  15.5مـلـيــون سـهــم تـمــت عبر
 980صـفـقــة ن ـقــد يــة ،بـقـيـمــة  9.9مــا يـيــن د يـنــار
( 32.6مليون دوالر).
وحسب ر صــد لقناة "العربية" مــع مجموعة
من البنوك ،فإن النتائج ستكون جيدة وأعلى

ً
من السنة الماضية لمعظم البنوك ،نظرا إلى
ً
انخفاض المخصصات المحددة ،وأيضا بفضل
ق ـي ــام ب ـعــض ال ـب ـنــوك بــإت ـمــام تـسـيـيــل ع ــدد مــن
األصول المرهونة العالقة منذ األزمة المالية،
و كــان آ خــر هــا بنك الخليج ا لــذي أ عـلــن عــن بيع
أصل بقيمة  50مليون دينار.
ً
كما أن بنوكا أخرى مثل بنك الكويت الوطني
وبنك الخليج وبنك األهلي المتحد وبنك األهلي
الكويتي وبنك برقان استفادت من تنفيذ صفقة
بيع أسهم مرهونة لمجموعة الخرافي بنسبة
 67فــي الـمـئــة فــي شــركــة أمــريـكــانــا بــدايــة الـعــام
الماضي مقابل  2.3مليار دوالر لكونسورتيوم
سعودي-إماراتي.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،اس ـت ـف ــاد ب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني وبنوك أخرى من إتمام صفقة ضخمة
أخرى في العام الماضي تمثلت في بيع أسهم
م ــر ه ــو ن ــة ن ـس ـب ـت ـهــا  12فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة ل ـم ـج ـمــو عــة
ا ل ـخــرا فــي فــي شــر كــة اال ت ـص ــاالت المتنقلة ز يــن
لمجموعة "عمانتل" مقابل  1.35مليار دوالر.
وكـ ـ ــان ص ــاف ــي األربـ ـ ـ ــاح ال ـم ـج ـم ـع ــة ل ـل ـق ـطــاع
المصرفي خــال األشهر ا ل ـ  9األو لــى من 2017
ً
شهد نموا بنسبة  %7.3لتصل إلى  595مليون
د يـنــار ،مقابل  554مليون د يـنــار خــال الفترة
نفسها من العام الماضي.

أخبار الشركات
استقالة مجلس إدارة «إنوفست»
أفادت شركة "إنوفست" القابضة بتقديم كل من عبدالله الحميدي،
شــاش الـحـجــرف ،أيـمــن شـيــت ،فهد العبدالجليل استقاالتهم من
ً
مجلس إدارة الشركة اعتبارا من تاريخ  14ديسمبر  ،2017وستتم
الــدعــوة لعقد الجمعية العمومية النتخاب مجلس إدارة في وقت
الحق بعد الحصول على الموافقات الالزمة.

اكتتاب «يوباك» بين  24يناير و 7فبراير المقبل
قـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
الـمـتـحــدة ب ـشــأن مــواف ـقــة هيئة
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى نـ ـش ــرة
األكـ ـتـ ـت ــاب الـ ـع ــام لـ ــزيـ ــادة رأس
الـمــال والـمــدفــوع بقيمة اسمية
ق ـ ــدره ـ ــا  3.17م ــايـ ـي ــن ديـ ـن ــار
م ـق ـس ـم ــة عـ ـل ــى  31.75م ـل ـيــون
سهم عادي ،بقيمة إجمالية مع
عالوة اإلصدار قدرها  20مليون

د ي ـن ــار تـخـصــص للمساهمين
في سجالت الشركة في تاريخ
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق وفـ ـ ــق ال ـض ــواب ــط
ً
المدرجة بنشرة االكتتاب ،علما
أن فـتــرة األكـتـتــاب ستمتد بين
 24يناير إلى  7فبراير المقبل.

«سند» :زيادة رأس المال بـ  15مليون دينار
وافــق مجلس إدارة شركة سند القابضة على زيــادة رأس المال
بقيمة  15مليون دينار عن طريق اكتتاب خاص بمساهمي الشركة.
وأوضحت الشركة ،أن مجلس اإلدارة اجتمع يوم الخميس الماضي
 4يناير  ،2018ووافق على زيادة رأس المال من  43.73مليون دينار
إلى .58.73

ً
تابعة لـ«االمتياز» توقع عقدا بـ 5.7ماليين دينار
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة م ـج ـم ــوع ــة
االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة عــن
ق ـي ــام ش ــرك ــة الـ ـ ــدار لـلـهـنــدســة
واإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ات ،الـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة
ل ـل ـم ـج ـمــو عــة ب ـن ـس ـبــة ،%87.5
بتوقيع عقد قيمته  5.7ماليين
ً
دينار ،ولمدة  18شهرا ،إلنشاء
وإنجاز وصيانة مبنى مواقف
م ـت ـع ــددة الـ ـط ــواب ــق بـمـعـسـكــر
الـتـحــريــر ،والـتــابـعــة لـلــرئــاســة
العامة للحرس الوطني.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت "االم ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاز" أن
ُ
مــن الـمـتــوقــع أن تـحـقــق "ال ــدار
للهندسة" هامش ربح بنسبة

موافقة لـ«الجبس» على االنسحاب من البورصة
 3إ لـ ــى  5ف ــي ا ل ـم ـئــة م ــن قـيـمــة
العقد ،موضحة أن هذا النسبة
تقديرية وغير ثابتة.
وأ شــارت المجموعة إلى أن
ُ
حصتها من األر بــاح تحتسب
ً
من صافي الربح وفقا لنسبة
اإلنجاز ُ
المقدر.
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل،
و قـعــت شــر كــة ا ل ــدار للهندسة
واالن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ات أوام ـ ـ ــر ت ـغ ـيــريــة
ب ـق ـي ـم ــة  1.31مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
لعقد الباطن رقم 100312503
م ــع ت ـح ــال ــف ش ــرك ــة تـكـنـيــاس
روينيداس اسبانيا وشرالكة

سـيـنــوبـيــك الـصـيـنـيــة وشــركــة
هـ ـ ــا نـ ـ ــو  -ك ـ ـ ــور ي ـ ـ ــا ا لـ ـجـ ـن ــو ي ــة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ب ـ ـ ــإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء مـ ـبـ ـن ــى
التشغيل وا لـصـيــا نــة للحزمة
ر ق ـ ـ ــم  1ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ا لـ ـمـ ـصـ ـف ــاة
ا ل ـجــد يــدة ،ا ل ــذي كــا نــت قيمته
ق ـب ــل األو م ـ ـ ــر ا ل ـت ـغ ـي ــر ي ــة 4.46
ماليين دينار.
و مـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـت ــو ق ــع أن ت ـح ـقــق
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ل ـ ـل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة
واإلنشاء ات نسبة هامش ربح
م ــن  5-3ف ــي ا ل ـم ـئ ــة م ــن قـيـمــة
العقد.

«الخليج» 5.3 :ماليين دينار مخصصة النخفاض قيمة عقار
قال بنك "الخليج" ،إن مجمع "ذي كيوب" الكائن بمنطقة
ً
السالمية والذي أعلن البنك عن بيعه أخيرا بقيمة  50مليون
دينار ،سبق شــراؤه في  2يونيو  2016بقيمة  55.3مليون
دينار.
وأو ضــح البنك ،أ نــه سبق وأ خــذ مخصصات بمقدار 5.3
ماليين دينار وهي كافية لتغطية االنخفاض المحتمل في
ً
القيمة وفقا للثابت في البيانات المالية للبنك لعام 2016
تحت بند "انخفاض قيمة األصول األخرى".

وأ ض ــاف أ ن ــه بـعــد ا لـقـيــام بـبـيــع المجمع
ً
بمبلغ  50مـلـيــون د ي ـنــار ف ــإن ا لـمـبـلــغ ال يختلف كـثـيــرا عن
تقييم العقار كما هو ثابت في دفاتر البنك بعد احتساب
ُ
المخصصات ،بالتالي ال يوجد أ ثــر مالي جوهري نتيجة
لذلك.

ذكرت الشركة الكويتية لصناعة
وتـجــارة الجبس ،أن هيئة أســواق
المال وافقت بتاريخ  20ديسمبر
 2017على طلب الشركة باالنسحاب
االخ ـت ـي ــاري م ــن ب ــورص ــة الـكــويــت

ً
(السوق الموازي) ،علما أن األسهم
القابلة للتداول تشكل نسبة قدرها
 75.21في المئة من إجمالي األسهم
المدرجة في بورصة الكويت.

«كفيك» :استقالة رئيس إدارة المخاطر
وافقت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار على االستقالة المقدمة
مــن تايمونا ســونــدرام رئيس القطاع التنفيذي إلدارة المخاطر في
الشركة على أن يكون آخر عمل له هو يوم األحد الموافق .2017/12/31

ً
ً
ً
الغانم رئيسا تنفيذيا مؤقتا لـ«األمان»

كلفت شركة األمان لالستثمار
يوسف إبراهيم الغانم ،أحد كبار
ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن ب ــال ـش ــرك ــة ،ال ـق ـيــام
بــأع ـمــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لها
ً
اعتبارا من  1يناير الجاري ،وذلك

ل ـح ـيــن ت ـع ـي ـيــن رئـ ـي ــس تـنـفـيــذي
جديد ،وذلــك بعد قبول استقالة
الرئيس التنفيذي السابق للشركة
وفاء محمد بدوي ،وكان آخر يوم
عمل لها في  31ديسمبر .2017

ً
«أسمنت الخليج» :حسنين بدال من البركي

كشفت شركة أسمنت الخليج عن تعيين محمد أحمد حسن حسنين
ً
مديرا إلدارة الرقابة الداخلية للشركة.
وأشارت الشركة أن محمد مصطفى البركي استقال من منصبه كمدير
ً
إلدارة الرقابة الداخلية للشركة؛ وذلك اعتبارا من يوم االثنين  1يناير .2018
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«كامكو» و«الخليج» و«الوطني لالستثمار» مديرون ووكالء لسندات «كيبكو»
● صرخوه :نتطلع إلى تحقيق الكثير من النجاحات في طرح أدوات الدين بما يعزز االقتصاد المحلي
● الدويسان :خطوة مهمة نحو تعزيز أسواق المال في الكويت ونطمح إلى المزيد من اإلصدارات
● الحمد :صفقة تاريخية فارقة من شأنها تسيير الطريق لإلصدارات القادمة من الشركات الكويتية
ً
حقق ًإصدار «كيبكو» إقباال
إيجابيا من المؤسسات
الحكومية والمالية ،ومن األفراد
ذوي المالءة المالية العالية،
إذ تجاوزت طلبات االكتتاب
قيمة السندات المطروحة
بنسبة  145في المئة من قيمة
السندات المطروحة ،وذلك
االئتماني
يعكس قوة التصنيف ً
لـ«كيبكو» ،باعتبارها مصدرا
مرغوبا ً
فيه من المستثمرين.

أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ــامـ ـ ـك ـ ــو
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وب ـ ـنـ ــك ال ـخ ـل ـي ــج،
وشـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـن ــي ل ــاس ـت ـث ـم ــار،
دورهم كمديري إصدار مشتركين
ووكالء اكتتاب في إصدار سلسلة
سـنــدات ديــن مــزدوجــة لمصلحة
شركة مشاريع الكويت (القابضة)
«كيبكو» بقيمة  100مليون دينار
ُ
تستحق في ديسمبر .2024
وك ـش ــف م ــدي ــرو اإلصـ ـ ـ ــدار فــي
ب ـيــان مـشـتــرك ل ـهــم ،أن الـسـنــدات
المصدرة ،من «كيبكو» ،الحاصلة
ع ـلــى تـصـنـيــف ائ ـت ـمــانــي بــدرجــة
 BBBمـ ـ ــن و كـ ـ ــا لـ ـ ــة ا ل ـت ـص ـن ـي ــفالـعــالـمـيــة س ـت ــان ــدارد آن ــد ب ــورز،
تعد الوحيدة المقومة بالدينار
الكويتي في عام  ،2017كما تعد
األولى من نوعها بفترة استحقاق
 7سنوات.
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن اإلص ـ ــدار
ح ـ ـ ـقـ ـ ــق إق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاال إي ـ ـ ـجـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــا م ــن
المؤسسات الحكومية والمالية
وم ـ ـ ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ذوي ال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ة
المالية الـعــالـيــة ،حيث تـجــاوزت

طلبات االكـتـتــاب قيمة السندات
المطروحة بنسبة  145في المئة
من قيمة السندات المطروحة ،ما
يعكس قوة التصنيف االئتماني
ل ــ«ك ـي ـب ـكــو» ،بــاع ـت ـبــارهــا م ـصــدرا
مرغوبا من المستثمرين.
وأشار إلى أن هذا اإلصدار يعد
ً
واحـ ـ ــدا م ــن ك ـبــريــات اإلصـ ـ ــدارات
ال ـت ــي ش ـه ــده ــا الـ ـس ــوق الـمـحـلــي
واإلقليمي.
وأضاف« :ال يقتصر هذا الطرح
ع ـل ــى ك ــون ــه اإلص ـ ـ ـ ــدار األول مــن
نوعه ،والوحيد المقوم بالدينار
فــي عــام  ،2017بــل إنــه يعد أكبر
إصدار لسندات دين من مؤسسة
استثمارية».
وبهذه المناسبة ،أكد الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي «ك ــام ـك ــو» فيصل
ص ـ ـ ــرخ ـ ـ ــوه ،أن «هـ ـ ـ ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ـ ــدار
يأتي استكماال للنجاحات التي
حققتها الشركة في إدارة مختلف
إصــدارات أدوات الدين للشركات
والبنوك خالل السنوات الماضية،
األمــر الــذي يؤكد دورنــا الريادي

فــي دع ــم ه ــذا الـقـطــاع المتنامي،
وفــي تنشيط أس ــواق الــديــن ،عبر
طــرح األدوات المالية المتنوعة
التي ينعكس تأثيرها إيجابا على
االقتصاد الكويتي».
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع« :أتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم ب ــالـ ـشـ ـك ــر
لفريق عمل قـطــاع االسـتـثـمــارات
المصرفية في (كامكو) وشركائنا،
على دورهم في إتمام العديد من
الـصـفـقــات الـنــاجـحــة ،مستندين
إل ــى خـبــرتـهــم الـمـمـتــدة لتحقيق
أفضل النتائج الممكنة لعمالئنا،
ونتطلع للمزيد من النجاحات في
المستقبل القريب».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة للشركات
لــدى «الخليج» أحمد الدويسان:
«الـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـف ـع ــال ــة ف ــي ف ــرص
االستثمار تدعم القطاع الخاص،
وتـعــزز نمو االقـتـصــاد الكويتي،
ً
وتمثل أمــرا بالغ األهمية للبنك.
وبـصـفـتـنــا ال ـمــديــر ال ـم ـشــارك في
إص ــدار سـنــدات (كيبكو) بمقدار
 100مليون دينار ،فإنه يسرنا أن

نحقق أ فـضــل ا لـنـتــا ئــج لعميلنا،
ون ـع ـت ـبــرهــا خ ـط ــوة م ـه ـمــة نـحــو
تعزيز أســواق المال في الكويت.
ويـتـطـلــع (الـخـلـيــج) إل ــى المضي
ً
قدما في مواصلة هيكلة وإدارة
إصدارات السندات الجديدة».
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي فـ ـ ـ ـ ــي «ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» فـ ـيـ ـص ــل الـ ـحـ ـم ــد:
«ن ـ ـف ـ ـت ـ ـخـ ــر ب ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــر جـ ـه ــودن ــا
االستشارية مع مجموعة كيبكو،
إلن ـجــاز ه ــذا ال ـط ــرح ،ال ــذي يمثل
صفقة تاريخية فارقة من شأنها
ت ـس ـي ـي ــر ال ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـ ــإصـ ـ ــدارات
القادمة من الشركات الكويتية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ت ـ ـح ـ ـق ـ ــق ن ـ ـجـ ــاح
هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة ،م ــن خـ ــال الــدعــم
ال ـم ـتــواصــل الـ ــذي ق ــدم م ــن هيئة
أسواق المال وفريقنا من الخبراء
ال ــذي ــن ي ـس ـع ــون ب ــاس ـت ـم ــرار إل ــى
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز م ـت ـط ـل ـب ــات
العمالء ،إضافة إلى تعزيز سوق
الــديــن الـمـحـلــي .أشـكــر (مـشــاريــع
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة) ،ل ـم ـن ـح ـنــا

سـجـلــت ال ـع ـم ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـمـشـفــرة
مـكــاســب كـبـيــرة خ ــال الـيــومـيــن الـمــاضـيـيــن،
مدفوعة بمعلومات غير مؤكدة حول اعتزام
شــركــة «ويـسـتــرن يــونـيــون» اعـتـمــاد التعامل
بها ،وهو ما أعطى دفعة تفاؤل جديدة لهذه
العمالت الجديدة ،وأعطى انطباعا لدى كثير
من المستثمرين بأنها ستهيمن على أسواق
الصرف العالمية قريبا.
وتعتبر «ويسترن يونيون» األكبر في سوق
تـحــويــل األمـ ــوال عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم ،وهــي
شركة أميركية ولها عشرات آالف الفروع التي
تنتشر فــي مختلف أنـحــاء الـعــالــم ،أمــا إدارة
الشركة فتقع في والية «كوالرادو» األميركية،
وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة
«ناسداك» في نيويورك.
وسـ ـجـ ـل ــت الـ ـعـ ـم ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـش ـف ــرة
ارتفاعات كبيرة خالل اليومين الماضيين ،إال
أن أقوى المكاسب كان من نصيب عملة «ريبل»
التي تحتل المركز الثاني بعد «بتكوين» من
حيث القيمة السوقية اال جـمــا لـيــة المتداولة
لها في السوق ،وارتفعت « »Rippleبأكثر من
 20في المئة خالل اليومين الماضيين ،ليتم
تداولها عند مستويات قريبة من  3دوالرات
للوحدة الواحدة.

ه ــذه الـفــرصــة ال ــواع ــدة ،ونتطلع
إل ــى ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ث ـقــة عمالئنا
والمستثمرين».
جــديــر بــالــذكــر ،أنــه تــم تسعير
س ـل ـس ـل ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات الـ ـم ــزدوج ــة
بأسلوب تنافسي ،حيث يتألف
اإلصدار من شريحتين من الفوائد
التي تسدد بشكل أقساط نصف
سنوية ،ويتمثل ذلك في السندات
ذات الفائدة الثابتة ،حيث يكون

معدل الفائدة  5.25في المئة ،تدفع
ً
نصف سنويا على أقساط ،وكذلك
السندات ذات الفائدة المتغيرة،
حيث يكون معدل الفائدة معادال
لـسـعــر الـخـصــم الـمـعـلــن م ــن بنك
الكويت المركزي ،إضافة إلى 2.25
ً
في المئة تدفع نصف سنويا على
أقساط ،وال تتجاوز  1.00في المئة
فوق معدل الفائدة للسندات ذات
الفائدة الثابتة.

وأعــرب المديرون المشتركون
عن امتنانهم لهيئة أسواق المال،
وش ــرك ــة ك ـي ـب ـكــو ،ع ـل ــى دعـمـهـمــا
وال ـتــزام ـه ـمــا بــالـعـمــل الـجـمــاعــي
الـ ـمـ ـثـ ـم ــر ،ب ـ ـهـ ــدف تـ ـع ــزي ــز ع ـمــل
ال ـمــؤس ـســات ال ـمــال ـيــة ،وأش ـ ــادوا
بالدور المتواصل للمستثمرين،
بــاعـتـبــارهــم ال ـقــوة الــداف ـعــة التي
أثـ ـ ـم ـ ــرت ت ـك ـل ـي ــل ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة
بالنجاح.

«مونيرو» عملة تزداد شعبيتها
بتعامالت غير قانونية

«ويسترن يونيون» تقفز
بالعمالت الرقمية
ً
وارت ـف ـع ــت «ب ـت ـكــويــن» أي ـض ــا ف ــي تـ ــداوالت
الجمعة والسبت لتعاود اخـتــراق حاجز 17
أل ــف دوالر ،ب ـعــد أن ك ــان ــت تـ ـت ــراوح ب ـيــن 13
و 14ألـفــا قبل يــوم الجمعة ،حسبما رصــدت
«العربية.نت».
أم ــا سـهــم «ويـسـتــرن يــونـيــون» فــارتـفــع في
بــورصــة «نــاســداك» األميركية هــو اآلخــر على
الفور متأثرا باألنباء عن اعتزام الشركة تبني
العملة الرقمية المشفرة «ريبل» ،واستخدامها
في عمليات تحويل األموال عبر العالم ،حيث
أغلق سهم «ويسترن يونيون» الجمعة مرتفعا
بنسبة تزيد على  5في المئة.
وجاءت هذه المعلومات ،التي أحدثت هذه
الضجة في األسواق ،عبر تقرير لموقع «ريبل
نيوز» المتخصص في أخبار العملة الرقمية
«ري ـ ـبـ ــل» ،ح ـيــث قـ ــال إن «وي ـس ـت ــرن يــون ـيــون»
ستبدأ استخدام هذه العملة المشفرة وهذه
الـتـكـنــولــوجـيــا فــي عـمـلـيــات تـحــويــل األم ــوال
الفورية بين عمالئها عبر العالم.
كما أن اإلش ــارة األوضــح حــول صحة هذه
المعلومات جــاء ت في تغريدة عبر الحساب
الرسمي لعملة «ريـبــل» على «تــويـتــر» ،وجــاء
فيها «ان ثــاث شــركــات مــن بين أكـبــر خمس
شــركــات لتحويل األم ــوال فــي الـعــالــم تخطط

فيصل صرخوه

أحمد الدويسان

فيصل الحمد

تتربع عملة بيتكوين  Bitconعلى عرش العمالت
الرقمية ،لكنها باتت تالقي منافسة من مجموعة من
العمالت الرقمية الحديثة ،وأبــرزهــا عملة مونيرو
 MONEROالـمـفـضـلــة لـلـتـعــامــات غـيــر الـقــانــونـيــة،
بسبب تشفيرها لعناوين مستخدميها ،وإ ص ــدار
عناوين وهمية.
وكان أول مشجعي العمالت الرقمية عندما ظهرت
منذ سنوات هم المقدمون على أنشطة اإلجرام بهدف
إخ ـفــاء ق ـنــوات تنقل األم ـ ــوال ،لـكــن مــع تــزايــد شهرة
البيتكوين تطورت البرامج اإللكترونية القادرة على
تعقب حركة من يتداول فيها.
ً
وي ــأت ــي ت ـطــور ال ـع ـمــات الــرق ـم ـيــة ،اع ـت ـم ــادا على
تـكـنــولــوجـيــا «ب ـلــوك ش ـيــن» ال ـتــي تـعــد بـمـنــزلــة دفتر
حـســابــات يـسـجــل بــدقــة عـنــاويــن إرسـ ــال واسـتـقـبــال
المعامالت ،بما في ذلك الوقت المحدد وكمية العملة
المتداولة ،وهذه بيانات يمكن استخدامها من قبل
السلطات لكشف وإثبات الجرائم.
لذلك ،وجد المجرمون أنفسهم أمام الحاجة للبحث
عن عمالت رقمية جديدة ال تزال تخضع لسرية أكبر
وصـعــوبــة فــي مــراقـبــة تـعــامــاتـهــا ،وه ــذا مــا زاد من
شعبية عملة مونيرو.
وح ــذرت وكــالــة إن ـفــاذ ال ـقــانــون الـتــابـعــة لالتحاد
األوروب ــي يــوروبــول ،أن عـمــات رقمية جــديــدة مثل
مونيرو ،وإثيريوم ،و  Zcashتكتسب شعبية ،السيما

الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ع ـم ـل ــة ال ــريـ ـب ــل ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــات ـهــا
وأنشطتها المصرفية» ،لكن التغريدة التي
تم بثها صباح الجمعة لم تكشف عن هوية
الشركات التي ربما تكون «ويسترن يونيون»
من بينها.
ورفض متحدث باسم «ويسترن يونيون»
التعليق على هذه المعلومات ،حيث لم يؤكد
أو ينف صحتها ،وذلك بحسب تقرير لموقع
«بزنس إنسايدر» اطلعت عليه «العربية.نت»،
كما أن شركة «ويسترن يونيون» لم تعلق أيضا
على هــذه المعلومات ،وهــو ما أبقى األبــواب
مفتوحة في النهاية لكل االحتماالت.
ي ـش ــار إلـ ــى أن « »Rippleه ــي ث ــان ــي أكـبــر
العمالت االلكترونية المشفرة من حيث القيمة
الـســوق ـيــة ف ــي ال ـعــال ــم ،ب ـعــد «ب ـت ـكــويــن» ،الـتــي
تضخمت بشكل قياسي خالل العام الماضي،
كما أنها تعتبر األكثر تداوال بعد «بتكوين».
(العربية.نت)

«المركزي» المصري:
 ٪ 3.6نمو الناتج
المحلي السنوي
أظ ـهــرت بـيــانــات حــديـثــة أن
الـنــاتــج الـمـحـلــي لـمـصــر حقق
معدل نمو يبلغ نحو  3.6في
المئة خالل العام المالي 2016
 2017/ال ـم ـن ـت ـهــي ف ــي يــونـيــو
الـمــاضــي .وذكــر تقرير حديث
لـلـبـنــك ال ـمــركــزي ال ـم ـصــري أن
الناتج اإلجمالي المحلي حقق
ً
ن ـم ــوا بـنـسـبــة  3.6ف ــي الـمـئــة،
ب ــاألس ـع ــار ال ـث ــاب ـت ــة ،لـيـسـجــل
نحو  1974.2مليار جنيه ،خالل
الـ ـع ــام ال ـم ــال ــي ،2017/ 2016
مقابل مستوى  1906.1مليار
جنيه بالعام المالي السابق.
وأشار إلى أن أهم القطاعات
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي م ـع ــدل الـنـمــو
ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـل ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي،
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة الـ ـجـ ـمـ ـل ــة
والتجزئة ،واألنشطة العقارية،
والتشييد والـبـنــاء ،والــزراعــة،
واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،وال ـص ـن ــاع ــات
التحويلية ،والحكومة العامة.
وسـ ـج ــل الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
اإلج ـم ــال ــي  3409.5م ـل ـيــارات
جنيه ،بتكلفة عوامل اإلنتاج،
خالل العام المالي المنقضي،
م ـقــا بــل  2674.4م ـل ـيــار جنيه
ب ــال ـع ــام ال ـم ــال ــي ال ـس ــاب ــق ل ــه،
بمعدل ارتفاع  27.5في المئة،
وبلغ الناتج اإلجمالي المحلي
ب ـ ـس ـ ـعـ ــر الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق «األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار
ال ـج ــاري ــة» ن ـحــو  3470مـلـيــار
جـنـيــه ،بنمو وص ــل إل ــى 28.1
في المئة.
وسـ ـج ــل اإلن ـ ـتـ ــاج الـمـحـلــي
اإلج ـمــالــي ،بــاألسـعــار الثابتة
نحو  2191.5مليار جنيه خالل
الفترة من يوليو حتى مارس
من العام المالي ،2017/ 2016
مقابل  2132مليار جنيه خالل
الفترة نفسها من السنة المالية
السابقة ،بمعدل نمو  2.8في
المئة.
(العربية .نت)

عملة مونيرو ،التي يفضلها قراصنة اإلنترنت حتى
اآلن ،إذ تــم الـكـشــف عــن ع ــدد مــن عمليات القرصنة
الـتــي تطالب بالمونيرو كوسيلة دفــع لــإفــراج عن
أجهزة الكمبيوتر التابعة للضحايا ،ألن تركيبة عملة
مونيرو تشفر عنوان المستلم على تكنولوجيا «بلوك
شين» ،وتولد عناوين وهمية إلخفاء عنوان المرسل
الحقيقي ،كما أنها تحجب قيمة األموال المتداولة.
وأدت تطورات التقنية المشفرة إلى ارتفاع الطلب
على عملة مونيرو وبالتالي زيادة قيمتها  4مرات في
آخر شهرين من عام  2017بحسب coinmarketcap.
 comمـقــا بــل تـضــا عــف قيمة عملة البيتكوين ،لكن
عملة مونيرو ليست من دون منافسة حادة من عملة
 ZCASHالتي تعتبر أكثر حماية للخصوصية من
خالل تشفير أعمق لعناوين مستخدميها ،لكنها لم
تحصل بعد على متابعة من قبل المجرمين بحسب
الخبراء.
وم ــا يـمـيــز  Zcashع ــن مــون ـيــرو ه ــو أن ــه ال يمكن
الكشف عــن المتعاملين فيها مــن خــال البحث عن
ارت ـب ــاط ــات مـعـيـنــة ف ــي ال ـع ـنــاويــن الـمـسـتـخــدمــة في
مجموعة واسعة من المعامالت بهدف الكشف عن
عنوان حقيقي  -وهو عيب كشفه البعض في تعامالت
عملة مونيرو .ومع تطور العمالت الرقمية ال بد من
تطور أنظمة المراقبة اإللكترونية عليها ،األمر الذي
سيغير االهتمام بها والطلب عليها.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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إلغاء مزاد «المال لالستثمار» بسبب تعثر المشتري
العميل أبلغ «األولى للوساطة» عدم تمكنه من إتمامه والبورصة ستصادر الكفالة
محمد اإلتربي

حدث جدل ونقاش قانوني
بشأن عملية ترسية المزاد
بمجرد إعالن البورصة عدم
مشتر منافس للمزاد.
تقدم ٍ

ً
في حدث غير مسبوق ،وتأكيدا
لما نشرته «الـجــريــدة» بشأن إلغاء
م ــزاد «ال ـمــال لالستثمار» المرتقب
عـ ـل ــى  18.76ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ب ـس ـبــب
أزم ــة الـتـمــويــل وش ــح الـسـيــولــة مع
الـمـجـمــوعــة ال ـتــي كــانــت راغ ـبــة في
الـسـيـطــرة عـلـيـهــا ،أعـلـنــت «األولـ ــى
للوساطة» ،في كتاب رسمي موجه
لـلـبــورصــة أن الـعـمـيــل خــالــد الــزيــد
(المشتري) أفاد الشركة بعدم تمكنه
من اتمام المزاد.
وكشفت مصادر لـ«الجريدة» ،أن
ً
البورصة ستصادر الكفالة أيضا إذ
ً
إن اعتذار المتقدم للمزاد سابقا أو
عدم اعتذاره ال يفيد في هذا األمر.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر ،أن الـكـفــالــة
مرتبطة باتمام المزاد وضمن شروط
المزايدة أي إذا لم يتم المزاد تصادر
الكفالة.

في السياق ،أشارت مصادر إلى
ً
أن هناك توجها لــدى المتضررين
لرفع قضايا الستعادة الكفالة ،وهو
حق مشروع للجميع أمام القضاء،
لكن ال ـشــروط واض ـحــة ،تبقى فقط
عملية عدم الوضوح في أحقية أي
م ــن األط ـ ــراف ف ــي الـكـفــالــة ،ه ــل هي
البورصة أم شركة المال أم الهيئة ؟
ً
خصوصا أنه ال يوجد نص قانوني
واضح أو سابقة تحسم هذا األمر.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،ح ـ ـ ــدث ج ــدل
ونقاش قانوني بشأن عملية ترسية
ال ـ ـمـ ــزاد ب ـم ـج ــرد إعـ ـ ــان ال ـبــورص ــة
ع ــدم ت ـقــدم مـشـتـ ٍـر مـنــافــس لـلـمــزاد،
ل ـكــن مـ ـص ــادر قــانــون ـيــة ورق ــاب ـي ــة،
قالت إن العبرة بترسية المزاد هو
استكمال اإلج ــراءات والتوقيع من
األط ــراف ،واعتماد تلك التوقيعات
مــن ال ـبــورصــة وبالتبعية تحويل

قيمة الصفقة بما ال يتجاوز الساعة
الحادية عشرة لليوم التالي للمزاد.
ً
أيضا ،رفضت شركات الوساطة
القول ،إن الوسيط يتحمل مسؤولية
إخ ـف ــاق الـعـمـيــل ف ــي الـ ـ ـم ـ ــزادات ،إذ
أكدت المصادر أنه ال يوجد قانون
م ـلــزم ب ـهــذا األمـ ــر ،كـمــا أن شــركــات
الوساطة وقدراتها المالية ال يمكنها
تحمل إخفاقات مثل هذه المزادات،
إذ عـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،ت ــم تنفيذ
صفقات في بورصة الكويت العام
الماضي بما يزيد على  700مليون
لصفقة واحدة ،فهل في حالة تراجع
المشتري تتحمل شركة الوساطة
ذات رأس ـمــال بعشرة ماليين هذه
المبالغ ،الواضح أن قطاع الوساطة
بأكمله وكل أصوله ال يمكنه تحمل
إخفاق صفقة كهذه.
ب ــالـ ـت ــال ــي ،راع ـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــرع أن

الصفقات في المزادات تختلف عن
صفقات األف ـ ــراد ،بالتالي الصفقة
ال ـخ ــاص ــة أو ص ـف ـقــة الـ ـم ــزاد لهما
خصوصية يتحمل تبعاتها العميل
المشتري فقط.
في السياق ذاته ،كشفت مصادر
ً
رقابية أيضا أن هيئة أسواق المال
ستقيم التجارب ،التي حدثت خالل
األســابـيــع الـمــاضـيــة والـمـمــارســات
التي تمت في الـمــزادات ،وستتولى
معالجة أي ثغرات ،إن تتطلب األمر
ذلــك .والالفت أن سابقة االنسحاب
من المزادات هي األولى من نوعها،
كما أنها في ذات الوقت ،المرة األولى
مشتر من المالك تمكينه
التي يطلب
ٍ
من الشركة للسيطرة على األمــوال،
الـ ـت ــي ب ــداخ ـل ـه ــا وشـ ـ ـ ــراء األسـ ـه ــم،
ويحسب لكبار المالك عملية الرفض
القاطع أو التفاوض على هذا األمر.
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اقتصاد

بورسلي لـ «البترول العالمية» والبدر
لـ «التسويق العالمي»
أعلن المتحدث الرسمي
ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي
الشيخ طالل الخالد إصدار
مـ ـجـ ـل ــس إدارة م ــؤ سـ ـس ــة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة ق ـ ــرارا
أمس يقضي بتعيين نبيل
بــور س ـلــي ر ئـيـســا تنفيذيا
لـشــر كــة ا ل ـب ـتــرول الكويتية
العالمية.
وقـ ـ ــال ال ـش ـي ــخ ط ـ ــال فــي
ب ـيــان ص ـحــافــي صـ ــادر عن
مؤسسة البترول الكويتية
إن ب ــورسـ ـل ــي ي ــأت ــي خـلـفــا
لبخيت الرشيدي الذي تقلد
حقيبة وزارة النفط ووزارة
الكهرباء والماء.
وأوضح أن القرار تضمن
أي ـض ــا ت ــرق ـي ــة ول ـي ــد ال ـب ــدر

نبيل بورسلي

وليد البدر

إلى منصب العضو المنتدب
ل ـق ـط ــاع ال ـت ـس ــوي ــق ال ـعــال ـمــي
ل ـي ـتــولــى ال ـم ـس ــؤول ـي ــة بــديــا

عـ ــن ن ـب ـي ــل ب ــورسـ ـل ــي عـلــى
أن ي ـع ـمــل ب ـه ــذا الـ ـق ــرار من
تاريخه.

ً
«مارمور» 2.84 :مليار دينار دعم إنتاج الكهرباء والماء سنويا
وفورات تدابير تعديل التعرفة تقدر بـ  %11من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول 2021
ن ـ ـشـ ــرت «مـ ـ ــارمـ ـ ــور م ـي ـن ــا إن ـت ـل ـي ـج ـن ــس»،
وهــي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي
(المركز) ،دراسة بعنوان «تأثير زيادة تعرفة
الـكـهــربــاء وال ـم ــاء فــي الـكــويــت عـلــى الـقـطــاع
العقاري والتدابير للتخفيف منه» .وأعــدت
«مارمور» هذه الدراسة ً
بناء على طلب الهيئة
العامة لالستثمار ،على ضوء قرار الحكومة
الـكــويـتـيــة ،بــزيــادة تـعــرفــة الـكـهــربــاء والـمــاء
ً
على جميع القطاعات العقارية اعتبارا من
مايو .2017
وتوقعت الدراسة أن تؤدي تدابير تعديل
تـعــرفــة الـكـهــربــاء وال ـمــاء إل ــى وفـ ــورات تقدر
ب ـن ـحــو  11ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي بحلول عــام  ،2021وأن يتضاء ل
التأثير الـعــام لـلــزيــادة المقترحة ،حيث إن
المباني االستثمارية والتجارية تمثل  30في
المئة فقط من حجم االستهالك.
وأضافت «مارمور» في دراستها أنه رغم
ال ــزي ــادة فــي الـتـعــرفــة ،ف ــإن أس ـعــار الكهرباء
والماء في الكويت ال تزال من بين األدنى في
العالم ،ويجب على الكويت ترشيد أسعار
الـكـهــربــاء وال ـمــاء على مــراحــل ،بما يتوافق

مــع الـمـتــو ســط الـعــالـمــي للمباني السكنية
وال ـت ـج ــاري ــة وال ـم ـن ـشــآت ال ـص ـنــاع ـيــة ،حيث
ستؤدي زيادة التعرفة في الكويت إلى تغيير
السلوك االستهالكي ،غير أن نسبة االنخفاض
في االستهالك ال تزال غير معروفة.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـم ـبــانــي ال ـحــال ـيــة في
الكويت ليست مجهزة لتحقيق الكفاء ة في
استهالك الطاقة ،وال تعد إع ــادة تجهيزها
خيارا مجديا اقتصاديا ،حيث إنها تحتاج
إلى استثمارات رأسمالية كبيرة.
وأك ــدت الــدراســة ض ــرورة أن تـبــادر وزارة
الكهرباء وا ل ـمــاء بصياغة وتطبيق أنظمة
ول ــوائ ــح ،وف ــرض معايير لـكـفــاء ة استهالك
ال ـط ــاق ــة ف ــي ال ـم ـبــانــي ال ـج ــدي ــدة لـلـمـطــابـقــة
مــع معايير الـمـبــانــي ال ـخ ـضــراء ،حـيــث أدى
غياب الحوافز إلــى التأثير سلبا على نمو
المباني الخضراء في الكويت خالل السنوات
الماضية.
وشــددت إلى الحاجة الملحة إلى مبادرة
الحكومة باالستثمار في بناء مزارع الطاقة
الشمسية والريحية الضخمة ،لرفع معايير
كفاءة استهالك الطاقة ،وهو األمر الذي يمكن

تحقيقه عبر التعاون الدولي مع دول أخرى
للحصول على التقنية ونقل المعارف ،إليجاد
طرق من شأنها أن تجعل إنتاج الكهرباء من
الطاقة المتجددة خيارا مجديا اقتصاديا.
ولفتت دراسة «مارمور» إلى أن الحكومة

«الكيماويات» :خطط إلغالق مصانع األسمدة
التابعة بشكل آمن نهاية مارس
ق ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول ف ـ ــي ش ــرك ــة
صناعة الكيماويات البترولية
الـكــويـتـيــة إن ال ـشــركــة لديها
خطط متكاملة إلغالق مصانع
األسـمــدة التابعة لها «بشكل
آمن» بنهاية مارس المقبل.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر ال ـص ـح ــة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة س ــال ــم
الـ ـع ــازم ــي ،لـمـجـلــة «ك ـي ـم ـيــا»،
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ع ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،أن
«الكيماويات البترولية» تعمل
ب ـكــل طــاقـتـهــا إلك ـم ــال عملية
االغ ــاق بــالـكـفــاء ة المطلوبة
ومــراعــاة الحفاظ على صحة
وس ــام ــة الـعــامـلـيــن وحـمــايــة
المعدات.

وأض ـ ــاف ال ـعــازمــي أن إغ ــاق
مصانع األسمدة يأتي بعد عقود
من العمل واإلنتاج ،مشددا على
أهمية دور «الـصـحــة والسالمة
وال ـب ـي ـئ ــة» ف ــي عـمـلـيــة اإلغ ـ ــاق،
السـ ـيـ ـم ــا م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــدراسـ ــة
المخاطر المحتملة أثناء وبعد
عملية اإلغالق.
وح ــول دور الـفــرق المشاركة
ف ــي ع ـم ـل ـيــة اإلغـ ـ ـ ــاق ،أفـ ـ ــاد ب ــأن
فــريــق اإلغ ــاق وحـفــظ الـمـعــدات
هو المسؤول عن اإلغــاق اآلمن
ل ـل ـم ـص ــان ــع والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـلــى
سـ ــامـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدات ،فـ ـض ــا عــن
تحييد خطورة المواد الكيماوية
والحفازة والتخلص اآلمن منها،

مبينا أن مدة عمل الفريق تبدأ
م ــن إغـ ــاق ال ـم ـصــانــع وتـسـتـمــر
 4أشهر.
وذكر أن فريق إدارة الخدمات
هــو الـمـعـنــي بـتــوفـيــر الـخــدمــات
المطلوبة للمصانع بعد اإلغالق،
والمساعدة في تفكيك معداتها
وال ـت ـخ ـل ــص م ـن ـهــا ب ـش ـكــل آم ــن،
مـضـيـفــا أن ع ـمــل ال ـف ــري ــق يـبــدأ
بعد إغالق المصانع إلى أن يتم
تسليم أرضها.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـج ـه ــات
التي تنسق معها الشركة بغية
الحفاظ على الصحة والسالمة
وال ـب ـي ـئ ــة ف ــي م ــرح ـل ــة اإلغـ ـ ــاق،
قال إنه يتم التعاون مع الهيئة

ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة والـ ـش ــرك ــة
ال ـم ـســؤولــة ع ــن ال ـت ـعــامــل مع
مخلفات المصانع والشركات
المتخصصة في التعامل مع
الـ ـم ــواد ال ـح ـف ــازة والـتـخـلــص
منها بطريقة آمنة ،فضال عن
وزارة الكهرباء والماء والهيئة
ال ـعــامــة لـلـصـنــاعــة ومـحـطــات
تـ ــزويـ ــد الـ ـمـ ـي ــاه فـ ــي مـنـطـقــة
الشعيبة.

استقرار الدوالر
واليورو وارتفاع
اإلسترليني
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر سـ ـ ـع ـ ــر ص ـ ــرف
الـ ـ ـ ـ ــدوالر م ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار،
أم ــس ،عند مستوى 0.301
دي ـنــار ،كـمــا اسـتـقــر الـيــورو
عند مستوى  0.362دينار،
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ــأس ـ ـعـ ــار ص ــرف
الخميس الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي ،فـ ـ ـ ــي نـ ـش ــرت ــه
الـ ـ ـي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى م ــوقـ ـع ــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف
الجنيه اإلسترليني ارتفع
ليسجل  0.409ديـنــار ،كما
ارت ـفــع الـفــرنــك الـســويـســري
الــى مستوى  0.309دينار،
في حين بقي الين الياباني
عند مستوى  0.002دينار.
وفي الواليات المتحدة،
ارتـفــع سعر صــرف الــدوالر
مـقــابــل الـعـمــات الرئيسية
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــامـ ــات
الجمعة الماضي وذلــك مع
اع ـت ـقــاد الـمـسـتـثـمــريــن بــأن
تقرير الوظائف األميركية
لـشـهــر ديـسـمـبــر الـمـنـصــرم
والـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ــاء أض ـ ـعـ ــف مــن
التوقعات لن يثني المجلس
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي
األميركي عن إجراء زيادات
ف ــي أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ل ـهــذا
العام.

الكويتية تدفع نحو  2.84مليار دينار سنويا
ك ــدع ــم إلنـ ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء وال ـ ـمـ ــاء .وفـ ــي ظل
األوضاع الحالية ،يمكن أن ينمو االستهالك
المحلي بمعدل ثالثة أضعاف بحلول عام
 ،2035فـيـمــا يـمـكــن أن يــرتـفــع حـجــم الــدعــم

ليصل إلى  7.64مليارات دينار .ويأتي ارتفاع
رس ــوم الـكـهــربــاء وال ـمــاء كـجــزء مــن برنامج
ترعاه الدولة ،يهدف إلى خفض االستهالك
وزيادة اإليرادات غير النفطية ،ويشتمل على
العمل على تقليص الدعم.
وســارت الكويت على خطى دول مجلس
التعاون الخليجي األخرى ،واقترحت زيادة
تـعــرفــات الـكـهــربــاء وال ـمــاء عـلــى مستأجري
العقارات االستثمارية والتجارية بــدء ا من
مايو .2017
ووفقا لتقديرات «مارمور» ،من المتوقع أن
ترتفع تعرفة الكهرباء في الشهر بنسبة 150
في المئة بالعقارات االستثمارية والتجارية،
فـيـمــا مــن الـمـتــوقــع أن تـشـهــد فــواتـيــر الـمــاء
ارت ـفــاعــا بنسبة  150فــي الـمـئــة بــالـعـقــارات
االسـتـثـمــاريــة وال ـت ـجــاريــة ،عـلــى ح ـ ٍـد س ــواء.
ويمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة
 150في المئة على جميع المستهلكين إلى
زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 52
نقطة أســاس .وكذلك يمكن أن تــؤدي زيــادة
تعرفة الماء بنسبة  150في المئة على 30
في المئة من المستهلكين ،إلى زيادة مؤشر

أسعار المستهلكين بمعدل  36نقطة أساس.
ولفتت الدراسة إلى أن استهالك الفرد في
الكويت من المياه والكهرباء ُيعد األعلى في
العالم ،لسببين :المناخ الحار والجاف ،ودعم
الــدولــة الـسـخــي لــأسـعــار .ويـبـلــغ استهالك
ال ـفــرد للكهرباء فــي الـكــويــت (بــالـكـيـلــوواط/
ساعة) نحو  3.5أضعاف المتوسط العالمي.
كما أن استهالك الفرد للماء هو األعلى في
الكويت ،حيث يبلغ  500لتر في اليوم .وكما
في عــام  ،2016تمت تلبية  92في المئة من
الـطـلــب عـلــى ال ـمــاء مــن خ ــال تحلية المياه
ال ـمــال ـحــة ،وه ــي عـمـلـيــة كـثـيـفــة االس ـت ـهــاك
للطاقة .وتتجاوز تكلفة توفير المياه العذبة
في الكويت من خالل محطات تحلية المياه
المالحة  0.37مليار دينار سنويا .وبالقياس
إلى معدل االستهالك الحالي ،من المتوقع أن
تتجاوز تكلفة تحلية المياه المالحة إيرادات
ال ـكــويــت الـنـفـطـيــة بـحـلــول ع ــام  ،2050وفــق
تقديرات معهد الكويت لألبحاث العلمية.
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 16.6مليار دوالر تداوالت «بيتك» بالصكوك في 2017
الرشود :إنجاز يمثل خطوة مهمة تجاه تأكيد ثقة المستثمرين وكفاءة األداء
قال الرشود إن «بيتك»
استطاع بفضل ريادته في سوق
الصكوك تحقيق انتشار كبير
وتطور ملحوظ في عام .2017

فــي إنـجــاز جــديــد يـضــاف إلى
سجالت مجموعة بيت التمويل
الـ ـك ــويـ ـت ــي (ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) ،ف ـ ــي قـ ـي ــادة
الصناعة المصرفية اإلسالمية،
حققت المجموعة نموا في حجم
ال ـت ــداوالت بـســوق الـصـكــوك بلغ
نـحــو  45ف ــي ال ـم ـئــة ،لـيـصــل الــى
 16.6م ـل ـيــار دوالر عـ ــام ،2017
األم ــر ال ــذي يــرســخ ريـ ــادة البنك
ف ــي ال ـس ــوق ال ـث ــان ــوي لـلـصـكــوك
كمتداول رئيسي وصانع سوق
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ــي
والعالمي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزان ـ ـ ــة
للمجموعة في "بيتك" عبدالوهاب
ال ــرش ــود إن ه ــذا االنـ ـج ــاز يمثل
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة مـ ـهـ ـم ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ت ــأكـ ـي ــد
الكفاء ة والثقة من المستثمرين،
والدور الكبير في تنشيط سوق
الصكوك ،والمركز المالي القوي
للبنك ومكانته المرموقة عالميا
ك ـم ــرج ــع ل ـل ـص ـيــرفــة االس ــام ـي ــة
ورائـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة ال ـت ـم ــوي ــل
االسالمي عالميا.
وأضاف الرشود ،في تصريح
ص ـحــافــي ،ان "ب ـي ـتــك" تـمـكــن في
 2017من االستحواذ على حصة
م ـ ــوث ـ ــرة م ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـس ــوق
الثانوي للصكوك ،الفتا إلــى أن
هذه التداوالت تساهم في تعزيز

عبدالوهاب الرشود

السيولة ودعــم األســواق المالية
اإلسالمية.

انتشار كبير
وأوضـ ـ ــح ال ــرش ــود أن "بـيـتــك"
استطاع بفضل ريادته في سوق
ال ـص ـكــوك تـحـقـيــق ان ـت ـشــار كبير
وتطور ملحوظ عام  ،2017بحيث
تــم تحفيز ع ــدد مــن المؤسسات
الـمــالـيــة االســام ـيــة والـتـقـلـيــديــة
ل ــدخ ــول ال ـس ــوق وال ـم ـشــاركــة في
التداول.
وب ـ ـيـ ــن ان الـ ـنـ ـم ــو ف ـ ــي ح ـجــم
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداوالت بـ ــال ـ ـص ـ ـكـ ــوك جـ ــاء

نتيجة زيـ ــادة حـجــم االصـ ــدارات
السيادية في دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي وأس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـن ـط ـقــة،
وأبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــا إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ح ـك ــوم ــة
السعودية ،بحجم بلغ  9مليارات
دوالر ،حـيــث ك ــان "بـيـتــك" صانع
سوق لهذه االصدارات السيادية،
ك ـمــا لـعـبــت سـلـطـنــة ع ـم ــان دورا
ب ـ ــارزا ف ــي ال ـتــأث ـيــر اي ـجــابــا على
زي ـ ــادة ح ـجــم تـ ـ ــداوالت الـصـكــوك
بإصدار بلغ حجمه ملياري دوالر.
وقال الرشود إن جهود "بيتك"
أصبحت اكثر تركيزا على تنسيق
االعمال على مستوى المجموعة،
بما يعزز مكانته الرائدة في سوق
الصكوك وكفاءته العالية ودوره
الكبير في تنشيط سوق الصكوك،
السـ ـيـ ـم ــا ان م ـج ـم ــوع ــة "ب ـي ـت ــك"
تنتشر على بقع جغرافية متنوعة
ل ـهــا وزن ـه ــا ف ــي سـ ــوق الـصـكــوك
كماليزيا وتركيا والبحرين.

مخاطر منخفضة
واض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ــرش ـ ــود ان مـنـتــج
ال ـص ـكــوك أص ـب ــح أداة تـمــويـلـيــة
اسـتـثـمــاريــة مـهـمــة ذات مخاطر
مـنـخـفـضــة ت ـســاهــم بـشـكــل فـعــال
ف ــي م ــواج ـه ــة أزم ـ ـ ــات ال ـس ـيــولــة،
كونها سهلة التسييل ،وتتمتع

بسوق ثانوي نشط ومرونة عالية
وعوائد جيدة.
واردف" :كما توفر أداة الصكوك
منفذا استثماريا للبنوك واداة
فـعــالــة الدارة الـسـيــولــة الـمــالـيــة،
بـ ـم ــا يـ ـتـ ـم ــاش ــى م ـ ــع م ـت ـط ـل ـبــات
نسب السيولة المطلوبة من قبل
ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة ،إض ــاف ــة الــى
تعزيزها لنمو ارباح المساهمين
والمودعين".
وأشـ ــار ال ــى أن ال ـص ـكــوك تعد
قناة تمويلية مهمة تستخدمها
الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات
وال ـمــؤس ـســات لـتــوفـيــر الـسـيــولــة
ال ــازم ــة ل ـت ـمــويــل م ـشــروعــات ـهــا،
ف ـضــا ع ــن مـســاهـمـتـهــا ف ــي دفــع
عجلة النمو االقـتـصــادي للدول
المصدرة لها.
وذكر أن مؤسسة ادارة السيولة
االسالمية الدولية ( )IILMأعلنت
مــؤ خــرا رسميا تصنيف "بيتك"
فـ ــي الـ ـم ــرك ــز األول ع ـل ــى قــائ ـمــة
الـ ـمـ ـت ــداولـ ـي ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن فــي
إصـ ـ ــدارات بــرنــامــج  IILMلـســوق
الصكوك االولية لعام  ،2017حيث
بلغت حصة "بيتك" نحو  30في
المئة ضمن  10بنوك ومؤسسات
مالية في  15اصدارا بلغ حجمها
 10مليارات دوالر.

«الوطني» راع لـ «استراتيجية الطاقة»
ت ـق ــدم م ـج ـمــوعــة ب ـنــك ال ـكــويــت
الوطني رعايتها الذهبية لمنتدى
استراتيجية الطاقة للعام الثالث
على الـتــوالــي ،والــذي ُيـقــام فــي 31
يناير في فندق جي دبليو ماريوت
بالكويت.
وتـ ـش ــارك ال ـم ـج ـمــوعــة ف ــي هــذا
المنتدى ،الذي تستضيفه مؤسسة
البترول الكويتية ،ويفتتحه وزير
النفط وزير الكهرباء والماء بخيت
ال ــرش ـي ــدي ،وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ــؤس ـس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة
نـ ــزار ال ـع ــدس ــان ــي ،ب ـح ـضــور عــدد
مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
البارزة على المستويين المحلي
واإلقليمي ،إضافة إلى ممثلين عن
أهم شركات النفط والغاز العالمية.
وي ـش ــارك الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي
األول ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــو ع ــة ا لـ ـبـ ـح ــوث
االقـتـصــاديــة التابعة لــ"الــوطـنــي"،
عمر النقيب ،فــي الجلسة األولــى
لـلـمـنـتــدى ،الـتــي سـتـكــون بعنوان
"تحقيق الـتــوازن في ســوق النفط
خالل عام  ،"2018حيث ستناقش
ال ـج ـل ـس ــة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـل ـف ــات
النفطية المهمة ،مـثــل :اتجاهات
أس ـع ــار ال ـن ـفــط خ ــال ع ــام ،2018
وهل سيواجه انخفاضات جديدة،
أم س ـ ـي ـ ـت ـ ــوازن .كـ ـم ــا س ـت ـت ـن ــاول
ال ـج ـل ـس ــة دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون
الـ ــروسـ ــي– الـ ـسـ ـع ــودي ،وت ــأث ـي ــره
عـلــى أس ـ ــواق ال ـن ـفــط ،إض ــاف ــة إلــى
مـنــاقـشــة ال ـتــوق ـعــات ح ــول تــأثـيــر
النفط الصخري على أسعار النفط،

عمر النقيب

راني سلوانس

وتوجهات منتجي النفط من خارج
منظمة أوبك.
كما ستستعرض الجلسة األولى
للمنتدى القدرات اإلنتاجية لدول
ال ـخ ـل ـي ــج ،وأه ـ ــم ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـتــي
سـتـطــرأ عـلـيـهــا خ ــال ع ــام ،2018
إضافة إلى مناقشة حركة الدوالر،
وتأثيره على أسعار النفط ،وقياس
انـ ـعـ ـك ــاس ــات الـ ـت ــوج ــه ال ـص ـي ـنــي
لتسعير النفط بعملتها المحلية.
وتأتي الجلسة الثانية للمنتدى
بعنوان "تـحــديــات تمويل الطاقة
فــي ظــل متغيرات الـســوق" ،والتي
سـ ـيـ ـش ــارك ف ـي ـه ــا الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
للخدمات المصرفية االستثمارية
ل ــدى شــركــة الــوطـنــي لالستثمار،
ران ـ ـ ـ ــي س ـ ـلـ ــوانـ ــس ،حـ ـي ــث س ـت ـتــم
م ـن ــاق ـش ــة ال ـت ـح ــدي ــات ال ـمــرت ـب ـطــة
بتمويل المشاريع النفطية ،في ظل

انخفاض أسعار النفط ،وتوقعات
اإلنفاق الرأسمالي على المشاريع
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة وم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات الـ ــديـ ــن
المناسبة على المدى المتوسط،
واآلثـ ــار الـمـتــرتـبــة عـلــى الـشــركــات
الوطنية النفطية في ظل متطلبات
الحوكمة والشفافية.
وتــأتــي مـشــاركــة "الــوط ـنــي" في
هـ ــذا ال ـم ـن ـت ــدى ،ف ــي إط ـ ــار حــرص
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى وض ـ ـ ـ ـ ــع ك ــل
إم ـك ــان ــات ـه ــا وخ ـب ــرات ـه ــا ف ــي دع ــم
القطاع النفطي الكويتي ،والتزاما
م ـن ـهــا ب ــال ـع ــاق ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي تـجـمـعـهــا مع
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة
وشـ ــركـ ــات ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ك ـش ــري ــك
مصرفي أول لها ألكثر من أربعة
عقود.

«الخليج» يحتفي بخريجي «أجيال  »3ويوزع جوائز الموارد البشرية

ً
ً
احتفاال بنجاح البرنامج وتقديرا ألداء موظفيه
اح ـت ـف ــل ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ب ـت ـخــريــج
طـ ــاب م ـج ـمــوعــة "أجـ ـي ــال  "3الــذيــن
أكملوا برنامج تطوير الخريجين،
وذلك خالل أمسية خاصة أقيمت في
ديسمبر الماضي في قاعة الراية .وتم
ً
خالل االحتفالية أيضا تكريم موظفي
ال ـب ـن ــك ال ـم ـم ـي ــزي ــن ،ك ــل ف ــي م ـجــالــه،
وكذلك الترحيب بالدفعة الرابعة من
برنامج أجيال.
وقـ ـ ـ ــام بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ب ـتــأس ـيــس
برنامج تطوير الخريجين "أجيال"،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ـع ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،بـ ـه ــدف دع ـ ــم وتـنـمـيــة
المواهب الكويتية الشابة وتهيئتهم
لبلوغ مستوى "المصرفي الشامل"،
وإع ــداده ــم لـتــولــي مـنــاصــب قيادية
بالبنك في المستقبل.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قــالــت سلمى
الـ ـحـ ـج ــاج ،ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـم ــوارد
البشرية لــدى بنك الخليج" :يسرنا
أن ن ـح ـت ـفــل ب ــال ـن ـج ــاح الـ ـ ــذي حـقـقــه
الـ ـمـ ـش ــارك ــون فـ ــي ب ــرن ــام ــج أجـ ـي ــال
ب ـح ـض ــور ومـ ـش ــارك ــة زم ــائـ ـن ــا فــي
البنك وشركائنا من خارجه ،الذين

بـ ــإرشـ ــادهـ ــم ودعـ ـمـ ـه ــم ن ـت ـم ـكــن مــن
تقديم هذا البرنامج المميز والمثمر.
ويلتزم بنك الخليج بتطوير وتنمية
مهارات الشباب الكويتي ،وهو هدف
يجمع بيننا ويسهم في تفرد البنك
وتميزه".
وف ــي ض ــوء روح ال ـفــريــق الــواحــد
والـعـمــل الـجـمــاعــي ،وإلل ـقــاء الـضــوء
ً
على مــا يعنيه أن تصبح ج ــزء ا من
أسرة بنك الخليج ،أضافت الحجاج
قائلة" :بينما نعمل كفريق عمل كي
يــدعــم بعضنا الـبـعــض ،وكــذلــك في
سـبـيــل دع ــم بــرنــامــج أجـ ـي ــال ،فــإنـنــا
نسهم فــي خلق مهنيين محترفين
في مجال العمل المصرفي .نحن على
يقين أن هــؤالء الشباب الخريجين
ســوف تكون لهم مساهمة إيجابية
ودور فاعل فــي تقدم البنك ونجاح
عملياته ،وسيمثلون إضافة رائعة
للقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
نـ ـهـ ـن ــئ جـ ـمـ ـي ــع الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن ع ـلــى
استكمال هذا البرنامج ونتمنى لهم
كــل ا لـتــو فـيــق فــي حياتهم المهنية،
كما نــرحــب بالمتدربين الـجــدد في

المجموعة الرابعة ونتمنى لهم كل
النجاح".
واختتمت حديثها قائلة" :ونتقدم
بالشكر إلــى إدارات البنك ولــأفــراد
الذين أثبتوا التزامهم ومسؤوليتهم
تـجــاه عملهم وتـجــاه البنك ،ونعبر
عــن تقديرنا لهم على والئـهــم لبنك
الخليج".
ش ـ ـهـ ــد ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج أج ـ ـ ـيـ ـ ــال ل ـل ـع ــام
ً
 2017/2016م ـش ــار ك ــة  15م ـتــدر بــا
التحقوا بمختلف األقسام واإلدارات
لدى البنك .ويتضمن البرنامج دورة
تــدريـبـيــة ت ـقــام عـلــى مـ ــدار  6أشـهــر،
ً
ً
وي ـش ـم ــل ت ــدريـ ـب ــا م ـك ـث ـف ــا وي ـغ ـطــي
ً
كــل جــوانــب العمل الـمـصــرفــي ،بــدء ا
مــن الـمـبــادئ المصرفية األســاسـيــة
ً
مرورا باالقتصاد المالي والقوانين
واللوائح المصرفية وتمويل األفراد
ً
وانتهاء بإدارة المخاطر
والشركات،
وم ـكــاف ـحــة عـمـلـيــات غ ـســل األم ـ ــوال،
والـ ـمـ ـب ــادئ األخ ــاق ـي ــة ال ـم ـصــرف ـيــة،
والتوجه نحو خدمة العمالء.
وف ــي إط ــار الـبــرنــامــج ،تــم اختيار
ث ــاث ــة م ــن ال ـم ـت ـفــوق ـيــن الس ـت ـك ـمــال

فريق إدارة الفروع

برنامج تدريبي لمدة  4أسابيع لدى
المؤسسات المصرفية الرائدة على
مستوى العالم ،األمــر الــذي منحهم
خـبــرة دولـيــة فــي القطاع المصرفي
سـ ــاه ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـع ــرف ـت ـه ــم
بالصناعة المصرفية لدى األسواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة .وم ـ ــن ب ـي ــن ال ـمــؤس ـســات
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـت ــي ش ـم ـل ـهــا ال ـب ــرن ــام ــج
التدريبي هذا العام في فرانكفورت:
بـنــك م ـصــر -أوروبـ ـ ــا ،وب ـنــك KT AG
وبنك  .ICF AGوقد تناول البرنامج
التدريبي موضوعات شملت التداول
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة ،والـ ـس ــوق
الـمــالــي واإلدارة الـمــالـيــة والـتـعــرف
على أس ــواق األوراق المالية .وكــان
م ــن أبـ ــرز م ـعــالــم الــرح ـلــة زي ـ ــارة قــام
بها الخريجون للقنصلية الكويتية
العامة في فرانكفورت.
وخالل حفل تخرج أجيال ،شاركت
ســارة عبدالهادي الحضور ،بكلمة
قامت من خاللها بتقديم الشكر لبنك
الخليج على منحها فــر صــة تنمية
م ـهــارات ـهــا ،ووص ـفــت تــأثـيــر تجربة
الـ ـت ــدري ــب الـ ــدولـ ــي ل ـل ـبــرنــامــج عـلــى

زياد دهني الحاصل على جائزة التميز Star Award

«بوبيان» :خدمات تكنولوجية مع «المدنية»
ً
التويجري :تمثل نموذجا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
َّ
وق ـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــك ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان مـ ــذكـ ــرة
تفاهم مشتركة مع الهيئة العامة
لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة ،ب ـه ــدف
تفعيل وطرح العديد من الخدمات
اإللكترونية الجديدة تضاف إلى
باقة الخدمات التي سبق طرحها
بــال ـت ـعــاون ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن ،وال ـتــي
م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـس ـه ـيــل ال ـم ـعــامــات
الـمـصــرفـيــة ل ـعـمــاء ال ـب ـنــك .ووق ــع
االت ـفــاق ـيــة ك ــل م ــن ن ــائ ــب الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ــ"ب ــوبـ ـي ــان" ع ـبــدال ـلــه
التويجري ،والمدير العام للهيئة
العامة للمعلومات المدنية مساعد
ال ـع ـس ـعــوســي ،ب ـح ـضــور عـ ــدد من
مسؤولي الطرفين.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـت ــويـ ـج ــري أن تــوق ـيــع
بروتوكول الشراكة مع "المعلومات
المدنية" يأتي من منطلق تفعيل
دور ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــرص عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر األداء
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الحديثة التي توفرها الهيئة ،بما
يخدم العمالء ،وتسهيل اإلجراءات
اليومية ،وتقديم أفضل خدمة لهم.
وب ـ ـمـ ــوجـ ــب م ـ ــذك ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم،
أوضـ ـ ـ ــح الـ ـت ــويـ ـج ــري أن ال ـه ـي ـئــة
س ـت ـقــوم ب ـتــوف ـيــر ب ـعــض خــدمــات
البنية التحتية المفتاح العام ()PKI
ل ـت ـطــويــر ن ـظ ــام إص ـ ــدار ش ـه ــادات

معرفتها ودرايتها بالقطاع ،وأبرزت
أهـمـيــة ال ـمــرونــة وتـحــديــد األه ــداف،
موضحة" :إذا لم تنجح الخطة التي
وضـعـتـهــا ،ال تـغـيــر أه ــداف ــك ،ب ــل قم
بتغيير خـطـتــك فــي سـبـيــل تحقيق
أهدافك".
وق ــد شـمـلــت االحـتـفــالـيــة اخـتـيــار
أف ـض ــل "مـ ـش ــروع تـعــريـفــي مـبـتـكــر"،
فخالل العام استقبل البنك موظفين
جــدد ،تــم تقسيمهم إلــى مجموعات
لـلـقـيــام بتشكيل " م ـش ــروع تعريفي
مبتكر" ،وعرضه على موظفي البنك،
الــذيــن قــامــوا بالتصويت للمشروع
األفـ ـض ــل م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــره ــم .وف ــي
بداية االحتفال شــارك الحضور في
التصويت الختيار أفضل  3مشاريع،
تم بعدها اإلعالن عن الفائزين ،وهم:
ي ــوس ــف ال ـع ـل ــي ،وج ـ ـ ــراح ك ـن ـكــونــي،
ويوسف الصالح ،وجنان حيدر.
ً
وش ـم ــل ال ـت ـكــريــم أي ـض ــا أف ـض ــل 3
فروع وهي :العدان ،الفردوس وفرع
الـســالـمـيــة الــرئـيـســي .إضــافــة لــذلــك،
تــم تــوزيــع جــوائــز ال ـمــوارد البشرية
التقديرية للعام  ،2017والتي حظي

الكترونية لمن يهمه األمر ،للتحقق
من هوية المستخدم وحماية أمن
ال ـم ـع ـلــومــات ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــوفـيــر
خدمة التوقيع اإللكتروني وبوابة
الـتـحـقــق الـمــرتـبـطــة ب ـهــا للعمالء
وال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ،ب ـجــانــب
االس ـ ـت ـ ـعـ ــام عـ ــن ج ـم ـي ــع ب ـي ــان ــات
الدعم المالي الخاص بالموظفين
والـعــامـلـيــن فــي الهيئة عــن طريق
شهادة الراتب واستمرارية الراتب
وطباعة هــذه الـشـهــادات لتسهيل
مـ ـع ــام ــات م ــوظ ـف ــي ال ـه ـي ـئ ــة عـنــد
تقدمهم بطلبات تمويل شخصي
أو البطاقات االئتمانية.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على
تــوفـيــر خ ــدم ــات نـظــم الـمـعـلــومــات
الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة ( )GISوال ـ ـخـ ــدمـ ــات
اإلح ـص ــائ ـي ــة ال ـت ــي ت ـس ـهــل للبنك
استخدامها في العديد من البرامج
الخاصة به.
وأكـ ــد ال ـتــوي ـجــري أن "بــوب ـيــان"
كــان لــه األسبقية والـبـنــك الوحيد
الذي استغل مزايا البطاقة المدنية
الذكية والموجودة حاليا مع جميع
المواطنين والمقيمين في توفير
خدمات مصرفية الكترونية مميزة
جعلته منفردا بين بقية البنوك،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى مـ ـ ــدى قـ ـ ــوة ال ـع ــاق ــة
االستراتيجية التي تجمع البنك مع

التويجري والعسعوسي عقب توقيع مذكرة التفاهم
"المعلومات المدنية" ،والتي تمثل
نموذجا للتعاون بين القطاعين
الحكومي والخاص.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد ال ـمــديــر ال ـعــام
ل ــ"ال ـم ـع ـلــومــات ال ـمــدن ـيــة" مـســاعــد
ال ـع ـس ـعــوســي ،أن الـهـيـئــة ال تــألــو
جهدا في تقديم خدماتها للجهات
الراغبة في االستفادة منها ،والتي
أضحت جزءا ال يتجزأ من الحياة
اليومية للمواطن والمقيم ،ونــواة
أساسية في تعامالتهم اإللكترونية.
وأشار إلى أن المشروع الوطني
إلصــدار التوقيع اإللكتروني الذي
ُي ـع ــد م ــن أب ـ ــرز إن ـ ـجـ ــازات الـهـيـئــة،

ونقله نوعية على صعيد تعزيز
استخدامات الحكومة اإللكترونية،
أحـ ـ ـ ــد االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ـ ــات ال ـع ـم ـل ـي ــة
ل ـ ــواح ـ ــدة مـ ــن مـ ـمـ ـي ــزات ال ـب ـط ــاق ــة
المدنية الذكية ،التي ساهمت في
حــل مشكلة تحديد هــويــة طالبي
الخدمة اإللكترونية من المواطنين
والمقيمين بشكل قطعي ال يحتمل
الشك وبطريقة سهلة وتقنية آمنة
تضمن حـمــايــة الـبـيــانــات ضــد أي
اس ـت ـخــدام غـيــر م ـش ــروع ،حـيــث إن
الخدمة محمية برقم ســري مــزود
بتقنية عــا لـيــة التشفير تمنع أي
تالعب أو تغيير.

سارة العبدالهادي
ب ـهــا بــاســل األس ـ ــد ،م ـســاعــد الـمــديــر
العام للخدمات المصرفية لألفراد،
اللتزامه ودعمه لبرنامج المسؤولية
االجتماعية للبنك وتدريب موظفي
إدارة الخدمات المصرفية الشخصية،
وك ــذل ــك ح ـصــل ال ـس ـيــد زي ـ ــاد دهـنــي
عـلــى ج ــائ ــزة الـتـمـيــز ،Star Award
وهي أبرز جائزة ربع سنوية تمنح
للموظفين ا لــذ يــن بــأدا ئ ـهــم المميز

يمنحون قيمة مضافة لعمالء البنك.
ك ـمــا تـلـقــى ال ـعــديــد م ــن الـمــوظـفـيــن،
خ ــال االح ـت ـف ــال ،ع ـلــى ج ــوائ ــز دعــم
األعـ ـم ــال" لـمـســاهـمـتـهــم ف ــي تــدريــب
وتنمية م ـهــارات الموظفين ا لـجــدد
ودعم مبادرات التعلم األخرى.

الخريجون مع الفريق اإلداري لدى البنك

ً
«وربة» 19 :فائزا في السحوبات الشهرية
استهل بنك وربة العام الجديد عبر إجراء  3سحوبات
كبرى في عرض حي ومباشر عبر إذاعة مارينا أف أم
" "90.4في برنامج الديوانية.
وشمل السحب ،الذي جرى في  4الجاري ،وحضره
ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة و"وربة" ،اإلعالن
ً
عن الفائزين الذين وصل مجمل أعدادهم إلى  19فائزا
ف ــي ال ـس ـحــوبــات ال ـتــال ـيــة 13 :ف ــائ ــزا لـسـحــب السنبلة
الشهري ،و 5فائزين لسحب فاتورة إكسبرس ،وفائز
واحد للسحب األخير على رحلة األحالم.
ً
يتوج  13فائزا من عمالء "ورب ــة" ،بإجمالي جوائز
تبلغ  30ألــف ديـنــار ،موزعة كالتالي 10 :آالف للفائز
األول ،و 5آالف للفائزين الثاني والثالث ،وألف دينار
للفائزين العشرة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب
السنبلة لشهر ديسمبر ،فاز عبدالوهاب محمد الشعيب
بالجائزة الكبرى ،وهي  10اآلف دينار .وكانت الجائزة
الثانية من نصيب عبدالله راشد دسمان وكفاية مرداس
السعيدي ،حيث فاز كل منهما بـ 5اآلف دينار.
أمــا جــائــزة األل ــف ديـنــار ،فكانت مــن نصيب عمالء
"ورب ـ ـ ــة" ال ـع ـشــرة ال ـتــال ـي ـيــن :ع ـبــدال ـلــه ت ــرك ــي ال ـع ـنــزي،
عبدالعزيز سالم الرشيدي ،غــاب نخيالن المطيري،
محمد عبداللطيف الخليفي ،عادل عربيد العربيد ،أحمد
حسن مرعي ،فتوح عبدالوهاب القالف ،نفيسة عثمان
العمر ،منيف منير المطيري ،منتهى سرحان الهندال.
وبــالـنـسـبــة لـلـسـحــب ال ـثــانــي ،فـيـتـعـلــق بتتويج
خمسة رابحين بقيمة فاتورة الهاتف النقال ،حيث
كــان البنك أطلق في وقــت سابق خدمة الكترونية
نوعية (فــاتــورة إكـسـبــرس) ،والـتــي تسمح للعمالء
بتسديد قيمة فواتيرهم عبر تطبيقه اإللكتروني،
كـمــا ت ـخــول ال ـع ـمــاء تـســديــد فــوات ـيــرهــم الـشـهــريــة
وفواتير أفراد عائلتهم أيضا تلقائيا دفعة واحدة
ووفـ ــق عـمـلـيــة مـصــرفـيــة ل ـجــدولــة اس ـت ـق ـطــاع هــذه

ً
الفواتير تلقائيا عبر اتباع خطوات بسيطة وسهلة.
وفـيـمــا يتعلق بــالـفــائــزيــن بــالـسـحــب ال ـثــانــي ،فهم:
جابر فالح العنزي ،الذي فاز بـ  100في المئة من قيمة
الفاتورة ،كما ربح كل من أسماء زيد المطيري ،سامي
ول ـيــد مـحـمــد ،ع ـيــاد شــاعــي الـعـصـيـمــي ،ومـشـعــل بــدر
المطيري بـ  ،80و ،60و 40و 20في المئة على التوالي
من قيمة الفاتورة.
أما السحب الثالث فيتعلق بحملة الراتب التي أطلقها
منذ بداية عام  ،2017والتي من مميزاتها سحب ربع
سـنــوي على رحـلــة سفر مميزة تصل تكلفتها 5000
دينار .ويشمل هذا السحب جميع العمالء ممن حولوا
رواتبهم من قبل وخالل سريان الحملة ،حيث يحصل
العميل على فرصة واح ــدة مقابل كــل  100ديـنــار من
إجمالي الراتب.
والسحب على جائزة رحلة األحالم الرابعة واألخيرة
كانت من نصيب فيصل علي العجمي.

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أع ـل ــن ب ـنــك ب ــرق ــان أس ـمــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن فـ ــي ال ـس ـح ــوب ــات
اليومية على حساب يومي،
وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5000دينار ،والفائزون هم:
صالح بوخمسين و/أو نصار
الـنـصــار ،ع ــادل ف ــؤاد عباس،
ودعيج فؤاد القداح.
وإضافة للسحب اليومي،
ي ــوف ــر "بـ ــرقـ ــان" س ـح ـبــا رب ــع
س ـ ـنـ ــوي لـ ـحـ ـس ــاب "يـ ــومـ ــي"
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125.000ديـ ـن ــار .ولـلـتــأهــل
ل ـل ـس ـحــوبــات ال ــرب ــع سـنــويــة
َّ
يتعين على العمالء أال يقل
رصيدهم عن  500دينار لمدة
شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10دنانير
تمثل فــرصــة واح ــدة لدخول
ال ـس ـح ــب .وإذا ك ـ ــان رص ـيــد
الحساب  500دينار وما فوق،
فإن صاحب الحساب سيكون
مؤهال لدخول كل السحوبات
اليومية والربع سنوية.
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العقار ومواد البناء

١٥

اقتصاد

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني s.alshammari@aljarida.com

العقار في  :2018العوائد مغرية وسط انعدام الفرص األخرى
عقاريون لـ ةديرجلا  :نتوقع استقرار أسعار العقارات خالل العام
•

لم يختلف القطاع العقاري خالل ًعام  2017عن سابقه  ،2016إذ
شهدت التداوالت العقارية ركودا في معظم أشهر السنة ،إضافة
إلى أن األسعار شهدت حالة من التذبذب واالنخفاضات بنسب
متفاوتة بين منطقة وأخرى.
وساهم العديد من العوامل خالل العام الماضي في انخفاض
ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ات ـ ـحـ ــاد
ال ـع ـقــاري ـيــن تــوف ـيــق ال ـ ـجـ ــراح ،إن
ال ـت ــوق ـع ــات ت ـش ـيــر إلـ ــى اس ـت ـقــرار
أسعار القطاع العقاري خالل عام
 ،2018إذ إن م ــؤش ــرات الـتـبــاطــؤ
ً
ك ــاف ــة ان ـخ ـف ـض ــت نـ ــوعـ ــا م ـ ــا ،مــع
وجود انتعاش في أسعار النفط
ووصولها إلى أرقام مرضية.
وأوضح الجراح ،أن القطاعين
ال ـس ـك ـنــي واالس ـت ـث ـم ــاري م ــا زاال
يـ ـ ـ ــدران عـ ــوائـ ــد جـ ـي ــدة وم ـغ ــري ــة،
وسط انعدام الفرص االستثمارية
األخرى ،بالتالي ستستقر االسعار
خالل الفترة المقبلة.
وأف ـ ــاد ب ــأن ال ـق ـط ــاع ال ـت ـجــاري
«ال ـم ـك ــات ــب» س ـي ـكــون ف ــي مـقــدمــة
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،ب ـس ـبــب
ً
ـال ج ـ ــدا م ــن قبل
وج ـ ــود ط ـلــب ع ـ ـ ٍ
المستثمرين ،أما القطاع التجاري
«م ـعــارض الـتـجــزئــة» فالتوقعات
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى تـ ــأثـ ــره خ ـ ــال ال ـع ــام
الحالي ،بسبب انخفاض معدالت
الـصــرف لــدى شريحة كبيرة من
المواطنين والوافدين.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـتـ ـج ــاري
ً
«مطاعم» وخصوصا الواقعة على
الشريط الساحلي ،ستكون أكثر
ً
القطاعات تأثرا ،الرتفاع الطلب،
إض ــاف ــة إل ــى ت ــراج ــع الـطـلــب على
التأجير ،إذ أقدمت بعض المطاعم
على اإلغالق نتيجة الخسائر التي
تكبدتها.
وأكـ ــد أن ه ـن ــاك م ــوج ــة ت ـفــاؤل
ً
كبيرة جدا بالتشكيلة الحكومية
ال ـج ــدي ــدة ،إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـقــرار
أسعار النفط ،ووجود اتفاق على
خ ـف ــض اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،إذ سـتـنـعـكــس
كافة تلك المؤشرات على نفسية
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن وع ـ ـلـ ــى ال ـق ـط ــاع
العقاري.

القطاع األفضل
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح ،إن الـ ـقـ ـط ــاع
الـعـقــاري ال يــزال األفـضــل مقارنة
بالقطاعات االستثمارية األخرى،
إذ إن ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ا لـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ي ــدر
ع ــوائ ــد أك ـثــر بـكـثـيــر م ــن ال ــودائ ــع

ً
أو السندات ،وأيـضــا يعتبر أكثر
ً
القطاعات أمانا لو تمت مقارنته
بالبورصة.
وأوضـ ــح أن ال ـق ـطــاع الـعـقــاري
تماسك خالل الفترة الماضية ،رغم
األحداث السياسية واالقتصادية،
التي عصفت بين حين وآخــر في
المنطقة ،إذ إن األسـعــار ما زالت
مستقرة ولم نشهد أي انهيارات.
وب ـ ـيـ ــن أن الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري
فــي الـكــويــت بحاجة إلــى مواكبة
الـتـطــور الـحــاصــل أو المتطلبات
الجديدة التي طرأت على السوق،
وعـلــى سبيل الـمـثــال ال الحصر،
أزمـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـط ــاع ــم عـ ـل ــى ال ـش ــري ــط
ال ـس ــاح ـل ــي ،ف ـي ـجــب ع ـل ــى ب ـلــديــة
الكويت اإلســراع في معالجة تلك
األزمة من خالل تغيير تراخيص
بعض المطاعم إلى أنشطة أخرى
خــدمـيــة ،إذ انعكست تـلــك األزم ــة
على معدالت اإليجار التي شهدت
ً
تراجعا.

العرض والطلب
من جانبه ،قال رئيس االتحاد
الكويتي لوسطاء العقار فيصل
الـ ـش ــره ــان ،إن الـ ـع ــرض وال ـط ـلــب
هو المتحكم الرئيسي في أسعار
ً
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،م ـت ــوق ـع ــا أن يـشـهــد
القطاع العقاري خالل عام 2018
انخفاضات في األسعار ،لوجود
مؤشرات على ارتفاع العرض.
وأضـ ـ ــاف ال ـش ــره ــان أن تــوجــه
بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي وإص ــدار
تعليمات للبنوك بشأن تقليص
أعـ ــداد ال ـع ـقــارات الـمــرهــونــة لــدى
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ،م ـمــا سيتم
الضغط على المستثمرين لتسييل
عـ ـق ــاراتـ ـه ــم ،ب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـتــرفــع
المعروض في السوق العقاري.
وأوضــح أن التسييل سيشمل
العقارات التجارية واالستثمارية،
وستتأثر أسعارها باالنخفاض
خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،إض ــاف ــة
ً
إل ــى أن ه ـنــاك تــوجـهــا نـحــو هــدم
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ،وإن ـ ـشـ ــاء
أخــرى جديدة بنسب بناء أعلى،

إيجارات مكاتب دبي أرخص
 %40من لندن
قال تقرير حديث لشركة «الرواد للعقارات» إن بيئة ممارسة األعمال
ً
والـنـشــاطــات االقـتـصــاديــة فــي دب ــي ع ــززت تنافسيتها م ـج ــددا على
الصعيد العالمي ،عبر تهيئة الظروف الممكنة ومواصلتها الستقطاب
االستثمارات األجنبية إليها .ووفــق التقرير ،كشفت بيانات السوق
العقاري المحلي لعام  2017أن متوسط سعر إيجار المساحات المكتبية
بالمناطق الرئيسية في اإلمارة أقل بنحو ثالث مرات من نظيرتها في
هونغ كونغ وأرخص بنسبة  40في المئة مقارنة بلندن.
وفــي التفاصيل ،فــإن متوسط سعر إيـجــار المساحات المكتبية
الفاخرة بالمناطق الرئيسية في «وسط مدينة دبي» ،بما فيها منطقة
«بــرج خليفة» ،و«الـمــركــز المالي» و«الخليج الـتـجــاري» تـتــراوح حول
ً
ً
متوسط  330درهما للقدم المربعة ،بينما تصل إلى  990درهما في
هونغ كونغ .ويتراوح متوسط سعر تأجير المساحات المكتبية في
المناطق المتوسطة في دبي مثل المنطقة اإلعالمية «ميديا سيتي
ً
ً
وإنترنت سيتي» حول  190درهما مقارنة بمتوسط  323درهما للقدم
المربعة في لندن أي أقل بنسبة  40في المئة.
وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد
للعقارات»« :إن الفرق في متوسط األسعار بين دبي وكل من هونغ كونغ
ولندن ،يبرز مدى حرص اإلمارة على تهيئة الظروف الممكنة والمالئمة
لمزاولة األعمال ومواصلتها الستقطاب االستثمارات األجنبية بها ،ما
عزز مكانتها كبيئة جاذبة ومهيأة من حيث البنية التحتية والتشريعية
لشتى أنواع االستثمار».

تباطؤ نمو أسعار المنازل
البريطانية في 2017
ق ــال ــت ش ــرك ــة «نـ ـيـ ـش ــن وايـ ــد
لـلـتـمــويــل ال ـع ـق ــاري» إن أس ـعــار
المنازل في بريطانيا نمت خالل
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ــأب ـط ــأ وت ـي ــرة
منذ عــام  ،2012وانخفضت في
لـنــدن ألول مــرة خــال عــام كامل
منذ .2009
وق ــال ــت ال ـشــركــة إن ـهــا تتوقع
أن يتباطأ نمو أسـعــار المنازل
البريطانية مجددا ليسجل  1في
المئة في .2018
وض ـ ـ ـعـ ـ ــف سـ ـ ـ ـ ــوق اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي مـ ـن ــذ ال ـت ـص ــوي ــت
عـ ـل ــى االن ـ ـف ـ ـصـ ــال عـ ــن االتـ ـح ــاد

األوروبي ،وأدى انخفاض الجنيه
اإلسترليني بعد استفتاء انفصال
بــري ـطــان ـيــا إلـ ــى دفـ ــع الـتـضـخــم
لــارت ـفــاع ،وزاد الـضـغــوط على
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـم ــال ـي ــة لـلـكـثـيــر من
األسـ ـ ــر .وأضـ ــافـ ــت ن ـي ـشــن واي ــد
أن أس ـعــار الـمـنــازل البريطانية
ارت ـف ـع ــت  2.6ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي 12
ش ـهــرا حـتــى ديـسـمـبــر ،وه ــو ما
يقل عــن نمو بلغ  4.5فــي المئة
في  ،2016لكن االرتفاع يزيد على
متوسط التوقعات لزيادة بنسبة
 2في المئة ،في استطالع أجرته
«رويترز» آلراء خبراء اقتصاديين.

أسعار العقارات وتراجع الطلب ،منها رفع تعرفتي ً الكهرباء والماء
على كل من القطاعين التجاري واالستثماري ،وأيضا هو الحال
بالنسبة لإليجارات فهي األخرى شهدت انخفاضات في قيمها
خالل السنة المذكورة.
«الجريدة» استطلعت آراء عدد من العقاريين بشأن توقعاتهم

ً
للسوق العقاري عموما خالل عام  ،2018واتفقوا على وجود
عوامل تؤدي إلى تراجع أسعار العقارات ،تقابلها عوامل أخرى
تساهم في ثبات األسعار.
وتوقع العقاريون ،استقرار أسعار العقارات خالل ًالفترة
المقبلة ،إذ إن مؤشرات التباطؤ كافة انخفضت نوعا ما ،مع وجود

انخفاض معدالت
الصرف سينعكس
ً
سلبا على
قطاعي المعارض
والمطاعم

تسييل
العقارات المرهونة
سيرفع المعروض
وأسعار «السكني»
مستقرة

توفيق الجراح

وبالتالي سيزيد المعروض من
الشقق.

العقار السكني
أ م ــا بالنسبة للعقار السكني
ال ـ ـخـ ــاص ،ف ــأف ــاد الـ ـش ــره ــان ب ــأن
المؤشرات تظهر استمرار أسعار
العقارات السكنية مستقرة وفق
مستوياتها الحالية ،وذ ل ــك ألنه
ت ــزال أرقـ ــام الـطـلـبــات اإلسـكــانـيــة
مرتفعة.
وفيما يخص القيم اإليجارية،
ذكر أنه في طبيعة الحال ،إن ارتفع
الـ ـع ــرض م ــن ال ـش ـق ــق وال ـم ـكــاتــب
ف ـس ـت ـن ـخ ـفــض اإليـ ـ ـج ـ ــارات ،وم ــع

وجود توجه نحو هدم العقارات
المتهالكة وإقامة أخــرى حديثة،
وب ـ ـعـ ــدد أدوار أك ـ ـثـ ــر ،س ـيــرت ـفــع
الـمـعــروض مــن الشقق السكنية،
بالتالي ستنخفض اإليجارات.
وأض ـ ــاف ال ـش ــره ــان أن عــوائــد
القطاع العقاري تعتبر جيدة ،في
ظــل األوض ـ ــاع ال ـحــال ـيــة ،ويعتبر
من القطاعات االستثمارية األكثر
ً
ً
أمــانــا ،مشيرا إلــى أن القطاع في
 2017مر بمرحلة ركود نسبي.
وتــابــع أن الـقـطــاع شـهــد الـعــام
الماضي انخفاضات في األسعار
وف ــي مـنــاطــق مـعـيـنــة ،ول ــم يصل
إلــى مرحلة االنـهـيــار كما صــوره
البعض من المهتمين في الشأن

انتعاش في أسعار النفط ووصولها إلى أرقام مرضية .وذكروا أن
القطاع العقاري ال يزال األفضل مقارنة بالقطاعات االستثمارية
ّ
أكثر بكثير من الودائع
القطاع العقاري يدر عوائد ً
األخرى ،إذ إن ً
أو السندات ،وأيضا يعتبر أكثر القطاعات أمانا ،لو تمت مقارنته
بالبورصة ،وفيما يلي التفاصيل:

ضوابط
البنك المركزي
كبحت جماح
ارتفاع أسعار
العقارات

فيصل الشرهان

الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ،إذ ال ي ـ ـ ـ ــزال الـ ـس ــوق
ً
متماسكا ويدر عوائد مغرية.

ضبط األسعار
مــن ناحيته ،قــال نــائــب رئيس
ّ
لمقيمي العقار
االتحاد الكويتي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـ ـش ـ ــداد ،إن ه ـنــاك
قـ ـ ـ ـ ــرارات ك ـب ـح ــت جـ ـم ــاح ارتـ ـف ــاع
ً
األسعار وخصوصا في السكني،
إذ وض ــع بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
ض ــواب ــط تـمــويـلـيــة ع ـلــى الـبـنــوك
المحلية ،أدت إلــى ضبط أسعار
العقار السكني وارتــد األمــر على
العقار االستثماري.
وأضــاف الشداد أن المؤشرات

تظهر أن أسعار العقارات ستشهد
ً
اس ـت ـقــرارا يـمـيــل إل ــى االنـخـفــاض
خـ ــال عـ ــام  ،2018إذ إن ظ ـهــور
المدن السكنية الجديدة ،سيكون
لـ ــه ت ــأث ـي ــر ع ـل ــى أس ـ ـعـ ــار ال ـع ـق ــار
ال ـس ـك ـنــي وسـيـنـعـكــس ذل ــك على
ً
العقار االستثماري أيضا.
وأوضــح أنه رغم ظهور المدن
السكنية ال ـجــديــدة ،ف ــإن الـعــرض
ً
ً
ما زال مرتفعا نوعا ما ،مما خلق
ً
تــوازنــا وجـعــل األس ـعــار مستقرة
إل ــى حــد كـبـيــر ،فــي حـيــن شهدت
األسعار خالل  2017انخفاضات،
ً
وي ـع ـت ـب ــر ذل ـ ــك ت ـص ـح ـي ـح ــا ،كـمــا
انـخـفـضــت ال ـ ـتـ ــداوالت ف ــي ســوق
ً
السكن الخاص ،نظرا إلــى قناعة

عبدالعزيز الشداد

البائع وتردده في البيع وانتظار
المشتري لمزيد من التراجع.

القيم اإليجارية
وفيما يخص القيم االيجارية،
ذكر الشداد أن اإليجارات شهدت
انخفاضات خالل العام الماضي،
سواء في السكني أو االستثماري
أو حـتــى الـعـقــار ال ـت ـجــاري ،حيث
ً
ً
إن هناك معروضا كبيرا ،في ظل
ال ـتــوجــه ال ـعــديــد م ــن الـمــواطـنـيــن
وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ن ـح ــو تـقـسـيـيــم
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة إل ـ ــى شـقــق
صغيرة.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـت ــوقـ ـع ــات تـظـهــر

استمرار انخفاض القيم االيجارية
ولكن بنسب بسيطة ،وذلك في ظل
ارتفاع المعروض ،وأن السوق ّ
مر
خالل  2017بمرحلة ركود وضعف
في التداول.
وبين أن السوق العقاري يفتقد
إلى العديد من األمور التي يجب
أن تكون حاضرة ،وأبرزها صانع
ال ـس ــوق وال ـف ــرص االسـتـثـمــاريــة،
ف ـك ــل دول الـ ـع ــال ــم ت ــوج ــد فـيـهــا
كيانات اقتصادية تتولى توفير
الفرص االستثمارية في قطاعاتها
المتخصصة بها.
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ً
ً
«ديمة كابيتال» تنظم برنامجا تدريبيا
حول مكافحة غسل األموال

«األرجان» :جاهزون الفتتاح «أرجانيا»
في المنطقة التجارية النامية بالشويخ

المشعان :المشروع مصمم لخلق بيئة منفصلة عن المباني والحياة المهنية السريعة
يستوحي مجمع األرجان اسمه
من شجرة األرجان ،وتصميمه
من طابع جنوب المملكة
المغربية ،حيث تنبت هذه
الشجرة ،ومن هنا هدف مجمع
«أرجانيا» إلى توفير أجواء
هادئة ومريحة بعيدا عن صخب
األعمال اليومية.

أعلنت شركة األرجان العالمية
العقارية أمس جاهزيتها الفتتاح
أح ـ ــدث م ـشــاري ـع ـهــا" ،أرج ــانـ ـي ــا"،
فــي الـمـنـطـقــة الـتـجــاريــة النامية
بالشويخ ،ليكون هــذا المشروع
الـ ـث ــال ــث مـ ــن ن ــوع ــه ال ـ ـ ــذي ت ـقــوم
ال ـش ــرك ــة ب ـت ـطــويــره وإدارتـ ـ ـ ــه في
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز ب ـت ـص ـم ـيــم
مستوحى من الهندسة المعمارية
المغربية فــي مبنى فــر يــد يمكن
ال ــزوار مــن االسـتـمـتــاع بــاألجــواء
الداخلية والخارجية طوال العام.
ب ـم ـس ــاح ــة ت ـم ـت ــد ع ـل ــى 1950
مـ ـ ـت ـ ــرا مـ ــرب ـ ـعـ ــا ،يـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ـشـ ــروع
"أرج ــانـ ـي ــا" م ـس ــاح ــات مـفـتــوحــة
يشغلها مفاهيم تجارية نوعية
ويتوسطها نافورة كبيرة ،إضافة
إل ــى الـتـفــاصـيــل الـعـمــرانـيــة التي
ت ـم ـ ّـي ــز ال ـم ـج ـمــع ع ــن اإلن ـ ـشـ ــاءات
الصناعية من حوله.
ويستوحي المجمع اسمه من
شـجــرة األرجـ ــان ،وتصميمه من
طابع جنوب المملكة المغربية،
حيث تنبت شجرة األرجان ،ومن
هنا هــدف مجمع "أرجــانـيــا" إلى

تــوف ـيــر أج ـ ــواء ه ــادئ ــة ومــري ـحــة
بعيدا عن صخب األعمال اليومية.
وقال الرئيس التنفيذي نائب
ر ئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــر ك ــة
األرج ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس خ ـ ــال ـ ــد الـ ـمـ ـشـ ـع ــان:
"نواصل في شركة األرجان تطوير
مـ ـش ــاري ــع ت ـس ـت ـمــد م ــن ش ـعــارنــا
الـ ــذي ي ـهــدف إل ــى تــوف ـيــر م ـنــازل
ومـجـمـعــات ومـســاحــات متعددة
االسـتـخــدامــات تمكن مجتمعها
من عيش الحياة كما يحبونها".
واضاف المشعان" :هدفنا من
مشروع أرجانيا المستوحى من
العمارة المغربية التقليدية هو
خلق بيئة منفصلة عن المباني
وال ـح ـيــاة الـمـهـنـيــة الـســريـعــة من
حــولــه ،حـيــث يمكننا جـمــع زوار
من جميع األعمار في بيئة تتكيف
مع تغيير المواسم وتوفر ممرات
م ـغ ـل ـق ــة وم ـك ـي ـف ــة خـ ـ ــال م ــوس ــم
الـصـيــف ،وم ـســاحــات مجتمعية
مفتوحة في األشهر الباردة".
وب ــدخ ــول مـجـمــع "أرج ــان ـي ــا"،
يلتقي الــزوار بفناء شبه مفتوح

 VIVAتمنح جائزة أفضل العب لـ «كانو»
في نهائي «خليجي »23

كانو يتسلم الجائزة
أعلنت شركة االتـصــاالت الكويتية  ،VIVAمنح
جائزة أفضل العب في مباريات دورة كأس الخليج
ال ـعــربــي ال ـ ـ  ،23ال ـتــي أقـيـمــت عـلــى أرض الـكــويــت،
لكابتن المنتخب العماني أحمد المحيجري ،الملقب
بـ"كانو"َّ .
وقدم الجائزة مدير إدارة اتصاالت الشركات
في  VIVAعبدالرزاق العيسى.
وكان المنتخب العماني فاز في المباراة النهائية

على المنتخب اإلماراتي بركالت الترجيح.
ً
وتأتي هــذه الجائزة المقدمة من  VIVAتكريما
ألداء الالعب المميز في كل مباراة ،بصفتها الراعي
الرسمي لــدورة كــأس الخليج العربي ال ـ  ،23حيث
استنفرت جميع طاقاتها خالل فترة وجيزة ،لضمان
االستعدادات الضرورية لهذه البطولة ،ودعم "األزرق"
في استحقاقه األول بعد فترة اإليقاف.

م ـ ــزي ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاألل ـ ـ ـ ــوان وال ـ ـن ـ ـق ـ ـشـ ــات
المغربية ،حيث يسري ممر مائي
نقي طوال مسافة المجمع لينتهي
بنافورة كبيرة بتصميم مغربي
تقليدي في وسط الفناء ،إذ يبرز
فيها الــرخــام الفاخر ذو نقشات
الشيفرون المغربية ،ومــن حول
الـفـنــاء ،يمكن لـلــزوار االستمتاع
بالمطاعم والمتاجر األخــرى في
م ـســاحــة تـمـكـنـهــم م ــن ال ـج ـلــوس
خــارجــا وف ــي ال ــداخ ــل عـلــى مــدار
العام.
ويـ ـ ـض ـ ــم الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـ ـي ـ ــوم
مجموعة من المستأجرين الذين
ينفردون بما يقدمونه لمختلف
شرائح المجتمع ،منها المطاعم
والمقاهي الشهيرة ،مثل مقهى
جـ ــومـ ــو ،وب ـ ـيـ ــس مـ ــن ب ـي ـك ــر آن ــد
سبايس ،وسيج آند باتر ،ومقهى
سـكـيــب ،ومـطـعــم ال ـمـ ّـي ــاس ،وذي
دايــت شــوب ،وديمي كونسيبت،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـت ــاج ــر ال ـت ـج ــزئ ــة،
مثل متجر الورود فيل دي فلور،
وهيلث بــانــت الـصـحــي ،وبيول
بوتيك.

خالد المشعان

كـمــا يشمل مجمع "أرجــان ـيــا"
قاعة للمعارض ومناطق مفتوحة،
حيث ستقام العديد من الفعاليات
واألن ـش ـط ــة طـ ــوال ال ـع ــام ،ومـنـهــا
ف ـع ــال ـي ــات ت ـس ـمــح ل ـل ـم ـشــروعــات
ب ـع ــرض م ــا ت ـقــدمــه ،عـ ــاوة على
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـم ــوسـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــي
ستنظم في أجــواء فريدة إلحياء
المجمع.

ن ـظ ـمــت ش ــرك ــة ديـ ـم ــة كــاب ـي ـتــال
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ب ــرن ــام ـج ــا تــدري ـب ـيــا
ل ـمــوظ ـف ـي ـهــا ح ـ ــول ج ــري ـم ــة "غ ـســل
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال"؛ أشـ ـك ــالـ ـه ــا ومـ ــؤشـ ــرات
التعرف عليها وأساليب مكافحتها،
وذلــك ضمن حــرص الشركة الدائم
على حماية مصالح مستثمريها،
ً
وان ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـه ــا
االجتماعية بالمشاركة في تعزيز
الثقة في نظام سوق المال الكويتي
وال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـ ـلـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــراره،
واالم ـت ـث ــال لـلـتـعـلـيـمــات ال ـص ــادرة
عــن الجهات الرقابية فيما يتعلق
بـمـكــافـحــة غـســل األمـ ـ ــوال وتـمــويــل
اإلره ـ ــاب وتـكـثـيــف الـتـعــريــف بها،
والتدريب على طرق كشفها واإلبالغ
عنها.
وقـ ــال م ــدي ــر اإلدارة الـقــانــونـيــة
وااللتزام الرقابي بـ"ديمة كابيتال"،
مـ ـحـ ـم ــد رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،إن غسل األموال هي إحدى
الجرائم المالية التي تهدد بشكل
مباشر سمعة أي نظام مالي.
وأكــد أن "المستثمرين لن يثقوا
في أي نظام يسمح بأن يكون منصة
ل ـجــري ـمــة .ول ــم ت ـعــد ه ــذه ال ـجــرائــم
تـتــم بــال ـطــرق الـتـقـلـيــديــة الـقــديـمــة،
ً
بـ ــل ت ـ ـطـ ــورت كـ ـثـ ـي ــرا ،ب ــاس ـت ـخ ــدام
الحواسب اآللية وشبكة المعلومات،
فأصبحت أكـثــر تعقيدا واتـســاعــا

من حيث المدى الجغرافي ،وكذلك
عـلــى مـسـتــوى مختلف القطاعات
والمجاالت بشكل يتطلب متابعة
دائـمــة مــن الـشــركــات ،مــا يستوجب
عـقــد ه ــذه الـجـلـســات بشكل دوري
وع ـ ـنـ ــد ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ،إلب ـ ـقـ ــاء األفـ ـ ـ ــراد
المتعاملين في سوق المال على علم
ودراية بهذه التطورات".
وأوضح رضوان ،الذي َّقدم المادة
العلمية وإدار الحلقة النقاشية مع
اإلج ــاب ــة ع ــن األس ـئ ـلــة الـمـطــروحــة
من الحضور ،أن المحاور الرئيسة
للبرنامج دارت حول تاريخ ونشأة
غسل األمــوال ،ومراحلها كجريمة،
واإلطــار القانوني الدولي المتعلق
بها ،وصلته بالقوانين الكويتية،
إضافة إلــى أثــر هــذه الجريمة على
األف ـ ــراد وال ـشــركــات بـشـكــل خــاص،
والنظام المالي بشكل عام.
كما تم طــرح أمثلة واقعية على
أشهر عمليات غسل األم ــوال التي
تم ضبطها ،إضافة إلى إلقاء الضوء
على ســوء استغالل التكنولوجيا
الحديثة ،بما فيها مواقع التوظيف
واألل ـع ــاب اإللـكـتــرونـيــة والـعـمــات
الرقمية في عمليات غسل األمــوال،
وكيفية كشفها ومكافحتها.
وات ـس ـمــت األس ـئ ـلــة الـمـطــروحــة
وم ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاور الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش ب ــالـ ـعـ ـم ــق
وال ـمــوضــوع ـيــة ،وت ــم ال ـت ـطــرق إلــى

محمد رضوان

ج ـ ــوان ـ ــب ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
وتــداعـيــاتــه وآث ــاره على االقتصاد
الـعــالـمــي ،وم ــدى االهـتـمــام الــدولــي
ّ
ب ـم ـكــاف ـحــة ه ـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة ،وس ــن
الـقــوانـيــن ووض ــع الـضــوابــط لمنع
وقوعها.
ُي ــذك ــر أن "دي ـم ــة كــاب ـي ـتــال" هي
إحــدى شركات مجموعة االمتياز،
ت ـتــركــز اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ف ــي ال ـســوق
الـ ـعـ ـق ــاري األمـ ـي ــرك ــي واألوروب ـ ـ ـ ــي،
وتـ ـق ــدم لـمـسـتـثـمــريـهــا وعـمــائـهــا
فرصا استثمارية مدروسة بعناية،
ل ـت ـح ـق ـيــق أفـ ـض ــل ال ـ ـعـ ــوائـ ــد ب ــأق ــل
المخاطر ،وبما يتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.

«زين» تستمر في شراكتها االجتماعية لـ «سوق قوت»
أعلنت شركة زين استمرار
شراكتها االجتماعية للموسم
الجديد من "سوق قوت" ،وهي
المبادرة الشبابية األكبر من
ن ــوع ـه ــا ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وال ـت ــي
أقيمت للشهر الثاني السبت
الماضي في حديقة الشهيد،
دائرة السالم ،وشهد حضورا
كبيرا من المهتمين بالسوق.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
صـ ـح ــا ف ــي ،إن ه ـ ــذه ا ل ـش ــرا ك ــة
تأتي في إطار استراتيجيتها
لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالس ـ ـتـ ــدامـ ــة تـ ـج ــاه تـشـجـيــع
ا لـطــا قــات وا لـمــوا هــب المحلية
ال ـ ـشـ ــابـ ــة ،حـ ـي ــث ي ـ ـهـ ــدف ه ــذا
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث الـ ـمـ ـمـ ـي ــز إلـ ـ ـ ــى ن ـش ــر
ال ـتــوع ـيــة حـ ــول ن ـمــط ال ـح ـيــاة
الصحي ،وتشجيع استهالك
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــات ال ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة
وال ـص ـح ـيــة ،م ــن خ ــال تـقــديــم
ف ــرص ــة ألصـ ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع
ال ـحــرف ـيــة وال ــزراعـ ـي ــة ل ـعــرض
منتجا تهم ا لمصنعة محليا
في مكان واحد.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـهـ ـ ــا كـ ــانـ ــت
مـ ــوجـ ــودة ب ـم ـش ــارك ــة م ـم ـيــزة
فـ ــي "س ـ ـ ــوق ق ـ ـ ــوت" مـ ــن خ ــال

جـنــاحـهــا ال ـخ ــاص ،حـيــث قــام
ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي بــالـكــويــت
ل ــوران ــس س ـي ـل ـفــرمــان ب ــزي ــارة
جـ ـ ـن ـ ــاح زيـ ـ ـ ـ ــن ،الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ــت
ف ـي ــه الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـعــال ـيــات
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة،
وقــدمــت ال ـعــديــد مــن الـجــوائــز
القيمة للمشاركين ،إضافة إلى
تـنـظـيــم مـســابـقــة عـبــر وســائــل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى هـ ــاش ـ ـتـ ــاغ
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وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة بـ ـ ــأن
شــراك ـت ـهــا الــرئـيـسـيــة ل ــ"ســوق
ق ـ ــوت" ت ـع ـت ـبــر إض ــاف ــة كـبـيــرة
لسلسلة المشاريع الشبابية
التي تشجعها بشكل متواصل
لتحفز الطاقات المحلية على
د فــع منتجاتهم الوطنية بما
ي ـع ــود بــال ـن ـفــع ع ـلــى اق ـت ـصــاد
الدولة ،وخصوصا أن "سوق
قوت" يستقطب أعدادا غفيرة
مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر الـ ـشـ ـغ ــوف ــة
بالتعرف على المنتجات التي
تــم تـصـنـيـعـهــا مـحـلـيــا ب ــإدارة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،والـ ـت ــي
وص ـلــت إل ــى أك ـثــر مــن 15000
زائر في الموسم الماضي.
وأضافت أن مبادرة "سوق

السفير األميركي لورانس سيلفرمان في جناح «زين»
ق ـ ــوت" ت ـم ـثــل ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة
للشباب الكويتي الستعراض
منتجاتهم المحلية ،والتعرف
عـ ـل ــى آخ ـ ــري ـ ــن يـ ـش ــاط ــرونـ ـه ــم
ا لـشـغــف ذا ت ــه ،حـيــث ال يرتكز

ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــراض
المنتجات فحسب ،بل يشكل
تجمعا را ئ ـعــا لـتـبــادل و طــرح
األف ـ ـكـ ــار ،ويـ ـق ــدم ن ـق ـطــة جــذب
للجمهور مــن جميع األ عـمــار

لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة وإب ـ ـ ــداء
آرائـ ـ ـه ـ ــم ل ـم ـص ـن ـع ـي ـهــا وج ـه ــا
لوجه.

«التجاري» يتوج فائزي حساب «النجمة» وحملة «حول راتبك»

ً
ً
ً
وسط احتفال شهدإقباال جماهيريا واسعا في «األفنيوز»

جانب من االحتفال
نظم البنك التجاري مهرجان
ال ـس ـحــب ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة الـكـبــرى
"لـ ـحـ ـس ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة" وال ـس ـح ــب
األخ ـي ــر عـلــى س ـي ــارة مــرسـيــدس
كوبيه لحملة "حــول راتبك على
التجاري" ،وأقيم الحدث بمجمع
"األفنيوز" وسط أجواء احتفالية
وتــرف ـي ـه ـيــة وإقـ ـب ــال جـمــاهـيــري
الفت ،ومتابعة مباشرة عبر أثير
إذاعــة نبض الكويت  88.8وعبر
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
للمشاهير عبدالله بوفتين ومع
حمد قلم ،وحضور ممثل وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة عبدالعزيز
أشكناني.
وش ـ ـهـ ــد الـ ـمـ ـه ــرج ــان ال ـع ــدي ــد
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ــاج ـ ــآت والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض
واألن ـش ـطــة الـتــرفـيـهـيــة بحضور
قـ ـي ــادات وم ـســؤول ـيــن م ــن الـبـنــك
الـتـجــاري فــي مقدمتهم المديرة
العامة لقطاع االئتمان التجاري
والمديرة العامة بالوكالة لقطاع
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأف ــراد
سحر الرميح  ،ومساعد المدير
العام لقطاع الخدمات المصرفية
لألفراد  -حميد سلمان ،ومساعدة
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام إلدارة اإلعـ ـ ــان

صورة جماعية
والعالقات العامة أماني الــورع،
وم ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام إلدارة
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات ب ــدر
قمحية.
وبـ ــدأ ال ـح ـفــل بــافـتـتــاحـيــة من
المذيع سلمان النجادة ،الذي قدم
معلومات عن "التجاري" في لقاء
مذاع مباشرة على الهواء تخلله
الـعــديــد مــن األنـشـطــة الترفيهية
وتوزيع الجوائز على الجمهور.
ت ـبــع ذل ــك اإلع ـ ــان ع ــن الـفــائــز
بـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة م ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس ك ــوبـ ـي ــة
ض ـمــن"ح ـم ـلــة حـ ــول راتـ ـب ــك على

فريق «التجاري» خالل الحفل

الـ ـتـ ـج ــاري" ل ـت ـك ــون م ــن نـصـيــب
عائشة مطلق العازمي ،واستكمل
ب ـع ــده ــا ال ـس ـح ــب ربـ ــع ال ـس ـنــوي
لحساب النجمة على جائزة 250
ألف دينار لتكون من نصيب علي
حسن الشماع.
ً
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى نـ ـ ـج ـ ــاح
الـمـهــرجــان ،قــالــت سـحــر الرميح
ً
"يـ ـح ــرص ال ـت ـج ــاري دومـ ـ ــا على
مكافأة عمالئه بأفضل العروض
ال ـ ـح ـ ـصـ ــريـ ــة ،إذ ي ـ ــول ـ ــي ال ـب ـن ــك
ً
ً
التجاري اهتماما كبيرا بتنظيم
مـثــل ه ــذه الـفـعــالـيــات لالحتفال

بـ ـعـ ـم ــائ ــه الـ ـف ــائ ــزي ــن ف ـ ــي أك ـب ــر
حـمــاتــه الـتــرويـجـيــة عـلــى م ــدار
العام".
وأضافت الرميح ،أن التجاري
ي ـ ـس ـ ـعـ ــى ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال خ ــدم ــات ــه
وع ـ ـ ــروض ـ ـ ــه ال ـ ـتـ ــروي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،إلـ ــى
ال ــوص ــول إل ــى أك ـبــر شــريـحــة من
ال ـع ـمــاء وتـعــريـفـهــم بــالـخــدمــات
المصرفية المتنوعة والمختلفة
ال ـتــي يـقــدمـهــا ،وإت ــاح ــة الـمـجــال
أمامهم لالستفادة من العروض
المجزية والمتواصلة ،وقد نجح
البنك في تحقيق هذا الهدف من

حضور جماهيري واسع

خ ــال ابـتـكــاره وتـطــويــره الــدائــم
للخدمات المصرفية التي تلبي
احـ ـتـ ـي ــاج ــات عـ ـم ــائ ــه وت ــرت ـق ــي
لمستوى تطلعاتهم .
من جانبها قالت أماني الورع:
يسعدنا أن نـتــوج الـفــائــزيــن في
"حـســاب النجمة" و"حـمـلــة حول
راتبك على التجاري" لعام 2017
ونـ ـت ـ ـق ــدم لـ ـه ــم بـ ــأحـ ــر ال ـت ـه ــان ــي
والتبريكات فــي هــذا المهرجان
"ال ـت ـج ــاري فـيـكــم يـحـتـفــل" إذ تم
االتصال بالفائز بجائزة الـ 250
ألــف دينار وإبــاغــه بخبر الفوز

مـبــاشــرة عـلــى ال ـه ــواء ،مـمــا أتــاح
للحضور متابعة رد فعل الفائز
على الـهــواء مباشرة بعد تلقيه
خبر فوزه من "التجاري".
ويواصل البنك التجاري سعيه
الـحـثـيــث ت ـجــاه م ـكــافــأة عـمــائــه
عبر إطــاق المزيد من الحمالت
الترويجية وسـحــوبــات النجمة
اليومية والربع سنوية الكفيلة
بتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.

خالل إعالن الفائزين

إحدى الفائزات تتسلم جائزتها

ثقافات
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مزاج
أعلن المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
موعد انطالق مهرجان
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يؤكد المخرج طالل البرجس لقاء مع المخرج حسن السيد يواصل المخرج عبد العزيز
صفر بروفات مسرحيته
حول السينما المستقلة
أن التنويع يخرج برامج
الجديدة «أحالم الشوارع» من
وفيلم الرعب الكوميدي
المنوعات من الرتابة
بطولة يعقوب عبدالله وسماح.
{عمارة رشدي} .

ديان كروغر :فيلم «إن ذا فيد»
ً
ً
أرهقني جسديا ونفسيا
بعد مشاركة الممثلة األلمانية األصل
دي ـ ــان ك ــروغ ــر ف ــي ال ـف ـي ـلــم األل ـم ــان ــي (إن
ُ
ذا ف ـي ــد) ،الـ ــذي أدت فـيــه دور امـ ــرأة قـتــل
زوجها وابنها في هجوم ،شعرت بأنها
"منهكة جـســديــا" ،وتــريــد الـتــوقــف قليال
عن التمثيل.
ّ
وقالت كروغر لـ"رويترز"" :لم أمثل فيلما
مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة .ش ـعــرت فـقــط بــأنــي ال
أستطيع .كنت أشعر وكأنني أغرق".
وأضــافــت" :فقط كنت أحتاج إلــى وقت
ل ـن ـف ـســي ،ك ــي أع ـي ــد تــرت ـيــب ح ـيــاتــي من
جديد".
ولـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــت كـ ـ ـ ــروغـ ـ ـ ــر ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اش ـ ـت ـ ـهـ ــرت
ب ـم ـشــارك ـت ـهــا ف ــي أف ـ ـ ــام ،مـ ـث ــل" :تـ ـ ــروي"
و"إنجلوريس باستردز" ،دور كاتيا في
فيلم "إن ذا فيد" ،الذي أخرجه فاتح أكين،
والتي تتزوج زوجها وهو في السجن.
وبـعــد سـنــوات تتسبب مــأســاة مفجعة
في مقتل ال ــزوج ،فيما تشك كاتيا خالل
سـعـيـهــا وراء الـحـقـيـقــة ف ــي أن الـنــازيـيــن
الجدد ربما كانوا السبب فيما حدث.
وقـ ــال أك ـي ــن ،وه ــو م ـخ ــرج أل ـمــانــي من
أص ــل تــركــي ،إن ــه أراد إل ـقــاء ال ـضــوء على

العنصرية ،وخاصة النازيين الجدد في
ألمانيا.
وأضاف" :هناك أشخاص في هذا البلد،
الذي اعتبره بلدي ،يريدون قتلي ،لمجرد
أنــي أبــدو كما أنــا ،بشعر أســود وعينين
بنيتين .يريدون قتلي لذلك ،من أجــل ال
شيء .هذا يزعجني".
وتابع" :ال يعجبني هــذا ،لــذا كــان لدي
ش ـع ــور ب ــأن ــي أحـ ـت ــاج إلـ ــى ال ـت ـع ـب ـيــر عن
غضبي ،والفيلم منحني الفرصة للتعبير
عنه على الورق ،ثم بعد ذلك على الشاشة".
وأثنى النقاد على أكين وكروغر ،التي
رشحت لجائزة أفضل ممثلة في مهرجان
"كان" في فرنسا العام الماضي.
و"إن ذا فيد" ضمن قائمة قصيرة تضم
تسعة أفالم مرشحة لجائزة أوسكار أفضل
فيلم أجنبي.
وحققت النجمة العالمية إنجازا مميزا
خــال الـعــام الـمــاضــي ،بحصدها جائزة
أفـضــل ممثلة عــن دوره ــا فــي فيلم "The
 ،"Fadeضـمــن فـعــالـيــات مـهــرجــان "ك ــان"
السينمائي الدولي في دورته الـ.70
ودخلت كروغر مدرسة الباليه الملكية

ونـجـحــت ،إال أنـهــا أصـيـبــت وكــانــت هــذه
اإلصابة سبب تغير توجهها ،فركزت في
مجال عروض األزياء.
وس ـبــق أن ش ــارك ــت ف ــي ع ــدد كـبـيــر من
الـ ـحـ ـم ــات اإلع ــانـ ـي ــة وع ـ ـ ــروض األزيـ ـ ــاء
ال ـخ ــاص ــة ب ــأش ـه ــر الـ ـ ـ ــدور ،م ـث ــل"Dior" :
و" "D&Gو" "Salvatore Ferragamoو"Jil
 "Sanderو" ،"Giorgio Armaniو"،"Chanel
ح ـيــث جـمـعـتـهــا ص ــداق ــة ق ــوي ــة بمصمم
األزياء كارل ليجرفيلد.
وقــدمــت دي ــان أول دور سينمائي في
فيلم " "The Piano Playerعام  2002مع
ديـنـيــس هــوبــر وكــريـسـتــوفــور المـبـيــرت،
وكــانــت انطالقتها الحقيقية عــام ،2004
بعد تقديمها دور هيلين في ""Troy
وحـ ـ ـص ـ ــدت ك ـ ــروغ ـ ــر عـ ـ ـ ــددا هـ ــائـ ــا مــن
الجوائز ،ومن أبرزها"Bambi Awards" :
و" "Golden Camera Germanyو"San
،"Diego Film Critics Society Awards
وآخرها هذه الجوائز التي حصدتها أمس
كأفضل ممثلة بمهرجان "كان" السينمائي
الدولي عن دورها في "."The Fade
(رويترز)

نقاد أميركيون يختارون «ليدي بيرد»
أفضل فيلم في 2017
اختارت الجمعية الوطنية لنقاد السينما في
الواليات المتحدة فيلم "ليدي بيرد" كأفضل فيلم
في عام .2017
وح ـص ـل ــت ك ــات ـب ــة وم ـخ ــرج ــة ال ـف ـي ـل ــم ،غــريـتــا
غـيــرويــج ،على لقب أفـضــل مخرجة ،كما حصل
الفيلم على لقب أفضل سيناريو في تصويت نقاد
الجمعية بمدينة نيويورك.
ففي فيلمها األول ًالرائع ككاتبة ومخرجة ،تقدم
غريتا غيرويج قصة تتناول المرحلة العمرية
الـتــي ينتقل فيها الـمــرء مــن طــور الـمــراهـقــة إلى
عمل يتسم بأنه ذو طابع ساخر
البلوغ ،وذلك في ٍ
نحو مؤثر كذلك.
على
وواقعي
وتهكمي ،ومرح
ٍ
وتدور أحداث الفيلم حول كريستينا مكفرسون
"ليدي بيرد" من كبار طالب المدرسة الثانوية؛
وهي شخصية تتوق دوما للمغامرة ،والتطور،
ُ
وال ــف ــرص الـتــي يمكن اغـتـنــامـهــا ،لكنها ال تجد
شيئا من هذا في المدرسة الثانوية الكاثوليكية
بـ"ساكرامنتو".
ويتتبع الفيلم كريستينا خالل سنة تخرجها

مشهد من فيلم ليدي بيرد

ديان كروغر

 4أفالم هوليودية حققت ضعفي
ميزانيتها خالل أسبوعين

مـ ــن ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة الـ ـث ــان ــوي ــة ،راص ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا ت ـجــرب ـت ـهــا
الرومانسية األولى التي تخوضها ،ومشاركتها
في األلعاب المدرسية ،واألهم من كل ذلك؛ سعيها
للحصول على قبولها بالكلية التي ترغب فيها.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ف ــازت ســالــي هوكينز بلقب
أفضل ممثلة عن دوريها في فيلمي "ذا شيب أوف
ووتر" و"ماودي" ،وانتزع دانيال كالويا لقب أفضل
ممثل عن دوره في فيلم "جت أوت".
وذهــب لقب أفضل ممثلة مساعدة إلــى لوري
ميتكالف عن دورهــا في فيلم "ليدي بـيــرد" ،في
حين حصل ويليم دافــو على لقب أفضل ممثل
مساعد عن دوره في فيلم "ذا فلوريدا بروجكت".
وحصل فيلم "بليد رانر  "2049على لقب أفضل
تصوير سينمائي.
واجتمعت جمعية نقاد السينما ،التي تأسست
ف ــي ع ــام  1966وت ـضــم ن ـحــو  60م ــن أبـ ــرز نـقــاد
السينما فــي ان ـحــاء ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،بمركز
لينكولن في نيويورك.
(د ب أ)

فيلم It

ديتر فيدل

فرانس غال

جوستينا ماتشادو

فيدل ينفي مزاعم
عن ممارسته التحرش

وفاة المغنية الفرنسية
فرانس غال

عرض مسلسل «One
»Day at a Time

نفى المخرج التلفزيوني األلماني ديتر فيدل اتهامات
بممارسة التحرش واالع ـتــداء الجنسي فــي أول قضية من
نوعها في ألمانيا.
ووردت اتهامات للمخرج البالغ من العمر  75عاما ،الذي
أخرج العديد من المسلسالت األلمانية الناجحة ،على لسان
ممثلتين هما باتريشيا تيلمان وجاني تيمبل في واقعتين
منفصلتين .ونفى فيدل االتهامات في بيان أصدره محاموه
ون ـشــر ع ـلــى مــوقــع م ـهــرجــان ب ــاد هــرسـفـلــد لـلـمـســرح على
اإلنترنت الذي يديره منذ عام .2015

تــوفـيــت المغنية الفرنسية فــرانــس غ ــال عــن  70عــامــا،
أمس ،إثر مضاعفات اصابتها بالسرطان ،على ما أعلنت
المتحدثة باسمها لوكالة فرانس برس.
وقالت المتحدثة جنفياف سالمة ،في بيان" :ثمة كلمات
نــأبــى الـتـلـفــظ بـهــا ي ــوم ــا .لـقــد انـضـمــت ف ــران ــس غ ــال إلــى
الجنة البيضاء بعد تحديها منذ عامين بصمت وشموخ
مضاعفات إصابتها بالسرطان".
وكانت غال انسحبت من الساحة الفنية ،إثر وفاة ابنتها
بولين ،جراء إصابتها بتليف كيسي عام .1997

يعرض الموسم الثاني مــن مسلسل "One Day at a
 ،"Timeبطولة جوستينا ماتشادو الذي يتضمن  13حلقة
فقط ،يوم  26يناير الجاري على شبكة .Netflix
المسلسل تدور أحداثه حول  3أجيال لكل منهم أفكاره
ومعتقداته وطريقة حياته رغم أنهم يعيشون في منزل
واحد ،من خالل سيدة مطلقة تعيش مع ابنتها المراهقة
وأخيها التوأم ووالدتها التي تعتنق أفكارا تقليدية.
وي ـشــارك فــي بطولة المسلسل إلــى جــانــب جوستينا
ماتشادو ،تود جرينيل وإيزابيال جوميز ومارسيل رويز.

استطاعت أربعة أفالم سينمائية أن تحقق
ضعفي ميزانيتها خ ــال أسـبــوعـيــن فـقــط من
عــرضـهــا وذل ــك خ ــال ع ــام  2017لتسجل هــذه
ً
األف ـ ــام أرق ـ ّـام ــا قـيــاسـيــة ج ــدي ــدة ت ـض ــاف إلــى
سجالت صناع الفن السابع في هوليوود ،ومن
بين هــذه األعـمــال فيلم الكوميديا الموسيقي
 Pitch Perfect 3بطولة النجمة آنا كيندريك،
الــذي حقق إي ــرادات بلغت أكثر مــن  98مليون
دوالر أميركي ،وهــي اإلي ــرادات ،التي تضاهي
ضعفي ميزانيته التي قدرت بـ  45مليون دوالر.
كذلك النسخة الحية من فيلم Beauty and
 the Beastحققت إيرادات خيالية وصلت إلى
مليار و 263مليون دوالر حول العالم ،في حين
تكلف العمل  160مليون دوالر فقط ،وهو العمل
الــذي حقق في أول أسبوع عــرض  174مليون
دوالر وفي أسبوعه حقق  90مليون دوالر.
الـنـسـخــة الـحـيــة ال ـجــديــدة مــن الـفـيـلــم تــدور
أحداثها في نفس سياق النسخة القديمة حول
أمير شاب مسجون داخل هيئة وحش نتيجة
سحر ال ينتهي أثــره إال بوقوع فتاة في حبه،
وذلك على يد إحدى الساحرات التي لم تكتف
بذلك فقط ،وإنما حولت كل العاملين فى القصر،
ال ـ ــذي يـسـكــن ب ــه أم ـي ــر م ــن الـ ـخ ــدم إلـ ــى أدوات
منزلية ،واشترطت لكي يـعــودوا إلــى حالتهم
الطبيعية أن يتعلم األمير كيف يحب ،لتكون
فرصته الوحيدة هي الفتاة بيلي اليى توافق
على المجيء لقصره حتى تفدي والدها.
أمــا فيلم الــرعــب والــدرامــا  Itفحقق إي ــرادات
كبيرة بنحو  700مليون دوالر  ،إذ حقق خالل

األسبوع األول  158مليون دوالر ،أما األسبوع
الثاني حقق  77مليون دوالر.
والـفـيـلــم ينتمي إل ــى فـئــة الــرعــب وال ــدرام ــا،
وهو من تأليف غاري دوبرمان وستيفن كينغ،
وإخـ ـ ــراج آن ــدري ــس مــوسـشـيـتــي ،ويـ ـش ــارك في
بطولته عدد من النجوم أبرزهم ،فين وولفارد،
ميغان تشاربينتير ،أوين تيغ ،بيل سكارغارد،
صوفيا ليليز ،نيكوالس هاميلتون.
ً
وأخيرا فيلم األنيميشن العائلي Despicable
ً
 Me 3تفوق في شباك التذاكر العالمي حاصدا
ً
إيرادات كبيرة بلغت مليارا و 33مليون دوالر،
إذ حصد في أسبوعه االول  115مليون دوالر
ً
وفي األسبوع الثاني  53مليونا.
الفيلم ينتمي إلى فئة الكوميديا العائلية،
وه ــو م ــن نــوع ـيــة ال ــرس ــوم ال ـم ـت ـحــركــة ثــاثـيــة
األبعاد ،ومن إنتاج استديو إليمونيشن للترفيه
ومن توزيع شركة يونيفرسال ستوديوز ويعد
الجزء الثالث في السلسلة ،وهو من إخراج كايل
ب ـي ــادا ،وتــألـيــف الـثـنــائــي سينكو ب ــول وكين
داوري ـ ــو ،وي ـش ــارك فــي األداء الـصــوتــي للفيلم
عــدد كبير من النجوم أبــرزهــم ،ستيف كاريل،
كريستين ويغ ،جيني سليت ،راسل براند ،آندي
نيمان ،بيري كوفين.

ثقافات
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محمد العسعوسي :تنوع كبير في «القرين» الثقافي
الدورة الـ  24للمهرجان تنطلق بعد غد حتى  29الجاري

تمامًا مثل أي
دلو

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

من أجواء حفل افتتاح مهرجان القرين الـ23

محمد العسعوسي

قال األمين العام المساعد
لقطاع الثقافة محمد
العسعوسي ،إن الدورة المقبلة
من مهرجان ًالقرينً الثقافي
ستشهد تنوعا كبيرا في
أنشطتها.

أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
للثقافة والفنون واآلداب موعد
انطالق مهرجان القرين الثقافي
الـ  24في الفترة من  10إلى 29
شهر يناير الجاري.
وقــال األمين العام المساعد
لـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد
الـعـسـعــوســي ،إن حـفــل افـتـتــاح
المهرجان سوف يشهد تكريم
الشاعر الغنائي ياسين شمالن
الحساوي ،يوم األربعاء المقبل،
عند الساعة السابعة مساء على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

تكريم الفائزين بجائزة
الدولة
وأضـ ــاف أن الـمـهــرجــان هــذا
الـ ـ ـع ـ ــام س ـي ـش ـه ــد ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الفعاليات الثقافية والمعارض
وورش ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل و عـ ـ ـ ـ ـ ــروض

ً
الموسيقى والمسرح ،الفتا إلى
أن حـفــل تــوزيــع جــوائــز الــدولــة
التقديرية والتشجيعية لعام
 2017سـ ـيـ ـق ــام يـ ـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
الموافق  17الجاري على مسرح
عبدالحسين عبدالرضا ،وسوف
يكرم الفائزون بجوائز الدولة.

حفالت موسيقية
وع ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،أف ـ ــاد بـ ــأن هـنــاك
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــات
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ي ـت ـصــدرهــا حفل
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى الـ ـسـ ـيـ ـمـ ـف ــونـ ـي ــة
ال ـ ـكـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــة ،وأمـ ـسـ ـي ــة
مــوس ـي ـق ـيــة ألـ ـم ــانـ ـي ــة ،وأخ ـ ــرى
شبابية ،وموسيقى من جنوب
ً
إفــريـقـيــا ،وأي ـض ــا مــن الـجـنــوب
األميركي.
ً
وبين أن هناك أنواعا أخرى

من فنون الموسيقى ،كموسيقى
ال ـجــاز ،الـتــي سيقدمها الفنان
ن ـ ـ ــواف الـ ـغ ــريـ ـب ــة ،ومـ ـ ــن ال ـه ـنــد
ستكون هناك أمسية موسيقية،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون لـ ـلـ ـف ــرق ال ـك ــوي ـت ـي ــة
حضورها المميز ،إذ تقدم فرقة
ً
ً
ً
الرندي حفال موسيقيا شعبيا
خ ــال فـعــالـيــات الـمـهــرجــان في
مجمع كويت ماجيك.

عروض مسرحية
وقال العسعوسي ،إن "القرين
ً
الثقافي" سيشهد هذا العام أيضا
ب ـع ــض الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـم ـس ــرح ـيــة،
م ـثــل عـ ــرض م ـســرح ـيــة الــرح ـمــة
لـفــرقــة الـمـســرح الـكــويـتــي ،وهــي
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـف ــائ ــزة بــال ـجــائــزة
ال ـك ـب ــرى ف ــي م ـه ــرج ــان ال ـكــويــت
المسرحي ،إضــافــة إلــى معرض
للفنان علي المفيدي ،كما ستقدم

الفائزون بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية
فـ ــي مـ ـج ــال جـ ــوائـ ــز ال ـ ــدول ـ ــة ال ـت ـق ــديــريــة
ً
والتشجيعية ،حصد  15مبدعا جوائز عام
 ،2017ون ــال جــائــزة ال ــدول ــة الـتـقــديــريــة كل
من وزير اإلعــام األسبق واإلعالمي محمد
السنعوسي فــي مجال الخدمات الثقافية،
في حين كان الفائز الثاني الفنان عبدالكريم
عبدالقادر ،الــذي حصل على جائزة الدولة
ال ـت ـقــديــريــة ف ــي م ـج ــال ال ـف ـن ــون ،وه ــو مغن
ُ
كويتي لقب بالصوت الجريح بعد أغنيته
المشهورة "أجر الصوت" وحصلت أغنياته
على كثير من الجوائز ،وفي مجال االتصال
اإللكتروني ذات الصلة بالثقافة والفنون
ج ــاءت ال ـجــائــزة مــن نـصـيــب رج ــل األع ـمــال
الـكــويـتــي ومــؤســس ورئ ـيــس مجلس إدارة
شركة "صخر" للحاسب اآللي محمد الشارخ،
الذي كان له الفضل في إدخال اللغة العربية
إلى الحواسب للمرة األولى في التاريخ في

حـقـبــة الـثـمــانـيـنـيــات ،وح ـصــل عـلــى جــائــزة
أفضل رجل أسهم في تقنية المعلومات.
ً
وح ـصــل  12مـبــدعــا عـلــى جــوائــز الــدولــة
التشجيعية ،إذ فاز في مجال الفنون الفنان
زيـ ــد ال ـع ـب ـيــد ب ـج ــائ ــزة ال ـف ـن ــون الـتـشـكـيـلـيــة
"الـنـحــت" عــن عمله "تـشــويــه" ،بينما حصد
المخرج والممثل عبدالله التركماني جائزة
اإلخــراج التلفزيوني عن مسلسل "حكايات
سداسيات" ،كذلك نال المخرج السينمائي
رمضان خسروه جائزة اإلخراج السينمائي
عن فيلم "حبيب األرض".
وفــي مـجــال اآلداب ،حصلت الصحافية
وال ـق ــاص ــة ال ــروائ ـي ــة وال ـس ـي ـنــاري ـســت منى
الشمري على جــا ئــزة القصة القصيرة عن
المجموعة القصصية "رأس ــان تحت مظلة
واحدة" .إلى ذلك ،فازت الكاتبة تغريد الداود
بجائزة النص المسرحي عن مسرحية "غصة

عبور" .وذهبت جائزة أدب الطفل إلى أستاذة
اللغة اإلنكليزية واألدي ـبــة هــدى الـشــوا عن
عملها "رحلة فيل" .وجائزة الترجمة جاءت
من نصيب أستاذ اللغة اإلنكليزية والمترجم
د .ط ـ ــارق ف ـخــر ال ــدي ــن .وذهـ ـب ــت جــائــزة
الدراسات التاريخية واآلثارية والمأثورات
الشعبية لــدولــة الـكــويــت مناصفة بـيــن كل
من د .حمد القحطاني ،والباحث في التراث
الكويتي بدر زوير.
وذهبت جائزة علم االجتماع في مجال
ال ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة د .علي
الزعبي ونــال جائزة علم النفس في مجال
العلوم االجتماعية واإلنسانية دكتور علم
النفس التربوي فتحي القالف ،وفي مجال
ال ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة ذهـبــت
الـجــائــزة إلــى أسـتــاذ العلوم السياسية في
جامعة الكويت د .عبد الله سهر.

ً
فــرقــة الـمـســرح الـكــويـتــي عــرضــا
لمسرحية نهيق األسود.

الندوة الرئيسية
وأشار إلى أهمية ندوة القرين
ل ـهــذا ال ـع ــام" ،إذ س ـت ـقــام ال ـنــدوة
الرئيسية بعنوان "اقتصاديات
الـثـقــافــة الـعــربـيــة – دور الكويت
ال ـث ـقــافــي ف ــي تـنـمـيــة ال ـم ـعــرفــة"،
وتستمر على مدى يومي االثنين
والثالثاء  15و 16يناير الجاري،
وتـ ـط ــرح الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـح ــاور
والـمـفــاهـيــم واإلش ـكــال ـيــات حــول
مفهوم اقتصادات الثقافة.

فنون تشكيلية
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـف ـ ـنـ ــون
الـتـشـكـيـلـيــة ،قـ ــال الـعـسـعــوســي:
إن بــرنــامــج ال ـم ـهــرجــان ك ــل عــام
يقدم معرض القرين التشكيلي،
وه ـ ــو الـ ـن ــاف ــذة ال ـف ـن ـي ــة ل ـف ـنــانــي
الـكــويــت لـعــرض آخــر إبداعاتهم
التشكيلية ،وكذلك يقدم جوائز
ش ـخ ـص ـيــة ل ـل ـم ـش ــارك ـي ــن ،وه ــي
ج ــائ ــزة عـيـســى ص ـقــر اإلبــداع ـيــة
التي تقدم لعشرة فائزين تميزت
أع ـمــال ـهــم خـ ــال ال ـم ـع ــرض ،كما
حرص المهرجان على استضافة
الفنانين الشباب ،وسيكون لهم
معرض خــاص بعنوان "معرض
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب" ي ـ ـ ــوم 28
يناير ،كما يستضيف مهرجان
ً
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام م ـ ـعـ ــرضـ ــا ل ـل ـف ـن ــان
التشكيلي السعودي فهد الربيق،
وسيحتفي المهرجان هذا العام
بالفنان التشكيلي الراحل حميد
خــزعــل ،مــن خــال مـنــارة ثقافية،
وذلك على مسرح مكتبة الكويت
الوطنية يوم  21يناير.

المطبوعات الحديثة
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوسـ ـ ــي ،أن

مهرجان هذا العام يقدم المشهد
ال ـث ـقــافــي ف ــي ال ـك ــوي ــت وعــالـمـنــا
العربي ،بالتعاون مع العديد من
المؤسسات الثقافية الخليجية
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــرض آخ ــر
إب ــداع ــات وإصـ ـ ـ ــدارات الـمـجـلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
من خالل مجموعة من المعارض،
التي ستخصص للكتاب ،وتقدم
للقارئ كل جديد في عالم القراءة
واالطالع والمطبوعات الحديثة.
وب ـ ـي ـ ــن أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورش ال ـف ـن ـي ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرات سـ ـتـ ـك ــون ذات
طابع فني ثقافي كورشة الخزف
وورشـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة ومـ ـ ـع ـ ــارض
ل ـل ـم ـن ـســوجــات ال ـي ــدوي ــة وورش
ح ـ ــول قـ ـ ـ ــراءة ق ـص ــص تـمـثـيـلـيــة
لـ ـ ــأ ط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،وورش ل ـل ـت ـم ـث ـي ــل
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ،وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ل ـل ـف ــن
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ح ـض ــور م ــن خــال
ل ـيــال سـيـنـمــائـيــة بــال ـت ـعــاون مع
نادي سين ،وستعرض أفالم من
اليابان وإيطاليا ،وسيكون حفل
الختام يــوم  29يناير مع سيدة
المقام العراقي فريدة ،في أمسية
فـنـيــة عـلــى م ـســرح عبدالحسين
عبدالرضا.

الندوة الرئيسية
ستقام بعنوان
«اقتصاديات الثقافة
العربية – دور
الكويت الثقافي في
تنمية المعرفة»

«ترويض الخيال} و{مختبر السرديات}...

مناقشة أفكار ونظريات أدبية وحوارات فلسفية
عن {دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع} ،صدر كتابان لمجموعة باحثين يتناوالن بالدراسة والتحليل قضايا أدبية شائكة ،هما« :ترويض
الخيال} ،ترجمة علي عبد األمير صالح ،و«مختبر السرديات» ترجمة عواطف السعدي.

بيروت  -ةديرجلا

•

يـتـمـحــور ك ـتــاب «ت ــروي ــض ال ـخ ـيــال» ،الــذي
شــاركــت فــي وضعه مجموعة مؤلفين ،حول
ً
ً
حــوارات مع  15كوكبا المعا في سماء األدب
العالمي ،وقــد آثــر علي عبد األمير صالح أن
يمهد للترجمة بتقديم نـبــذة كــا فـيــة عــن كل
ً
كاتب وكاتبة ممن تناولهم في كتابه ،إيمانا
ُ ّ
منه بأن كتب الحوارات مع الكتاب ضرورية
ً
ومفيدة للقارئ العربي ،ســواء كــان نخبويا
ً
أو عــاديــا ،كونها تـقـ ّـدم معلومات وافـيــة عن
ُ ّ
ً
خلفيات الكتاب االجتماعية والثقافية ،فضال
عــن آرا ئـهــم الفكرية والفلسفية والسياسية،
وتقنياتهم في الكتابة اإلبداعية ،وطقوسهم
في ممارسة هذه الحرفة المقدسة .
يوضح علي عبد األمير صالح في مقدمة
ُ ّ
الـكـتــاب أن اهـتـمــامــه بــال ـحــوارات مــع الــكــتــاب

َيرجع إلى ثمانينيات القرن المنصرم{ ،حينما
ُ
شرت أول حوار مترجم مع الكاتب القرغيزي
ن
جنكيز آيتماتوف في مجلة األقــام العراقية
سنة  .}1987يضيف{ :منذ ذلك الحين حتى
ً
ْ
اآلن لــم يـكــن ولـعــي ه ــذا نــاجـمــا عــن االنـبـهــار
ً
باآلخر واإلعجاب به ،وال نابعا من شعوري
ككاتب عربي بالنقص إزاء األدب العالمي ،بل
كانت غايتي أن أقــدم ثقافة أدبية موسوعية
ل ـل ـق ــارئ ال ـع ــراق ــي والـ ـع ــرب ــي ،ت ـغ ـنــي ال ـكــاتــب
الشاب ،وتفيد كل المغرمين باألدب ،وكل الذين
يستحوذ عليهم الفضول الفكري والمعرفي}.
يـشـيــر صــالــح إل ـ ًـى أن ث ـمــة أس ـئ ـلــة مــوجـهــة
ُ ّ
ً
للكتاب تبدو صادمة غالبا ،وحتى استفزازية،
غير أن مبعثها هو سبر أغوار التجربة األدبية،
واستخراج ما لدى المؤلف من أفكار وآراء ورؤى

مختبر السرديات
يتضمن كتاب «مختبر السرديات» خمس دراسات في السرد ونظرياته وفلسفته :تتناول الدراسة األولى
ً
ً
لماري -لور رايا ،النهج المعرفي في السرديات ،الذي يولي اهتماما بالغا بما يكشفه السرد من حياة العقل؛
حيث يسود هذا النهج الموجة المستقبلية للدراسات السردية.
وتتناول الدراسة الثانية ألندريه بيلو ،تبعات المفهوم الباختيني للحوارية حول السرديات ،حيث تتبع
الباحث مفهوم الحوارية في كتابات باختين ما بين عامي  1935و.1971
أما البحث الثالث فهو دراسة تاريخية في أصول المصطلحات التي يستخدمها الناقد والمنظر الفرنسي
المعروف جيرار جينيت ،إذ تتناول الباحثة فرانشيسكا سكوتا ،التراث الكالسيكي في النظريات السردية
لرائد السرديات الحديثة ،وتشير إلى المصطلحات التي استعارها جينيت من أفالطون وأرسطو في
كتابه {خطاب الحكاية}.
بدوره يعرض روبرتو تاالمو ،في البحث الرابع ،فلسفة بول ريكور في السرد وفي كتابة التاريخ
وفي تمثيل الحياة الداخلية للشخصيات.
{فلسفة اللغة ،دراســات سردية ونظريات حديثة في السرد منذ روالن بــارت وحتى القصص
ً
اإلنكليزية} ،عنوان البحث األخير في الكتاب أخيرا ،وهو دراسة نقدية للكاتب والباحث إيف البيرج،
من كندا ،يتناول فيها دور السرد بوصفه صيغة مالئمة ووسيلة اتصال.

ـاور
وانـطـبــاعــات{ ،ف ـهــذه هــي مــواصـفــات الـمـحـ ِ
الناجح} ،بحسب رأيه.
ي ـتــابــع{ :كـ ــان ال ب ــد ل ــي ،خ ــال إع ـ ــداد هــذا
ال ـك ـتــاب لـلـنـشــر ،أن أت ـح ـلــى بــرحــابــة ال ـصــدر
ُ ّ
ألسمح للكتاب والكاتبات بأن يدلوا بآرائهم،
ويـعـبــروا عــن أحــامـهــم ،ويـكـشـفــوا أســرارهــم
وذكرياتهم وتأمالتهم ،كي أعطي هذه المهمة
استحقاقاتها ومزاياها الحقيقية األصيلة.
إذ ليس من حقي أن أصادر حريتهم مثلما ال
أسمح ألحد أن يجردني حريتي في التعبير،
وهي جزء من الحريات التي تكفلها دساتير
ً
أحيانا ّ
مدونة على
دول العالم كلها ،وإن كانت
الورق فقط}.

رح ــاب إبــراهـيــم كاتبة مصرية كنت قــد كتبت عــن مجموعتها
القصصية المسماة "حيل الحياة" ،وكانت بالفعل مجموعة متميزة،
ال تشبه كتابة أي أحــد قبلها .سعدت واستمتعت بقراء ة قصص
عذبة سلسة تصيب القارئ بدهشة من كتابة طازجة لذيذة فيها
روح طفولية لم يعتدها القارئ ،لذا كنت منتظرة إنتاجها القادم،
وعندما حصلت على مجموعتها القصصية الجديدة المعنونة
(تماما مثل أي دلو) ،باشرت بقراءتها على التو.
كنت أبحث عن تلك الطفولة المليئة باألسئلة التي ترى الحياة من
زاوية ال يراها إال األطفال ،ويلتقطون بفطنة وبراءة ما ال يراه غيرهم،
لكني عندما بدأت بقراءة المجموعة اكتشفت أن رحاب انتقلت إلى
مرحلة الكبار ،مع امتالكها تلك القدرة على الحكي ببساطة متناهية
وبعفوية ،كأن كتابتها حوار حميم ما بين صديقتين ،ومصارحة
سرية غير مقصود إعالنها ونشرها.
وهذا مقتطف من قصة "أحذية وطحالب وأسماك ذهبية" تحكي
قصة صياد ،لكنها في الواقع ترجمة ومحاكاة لحالة كاتبة القصة
وروح ـهــا ،الـتــي تشبه الـصـيــاد المنتظر والملتقط لقصصه" :أنــا
ً
ال أشبه أيــا من هــؤالء .أنــا صياد فقير ،فقير وعشوائي ،وال أملك
أسلحة على اإلطالق ،فقط أرمي شبكة كبيرة كثيرة الثقوب ،أرميها
كل صباح من نافذة الباص ،أو على الرصيف ،أو بجوار المكتب،
أرميها ّ
بهمة ،وأراقب ما تأتي به".
قصص رحاب ممكن أخذها الحتماالت أبعد مما هو مكتوب في
القصة ،ألنها تحمل رموزا أبعد وأعمق ،ودائما هناك رؤية لحدث
خيالي يأتي مثل النسمة ،محمال بدهشة رقيقة ثاقبة ،مثال على
ذلك قصة "القشة والغريب"" :قطار َّ
مكدس في قرية صغيرة وبليدة
مــن أجــل إص ــاح عطل لــم يتحدد بـعــد .وســط الــزحــام ،يهمس في
لسرّ ،
أذنك صوت :اتبعني .تهيئ نفسك ّ
سر يوازي االنعتاق من هذا
الزحام المعطل .تمشي وراءه ،متجاوزا اهتزازات العجالت المفاجئة،
حضور البشر اللزج الكثيف ،والفواصل المرعبة بين عربة وأخرى.
فجأة يختفي الصوت .يقفز من باب العربة األخيرة ،ويلوح ساخرا.
تطل من النافذة ،فترى قشة ذهبية تتدلى من السماء .تعلم أنها غير
مثبتة بأي شيء ،لكنك مازلت تحلم ،تتمنى لو أنها مثبتة بنجمة،
َّ
ستتحمل صعودك ،واحدة ،واحدة ،برفق حتى تصل".
وأنها
رح ــاب فــي معظم نصوصها تجدها ق ــادرة على إيـجــاد دهشة
األطـفــال ونظرتهم وتعبيرهم الطفولي تجاه األح ــداث ،بقليل من
القص وكثير من التخيل ،مثال على ذلك قصة "آخر العنقود وأوله"،
تختلط األحالم مع الواقع وخياالت الكاتب لحظات الكتابة وتجسد
َّ
يتحول القص مثل غزل البنات ،حيث يأتي محمال
الشخصيات.
َّ
بخفة ت ــذوب بـعــذوبــة بـمـجــرد قــراء تـهــا ،أي أنـهــا السهل الممتنع،
الذي ينقل ويعكس حكايا الواقع االجتماعي بخفة تزيح عنها ثقل
َّ
ليتحول كنوع من األحالم تطفو فوق ما حولها ،كخياالت
الواقع،
غير متحققة من وجودها الحقيقي .فبطلة القصة ترافق مجموعة
من شخصياتها في مراحل عمرية مختلفة ،تتفق معهن ،وأحيانا
تختلف ،تتصفحهن دون تدخل منها ،وكأنهن ال عالقة لها بهن،
مع أنهن لسن إال هي في انشقاقاتها المتعددة" :جميعهن يجلسن
متجاورات ،يثرثرن بهدوء ،يتبادلن النكات والنميمة ،والسباب
ً
أحيانا .تبدو كل واحدة منهن كأنها ال تعرف األخرى أبدا ،وأحيانا
صديقتها منذ األزل ،ال أتدخل لفض اشتباكات .أحيانا أجلس بهدوء
بينهن ،مرتدية وجه إحداهن .أترقب في قلق وصول المرأة الجديدة،
متظاهرة بعدم معرفتهن جميعا".
ربـمــا قـصــة "أم ــور نـســائـيــة" كــانــت مبتعدة عــن الـطـفــو الحلمي
بوضوح حكاية البطلة منذ طفولتها ،حتى مراحلها العمرية التي
تلتها ،وإن َّ
تميزت بخفة دم مصرية ،وهي تقص حكايتها من بداية
تشكل وعيها بذاتها ،وما تاله من تغيرات وفق هذا الوعي .وهذا
مقتطف مــن طفولتها " :لــم يكن أ بــي يهتم بالشكل مطلقا ،مــادام
الشيء يؤدي وظيفته بكفاءة ،وأنا لم أهتم لألمر ،إال بعد أن وصلت
للمرحلة الثانوية ،وبدأ الغمز واللمز .النظارة التي تم لصقها من
المنتصف بصمغ أخضر يترك أثره على أنفي أحيانا ،الحذاء الذي
تم تغيير نعله بلون مختلف ،وساعة اليد الكبيرة ،والتي كانت
تخص جدتي ،كلها كانت تؤدي وظيفتها بكفاءة لم تشفع لها وال
لي في اإلفالت من السخرية".
َّ
تتميز معظم قصص هذه المجموعة بهذا الطفو الخفيف فوق
واقعها ،فمرآتها السحرية ال ترى الواقع كما هو ،بل تحوله إلى حلم
يتأرجح باحتماالت الخيال.

حصاد

فتح باب الترشح لجائزة الملتقى
للقصة القصيرة العربية
أعلنت جائزة الملتقى للقصة
ال ـق ـص ـي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة ،وم ـقــرهــا
الجامعة األميركية بالكويت،
فـ ـت ــح بـ ـ ــاب الـ ـت ــرش ــح ل ـ ـلـ ــدورة
ال ـثــال ـثــة  ،2018-2017اب ـت ــداء
م ــن أول يـنــايــر ال ـج ــاري حتى
 31م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ا لـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل،
ح ـي ــث ت ـق ـبــل ال ـم ـجــام ـيــع
ال ـق ـص ـص ـيــة ال ـم ـط ـبــوعــة
ورق ـيــا خ ــال ع ــام ،2017
وحـتــى  31م ــارس ،2018
وتحمل رقما معياريا.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـتـ ـ ــرشـ ـ ــح
م ــن خـ ــال م ــوق ــع ال ـج ــائ ــزة
( ،)almultaqaprize.comويجوز للمؤلف أن يترشح بنفسه ،كما
يسمح لكل دار نشر الترشح بمجموعتين قصصيتين لكاتبين
مختلفين ،وتقبل األعمال المرشحة بإرسالها بصيغة بي دي إف،
وال تقبل أي أعمال ترسل إلدارة الجائزة بصيغة ورقية.
وأعرب رئيس مجلس أمناء الجائزة األديب طالب الرفاعي عن
سروره بنجاح جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية ،مضيفا
أنها رغم قصر عمرها استطاعت أن تؤمن لنفسها حضورا محليا
وخليجيا وعربيا كبيرا على ساحة الجوائز العربية.
وذك ــر الــرفــاعــي ان الـجــائــزة أصـبــح يـشــار إليها بوصفها
واح ـ ــدة م ــن أه ــم ال ـجــوائــز الـعــربـيــة ال ـتــي تـهـتــم بـفــن القصة
القصيرة العربية ،ويشار للكويت بأنها الحاضنة لفن القصة
القصيرة العربية ،كما أن احتفال الجائزة بإعالن الفائز يأتي
في كل عام متضمنا برنامجا ثقافيا يشارك فيه كوكبة من
أهم كتاب ونقاد وناشري القصة القصيرة من شتى أقطار
الوطن العربي.
وبين ان هذا يجعل الجائزة تنتقل من كونها جائزة عابرة
لفن القصة القصيرة العربية ،تنتهي بمجرد إعالن الفائز ،إلى
مشروع إبداعي ثقافي يراد له إعادة كاتب القصة العربي ،وكذا
القصة العربية إلى الواجهة العربية والعالمية.
وعمال بالالئحة الداخلية للجائزة ،فإنه سيتم إعالن أسماء
أعضاء لجنة التحكيم بمجرد إغــاق باب الترشح ،وسيتم
اإلعالن في  1أكتوبر  2018عن القائمة الطويلة التي تتضمن
 10مجاميع قصصية ،كما يتم اإلعــان في  1نوفمبر 2018
عن القائمة القصيرة التي تتضمن  5مجاميع قصصية ،وفي
مساء االثنين  3ديسمبر  2018سيقام االحتفال في الجامعة
األميركية بالكويت بإعالن الفائز.

توابل ةديرجلا
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طالل البرجس  :التنويع يخرج برامج المنوعات من الرتابة

»راض عن إخراج حفل افتتاح وأوبريت خليجي «23
ٍ

تـجــاوز األم ــر بفضل دعــم وزيــر
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ووكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون،
وبــاجـتـهــاد فــريــق الـعـمــل تمكنا
مــن استقطاب نخبة مــن نجوم
ا ل ـ ـصـ ــف األول عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
الـخـلـيــج وال ــوط ــن ال ـعــربــي مثل
عبدالكريم عـبــدالـقــادر ،وشــادي
الخليج ،وعبادي الجوهر ،ويارا،
وديـ ـن ــا ح ــاي ــك ،ووائ ـ ـ ــل ج ـس ــار،
ونبيل شعيل ،ومطرف المطرف،
والفنان القطري غانم السليطي،
وسليمان زيمان ،وطالل سالمة
وآخرين.

يرى المخرج طالل البرجس أن فريق العمل هو تميمة الحظ والذراع
ً
الثالثة التي يعتمد عليها خالل عمله ،مؤكدا أن أدوات المخرج
ً
واحدة أيا كانت نوعية البرامج التي يتصدى لها ،غير أنه يجب على
مخرج المنوعات التنويع في الكادرات ،والحرص على نوعية الضيوف،
ليتخطى فخ الرتابة.
وأوضح البرجس ،في حوار مع "الجريدة" ،أنه يعتمد كمخرج على
ً
اإليقاع السريع وكثرة التقارير وتنوع الفقرات ،الفتا إلى أنه مشغوف
بالبرامج المباشرة ،ألنها تزيد من تركيز المخرج وتستفزه ليخرج
أفضل ما لديه في التو واللحظة ،كما تنطوي على مساحة كبيرة من
اإلبداع ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:
محمد جمعة

«الليلة» خرج
للنور خالل أسبوع
ومونديال االذاعة
والتلفزيون كلل
نجاحه

● كـيــف ت ــرى الـمـنــافـســة بين
مخرجي برامج المنوعات؟

طالل البرجس

● كيف وجــدت تجربة إخــراج حفل
ً
افتتاح بطولة "خليجي  "23تلفزيونيا؟
 كان األمر اختبارا حقيقيا وتحدياجــديــدا ،فـقــد كلفت مــن جــانــب اللجنة
الـعـلـيــا للبطولة ووزارة اإلعـ ــام قبل
يومين مــن االفـتـتــاح ،وأجرينا بروفة
واح ــدة فـقــط ،ولـلــه الـحـمــد ،وفـقـنــا في
ال ـم ـه ـم ــة ،وراض ت ـم ــام ــا عـ ــن إخ ـ ــراج
الحفل واألوبريت ،وكانت ردود األفعال
طيبة ،وأثلجت صدري السيما كلمات
المديح وعـبــارات الثناء التي وصلت
إلــي عقب انتهاء الحفل ،وجــاء تكريم
اإلعـ ـ ــام الـخـلـيـجــي لـيـكـلــل مـجـهــودي
وجميع العاملين معي فــي نقل حفل
االفتتاح ،وأنتهز هذه الفرصة ألشكر
فــر يــق عملي على مجهودهم الكبير،
فــال ـن ـجــاح ق ــائ ــم ع ـلــى ت ـضــافــر جـهــود
مجموعة مــن األش ـخ ــاص ،وال ينسب
إلى فرد واحد فقط.

● ب ــرن ــام ــج "ال ـل ـي ـل ــة" حـقــق
ً
ً
نجاحا كبيرا في وقت قياسي...
ماذا عن بداية هذا المشروع؟
 أعتز بتجربتي في برنامج"الليلة" رغــم أن الفكرة برمتها
كانت وليدة الصدفة وخرجت
ل ـل ـن ــور ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مـ ــن وك ـيــل
وزارة اإلع ـ ـ ــام طـ ـ ــارق الـ ـم ــزرم
خالل فترة الصيف عندما طلب
ً
بــرنــامــج سـهــرة يــومـيــا ،وكلفت
بــه ،وخ ــال أسـبــوع واح ــد فقط
استطعنا بناء هيكل البرنامج
مــن فكرة وفــريــق عمل ،ومــن ثم
اختيار موقع البث مــن حديقة
الشهيد ،وتـقــرر اســم البرنامج
قبل الحلقة األول ــى ب ــ 48ساعة
فقط ،ولله الحمد حقق البرنامج
الـ ـه ــدف ال ـم ــرج ــو مـ ـن ــه ،والق ــى
اسـتـحـســان الـجـمـهــور ،ويـعــود
الفضل في ذلك إلى تكاتف فريق

العمل ،وأشكرهم على حرصهم
وحبهم السيما اإلعالمية إيمان
ن ـج ــم ،وج ـ ــاء ح ـص ــول "ال ـل ـي ـلــة"
ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل ب ــرن ــام ــج
ف ــي م ـهــرجــان ال ـق ــاه ــرة عــامـيــن
متتاليين ،وحصول إيمان نجم
على جائزة أفضل مذيعة ،ليؤكد
نجاح فريق العمل.
● مــا أب ــرز الـصـعــوبــات التي
واجـ ـهـ ـتـ ـك ــم خ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل فــي
البرنامج؟
 ليس هـنــاك أم ــور بعينها،ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات الـ ـت ــي
تـ ـ ــواجـ ـ ــه أي ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ج ــدي ــد
يظهر فــي توقيت مثل العطلة
الـصـيـفـيــة ،حـيــث عانينا قليال
فـ ــي ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع ال ـض ـي ــوف
نظرا لما تشهده تلك الفترة من
ارت ـب ــاط ــات ،ولـكـنـنــا استطعنا

 ال ـم ـن ــاف ـس ــة م ـ ــوج ـ ــودة فــيج ـم ـيــع ال ـم ـج ــاالت ول ـي ـســت في
اإلعـ ــام ف ـقــط ،ويـبـقــى الـتــوفـيــق
مــن الـلــه ،وبـتــاحــم فــريــق العمل
الذي أستلهم منه القوة والنجاح
وأطلق عليهم  dream teamهم
بالفعل فريق األحالم من معدين
ومـصــوريــن ومــونـتــريــه ،ويبقى
أن هناك مخرجين مبدعين في
برامج أخرى أيضا ،وأتمنى لهم
التوفيق.
● م ـ ـ ــا م ـ ـق ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
المتمكن في رأيك؟
 أدوات ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــرج وا ح ـ ـ ــدةً
أي ــا كــانــت نــوعـيــة الـبــرامــج التي
يـتـصــدى لـهــا ،ولـكــن يـجــب على
مـخــرج الـمـنــوعــات الـتـنــويــع في
الكادرات ،والحرص على نوعية
الضيوف ،ليتخطى فخ الرتابة،

من حفل افتتاح «خليجي » 23

أخبار النجوم

رجاء قصابني ّ
تصور «زعما»

وعـ ــن ن ـف ـســي أع ـت ـم ــد ع ـل ــى اإلي ـق ــاع
ال ـس ــري ــع وكـ ـث ــرة ال ـت ـق ــاري ــر وت ـن ــوع
الفقرات.
● هــل أنــت مــع مقولة إن المخرج
هو سيد العمل أم تميل للديمقراطية؟
 فريق العمل هو مصدر قوة أيمخرج ،ويجب أن يسود الحب بين
ال ـج ـم ـيــع ح ـتــى ي ـخ ــرج أي م ـشــروع
إعــامــي لـلـنــور ب ـصــورة نـمــوذجـيــة،
وع ــن نفسي أح ــب الـعـمــل الجماعي
وأمـ ـي ــل ل ـل ـت ـنــويــع إلث ـ ـ ــراء ال ـح ـل ـقــات
واستدراج المشاهد لرحلة يستمتع
فيها بجميع التفاصيل ،و مــن أجل
ً
ذل ــك نـجـتـمــع يــوم ـيــا ق ـبــل ك ــل حلقة
ل ـن ـقــف ع ـل ــى خ ـط ــة ال ـع ـم ــل ،ونـسـيــر
على خـطــوات واضـحــة ،ومــع الوقت
أص ـب ـحــت أت ـفــاهــم م ــع ف ــري ــق الـعـمــل
بداية من المذيعة إيمان نجم مرورا
بالمعدين والفريق الفني بالنظرة.
● أيهما تفضل البرامج المسجلة
أم المباشرة؟

رجاء قصابني
بعد النجاح الذي حققته {زعما} ،تستعد الفنانة المغربية رجاء
قصابني لتصوير األغنية ،وهي من كلمات ياسين حدنان ،وألحان
حميد سلفادور وتوزيع شادي باشا.
يــذكــر أن كليب {يــا مـغــرب} الــذي طرحته قصابني فــي الفترة
الماضية تجاوز المليون مشاهدة على {يوتيوب} في أسبوعه
األول ،وقد صور في مدينة مراكش المغربية تحت إدارة المخرجة
العالمية ناتالي كارولو.

وائل شرف في {رائحة الروح»

 ال أميل للمسجلة ،فأنا شغوفبالبرامج المباشرة ألنها تزيد من
تــرك ـيــز ال ـم ـخــرج وت ـس ـت ـفــزه لـيـخــرج
أفـضــل مــا عـنــده فــي الـتــو واللحظة،
كما تنطوي على مساحة كبيرة من
اإلبداع.
● حدثنا عن تجربتك مع برنامج
"بين الشوطين".
 محطة مهمة و بــر نــا مــج محببإل ــى قـلـبــي ألن ــه يـنـطــوي عـلــى حــوار
ع ـفــوي وي ـم ـيــزه ال ـت ـقــاريــر الــرشـيـقــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ال ـم ـع ـل ــوم ــة ب ـح ــرف ـي ــة،
واس ـت ـطــاع "ب ـيــن الـشــوطـيــن" أن يلم
ش ـمــل جـمـيــع الــريــاض ـي ـيــن ويتبنى
وجهات نظر مختلفة ،وألن البرنامج
يــومــي وي ـت ـطــرق أي ـضــا ل ـكــرة ال ـقــدم
يضعنا أمام تحد للبحث عن الجديد
والتميز.
● ما جديدك خالل الفترة المقبلة؟

برنامج جديد
يجمعه والمذيعة
إيمان نجم عبر
شاشة تلفزيون
الكويت
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مزاج

 بــرنــامــج كــل جمعة عـبــر شاشةت ـل ـف ــزي ــون الـ ـك ــوي ــت ي ـب ــث فـ ــي ت ـمــام
ال ـس ــاع ــة الـ ــواحـ ــدة وال ـن ـص ــف ظ ـهــرا
م ــن ت ـق ــدي ــم اإلع ــامـ ـي ــة إيـ ـم ــان نـجــم
ونـفــس فــريــق الـعـمــل ال ــذي يرافقني
فـ ــي مـ ـش ــروع ــات ــي او ك ـم ــا أح ـ ــب أن
أسميهم "فــريــق األح ــام" وأث ــق بهم
جميعا وبإخالصهم ،وهــو برنامج
م ـنــوع يـضــم مـجـمــوعــة م ــن الـفـقــرات
المميزة ،وأعتبره تحديا جديدا ألنه
سيعرض في الظهيرة ،مما يضعنا
امــام مسؤولية استقطاب المشاهد
فــي هــذا التوقيت ،وأتمنى ان نوفق
في هذه المهمة.

وائل شرف
نشر الممثل السوري وائل شرف عبر صفحته على أحد مواقع
ّ
ً
التواصل االجتماعي ،صــورة له وعلق عليها{ :انتظروني قريبا
بمسلسل {رائحة الــروح} مع المخرجة سهير سرميني ،والكاتب
أيهم عرسان ،ومدير إدارة اإلنتاج عبد المعين الموحد».
كان شرف انتهى من تصوير دوره في مسلسل {هوا أصفر} ،من
تأليف علي وجيه ،وإخراج أحمد إبراهيم أحمد ،وبطولة :سالف
فواخرجي ،ويوسف الخال ،ونادين تحسين بيك ،ويامن حجلي،
وفادي إبراهيم.

رامي عياش :لوالكم ال أغني

الفضائيات المصرية تراجع ميزانياتها
ِّ
وتعطل البرامج الجديدة بسبب الديون
تواجه فضائيات مصرية عدة أزمات مالية طاحنة ،تكاد تعصف بخريطتها البرامجية للربيع المقبل،
التي كان يفترض أن تشهد إطالق مجموعة من البرامج الجديدة بميزانيات كبيرة .والسبب تأخر
الدفعات المالية من المعلنين عن أعمالهم الرمضانية الماضية ،ثم إرجاء حصول المنتجين على
أموالهم المؤجلة حتى تحصيل العائدات اإلعالنية.
القاهرة – هيثم عسران

قنوات
{الحياة}
أرجأت إطالق
{الحياة
اإلنكليزية}
التي أعلنت
عنها

بــاسـتـثـنــاء  MBCمـصــر التابعة
ل ـم ـج ـمــوعــة قـ ـن ــوات  ،MBCي ــواج ــه
مختلف الفضائيات المصرية أزمة
مالية بشكل متفاوت ،وبدأ محطات
بالتفاوض على تخفيض المبالغ
الـمــالـيــة الـتــي اش ـتــرت بـهــا األعـمــال
ً
السابقة على أمــل بالسداد سريعا
خالل الفترة المقبلة ،من ثم التخلص
مـ ــن الـ ــديـ ــون ق ـب ــل بـ ــدايـ ــة ال ـم ــوس ــم
الـجــديــد ،ال سيما أن منتجين عدة
عطلوا خطتهم اإلنتاجية وعلقوها
إل ــى حـيــن ال ــوص ــول إل ــى ات ـف ــاق مع
الفضائيات المختلفة ،بشأن طريقة
الحصول على أموالهم.
أب ــرز األع ـمــال الـتــي ت ـضــررت من
االرت ـ ـب ـ ــاك فـ ــي س ـ ــوق ال ـف ـضــائ ـيــات
المصرية مسلسل {خيانة عظمى}،
إذ طلبت الشركة المنتجة من أبطاله
ت ـخ ـف ـيــض أجـ ــورهـ ــم إلـ ــى ال ـن ـصــف،

عمرو أديب

م ــا دف ـع ـهــم إلـ ــى االع ـ ـتـ ــذار ع ــن عــدم
ال ـم ـشــاركــة ف ـي ــه ،وب ـع ــد االسـتـعــانــة
بوجوه جديدة تراجعت القناة التي
اتفقت معها الشركة المنتجة وطلبت
ً
إرج ـ ــاء ال ـم ـش ــروع ،ع ـل ـمــا بــأنــه كــان
يفترض أن يـعــرض خ ــارج السباق
ً
ال ــرم ـض ــان ــي ،ت ـح ــدي ــدا خـ ــال شهر
مارس المقبل.
ور غ ــم الميزانيات الكبيرة ّالتي
كانت قناة {الحياة} تعتزم ضخها
في اإلنتاج البرامجي والتلفزيوني،
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ت ــوقـ ـيـ ـعـ ـه ــا مــع
مجموعة من مقدمي البرامج للظهور
عـلــى شــاشـتـهــا ،فــإنـهــا تــواجــه أزمــة
مرتبطة بتسديد ا لــد يــون القديمة
ال ـ ـتـ ــي ك ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض دفـ ـعـ ـه ــا قـبــل
ً
إن ـهــاء صـفـقــة الـبـيــع ،خـصــوصــا أن
القناة مديونة لشبكة  MBCبنحو
س ـتــة مــاي ـيــن دوالر ،وه ــو الـمـبـلــغ
ال ــذي اشـتــرت بــه مسلسالت تركية
ومدبلجة.
وب ـخــاف الـمــايـيــن الـسـتــة التي
تضاعفت قيمتها بالعملة المصرية
بعد تغير سعر صــرف الجنيه عن
قيمتها خالل توقيت شراء األعمال
وع ــرضـ ـه ــا ،ف ـ ــإن ش ـب ـك ــة {الـ ـحـ ـي ــاة}
تــواجــه أزم ــة جــديــدة مرتبطة بعدم
وضوح العائد اإلعالني المتوقع من
برامجها الجديدة التي يفترض أن
تطلق الشهر المقبل بشكلها الجديد
بعدما اكتفت القناة منذ عودتها إلى
البث نهاية سبتمبر الفائت ببرنامج
{الحياة اليوم}.
مجموعة قنوات {الحياة} أرجأت
إط ـ ــاق قـ ـن ــاة الـ ـحـ ـي ــاة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
الـتــي أعلنت عنها فــي وقــت سابق،
وكــان يفترض أن تخرج إلــى النور
منذ أســابـيــع .توقفت التحضيرات

رامي عياش
عبر صفحته على أحــد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
نشرالفنان اللبناني رامــي عياش صــورة لــه داخــل أحد
ّ
االسـ ـت ــودي ــوه ــات ،وع ــل ــق عـلـيـهــا بــالـلـبـنــانـيــة الـمـحـكـيــة:
ّ
«باالستوديو ..بتعب؛ ألني بحترم أذنكم وذوقكم وبجرب
ِّ
إني علم عندكم باألغاني المتعوب عليها ..وبلحن جديد
ً
ونغمة جديدة بشوفكم قريبا .بحبكم من قلبي ...لوالكم
ما بغني .صباح الخير ...رامي}.

ً
مايا دياب :شكرا مصر

برنامج {قعدة رجالة}
الخاصة بالمحطة فــي ظــل اإلنفاق
الكبير المطلوب لخروج المشروع،
ً
ع ـ ـل ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ــأن تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ــه ي ـم ـكــن
استكمالها خالل الفترة المقبلة في
حــال تــوافــر الـمـيــزانـيــة المخصصة
والتي تجاوزت  100مليون جنيه في
ً
األشهر الستة األولى ،نظرا إلى شراء
مـحـتــوى تـلـفــزيــونــي مــن المحطات
األجنبية إلى جانب األجور المرتفعة
للمذيعات المتحدثات باإلنكليزية.

 DMCو{النهار}
ّأما مجموعة قنوات  DMCفرغم

الميزانية الكبيرة ا لـتــي انطلقت
بها خالل العام الماضي وشرائها
م ـج ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
الحصرية على شاشتها وتقديم
محتوى برامجي بمجموعة كبيرة
م ــن ال ـن ـج ــوم وبـ ــأجـ ــور مــرت ـف ـعــة،
فإنها بــدأت بمراجعة ميزانيتها
وتقليصها بشكل كبير ،وارتبط
ذل ــك بــاقـتـطــاع ج ــزء م ــن مـيــزانـيــة
ً
الـ ـب ــرام ــج ت ــرشـ ـي ــدا ل ـل ـن ـف ـقــات مــع
تــراجــع ال ـعــائــدات اإلعــان ـيــة .كــان
{قعدة رجالة} في
أول هذه البرامج ُ ِّ
الجزء الثاني ،إذ خفضت ميزانيته
إل ـ ــى الـ ـنـ ـص ــف ،م ــا ان ـع ـك ــس عـلــى

 CBCوON
ّ
شكلت كل من مجموعة  CBCوقنوات  ONلجنة لمراجعة
النفقات الشهرية ،باإلضافة إلى نفقات المحتوى البرامجي،
ك ــذل ــك تــوق ـف ـتــا ع ــن ش ـ ــراء أيـ ــة ب ــرام ــج بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
وستكتفيان بــالـبــرامــج الـمــوجــودة فــي خطة اإلن ـتــاج خالل
ً
ً
ً
الفترة المقبلة ،علما بأن  ONأوقفت مشروعا جديدا لإلعالمي
عمرو أديب كان يفترض أن يقدمه كل يوم جمعة ويستضيف
فيه مجموعة كبيرة من الفنانين ،ذلك بسبب تكلفة إنتاجه.

مستوى الضيوف ،ولجأ القيمون
على البرنامج إلى فناني الصف
الثاني باستثناء حلقتين لزينة
وإيمي سمير غانم.
تراجع  DMCخطتها لمحطاتها
الجديدة فــي مصر ،وهــي أرجــأت
إط ـ ــاق ق ـن ــات ـه ــا اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة إل ــى
النصف الثاني من العام الجديد،
ً
كذلك تأجلت قناة المسرح أشهرا
في ظل تأخر االتفاقات النهائية
عـلــى ش ــراء الـمـســرحـيــات وعــرض
ً
بعضها حصريا على شاشتها،
ً
وتــوقـفــت أي ـضــا خـطــة ط ــرح قناة
ً
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ،كـ ـم ــا كـ ـ ــان مـ ـ ـق ـ ــررا فــي
البداية.
أمــا مجموعة قـنــوات {الـنـهــار}
ف ـت ـع ــانــي ت ــراك ــم الـ ــديـ ــون عـلـيـهــا
ً
ب ـ ـصـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة ،خـ ـص ــوص ــا أن
ثـمــة منتجين لــم يـتـقــاضــوا بقية
أجورهم منها منذ ثالث سنوات،
مــا جـعــل مالكيها ي ـب ــدأون رحلة
ال ـب ـح ــث ع ــن م ـش ـت ـ ٍـر لـلـمـجـمــوعــة
ً
أو شــريــك بــاألسـهــم يـضــخ أم ــواال
جــديــدة ،فيما تــوقـفــت الـقـنــاة عن
إبرام تعاقدات جديدة خالل الفترة
الراهنة.

مايا دياب
ن ـشــرت مــايــا ديـ ــاب ع ـلــى صـفـحـتـهــا على
أح ــد مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،مقطع
فيديو من حفلتها التي أحيتها في مصر
بمناسبة رأس السنة ،وعلقت عليه:
ً
« ش ـكــرا مصر لليلة ال تنسى .بداية
عام  2018مكللة بالنجاح بفضلكم».
كــانــت الـفـنــانــةالـلـبـنــانـيــة تألقت
ب ــإط ــال ــة مـ ـمـ ـي ــزة ارت ـ ـ ـ ــدت خــال ـهــا
ً
ً
ف ـس ـت ــان ــا طـ ــويـ ــا وتـ ــركـ ــت ش ـعــرهــا
ينسدل على كتفيها ،قدمت في الحفلة
باقة من أغانيها ،فتفاعل الجمهور معها
بشكل كبير.
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اﻟﻤﺨﺮج ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺪ» :ﻋﻤﺎرة رﺷﺪي« ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ƜǨǠƠƼǬǧƕƖǬǰǼƼǨǧǦƚǠƠƼǬǧƕǭƋǷƶǻr

»اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺼﺮخ«!

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ّ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺨﺮج ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﻋﺐ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي }ﻋﻤﺎرة رﺷﺪي{ اﻟﺬي ﻳﺪور ﺣﻮل إﺣﺪى
اﻟﻌﻤﺎرات واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت واﻟﺨﺮاﻓﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ.
ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وأﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺪة ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻪ
ﻫﺬا اﻟﺤﻮار.
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر

ﻣﺠﺪي اﻟﻄﻴﺐ

magditayeb58@gmail.com

ﻛﻴﻒ ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة ﻓﻴﻠﻢ »ﻋﻤﺎرة رﺷﺪي«؟
اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة ﻟـﻤـﺤـﻤــﺪ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪي ،واﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ
ﻟ ــﻮاﺋ ــﻞ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ .ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻋ ــﺮض ﻋ ـﻠـ ّـﻲ اﻟـﻌـﻤــﻞ
أﻋﺠﺒﺖ ﺑﻔﻜﺮﺗﻪ رﻏﻢ أن اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻛﺎن ﻣﺎ زال
ً
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ وأﻧﺠﺰ ﻣﻨﻪ  44ﻣﺸﻬﺪا
ً
ﻓﻘﻂ .ﻻﺣـﻘــﺎ ،ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ً
ﻣـﺸــﺎﻫــﺪ ،وﻛـﻨــﺖ ﺣــﺮﻳـﺼــﺎ ﻋﻠﻰ زﻳ ــﺎدة ﺟﺮﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺳــﺎس ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻟﻴﺲ
ً
اﻟﺮﻋﺐ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ،أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وأﻋﺘﺒﺮﻫﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﻮاري.
ﻣــﺎ ﺳﺒﺐ ﻏـﻴــﺎب أﻓــﻼم اﻟــﺮﻋــﺐ ﻋــﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ رأﻳﻚ؟

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻔﻈﻲ
وﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ّﻗﺪﻣﺎ ﺗﺠﺎرب
أﺿﺎﻓﺖ إﻟﻰ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺜ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎت ﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧــﺲ واﻟـﺠــﻦ واﻟﺘﻌﻮﻳﺬة،
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺟ ـﻴــﺪة آﻧـ ــﺬاك وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺪود اﻹﻣـﻜــﺎﻧــﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ً
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق .ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻳﺤﺘﺎج ﻫﺬا
اﻟ ـﻨ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻄــﻮرة
وﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ،ﻷن أﻓ ـ ــﻼم اﻟ ــﺮﻋ ــﺐ إﺧـ ـ ــﺮاج وﺧ ــﺪع
ً
وﺗـﺼــﻮﻳــﺮ ﻓــﻲ اﻷﺳـ ــﺎس وﻟـﻴـﺴــﺖ ﻧ ـﺼــﺎ ،وﻫــﻲ
أﻣ ــﻮر ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺘــﻮاﻓــﺮة ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﻟــﻸﺳــﻒ .ورﻏ ــﻢ أن
ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻲء ﺑﺤﻜﺎﻳﺎت ﺗﺼﻠﺢ ﻷﻓــﻼم
اﻟــﺮﻋــﺐ ،ﻓ ــﺈن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻤـﺼــﺮي ﺗﻤﻴﻞ
إﻟﻰ اﻟﻀﺤﻚ أﻛﺜﺮ ،وﺣﺘﻰ ﻗﺼﺺ اﻟﺮﻋﺐ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ أن ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ أﺣﺎﻓﻆ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﺮﻋــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻷن اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر
ﺷــﺎﻫــﺪ أﻋ ـﻤــﺎل اﻟــﺮﻋــﺐ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ وﻟ ــﻦ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮي.

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻫﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﺒﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب؟
ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻢ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدة
وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوزﻫـ ــﺎ،

ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺪ
وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺸﺒﺎب
ﻧﺮﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﺮ ،وﻣﺪﺣﺖ ﺗﻴﺨﺔ ،وإﻧﺠﻲ ﺧﻄﺎب،
وﺣـﺴــﻦ ﻋـﻴــﺪ ،اﻟــﺬﻳــﻦ أدوا اﻷدوار ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ً
ﺟ ــﺪا .ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ،ﻟ ــﺬا ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟـﺼـﻌــﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ
أﺳﻤﺎء ﻛﺒﻴﺮة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن أﻓــﻼم اﻟﺮﻋﺐ
ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﺠﻮم ﻛﺒﺎر ﻷن اﻟﺒﻄﻞ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ واﻹﺧﺮاج.

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوﻟـﻴــﺔ ﺗﻘﻮل إن اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ،ﻷﻧﻨﺎ
ً
ﻧﻘﺪم ﻋﻤﻼ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺠﺎح ﻛﺎﻓﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﺳﻢ اﻟﻨﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻫﻮ
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺠﺬب اﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ
ً
ً
ً
ﻧﺼﺎ وإﺧﺮاﺟﺎ وﺗﻤﺜﻴﻼ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﺪه ﻓﻲ
»ﻋﻤﺎرة رﺷﺪي« ،واﻹﻳﺮادات ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ
ﺻﺎﻟﺤﻪ وأﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ.

ً
ﺟ ــﺎء ﺗــﻮﻗـﻴــﺖ اﻟ ـﻌــﺮض ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ ﻣﻮﺳﻢ
إﺟﺎزة ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم .ﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ؟

أﻓﻼم ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ ﻃﺮح اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ إﺟﺎزة
ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﻮزع
ﻗﺮرا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻷﻧﺴﺐ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻤﺎ،
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ازدﺣﺎم اﻷﻓﻼم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻧﺠﻮم
ً
اﻟﺸﺒﺎك ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻟﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ﻫﻞ ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻴﺪ وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح؟

ﺗـﺠــﺎر ﺑــﻚ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻟﻴﺴﻮا ﻧﺠﻮم
ﺷﺒﺎك .ﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ؟
أﻧﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،وأﻋﻤﺎﻟﻲ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ
»أﺳﺪ ﺳﻴﻨﺎء« رﻏﻢ أﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻦ أﺣﺪ أﺑﻄﺎل
أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻋـﻤــﻞ ﻓـﻨــﻲ ﺟـﻴــﺪ وﻳﻨﻀﻮي
ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟـ ــﻲ ،وﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺠــﺬﺑـﻨــﻲ وﺗـﺤـﻤـﺴـﻨــﻲ،

وﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳـ ـﻌ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﺔ ﻛ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـ ـ ــﺪور ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،رﻏﻢ أﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﺗﻤﻨﻰ
ً
ً
أن أﻗﺪم ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺑﻄﻠﻪ أﺣﺪ ﻧﺠﻮم
اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻜﺒﺎر ،إﻧﻤﺎ ﺑﻔﻜﺮ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
و ﻣ ــﺎ ﺳـﺒــﺐ ﺗــﺮا ﺟــﻊ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻓﻲ رأﻳﻚ؟
اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ،
ً
ً
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ُﺑﻌﺪا ﻓﻨﻴﺎ وﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺪﻓﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺸﺒﺎك .وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ
ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻪ ﻣــﻊ أﻓــﻼم ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ دور ﻋــﺮض دون ﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻫﻨﺎ
ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺤﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻔﻈﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺎه ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ﻓﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺟﺮﻳﺌﺔ
أﺿﺎﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.

أﻋﻤﺎل ﻣﻘﺒﻠﺔ
ﺣﻮل أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻳﻘﻮل ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺪ» :أﻃﺮح
ً
أﺣﺪث أﻓﻼﻣﻲ »اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﻨﺺ« ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺎﺗﻲ ،وراﻧﺪا اﻟﺒﺤﻴﺮي ،وﻧﺮﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﺮ ،وﺗﺎرا
ﻋﻤﺎد ،وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻴﻦ
أﺑــﻮ اﻟﺪﻫﺐ وإﻧﺘﺎﺟﻪ .ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﺎرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗـﻌــﺪ ﻛـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ،وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺟــﺮﻳـﻤــﺔ ﻗﺘﻞ
ﻓﻲ إﺣــﺪى اﻟـﺤــﺎرات .وﻧﻄﺮح اﻟﺴﺆال :ﻫﻞ اﻟﻤﺠﺮم ﺗﺼﻨﻌﻪ
اﻟﻈﺮوف أم ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ؟«.

ﻳ ـﺘــﺎﺑــﻊ» :ﺑـ ــﺪأت ﺑـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ﻓـﻴـﻠــﻢ آﺧ ــﺮ ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان »ﺗ ــﻼﺗ ــﺔ ﺗــﺎﺗــﻪ
ﺗﺎﺗﻪ« ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﺪﺣﺖ ﺗﻴﺨﺔ ،وأﻳﻤﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،وﻣﺮاد ﻓﻜﺮي،
وﺳﻤﺮ ﺟﺎﺑﺮ ،وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺸﺒﺎب ،ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻫﺸﺎم
اﻟﻬﺎﺷﻢ وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ وﺣــﻮاره .اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪي
ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻘﺎء ﻣﻌﺎﻗﻴﻦ أﺻﻢ ،وأﺑﻜﻢ ،وﺿﺮﻳﺮ،
ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺑﻨﺎت ،وﺗﺤﺪث ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻋﺪة.
ً
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى ﻛﻴﻒ أن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺧﻮﻳﻪ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻦ دوﻧﻬﻤﺎ ،وﻫﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ«.

ّ
ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺼﺪر ﻣﻮﺳﻢ رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -أﻣﻨﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ

اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻣﻮﺳﻢ ﻋﻴﺪ رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻔﻴﻠﻤﻲ }ﺣﻠﻴﻤﻮ أﺳﻄﻮرة اﻟﺸﻮاﻃﺊ{ و}ﻓﻮﺗﻮﻛﻮﺑﻲ{،
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺼﺎﻻت ﻋﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ،أﺑﺮزﻫﺎ }ﻃﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﻲ ،وﻋﻘﺪة اﻟﺨﻮاﺟﺔ ،وﺟﺪو
ﻧﺤﻨﻮح ،ورﻏﺪة ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ ،واﻟﺒﺪﻟﺔ{ وﻏﻴﺮﻫﺎ .واﻟﻼﻓﺖ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻮم اﻟﺼﻒ اﻷول أﻣﺜﺎل أﺣﻤﺪ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻣﻦ ﺛﻢ ،اﻛﺘﻈﺖ ﻣﻠﺼﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ
ﻋﺰ ،أو أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ،أو أﺣﻤﺪ
ﺣﻠﻤﻲ ،ﺑﻞ ً
ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ّ
ﺗﻀﻤﻦ  ١٧ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ واﺣﺪ.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ﻣﻠﺼﻖ ﻓﻴﻠﻢ ﺣﺴﻦ
اﻟﺮداد }ﻋﻘﺪة
اﻟﺨﻮاﺟﺔ{ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻓﻴﻠﻢ }ﺣﻠﻴﻤﻮ{

ﻳﻠﻔﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ }ﺣﻠﻴﻤﻮ أﺳﻄﻮرة
ً
اﻟﺸﻮاﻃﺊ{ وﺟﻮد  17ﻓﻨﺎﻧﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻃﻠﻌﺖ زﻛﺮﻳﺎ ،ورﻳﻢ اﻟﺒﺎرودي ،ودﻳﻨﺎ،
وﺑﻴﻮﻣﻲ ﻓﺆاد ،وﻛﺮﻳﻢ أﺑﻮ زﻳﺪ ،وأﺣﻤﺪ
ﺣﻼوة ،وﻧﺮﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﺮ ،وﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺰاوي،
وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻢ ،ورﻏﻢ ﻫﺬا ﺗﺒﺮأ ﻛﺮﻳﻢ أﺑﻮ
ً
زﻳﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻧــﺮﻣـﻴــﻦ ﻣــﺎﻫــﺮ ،إذ وﺟ ــﺪ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن
ً
ﺣﺠﻤﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺼﻖ.
وأﻃـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ }ﻧ ـﻴــﻮﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺸــﺮي{
ﻣﻠﺼﻘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ً
اﻟ ــﺬي ﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن دﺑــﻲ أﺧـﻴــﺮا
}ﻃﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﻲ{ ،وﺗﺼﺪره ﺳﺘﺔ ﻧﺠﻮم
ﻣﻊ أن اﻟﺒﻄﻠﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺣﻮرﻳﺔ
ﻓﺮﻏﻠﻲ وﻣﺎﺟﺪ اﻟﻜﺪواﻧﻲ ،إذ ﻧﺮى إﻟﻰ
ً
ﺟﺎﻧﺒﻬﻤﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ رﺟﺐ ،وﺑﻴﻮﻣﻲ
ﻓ ـ ـ ــﺆاد ،وﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔــﻰ ﺧـ ــﺎﻃـ ــﺮن وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
ﻓـ ـ ـ ــﺮاج ،وﻓ ـ ــﻲ ﻣـﻠـﺼــﻖ
آﺧــﺮ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻋﺒﺎس ﺑﻠﺤﺴﻦ.
وﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ّـﺪر أﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل
}ﺟﺪو ﻧﺤﻨﻮح{ ﻛﻠﻬﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺼ ــﻖ اﻟ ــﺪﻋ ــﺎﺋ ــﻲ
ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻃـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ
ﺑــﺄﻳــﺎم ،وﻫ ــﻢ :ﻣﺤﺴﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ،وﻣﺼﻄﻔﻰ
أﺑ ــﻮ ﺳــﺮﻳــﻊ ،وﻃــﺎﻫــﺮ
أﺑـ ـ ــﻮ ﻟ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ،وإﻳـ ـﻤ ــﺎن
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻏ ــﺎب
ً
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺛ ــﺮوت ﻧـﻈــﺮا
إ ﻟ ــﻰ أن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗــﺮر
إﺧ ـ ـﻔـ ــﺎء اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ
ﱢ
ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺘﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻪ.
ور ﻏ ـ ـ ــﻢ أن ﺣـﺴــﻦ
ً
اﻟﺮداد أﺻﺒﺢ ﺑﻄﻼ،
ﻓ ــﺈن ﻣـﻠـﺼــﻖ ﻓﻴﻠﻤﻪ
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺮ }ﻋـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪة

ﻓﺠﺮ ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ

»دﻣﺎغ ﺷﻴﻄﺎن« أﺣﺪث إﻧﺘﺎﺟﺎت
Film of Egypt
ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟـ ـﺒ ــﺎﺳ ــﻂ ﻣـ ــﻊ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﺳــﻮﺳــﻦ
ﺑــﺪر وﺑــﺎﺳــﻢ ﺳـﻤــﺮة وﻣــﻲ ﺳﻠﻴﻢ
وﻋﻤﺮو ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ّ
ﻓــﻲ »دﻣــﺎغ ﺷﻴﻄﺎن« .وأﻛــﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟـﺒــﺎﺳــﻂ أن اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ اﻟ ــﺬي ﻛﺘﺒﻪ
ﻋ ـﻤ ــﺮو اﻟ ــﺪاﻟ ــﻲ وﻳ ـﺨــﺮﺟــﻪ ﻛــﺮﻳــﻢ
إﺳ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﻞ ﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺄة
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
ﻳـ ـ ــﺄﺗـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻢ ﻓ ـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر
اﻹﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻟ ـﻌ ـﺒــﺪ
اﻟﺒﺎﺳﻂ إذ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻄﺮح أﻓﻼم
»ﻧﻮرت ﻣﺼﺮ« ،و}ﺳﻮق اﻟﺠﻤﻌﺔ«،
و}ﻧﺺ ﺟﻮازة«.

اﻟ ـﺨــﻮاﺟــﺔ{ ﺟ ــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ً
ّ
ﺗﻀﻤﻦ ﻛــﻼ ﻣــﻦ اﻟ ــﺮداد،
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،إذ
وﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﺼﺮي ،وﻫﻨﺎ اﻟﺰاﻫﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻲ .ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ أﺻـ ـ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ أﺣ ـﻤــﺪ
ً
اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻣﻠﺼﻘﺎ آﺧﺮ ﺑﺎﻷﺑﻄﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢ،
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻲ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ أﺑﻄﺎل }أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ{ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻠﺼﻖ ،إذ إن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺮﺣﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري.

آراء
رأى إﻳﻬﺎب ﻓﻬﻤﻲ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻔﺮض ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻠﺼﻖ ،وإن ﻛﺎن
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻄﺎﻟﻪ
اﻟـﻈـﻬــﻮر ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺸـﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ،
ً
ﻣــﺆ ﻛــﺪا أن اﻟﻔﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﻮﻻت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،إذ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻓﻨﺎن
واﺣﺪ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻪ.
وأﻛــﺪ ﻓﻬﻤﻲ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺬي ﻳﺸﺎرك
ﺑـ ـ ــﻪ وﻳ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮح ﺧـ ـ ـ ــﻼل أﻳ ـ ـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﻮ }أﻫـ ـ ــﻞ
اﻟ ـﻜ ـﻬــﻒ{ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳ ـﺸــﺎرﻛــﻪ اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴــﻞ ﻛﻞ
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨ ــﻲ ،وﻣ ــﺎﺟ ــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ،وروﺟ ـﻴ ـﻨــﺎ ،وﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋ ــﺎدل،
ً
وﻣ ــﻲ ﺳـﻠـﻴــﻢ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﻛــﻞ واﺣــﺪ
ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،أﺳﻮة
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺷـﻬــﺪت
ً
ً
أﺧﻴﺮا ﺑﻄﻮﻻت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ً
ﻣـﻬـﻤــﺎ ﻣـﺜــﻞ }اﻟ ـﻄــﻮﻓــﺎن ،وﻇ ــﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ،
واﻷب اﻟﺮوﺣﻲ{.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺨﺮج ﻓﻴﻠﻢ }ﺣﻠﻴﻤﻮ
أﺳـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرة اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮاﻃـ ــﺊ{ اﻋ ـ ـﺘـ ــﺮف ﺑــﺄﻧــﻪ
اﻋﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر أﺑﻄﺎل
ً
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺼﻖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ً
ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ  17ﻓﻨﺎﻧﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﺎن
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻜﺮة ،رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ إرﺿﺎﺋﻬﻢ
ً
وﻋﺪم إﻗﺼﺎء أي ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا أن وﺟﻬﺔ

أﻋﺮف اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺷﻮﻗﻲ
ً
اﻟﻤﺎﺟﺮي ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﺷﺎﻫﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲ ﻗـﻴــﺲ اﻟ ـﻤــﺎﺟــﺮي ،اﻟ ــﺬي ﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،وﻻ أدري إن ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ ﺻﻠﺔ
ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻟﻜﻦ أزﻋﻢ أن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﻮﻫﺒﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﺼﻮرة ،واﻣﺘﻼك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻤﺎ
ً
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﻴﺔ راﺋـﻌــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻤﺎﺟﺮي} :أﺑﻨﺎء اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وأﺳﻤﻬﺎن ،واﻻﺟﺘﻴﺎح ،وﻫﺪوء
ﻧﺴﺒﻲ ،وﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﺤﻞ ،وأﺧ ــﻮة اﻟ ـﺘــﺮاب« .وﻳـﺘـﻜــﺮر ،ﺑـﻘــﻮة ،ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺼﺮخ« ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻗﻴﺲ اﻟﻤﺎﺟﺮي ،اﻟﺬي ﺷﻬﺪت
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ »اﻟﻤﻬﺮ اﻟﻘﺼﻴﺮ« ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن دﺑﻲ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻋﺮﺿﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷول.
»اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎء ﺗ ـﺼ ــﺮخ« ) 15دﻗـﻴـﻘــﺔ  ،(2017 /اﻟـ ــﺬي ﻛـﺘـﺒــﻪ ﻗﻴﺲ
اﻟـﻤــﺎﺟــﺮي ﻣــﻊ ﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﺳــﻮرﻳ ـﻨــﺪورف ،ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ »اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﺎﻓﻜﻴﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗــﺪري ﺧﻼﻟﻬﺎ إن ﻛﻨﺖ
ً
ً
ﺗ ــﺮى أﺣ ــﺪاﺛ ــﺎ ﻛــﺎﺑــﻮﺳـﻴــﺔ ،ﻣــﻦ وﺣ ــﻲ ﺧ ـﻴــﺎل ﺟــﺎﻣــﺢ ،أم أﺣــﺪاﺛــﺎ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎل .ﻳﺒﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮأة
اﻟﺤﺎﻣﻞ »ﻟﻴﻠﻴﺎ« )ﺳﻬﻴﺮ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺎرة( وزوﺟﻬﺎ »ﺳﺎﻣﻲ« )ﻧﺠﻴﺐ
ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ( ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎرة اﺑﺘﻠﻌﻬﺎ اﻷﻓﻖ اﻟﺮﺣﺐ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺘﻠﻌﻬﻤﺎ
واﻗﻊ ﻣﺨﻴﻒ ،ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،إذ ﻧﺮى اﻟﺰوﺟﺔ،
وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ آﻻم اﻟﻤﺨﺎض وﺣﻴﺪة ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج )ﻣﺎﻟﻚ
ﺷﻄﺎ( ﻧﻜﺘﺸﻒ أﻧﻬﺎ ﻫﺮﺑﺖ ﻣــﺬﻋــﻮرة ﻣــﻦ ﺧﻄﺮ داﻫــﻢ ﻓﻮﺟﺌﺖ
ﺑــﻪ ﻫــﻲ وزوﺟ ـﻬــﺎ ،وﻫﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎرة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟــﺰوج
ً
ﺑﺎﻟﻔﺮار ،واﻋﺪا إﻳﺎﻫﺎ ﺑﻤﺮاوﻏﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ .وﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻫﺮوﺑﻬﺎ
ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻄﺐ )اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ا ﻟـﻤـﻌــﺮو ﻓــﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪان( ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ ُﻣﻠﻤﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﻤﺮوﻋﺔ ،إذ
ﺗﺨﺒﺮﻫﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ »ﻣﻨﺤﻮﺳﺔ« ،اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺎدي اﻹﺟــﺮام ،وﺳﺎرﻗﻲ وﻧﺎﺑﺸﻲ اﻟﻘﺒﻮر ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ
ً
اﻟﻜﻨﻮز ،وﻓﻴﻬﻢ اﻷخ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻞ أﺧﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻠﻮن اﻷرض ،ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ أن ﻳﻌﻤﺮوﻫﺎ ،ﺛﻢ ﻳﻮﻇﻔﻮن ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﺮ
ً
اﻟﻘﺒﻮر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺰوج ﻣﺮﻏﻤﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺷﻚ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟــﻮﻻدة ،وﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺠﺪة ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺻﻮل ﺷﺒﻜﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻛﺎﺑﻮﺳﻴﺔ ﺻﺎدﻣﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻹﺿﺎءة )إﻗﺒﺎل
ﻋﺮﻓﺔ( ،واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ )ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﺒﻮﻟﻲ( ،ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ راﺋﻊ
ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺰع واﻟﺮﻋﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء أداء اﻟﺰوﺟﺔ
ً
ُﻟﻴﻜﻤﻞ اﻟ ـﺼــﻮرة اﻟﻤﺨﻴﻔﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﺤـﻄــﺐ ،اﻟﺘﻲ
ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻨﺒﺄت ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺳﺘﻠﺪ ﻃﻔﻠﺔ ،وﻣﻊ »اﻟﻔﻼش ﺑﺎك« ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ،وﻳﻨﺠﻠﻲ
ً
اﻟﻐﻤﻮض ﻗﻠﻴﻼ ،وﻧــﺮى اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎرة،
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻫﻤﺎ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل ،وﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ
ﻻﺣﻖ ﻳﺄﻣﺮ زﻋﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﺰوج ﺑﺒﻘﺮ ﺑﻄﻦ اﻣﺮأﺗﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺄﺑﻰ،
وﺗﻨﺠﺢ اﻟــﺰوﺟــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻔــﺮار ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻒ ،اﻟــﺬي اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ
ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ،وﺗﻘﻒ ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺘﺄﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪ »اﻟﻜﺎﺑﻮﺳﻲ«!
ﻏﻤﻮض ﻣﺜﻴﺮ ،وإﺛﺎرة ﻣﻦ دون ﺣﺪود ،اﻣﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺮج ﻗﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺟﺮي اﻟـﻘــﺪرة ،واﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ،واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ
إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ،وإرﺑــﺎﻛــﻪ ،وإن ﺑــﺪت اﻟ ــﺪﻻﻻت ﻏﺎﻣﻀﺔ،
واﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻣـﻌـﻘــﺪة ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ زادت ﺟــﺮﻋــﺔ اﻟـﻐـﻤــﻮض ،وﺗـﻨــﺎﺛــﺮت
اﻹﻳﺤﺎءات ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ،واﻹدراك ﺣﺘﻰ
اﺧﺘﻠﻄﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺼﺪد ﻓﻴﻠﻢ رﻋﺐ أو
ً
رؤﻳﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﻣﻠﻴﺔ أو أﺣﺪاث ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ُﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻴﺎل أو اﻹﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ!
»اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺼﺮخ« ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ُﻣﺪﻫﺸﺔ ﻣﺰج اﻟﻤﺨﺮج
ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻟـﺨـﻴــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدﻣ ــﺔ ،وﺷ ـ ــﺬرات ﻣﻦ
اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ــﺪﻣ ــﻮي اﻟ ـﻘــﺎﺳــﻲ ﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣ ـﻀ ـﻄــﺮب ﻳ ـﺴ ــﻮده اﻟـﻌـﻨــﻒ،
وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺮاﻓﺎت واﻟﺨﺰﻋﺒﻼت واﻟﻨﻬﻢ ﻻﻛﺘﻨﺎز اﻟﻤﺎل،
وﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺢ اﻟﻤﺨﺮج ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ،وﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ،
ً
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
»ذﻫﺒﻮا ﺑﻼ ﻋﻮدة« ،اﻟﺬي ﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة »اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن«
ﻓﻲ »ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻣﻴﻨﻴﺎﭘﻮﻟﻴﺲ«ُ ،
وﻋﺮض ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ »ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ« ﻓﻲ
ُ
إﻃﺎر »ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻤﻪ
 DER UNTEMENSCHﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻲ }ﺗﻮروﻧﺘﻮ{ و}ﻛــﺎن{ ،وإن
ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻴﻠﻤﻪ اﻷﺣﺪث }اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺼﺮخ{ ﻓﻲ اﻧﺘﺰاع ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ
ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻬﺮﺟﺎن دﺑــﻲ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رأت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ }اﻟﻤﻬﺮ اﻟﻘﺼﻴﺮ{ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﺮج واﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺟﻴﻠﺲ ﻣﺎرﺷﺎن ،ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻔﻴﻠﻤﻲ }زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ{ )ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ( و}رﺟﻞ ﻳﻐﺮق{ )أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ(.

ﺳﻮﺳﻦ ﺑﺪر

إﻟﻬﺎم ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ »أﻫﻞ اﻟﻌﻴﺐ«
ﻓﻴﻠﻢ }ﻋﻘﺪة اﻟﺨﻮاﺟﺔ{
ّ
ﻳﺘﻌﺮف
اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬه ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ أن
إﻟﻰ اﻷﺑﻄﺎل.
وأﺿﺎف ﺳﻌﻴﺪ أن اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻳﻔﺘﻌﻠﻮن
ﻣ ـﺸ ـﻜــﻼت ﻋ ــﺪة ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻋ ــﺪم ﻇـﻬــﻮرﻫــﻢ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻠـﺼــﻖ أو ﻷن ﻣــﻮﻗـﻌـﻬــﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﻤﻬﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا أن

ّ
اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻟﻦ ﱢ
ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻔﻨﺎن ﺑﻞ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
دوره ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.
ّ
وﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،أﻛــﺪ ﻣﺨﺮج }ﺣﻠﻴﻤﻮ{
ً
أﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻷن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ
إرﺿﺎء أﺑﻄﺎل ﻓﻴﻠﻤﻪ ﻛﻠﻬﻢ.

»ﺟﺪو ﻧﺤﻨﻮح«

اﻧﺘﺼﺮ أﻳﻤﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﻨﺘﺞ }ﺟﺪو ﻧﺤﻨﻮح{ ،ﻟﻠﻤﻠﺼﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،إذ رأى أن
ً
ﻣﻦ ﺣﻖ اﻷﺑﻄﺎل ﻛﻠﻬﻢ اﻗﺘﺴﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﻢ .واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ ﺳﺮﻳﻊ،
وﻳﺎﺳﺮ اﻟﻄﻮﺑﺠﻲ ،وإﻳﻤﺎن اﻟﺴﻴﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺛﺮوت ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ...ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ أن ﻳﻈﻬﺮوا ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﻤﻠﺼﻖ.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺮ ﻏﻴﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺮوت ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ رﻏﻢ دوره اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ً
اﻟﻔﻴﻠﻢ ،ﻓﻨﻔﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺟﻮد أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ اﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ
ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻛﻲ ُﻳﻔﺎﺟﺄ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر.

إﻟﻬﺎم ﺷﺎﻫﻴﻦ
ّ
ﺣﻠﺖ إﻟﻬﺎم ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺰﻣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻳﺴﺮا ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
»أﻫﻞ اﻟﻌﻴﺐ« اﻟﻤﻘﺮر اﻧﻄﻼق ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﺤﺖ إدارة
اﻟﻤﺨﺮج ﻫﺎدي اﻟﺒﺎﺟﻮري.
وﺟﺎءت ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺒﻴﺐ
ً
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ً
ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻌﺮض ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﺪ .وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ رﺋﻴﺲ وﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

توابل ةديرجلا
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عالقات

ً
من الطبيعي أن ّ
يمر الناس بتقلبات مزاجية عابرة ،لكن إذا كنت تشعر بالحزن والتوتر أو الضغط النفسي يوميا ،تساعدك هذه الحلول الطبيعية
على تحسين مزاجك وصحتك النفسية.

التحقق
من الرسائل
اإللكترونية
بشكل متكرر
يزيد مستوى
القلق

مارس التمارين الجسدية
تسمح التمارين الجسدية بتحسين
ال ــوض ــع الـنـفـســي وال ـعــاط ـفــي وتـخـفـيــف
الضغوط وتنشيط الدورة الدموية نحو
الـ ــدمـ ــاغ وإط ـ ـ ــاق ع ـن ــاص ــر األن ــدورفـ ـي ــن
الـكـيـمــاويــة ال ـتــي تـحـســن ال ـم ــزاج وتــزيــد
الطاقة .كذلك تتعدد تمارين األيروبيك
ال ـتــي تـخـفــف م ـس ـتــوى ال ـق ـلــق والـضـغــط
الـنـفـســي واالكـ ـتـ ـئ ــاب ،م ــن بـيـنـهــا رك ــوب
الــدراجــة الـهــوائـيــة والـهــرولــة والسباحة
والـ ـمـ ـش ــي وال ـ ــرق ـ ــص وح ـ ـتـ ــى االعـ ـتـ ـن ــاء
بالحديقة.
ً
ت ـســاهــم ه ــذه ال ـن ـشــاطــات أي ـض ــا في
تحسين مستوى تقدير الــذات والقدرات
المعرفية .يجب أن تخصص  30دقيقة
ً
للتمارين المعتدلة ،ثالث مرات أسبوعيا.
إذا لم تكن تحب ركوب الدراجة الهوائية
أو الركض ،سيعطيك المشي السريع األثر
نفسه .ال داعي كي تمشي بإيقاع متواصل
بل يكون المشي على ثالث دفعات ،بمعدل
ً
 10دقائق في كل مرة ،مفيدا بقدر المشي
 30دقيقة متواصلة.

استرجع الهدوء

اضطراب النوم
يؤدي
إلى تدهور
الصحة
النفسية

يؤثر الضغط النفسي المزمن بشدة
في الصحة النفسية ويرتبط باالكتئاب
والقلق واالضطرابات المزاجية ،حتى أن
بعض الــدراســات ربطه بزيادة األفكار
والسلوكيات االنـتـحــاريــة .ال يمكن أن
يسيطر أح ــد عـلــى حـ ــوادث الـعــالــم من
حــولــه لـكــن يـمـكــن أن يـتـكـيــف الجميع
مع انفعاالتهم الشخصية .في ما يلي
ب ـع ــض ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـن ــاج ـح ــة ف ــي ه ــذا
المجال:
• مارس التأمل :التأمل المبني على
االسـ ـت ــرخ ــاء ال ــذه ـن ــي م ـف ـيــد لتخفيف
الـ ـضـ ـغ ــط ال ـن ـف ـس ــي واإلج ـ ـ ـهـ ـ ــاد الـ ـت ــام

واالك ـ ـت ـ ـئـ ــاب والـ ـقـ ـل ــق وزي ـ ـ ـ ــادة ال ــوع ــي
واالنتباه وتحسين القدرات المعرفية.
• تجاهل بــريــدك اإللـكـتــرونــي :كشفت
إحدى الدراسات أن التحقق من الرسائل
اإللكترونية بشكل متكرر يزيد مستوى
الـقـلــق والـضـغــط الـنـفـســي .ل ــذا ح ــاول أن
ً
تكتفي بفتح بــريــدك ثــاث م ــرات يوميا
وأجب عن رسائلك على دفعات.
ّ
• رك ــز على تنفسك :يساهم التنفس
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق ف ـ ـ ــي تـ ـخـ ـفـ ـي ــض مـ ـسـ ـت ــوي ــات
الـكــورتـيــزول وتخفيف الضغط النفسي
ً
والقلق وتراجع ضغط الدم مؤقتا .اشهق
ـوان ثــم اقـطــع أنـفــاســك سبع ثــوان
أرب ــع ث ـ ٍ
ثم ازفر ثماني ثوان .إطالة الزفير كفيلة
ً
باسترجاع الهدوء طبيعيا.
• أشعل شمعة بعطر الخزامى :تبين
أن رائحة الخزامى تخفف مستوى القلق
والضغط النفسي فــي مكان العمل .ثمة
زيــوت مهدئة أخــرى كالبابونج والــورد
والبرغموت والمريمية.
• ّ
جرب الريحان :تتمتع هذه العشبة
بمنافع مضادة للضغط النفسي .يعتبر
الـعـلـمــاء أن الــريـحــان مـضــاد أك ـســدة فيه
كمية كـبـيــرة مــن ال ـمــواد الـفــافــونـيــة ،ما
يـعـنــي أن ــه ي ـســاهــم ف ــي مـعــالـجــة أض ــرار
الضغط النفسي المزمن .حتى أنه يعيد
التوازن إلى الهرمونات.

ّ
حسن نوعية نومك

يؤدي اضطراب النوم بشكل مزمن إلى
تدهور الصحة النفسية عبر التأثير في
مستويات الناقالت العصبية وهرمونات
ال ـض ـغ ــط ال ـن ـف ـس ــي ،م ــا يـ ـع ــوق الـتـفـكـيــر
وتنظيم العواطف .كشفت إحدى الدراسات
أن االضطرابات المزاجية ترتبط بمشاكل
ال ـن ــوم ال ـمــزم ـنــة ف ــي  %50م ــن ال ـح ــاالت.
إلطالة مدة النوم ،ابدأ بتجنب الكافيين
وال تستعمل الشاشات قبل موعد النوم

وأبق غرفة النوم باردة ومظلمة وهادئة
ِ
وال تتناول أي وجبات خفيفة عند اقتراب
موعد النوم .إذا استمرت مشاكل النوم
لديكّ ،
جرب الحلول التالية:
• زهرة اآلالم :يمكن أخذها على شكل
ك ـب ـس ــوالت ل ـت ـس ـه ـيــل الـ ـن ــوم وتـحـسـيــن
نوعيته .كذلك تخفف القلق واالكتئاب.
ُ َ
ً
تـخــلــط غــالـبــا مــع بـلـســم الـلـيـمــون الــذي
ً
يتمتع بمفعول مهدئ أيضا.
• مغنيسيوم :يسمح المغنيسيوم
بتهدئة الـجـهــاز العصبي كــونــه يرخي
العضالت ويخفف إط ــاق الكورتيزول
ويساهم في تعميق النوم.
• ه ـي ــدروك ـس ــي تــري ـب ـتــوفــان  :5هــذا
ال ـع ـن ـص ــر م ـص ـن ــوع مـ ــن ال ـتــري ـب ـتــوفــان
ويـســاهــم فــي تحسين ال ـنــوم وتخفيف
االكـ ـ ـتـ ـ ـئ ـ ــاب ومـ ـع ــالـ ـج ــة االضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات
المزاجية.

عالج أوجاعك
يـنـعـكــس األلـ ــم ال ـمــزمــن ع ـلــى ال ـم ــزاج
لــذا يساهم التحكم بــاأللــم فــي تحسين
الصحة النفسية .يمكنك أن تعالج األلم
بالعنصرين التاليين:
• ال ـكــركــم :م ـضــاد ق ــوي لــالـتـهــابــات
ُ
ويـسـتـعـمــل لـمـعــالـجــة أنـ ــواع كـثـيــرة من

ً
ً
األوجاع ويعطي أثرا مخدرا في المفاصل
الملتهبة والعظام الهشة.
• الفيتامين  :Dيساهم هذا الفيتامين
ف ــي تـخـفـيــض خ ـطــر اإلص ــاب ــة بــالـتـهــاب
الـمـفــاصــل الــرومــاتــويــدي ويـخـفــف األلــم
المزمن ،ال سيما لــدى كبار السن .كذلك
ُربط تراجع مستويات الفيتامين  Dباأللم
العضلي الليفي وأوجاع مزمنة أخرى.

ً
ً
جد هدفا ساميا

ذك ـ ــرت الـ ــدراسـ ــات أن إيـ ـج ــاد معنى
للحياة أم ــر أســاســي للشعور بــالــراحــة
وت ـ ــراج ـ ــع الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى عـ ـ ــاج نـفـســي
وان ـخ ـف ــاض م ـس ـتــوى االك ـت ـئ ــاب .يمكن
ً
أن يـكــون الـهــدف ال ــذي تـخـتــاره بسيطا
ً
فيتعلق مـثــا بــا لـتــوا صــل مــع الطبيعة
عـبــر تسلق الـصـخــور أو رس ــم المناظر
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ...اف ـع ــل ك ــل م ــا يــري ـحــك كي
تشعر بقيمة الحياة التي تعيشها .يؤدي

ً
الشعور بالحب مثال إلى تعطيل المسار
العصبي المسؤول عن العواطف السلبية.

ّ
تخلص من اإلحباط

ً
ً
ُ
حدث بعض المكمالت فرقا كبيرا على
ي ِ
مستوى تحسين المزاج وإيجاد السعادة:
• نبتة سانت جون :هذه النبتة فاعلة
بقدر مضادات االكتئاب وتتراجع آثارها
ً
الجانبية طبعا.
• ال ـس ـي ـل ـي ـن ـيــوم :ي ـم ـكــن إيـ ـج ــاد ه ــذا
المضاد لألكسدة في المكسرات البرازيلية
وأغـ ــذيـ ــة أخـ ـ ــرى وي ـس ــاه ــم ف ــي تـخـفـيــف
القلق .ترتبط حــاالت نقص السيلينيوم
باالكتئاب.
• م ـك ـ ّـم ــل األديـ ـ ـن ـ ــوزي ـ ــل م ـي ـث ـيــون ـيــن:
يرتبط هذا العنصر الكيماوي بوظيفة
ً
الناقالت العصبية ويعطي آث ــارا بــارزة
على مستوى تقليص االكتئاب الخفيف
أو المعتدل.

ُ
• الزعفران :لطالما استعمل الزعفران
لتحسين المزاج .أشارت إحدى الدراسات
ً
ً
ً
إلى أن  30غراما منه يوميا يكون فاعال
بقدر دواء البروزاك.
• الفيتامينات  :Bيساهم الفيتامين
 B6ف ــي تـصـنـيــع ال ـس ـيــروتــون ـيــن ويــؤثــر
ً
الفيتامين  B12فــي ال ـمــزاج إيـجــابــا .أما
حـمــض الـفــولـيــك فـيــرتـبــط بـتــراجــع حــدة
االكتئاب والقلق.
• الـ ــزنـ ــك :ض ـ ـ ــروري إلنـ ـت ــاج عـنــاصــر
«غابا» التي تحارب القلق وتعكر المزاج.
ً
نقص الزنك شائع أيضا لدى المصابين
بــاكـتـئــاب ،ال سيما األش ـخــاص الــذيــن ال
يتجاوبون مع األدوية المضادة لالكتئاب.
• الرهوديوال :هذه العشبة واعدة على
مـسـتــوى تـحـسـيــن الـ ـم ــزاج .أش ــار بعض
البحوث األولـيــة إلــى قدرتها على زيــادة
ا لـنــا قــات العصبية المرتبطة بمشاعر
ال ــراح ــة وال ـس ـعــادة كــالـسـيــروتــونـيــن ،ما
يعني أنها تبدد االكتئاب والقلق.

تواصل مع اآلخرين
الـعــاقــات عبر مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ليست
مشابهة للعالقات المباشرة على أرض الــواقــع ألنها
ال تـسـمــح لـلـنــاس بــرؤيــة تـعــابـيــر الــوجــه أو الـتــواصــل
بالنظرات أو تحليل لغة الجسد .هذه العوامل أساسية
للصحة النفسية ،إذ تشير الدراسات إلى أن األشخاص
ً
المعزولين عن مجتمعهم يكونون أكثر ميال إلى القلق
ً
واالكتئاب .تواصل مع اآلخرين إذا بالطرائق التالية:

ً
• ا خـتــر صديقا لمرافقتك فــي نشاطاتك الرياضية:
ستحقق بـهــذه الـطــريـقــة هــدفـيــن فــي الــوقــت نفسه ألنــك
ً
ستتمكن مــن تحسين حـيــاتــك االجـتـمــاعـيــة تــزامـنــا مع
االستفادة من منافع الرياضة.
ً
• مارس التأمل جماعيا :ابحث عن صفوف جماعية
لممارسة التأمل ،أو ّ
توجه إلى اجتماعات روحية أخرى
ّ
تتعرف فيها إلى أشخاص جدد.

• ت ـع ـ ّـرف إل ــى زم ــائ ــك ف ــي ال ـع ـمــل :يـمـكـنــك أن
تتشارك معهم الطعام أو تذهب معهم للتنزه أو
تحتفل بأعياد ميالدهم كي تتقرب منهم وتبني
معهم عالقات حقيقية.
• تـطـ ّـوع :تـطـ ّـوع فــي مكتبة أو متحف أو انـضـ ّـم إلى
جمعية خيرية كي تشعر بقيمة ما تفعله.

ّ
التعرض للخيانة ...تأثير عميق في جسمك
ً ً
ّ
شك في أن ّ
التعرض للخيانة تجربة عاطفية ونفسية مؤلمة .كذلك تبين أنه يؤثر فيك جسديا أيضا.
ال
ُ
ّ
أكــدت دراســة جديدة نشرت في مجلة «العالقات
َ
ّ
االجتماعية والشخصية» أن التعرض للخيانة ،ومن
ً
ً
ّ
تحمله مسؤولية الخيانة ،يؤديان دورا كبيرا في
ستقدم على سلوك خطير.
كنت
إذا
ما
تحديد
ِ
درس بــاحـثــون مــن جــامـعــة نـيـفــادا بــريـنــو حالة
ً
ً
 232طالبا جامعيا تعرضوا للخيانة خالل األشهر
الثالثة الماضية مــن شــركــاء واعــدوهــم ط ــوال 1.76
سنة كمعدل.
ً
كشفت إحدى نتائج الدراسة رابطا بين الصحة
العقلية وبين السلوك الذي ّ
يعرض الصحة الجسدية
ً
ً
ً
للخطر .اتضج أن َمــن عانوا إجـهــادا عاطفيا كبيرا
بعد مواجهتهم الخيانة كانوا أكثر عرضة «لخفض
اسـتـهــاكـهــم ال ـط ـعــام أو ال ـتــوقــف عـنــه بــالـكــامــل ،أو

ّ
التأمل ...هل يزيد االضطراب الذاتي؟
ُيقال إن التأمل يستطيع أن يعالج اضطرابنا الداخلي والقلق والضغوط العامة التي نواجهها في حياتنا .لكن ماذا لو كانت هذه
المنافع ّ
مجرد أوهام؟
ً
يمكن اعتبار التأمل فنا بحد ذاتــه وأداة
السـتــرجــاع الـهــدوء وال ـســام .لكن بــدأ بعض
ً
الخبراء يطرح أفكارا مغايرة عن هذه التقنية
ً
التي تــزداد شيوعا مع مــرور الوقت .بحسب
رأي هذا المعسكر ،ما من وضعية أفضل من
ً
غيرها لكن يجب أن يبقى الشخص مستقيما
ّ
كي يحافظ على يقظته ويركز على الحاضر.
هذا هو فحوى التأمل بكل بساطة ،ما يعني
أنه ال يضمن الهدوء واالنفصال عن العالم كما
ُيقال .يتعلق الهدف األساسي باالنفتاح على
ً
العالم بدل االبتعاد عنه استنادا إلى الحواس
والجسم كله.
ال تـهــدف أي ــة تقنية تــأمــل إل ــى اسـتــرجــاع
الهدوء المفقود بل تستعملها وسائل اإلعالم
ال ـم ـعــاصــرة وس ـي ـلــة لــاح ـت ـمــاء م ــن وحـشـيــة
العالم أو لعيش الحاضر .لكن يعني التأمل
الحقيقي التعرف إلى الذات وعيش اضطراب
داخلي حقيقي للتحرر من الظروف المألوفة
وخوض ّ
تغير عميق.

ِج ْد الهدوء الذي يناسبك

ّ
تشتد الضغوط في مكان العمل ،لذا تبرز
الحاجة إلى تقنيات جاذبة تسمح للموظفين
بـتـطـبـيــق مـعــايـيــر ال ـع ـمــل ال ـم ـط ـلــوبــة مـنـهــم.
ً
المباشرة والخالفات
عموما ،تحمل
االنتقادات ّ
ً
ً
الحادة طابعا سلبيا ،لذا يفضل معظم الناس
أن يكبتوا غضبهم في المواقف الشائكة .لكن
ً
يكون ثمن هذا الكبت باهظا ألن الموظف في
ً
ً
هذه الحالة سيعيش صراعا داخليا مع ذاته،
وربما يصل إلى مرحلة اإلجهاد التام.
ً
ال يتعلق الـسـبــب دوم ــا بالعمل الـمـفــرط،
بل بالجهود الخارقة التي يضطر الشخص
إلــى بذلها كي يتكيف مع المواقف الصعبة
أو الـظــالـمــة ،مــا يـعـنــي أن يـجـبــر نـفـســه على
كبح غضبه واالبتسام إلى أن يفقد السيطرة
وينهار بالكامل.
يـشـتــق ال ـع ـنــف الـ ــذي يـطـبــع مجتمعاتنا

ال ـم ـعــاصــرة وعــاقــات ـنــا الـشـخـصـيــة م ــن قلة
خبرتنا في خوض الصراعات ،مع أن الصراع
ّ
يتحول إلى طريقة ّلمالقاة الطرف اآلخر.
قد
في المقابل ،يؤدي تجنبه إلى عدم احتكاكنا
بإنسانية اآلخرين ،ما ّ
يمهد لتأجيج مظاهر
العنف.
في عالم األعمال ،يسمح الهدوء والتفاؤل
ّ
بتجنب الصدامات االجتماعية .لكن ال يعني
الهدوء «الصائب» تفادي المواجهة أو كبت
ً
المشاعر .بل يمكن أن يكون الهدوء مفيدا أو
ً
مسيئا لألشخاص العصبيين والمتوترين.
يــرت ـبــط الـ ـه ــدوء ال ـم ـف ـيــد ب ــال ــوض ــع ال ــذي
نختاره ويتعلق بحاجاتنا الشخصية .أما
الهدوء المسيءُ ،في َفرض علينا أو نفرضه على
نفسنا .للتمييز بين النوعين ،يجب أن نراقب
ً
وضعنا الطبيعي بعيدا عن لحظات الهدوء.
يعمل بعض الـنــاس على الجبهات كافة،
ويرفضون التكاسل بينما يكون البعض اآلخر
كثير الحركة وينشغل بالنشاطات والمشاريع
اإلبــداعـيــة .يجب أن يفكر جميع الـنــاس بما
يمكن فعله لتجنب اإلجهاد .ترتكز المسألة
األساسية على العودة إلى الذات في الظروف
ً
كافة وإيجاد ما يناسبنا ويريحنا .عموما،
ال نفع من إجبار نفسنا على ممارسة التأمل
في ّ فترات محددة طوال نصف ساعة إذا كنا
نفضل التنزه أو أخذ ّ
حمام مريح.
ً
يـ ــؤدي ال ـب ـحــث ع ــن الـحـكـمــة أح ـي ــان ــا إلــى

نتائج عكسية ألننا نميل إلى حصر الحياة
الروحانية بأدوات وتقنيات ّتدعي أنها تقود
إل ــى ال ـســام الــداخـلــي الـمـنـشــود .يـقــال إن أي
مـسـيــرة داخـلـيــة ت ـمـ ّـر بـمــراحــل مــن االنــزعــاج
والقلق ألنها تتزامن مع التخلص من العادات
الــراسـخــة وتقييم الـقـنــاعــات ،وال تـكــون هذه
العملية سهلة أو سريعة أو مريحة بأي شكل.
ً
لكن نظرا إلــى صعوبة هــذه المرحلة ،يشعر
ً
ال ـنــاس ســريـعــا بــالـقـلــق وال ـتــوتــر ويـقــارنــون
نفسهم بــاآلخــريــن ويـشـعــرون بــالــذنــب حين
يـعـتـبــرون نفسهم فاشلين وال ي ـحــرزون أي
تقدم .في حاالت كثيرة ،ينكر الناس وضعهم
ً
أو يكبتون جزءا من مشاعرهم كي يحافظوا
ً
على هدوئهم وتسامحهم ظاهريا مع أنهم ال
يكونون حساسين بطبيعتهم.
لذا من األفضل أن ّ
يتعرف كل شخص إلى
طـبــا عــه الحقيقية ويتقبلها ب ــدل أن يعتبر
ً
الهدوء الخارجي مثاليا ويتمسك به .يجب أن
ً
ً
يصبح الهدوء صادقا وليس هدفا بحد ذاته.
ً
ً
يـكــون الـهــدوء الحقيقي نفسيا وداخـلـيــا،
ويرتبط بالراحة التي نشعر بها حين نحقق
أصدق رغباتنا ونعيش في تناغم فعلي مع
ذوات ـن ــا .يـجــب أن يـتــوصــل أك ـثــر األش ـخــاص
عصبية إلى إيجاد الهدوء الذي يناسبهم كي
يعيشوه على طريقتهم الخاصة.

اللجوء إلى الماريجوانا أو الكحول بوتيرة أكبر ،أو
ممارسة العالقات تحت تأثير المخدرات أو الكحول،
أو اإلفراط في التمرن» ،حسبما أخبرت روزي شراوت،
باحثة في الدراسة ،موقع .PsyPost
ً
لكن الدراسة أوضحت أيضا تأثير نظرة اإلنسان
إلــى الخيانة في احتمال اللجوء إلــى أنماط سلوك
مماثلة .أف ــادت ش ــراوت لموقع « :PsyPostاكتشفنا
ً
أيـضــا أن َمــن الم ــوا أنفسهم على خيانة شريكهم،
ً
فـشـعــروا م ـثــا ب ــأن الـخـطــأ خـطــأهــم أو أن ـهــم كــانــوا
ً
قادرين على منع هذه الخيانة ،بدوا أكثر ميال إلى
االنغماس في أنماط سلوك مسيئة مماثلة» .أما َمن
ً
ّ
حملوا شريكهم مسؤولية الخيانة ،فكانوا أقل ميال
إلى أنماط السلوك الخطيرة هذه ،وفق الدراسة.

ً
إضافة إلى ذلك ،تبين أن للجنس دورا في تفاعل
َ َ
اإلنسان مع تعرضه للخيانة ،بما أن النساء بــدون
ً
أكـثــر تــأثــرا .يعتقد الباحثون أن هــذا الــواقــع يعود
ً
على األرج ــح إلــى أن ال ـمــرأة أكـثــر مـيــا إلــى اختبار
ّ
ً
اإلجهاد إذا تعرضت للخيانة ،فضال عن أنها تعلق
ً
عادة أهمية أكبر على العالقة كمصدر للثقة بالذات
وتحديد الهوية .فيؤدي ذلك كله إلى تراجع أوسع في
الصحة العقلية ،ما يزيد بالتالي احتمال مشاركتها
في أنماط السلوك الخطيرة المذكورة أعاله.
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متالزمة «كيو تي» الطويلة قابلة للعالج
ّ
ما هي متالزمة {كيو تي} الطويلة ،وما السبيل إلى تشخيصها ،وهل يشكل اإلغماء أحد أعراضها ،وهل يمكن عالجها؟
د .مايكل أكرمان

هذا االضطراب
يؤدي إلى اإلغماء
عندما يختل نظم
ً
القلب وخصوصا
عند التمرن

مـ ـ ـت ـ ــازم ـ ــة {كـ ـ ـي ـ ــو تـ ـ ـ ــي} الـ ـط ــويـ ـل ــة
اضـ ـط ــراب ف ــي ن ـظــم ال ـق ـلــب ُيـشـخــص
ً
اس ـت ـنــادا إل ــى األع ـ ــراض ،أو خـلــل في
تخطيط كهربية القلب التقليدي ،أو
تاريخ العائلة مع هذا المرض .وبعد
تشخيص هذه المتالزمة ،من الممكن
ً
غالبا معالجتها بفاعلية.
يــدفــع القلب ال ــدم فــي الجسم مــع كل
ن ـب ـض ّــة ،ف ـت ـن ـق ـبــض غ ــرف ــه وت ـس ـتــرخــي
ّ
لتضخ ا ل ــدم .تتحكم فــي هــذه العملية
نبضات كهربائية تعبر ا لـقـلــب .وبعد
كل نبضة ،يعيد جهاز القلب الكهربائي
ً
شحن نفسه استعدادا للنبضة التالية.

التشخيص
في حالة متالزمة {كيو تي} الطويلة،
تـحـتــاج عـضـلــة الـقـلــب إل ــى وق ــت أطــول
ً
من الطبيعي لتشحن نفسها كهربائيا
بعد انقباضها .يستطيع فحص ُيدعى
ت ـخ ـط ـيــط ك ـه ــرب ـي ــة ال ـق ـل ــب أن يـكـشــف
هـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة .ل ـكــن م ـع ـظــم الـ ـن ــاس ال
ً
يخضع دور ي ــا لتخطيط مماثل .لذلك
من المستبعد أن تتمكن من اكتشافها
ـان أية
بــواسـطــة هــذا الفحص إن لــم تـعـ
ً ِ ً
أعــراض أو تملك تاريخا عائليا
مع هذا المرض.
تـصـيــب م ـت ــازم ــة {كـيــو
ت ــي} الـطــويـلــة ال ـمــوروثــة أو

ً
الخلقية واحـ ــدا مــن كــل ألـفــي شخص.
لكن هذا اإلحصاء أدنى على األرجح من
الرقم الصحيح ألن اإلنسان قد يعاني
هــذه المتالزمة طــوال سـنــوات مــن دون
أن يعي ذلك.
عالوة على ذلك ،يعود بعض حاالت
الوفاة غير المبررة ،كتلك الناجمة عن
الـغــرق أو ح ــوادث سـيــارة ال مـبــرر لها،
إلى توقف قلبي مفاجئ سببه متالزمة
{كيو تي} الطويلة.

األعراض
كـ ـم ــا ج ـ ـ ــاء أعـ ـ ـ ـ ــاه ،ت ـش ـم ــل أع ـ ـ ــراض
م ـ ـتـ ــازمـ ــة كـ ـي ــو ت ـ ــي الـ ـط ــويـ ـل ــة األكـ ـث ــر
ً
شيوعا اإلغماء .يــؤدي هذا االضطراب
إلــى اإلغـمــاء عندما يختل نظم القلب،
ً
وخصوصا عند التمرن أو القيام بجهد
جسدي آخر أو عند الشعور بالخوف،
أو اإلثـ ـ ـ ــارة ،أو ال ـغ ـض ــب .وإذا اسـتـمــر
ً
ً
نبض القلب سريعا أو عشوائيا على
نحو خطير فترة طويلة من الزمن ،فقد
تؤدي هذه المتالزمة الطويلة إلى نوبات
نتيجة لنقص األوكسجين في الدماغ.
أما إذا لم يعد نظم القلب إلى طبيعته،
فقد يسبب الموت المفاجئ.
في الوقت الراهن ،ال تشمل المعاينة
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـع ــام ــة مـ ـت ــازم ــة {كـ ـي ــو ت ــي}
الطويلة .وفي معظم الحاالت ،يشخصها
الطبيب من خالل تخطيط كهربية القلب
بـعــد ّم ـعــانــاة ال ـمــريــض أح ــد األعـ ــراض
ً
المحذرة ،خصوصا اإلغماء المفاجئ.
ً
عنصرا
ولما كانت هذه المتالزمة
تحمل َّ
ُ
ً
وراث ـ ـيـ ــا ،ف ــإن ح ــال ــة ال ـب ـعــض تـشــخــص
إن ك ــان أح ــد أف ــراد عائلته يـعــانــي هــذا
ً
االضطراب .ويلجأ الطبيب أحيانا إلى
إخضاع األقارب من الدرجة
األولـ ـ ـ ـ ــى (الـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــدان،
واإلخ ــوة واألخ ــوات،
و ا أل و ال د ) ل ـف ـح ــص
الـ ـمـ ـت ــازم ــة ع ـن ــد ح ـ ـ ــدوث ح ــال ــة وفـ ــاة
مفاجئة ال مبرر لها في العائلة .كذلك
ُينصح في بعض الحاالت
بالفحوص الجينية.

العالج
بعد تشخيص هــذه الـمـتــازمــة ،يـبــدأ العالج
ُ
ً
غــال ـبــا م ــع أدوي ـ ــة ت ــدع ــى ح ــاص ــرات بـيـتــا .ومــن
ً
الممكن أيضا استخدام أدوية أخرى تضبط نظم
القلب المختل إلى جانب حاصرات بيتا.
أما إذا لم تنجح األدويــة في ضبط متالزمة
{ك ـي ــو تـ ــي} ال ـط ــوي ـل ــة ،ف ـقــد يـنـصـحــك الـطـبـيــب
ُ
ب ـجــراحــة تــدعــى إزالـ ــة الـعـصــب الـ ــودي القلبي
األيـســر .خــال هــذه العملية الغازية على نحو
ُ
ً ُ
محدود ،يزيل الجراح أعصابا تطلق مادة تدعى
نورادرينالين في عضلة القلب على طول الجهة
اليسرى من العمود الفقري ،ما يسهم في الحد

على نحو واضح من خطر اإلغماء ،والنوبات،
والــوفــاة المفاجئة الناجمة عــن مـتــازمــة كيو
تي الطويلة.
ولكن في بعض الحاالت ،يبقى المريض رغم
األدوية و/أو الجراحة ،أكثر عرضة بكثير لخطر
الموت المفاجئ .في حاالت مماثلةُ ،يضطر إلى
الخضوع لعملية زراعة مزيل رجفان تحت جلد
الصدر .يستطيع هــذا الجهاز وقــف نظم القلب
الـمـخـتــل ،الـ ــذي ق ــد يـ ــؤدي إل ــى ال ــوف ــاة ،بــإطــاق
صدمة كهربائية تعيد نظم القلب إلى طبيعته.
ُي ـعـ ّـدل عــاج مـتــازمــة كيو تــي الطويلة وفق

حاجات كل مريض بعد خضوعه لعملية تقييم
ُ
مخاطر شاملة .وفي معظم الحاالت ،تعالج هذه
المتالزمة بفاعلية بعد تشخيصها ،مــا يتيح
للمريض العيش واالستمتاع بحياته رغم مرضه.
ً
نظرا إلى تعقيد هذا المرض وأهمية تشخيصه
َ
واتباع خطة العالج المناسبة ،يجب إحالة من
يشتبه الـطـبـيــب بــإصــابـتـهــم بـمـتــازمــة كـيــو تي
ال ـطــوي ـلــة إل ــى م ــراك ــز عــال ـيــة ال ـخ ـبــرة مخصصة
ً
ً
ً
للعائالت التي تعاني مرضا قلبيا وراثيا قد يكون
ً
مميتا إنما من الممكن عالجه بفاعلية.

َ
من الدماغ إلى الشفتين :ما أسباب التأتأة؟
ندرك أن التأتأة ترتبط بخلل في توازن نشاط الدماغ ،لكن تفاصيل
اآلليات الكامنة تبقى غير واضحةّ .
يقدم باحثون اليوم تفسيرات جديدة
عن دور الدماغ في التأتأة.
ّ
التأتأة إعاقة في النطق تؤثر في تدفق
ال ـك ـل ـمــات ب ـســاســة ،إذ ي ـك ـ ِّـرر الـمـتـحــدث
ً
ً
ً
غــالـبــا أص ــوات ــا أو مـقــاطــع لفظية قـســرا.
ً
وتظهر عموما في مراحل الطفولة الباكرة
ويعانيها نحو  %5من األوالد.
ً
تختفي التأتأة في سن البلوغ عــادة.

لـكـنـهــا تـسـتـمــر ل ــدى  %1م ــن الـبــالـغـيــن،
ما يــؤدي إلى تراجع في نوعية حياتهم
يختلف باختالف حدة المشكلة.
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ب ــال ــرنـ ـي ــن
المغناطيسي لمقارنة أد مـغــة أشخاص
بالغين يتأتئون بأدمغة آخرين يتمتعون

بنطق طبيعي ،الحــظ الـبــاحـثــون أن َمن
يواجهون مشكلة في النطق يعانون عدم
تناسق في مناطق الدماغ المسؤولة عن
التواصل الكالمي.
لكن آليات الدماغ الدقيقة التي تؤدي
ّ
ً
دورا في التأتأة ظلت غامضة حتى اليوم.
ً
أخ ـيــرا ،نجح بــاحـثــون مــن معهد ماكس
بــانــك للعلوم المعرفية وع ـلــوم الــدمــاغ
الـبـشــريــة فــي اليـبــزيــغ ومــركــز غوتنغين
الطبي الجامعي (في ألمانيا) في التوصل
إلى تفاصيل جديدة عما يحدث في أدمغة
البالغين الذين يتأتئون.
توضح نيكول نيف ،باحثة من معهد
مــاكــس بــانــك أشــرفــت على إع ــداد تقرير
الــدراســة{ :الحظنا أن أجــزاء من التلفيف
ً
األمامي السفلي األيمن تنشط خصوصا
عندما نــوقــف حــركــة مــا ،كحركة اليدين
أو الكالم}.
ت ـض ـيــف{ :إذا ش ـه ــدت ه ــذه الـمـنـطـقــة
ً
فــرطــا فــي الـنـشــاط ،فإنها تـعــوق مناطق
ً
ال ــدم ــاغ األخ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـ ــؤدي دورا فــي
إطالق الحركات وإنهائها .وفي ُحالة َمن
ً
يتأتئون ،تتأثر خصوصا مناطق الدماغ
المسؤولة عن حركات الكالم}.
اع ـت ـمــدت ال ــدراس ــة ع ـلــى الـتـصــويــر
ِّ
لتحدد تفاصيل
بالرنين المغناطيسي
اآللـ ـي ــة ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـف ــرط ال ـن ـش ــاط في
الـ ُفــص األيـمــن مــن دم ــاغ َمــن يتأتئون.
ونشرت االكتشافات التي توصل إليها
ً
الـبــاحـثــون أخ ـي ــرا فــي مـجـلــة {ال ــدم ــاغ:
مجلة لعلم األعصاب}.

عـ ـمـ ـل ــت نـ ـي ــف وزم ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا مــع
ً
ً
 31شـ ـخـ ـص ــا ب ــا لـ ـغ ــا ( 15مـنـهــم
م ـ ــن الـ ـنـ ـس ــاء و 16م ـ ــن ال ـ ــرج ـ ــال)
يـبـلــغ م ـتــوســط ع ـمــرهــم  36سنة
ً
وي ـتــأت ـئــون مـنــذ ال ـط ـفــولــة ،فـضــا
عــن  34آخــريــن شـكـلــوا مجموعة
الضبط ( 17منهم من النساء و17
من الرجال) يبلغ متوسط عمرهم
 35.5سنة وال يتأتئون.
ـان ال ـم ـشــاركــون إعــاقــات
ل ــم ي ـع ـ ِ
ع ـص ـب ـيــة ول ـ ــم ي ـت ـن ــاول ــوا أدويـ ـ ــة.
كــذلــك ح ــرص ال ـبــاح ـثــون عـلــى أن
يكون َمن يتأتئون متقاربين قدر
اإلمكان من مجموعة الضبط من
نواحي العمر ،والجنس ،ومستوى
التعليم ،و{استعمال اليدين} (أي
ً
ما إذا كانوا ُعسرا أو أيامن).
يعتقد الباحثون أن هذه اإلعاقة
في الكالم ربما ترتبط بخلل في
اإلشـ ـ ــارات ف ــي الـتـلـفـيــف األمــامــي
السفلي األيسر (وهــي منطقة من
الدماغ لها عالقة ببرمجة حركات
الـ ـك ــام ال ـج ـس ــدي ــة) وفـ ــي ال ـق ـشــرة
الحركية ا لـيـســرى المسؤولة عن
الحركات.
تنظيم هذه
ُ
ت ـش ـيــر ن ـي ــف« :إذا أع ـي ـق ــت هــاتــان
العمليتان بشكل متقطع ،فإن الشخص
المصاب يعجز عن الكالم بطالقة».

«إشارات الضبط الدقيق»

لـيـخـتـبــر ال ـبــاح ـثــون نظريتهم
هــذه ،أخضعوا المشاركين كلهم
لـمـســح بــالــرن ـيــن الـمـغـنــاطـيـســي،
مـقــارنـيــن نـتــائــج البالغين الــذيــن
يتأتئون بنتائج مجموعة الضبط.
طلب الباحثون من المشاركين
ت ـخ ـ ّـي ــل أن ـف ـس ـه ــم وهـ ـ ــم ي ـن ـط ـقــون
بأشهر األسـمــاء كي يتمكنوا من
تـفـ ّـحــص نـشــاط الــدمــاغ المرتبط
بــالـكــام مــن دون الـتـسـبــب بخلل
فـ ــي ت ـق ـي ـيــم ال ـت ـص ــوي ــر بــالــرن ـيــن
المغناطيسي.
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـثـ ـ ــت نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف وزمـ ـ ـ ـ ــاؤهـ ـ ـ ـ ــا
ً
خصوصا عن تبدالت في مسارات
األل ـ ـيـ ــاف (ت ـك ـت ــات ف ــي ال ـم ـحــاور
ال ـع ـص ـب ـيــة ،وهـ ــي ألـ ـي ــاف طــويـلــة
في خاليا الدماغ تسمح للخاليا
العصبية بالترابط والتواصل) في
مناطق الدماغ المرتبطة بالكالم
في الفص األيمن من الدماغ.
اكـتـشــف الـبــاحـثــون أن المسار
المنحرف األمــامــي فــي دم ــاغ َمن
يـتــأتـئــون (م ـســار عـصـبــي يرتبط
ً
بالكالم بطالقة) يرسل ع ــددا من
ً
اإلش ـ ــارات أكـبــر مـمــا يــولــده ع ــادة
دماغ إنسان ال يعاني التأتأة ،ما
ً
يسبب نشاطا أكبر في وجهة هذه
اإلشارات.

تؤكد نيف{ :كلما ازداد المسار
المنجرف األمــامــي قــوة ،تفاقمت
الـ ـت ــأت ــأة .ونـ ـ ــدرك م ــن الـ ــدراسـ ــات
ال ـســاب ـقــة أن م ـســار األلـ ـي ــاف هــذا
ً
ً
يــؤدي دورا أساسيا في إشــارات
الـ ـضـ ـب ــط الـ ــدق ـ ـيـ ــق ال ـ ـتـ ــي ت ـع ــوق
الحركات}.
ً
تـتــابــع مــوض ـحــة{ :يـشـيــر فــرط
ن ـش ــاط هـ ــذه ال ـش ـب ـكــة ورواب ـط ـهــا
األق ــوى على األرج ــح إلــى أن أحد
أسباب التأتأة يكمن في اإلعاقة

ألو دكتور
ً
ّ
الحمامية وأحيانا
أعاني داء الذئبة
يستحيل ّ
علي النهوض من السرير .ما
العمل ألرفع مستوى نشاطي؟
ّ
الحمامية مــرض مناعة
الذئبة
ذاتـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ي ـص ـي ــب م ـخ ـت ـل ــف أجـ ـ ــزاء
الجسم .يعني تعبير «مناعة ّ
ذاتية»
ّ
أن الجسم يهاجم بعض خالياه،
ك ـت ـلــك الـ ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـم ـفــاصــل
أو أن ـس ـج ــة أخ ـ ـ ــرى ،ك ـم ــا ل ــو أن ـهــا
بكتيريا أو ع ــدوى ،مــا ي ـ ّ
ـؤدي إلى
التهاب وألــم مزمن ويكون التعب
ًّ
ً
ّ
طبيعيا مــن هــذا ال ــداء .لكن
ج ــزء ا
اإلرهـ ـ ــاق عـ ــارض ال يــاحـظــه أحــد
س ـ ــواك .فـفــي ّأيــام ـنــا هـ ــذه ،يـتـ ّ
ـذمــر
الجميع مــن الشعور بالتعب ،لذا
ي ـص ـعــب ع ـل ــى األهـ ـ ــل واألصـ ــدقـ ــاء
فهم مدى اإلرهــاق الذي تشعر به،
ً
ما يجعلك أحيانا تنعزل أو تشعر
ّ
باالكتئاب أو فقدان األمــل .أمــا في

ّ
فتضطر إلى إجهاد
أحيان أخرى،
ٍ
ّ
بشكل طبيعي»،
ف
«لتتصر
نفسك
ًٍ
ف ـ ـتـ ــزداد حــال ـتــك س ـ ـ ــوءا .لـتـســاعــد
نـفـســك ف ــي الـتـخـفـيــف م ــن الـتـعــب،
ساعات من النوم
احصل على عشر
ٍ
ّ
ّ
األصحاء
كل ليلةٍ ُ(ينصح األفــراد
بــالـنــوم سبع أو ثماني ســاعــات).
ّ
ً
ومــارس قليال من الرياضة لتعزز
مستويات نشاطك وتشعر بسعاد ٍة
وأمل أكثر تجاه الحياة .بهذه
أكبر
ٍ
ً
ّ
الطريقة أيضا تفقد من وزنك ألن
ّ
الحمامية يزيد األخير
داء الذئبة
ً
أح ـيــانــا .لـمــا كـنــت تشعر بالتعب
في بداية اليوم أو نهايته ،فحاول
تغيير نـمــط عملك لتستفيد إ لــى
أقـصــى ال ـحــدود مــن األوق ــات التي
ت ـصــل فـيـهــا طــاق ـتــك إلـ ــى ّ
أوجـ ـ ّه ــا.
ً
ّ
ّ
أخيرا ،تأكد من أن عالجك يجنبك
حــاالت اشتعال المرض من خالل
استشارة طبيبك بانتظام وإخباره
بأية ّ
ّ
تغيرات في أعراضك.

ً
ً
ُ
اكتشفت ورما في
منذ عامين تقريبا
ثديي .خضعت لتصوير الثدي الشعاعي
ّ
ّ
طبيعية لـكــن ال ــورم ال
وكــانــت النتيجة
ّ
ينفك يختفي ّ
ثم يظهر .قال لي الطبيب
ّ
ً
ّ
إنه ال يشكل تهديدا على حياتي ،فكيف
ّ
ُيفسر هذا؟
ّ
ً
ّأو ال يسعدني أن نتيجة التصوير
ّ
كانت طبيعية ،أحسنت في الخضوع لها!
ً ّ
ّ ً
ً
تغيرا في
ثانيا ،كلما اكتشفت ورما أو
ثدييك ،اخضعي لفحوص ّ
طب ّيةٍ شاملةٍ ،
ٍ
كـتـصــويــر ال ـث ــدي ال ـش ـعــاعــي أو تـقـنـ ّـيــة
السونار أو أخــذ خــزعــةٍ بــاإلبــرة إذا لزم
ُ
األمر .بهذه الطريقة ،تكتشف أية مشكلة
ّ
باالطمئنان.
إن وجدت ،وإل ستشعرين
ًّ
ّ
ألورام
يتعرض الثدي األصغر سنا
ٍ
غـيــر ســرطــانـ ّ
تكبر وتـ ّصـغــر ،كــالــورم
ـة
ـ
ـي
ّ
ّ
بالتغيرات
الـغـ ّـدي الليفي ،ألنها تتأثر
الـهــرمــونـ ّـيــة فــي وق ــت الـ ــدورة الـشـهـ ّ
ـريــة
ً
تقريبا .في مرحلة الحقة من الحياة ّ ،قد
تصير األكـيــاس كبيرة ومزعجة لكنها

ال تزيد خطر إصابتك بسرطان الثدي.
ّربـمــا تـكــون األورام الـتــي تشعرين بها
ّإم ــا وا ًح ــدة مــن هــذه ال ـحــاالت أو أخــرى
ً
مشابهة لها .إن كنت لم تخضعي أخيرا
لتصوير الثدي الشعاعي ،افحصي الورم
ً
مجددا واطلبي من طبيبك المعالج أن
ّ
ّ
ّ
سيتغير أو ينحل
يفسر لك ما إذا كــان ً
خالل دورتك .ضعي الئحة باألسئلة التي
تجول في خاطرك ّ
ودوني األجوبة خالل
ّ
زيارتك العيادة كي ال تنسيها .فاألطباء
ً
عموما يسعدون باإلجابة عن األسئلة
ليطمئنوا المريض قدر المستطاع.
ّ
اكـتـشـفّــت لـلـتـ ّـو أن ـنــي حــامــل بطفلي
ّ
األول ،لـكــنـنــي قـلـقــة بـشــأن ال ــوزن الــذي
س ــأك ـت ـس ـب ــه .ك ـي ــف أبـ ـق ــي وزنـ ـ ــي ضـمــن
المعدل الطبيعي؟
تهانينا! هذا خبر رائع وبداية عالقةٍ
ال ّ
تقدر بثمن .ولكن كما هي الحال في
ّ
ال ـعــاقــات جـمـيـعـهــا ،ثــمــة أخ ــذ وع ـطــاء.

في األشهر الثالثة األولــى ،قد تصابين
ّ
والتقيؤ والتعب الناتجة عن
بالغثيان
ّ
ّ
التغيرات الهرمونية ّالكبيرة التي تساعد
فــي نـمـ ّـو طـفـلــك .يـتــوقــف بـعــض النساء
ّ
اللواتي ال يشعرن بأنهن على مــا يــرام
ّ
ّ
عن األكل ،في حين أن أخريات يجدن أن
ً
الطعام يوقف الغثيان ،فيكتسبن وزنا
ً
زائـ ــدا .قلقك ه ــذا طـبـيـعـ ّـي ،فـقــد أظـهــرت
ّ
الــدراســات أن النساء اللواتي يكتسبن
ً
ً
ّ
ـدا إلى ٍّ
كبير خالل حملهن
حد
وزنــا زائـ
ٍ
ً
ّ
يكن أكثر عرضة للوصول إلــى السمنة
ً
ً
ّ
الحـقــا ،خصوصا إذا حملن م ـ ّـرات عــدة
ّ
ف ــي أق ــل م ــن س ـنــةٍ بـيــن الـحـمــل واآلخ ــر.
ك ــذل ــك ي ــرف ــع ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ــوزن ال ــزائ ــد
ّ
خطر اإلصابة بالسكري وارتفاع ضغط
الــدم خــال الحمل ،والخضوع لجراحة
ّ
قيصرية عند ال ــوالدة .وكما لو لم يكن
ً
ً
ه ــذا كــافـيــا ،فـيــزيــد أي ـضــا خـطــر إصــابــة
طفلك ّبالبدانة في مرحلة الطفولة.
ً
تـ ّـوق ـعــي أن يــزيــد أك ـلــك ق ـل ـيــا ولـكــن
ت ـجــن ـبــي الـ ــوصـ ــول إلـ ــى م ــرح ـل ــة األك ــل

«ل ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــن» .ي ـ ـجـ ــب أن ت ـك ـت ـس ـبــي
ً
ً
ع ـم ــوم ــا ك ـي ـل ــوغ ــرام ــا أو كـيـلــوغــرامـيــن
ّ
خــال األشـهــر الـثــاثــة األول ــى ،ثــم ّنحو
ّ
كيلوغرامين عن كــل شهر .وال تتوقفي
ّ
ع ــن م ـمــارســة ال ــري ــاض ــة ول ـكــن كــيـفـيـهــا
لتالئم ّ
تغيرات جسمك .إذا كنت ترغبين
ّ
ب ـت ـنــاول ال ـم ــأك ــوالت الـخـفـيـفــة ،اتـجـهــي
ن ـحــو ال ــوج ـب ــات ال ـص ـغ ـيــرة وال ـصـ ّـحـ ّـيــة
ال ـتــي تـشـمــل فــاك ـهـ ّـة طــازجــة
وخ ـض ــراوات وتجنبي
أطعمة ّالراحة.
أت ـم ــن ــى أن تـ ـق ـ ّـدري
ه ـ ـ ــذه الـ ـم ــرحـ ـل ــة مــن
ح ـي ــات ــك ،وص ـح ـيــح
ّ
أن ا ل ـج ـم ـي ــع ي ــر ي ــد
إعـ ـ ـط ـ ــاءك ال ـن ـصــائــح
ل ـك ــن اس ـت ـم ـعــي إل ـ ــى مــن
تثقين بهم فحسب ،وحاولي
ّ
ً
أل تقلقي كثيرا!

العصبية لحركات النطق}.
ّ
تقدم هذه االكتشافات معلومات
جديدة عن آليات الدماغ المسؤولة
ّ ً
ً
ع ــن الـ ـت ــأت ــأة ،مـ ــركـ ــزة خ ـصــوصــا
على دور فرط نشاط فص الدماغ
األي ـ ـ ـمـ ـ ــن فـ ـ ــي عـ ــرق ـ ـلـ ــة ال ـ ـحـ ــركـ ــات
الجسدية المرتبطة بتدفق الكالم
الطبيعي.

توابل ةديرجلا
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

sudoku

4

ً
مهنيا :ترتفع معنوياتك وتشعر بالقوة بعد نجاح
أحد مشاريعك.
ً
عاطفيا  :ال تخض عالقة عاطفية قبل التأكد من
مشاعرك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـمـتــاز ه ــذا ال ـيــوم بــات ـصــاالت مفيدة
وتعاط ّ
جيد مع الناس.
ٍ
رقم الحظ.8 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :أن ـج ــز عـمـلــك ب ـســرعــة ك ــي ال تـخـســر ثقة
الزبائن بك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ــدع ــوك ال ـف ـلــك إلـ ــى الـ ـح ــذر ف ــي أمـ ــورك
العاطفية المتوترة.
ً
ً
ً
ّ
تهتم بشؤون عائلية تتخذ حجما كبيرا
اجتماعيا:
وتنجح في مهمتك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
ً
ّ
مـهـنـيــا :يـشــكــل بــرجــك طــالـعــا ج ـيــدا عـلــى صعيد
أعمالك المتنوعة.
ً
ً
عاطفيا :األجواء بينكما أكثر لطفا مما كانت عليه
في السابق.
ً
ً
اجتماعيا :تجد حال لمشكلة عائلية مستعصية
فيرتاح الجميع ويشكرونك.
رقم الحظ.1 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

9
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

من الطير.
 -8نصف (واحة) – بتوا.
 -9ق ــال رس ــول ال ـلــه (ص) « :إذا
أفطر أحدكم فليفطر.».........

 ( -10يحتوي التمر على 2..........
 ،ـب) معكوسة -سائل الحياة.

سيدني

10
مزروعة.
 -6شجر كثيف ملتف (معكوسة)
– تسحبه.
 -7ال ـل ــوف (م ـب ـع ـثــرة) – جماعة

3
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8
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9
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7
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4
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2

6
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5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9
6
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5
7
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8

 ( -1يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوي ا لـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر ع ـل ــى
عنصر )....المهدي للجسم.
 -2إعانة بمدد – هز.
 -3أداة نـفــي – مــن س ــور الـقــرآن
الكريم (معكوسة).
 -4أع ـ ـ ـ ــواد خ ـش ـب ـي ــة ل ـت ـن ـظ ـيــف
األسنان (معكوسة) – أقبل.
 -5تجدها في (الحشر) – أرض

4
1

5
4
3
8
6
2
9
7
1

ً
عموديا:

ً
مهنيا :قــم بواجباتك مــن دون تباطؤ كــي تحافظ
على وعودك.
ً
ّ
للتعر ف إ لــى شخص
عاطفيا  :فــر صــة استثنائية
مناسب من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :كل شيء سيعود إلى مكانه الطبيعي في
العائلة ،فال تتشاءم.
رقم الحظ.4 :

الحلول
2
9
4
1
3
8
7
5
6

« -1أص ـل ـهــا ثــابــت وفــرع ـهــا في
ال ـس ـم ــاء ت ــؤت ــي  )...صـ ــدق الـلــه
العظيم.
 -2سمى الفراعنة النخلة (شجرة
.)..........
 -3أداة نفي – مشروب رمضاني
به تمر – والدة.
 -4سالم – نصف (لحاء).
 -5ذهب وانطلق – شملت بوسع.
 -6ورى – يجمع (معكوسة).
 -7خ ـ ـ ــدام ال ـك ـع ـب ــة ال ـم ـش ــرف ــة –
مماطلة.
 -8من سور القرآن الكريم.
 -9حـ ـي ــوان ب ــر م ــائ ــي – دن ـ ــو –
بسط.
( -10ال  )....م ــن سـ ــور ا ل ـق ــرآن
الكريم – تمر (مبعثرة).

 21مارس  19 -أبريل

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

4
6 5
3
5
8

7
3
6
9
2
5
1
8
4

سفر
تبرع
تقسيم
مراد

سياحة
برلين
ملكة
نسبة

نطاق
عالم
مشاهد
خليج

7

5

1

2

1
8
5
7
4
6
3
9
2

كلمة السر:

فلك

sudoku

من  5أحرف وهي اسم مدينة في أستراليا.
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تسالي

ّ
ً
مهنيا :لــن يـكــف الفلك عــن تــراجـعــه إال أن تأثيره
خفيف عليك.
ً
عاطفيا :عالقتكما العاطفية في ّ
مهب الخطر لكنك
تنقذها.
ّ
ً
اجتماعيا :تحضر لرحلة سفر عائلية أو مع بعض
األصدقاء.
رقم الحظ.10 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :يـجـعــل ال ـف ـلــك الـمـسـتـحـيــل مـمـكـنــا لـتـبــدأ
ً
ً
مشروعا جديدا.
ً
ً
ً
ّ
تتحرر قريبا من ارتباط عاطفي كان ثقيال
عاطفيا:
على صدرك.
ً
اجتماعيا :حذار المشاكل العائلية واالحتكاكات
التي تؤدي إلى خصام.
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ّ
مهنيا :تطلع على حقائق كانت خافية وتنزعج
ً
منها قليال.
ً
عاطفيا :تتمتع بعالقة عاطفية جيدة تبدو مميزة
وواعدة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــزاجــك منفتح وهـ ــادئ وت ـش ــارك في
مناسبات اجتماعية.
رقم الحظ.7 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تقودك إرادتك إلى آفاق ّ
مهمة تجني منها
ً
ثمارا طيبة.
ً
ّ
ع ــاط ـف ـي ــا :سـ ـم ــاؤك ال ـعــاط ـف ـيــة م ـل ــب ــدة بـمـشــاكــل
وتعقيدات.
ً
اجتماعيا :فرصة جميلة للسفر والتمتع بعطلة
طال انتظارها.
رقم الحظ.14 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تقود مهامك بوضوح وتشعر بأنك تسيطر
على األوضاع.
ً
عاطفيا :يـلـ ّـون الـحـ ّـب أيــام حياتك وتعيش أسعد
األوقات.
ً
ً
اجتماعيا :كن حكيما في التعامل مع مسؤولياتك
العائلية.
رقم الحظ.18 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تتسع آفــاق العمل أمــامــك فاختر منها
ما يناسبك.
ً
عاطفيا :يتجاوب الحبيب معك حول المقترحات
التي تعرضها عليه.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـل ـقــى أخ ـ ـبـ ــارا م ــده ـش ــة ل ــم تـكــن
ً
تتوقعها فتفرح كثيرا.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنياّ :
ربما تصبح أكثر تلونا مع الــزمــاء في
األيام المقبلة.
ً
عاطفيا :أوضاعكما صعبة ومعقدة فتعاونا على
إيجاد الحلول.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك خبرا يتعلق بوضع
ّ
صحي ألحد الوالدين.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنياّ :
تقبل أفكار اآلخرين وانتقاداتهم لتحسين
أدائك في عملك.
ً
عاطفيا :تقوم بجهود خاصة من أجــل الشريك
ويبادلك بالمثل.
ً
اجتماعيا :تلتقي أفــراد العائلة وتخطط معهم
ّ
ترفيهي.
لمشروع
رقم الحظ.6 :

مسك وعنبر
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عبدالعزيز صفر :ضاعفت مساحة الكوميديا في «أحالم الشوارع»
«بعد االستئذان من مؤلف المسرحية ورغبة في تخفيف حدة األحداث والحوار»
مشواره المسرحي كمساعد مخرج
استهل الفنان عبدالعزيز صفر
ً
في «كوكب القردة» ،ثم انطلق مخرجا مع الفنانة القديرة هدى
حسين في مسرحية األطفال «غدير راعية الجمال» ،ليتصدى
بعدها للعديد من األعمال الجماهيرية الناجحة ،وهو اآلن
بصدد إخراج حفل افتتاح مهرجان القرين الثقافي الـ ،24الذي
سينطلق بعد غد على مسرح عبدالحسين عبد الرضا ،كما يواصل
بروفات مسرحيته الجديدة «أحالم الشوارع» من بطولة يعقوب
عبدالله وسماح ،حول تفاصيل اللقاء جاء هذا الحوار:
عبدالعزيز صفر

فادي عبدالله

• ما هو جديدك؟
 ت ـ ـ ــم تـ ـكـ ـلـ ـيـ ـف ــي م ـ ـ ــن ج ــان ــبالـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة
والـفـنــون واآلداب ،بــإخــراج حفل
افتتاح مهرجان القرين الثقافي
بعد غــد ،وتــوزيــع جــوائــز الدولة
التقديرية والتشجيعية ،وفقرة
ف ـن ـي ــة اسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة م ــدتـ ـه ــا ال
تـتـجــاوز  10دقــائــق تـتـحــدث عن
أهـمـيــة ودور الـثـقــافــة ف ــي حـيــاة
اإلنسان وبناء الحضارة.
• م ــا فـ ـك ــرة م ـس ــرح ـي ــة "أح ـ ــام
الشوارع"؟

«أحالم الشوارع»
تأليف :عثمان الشطي ،وإخراج :عبدالعزيز صفر ،وبطولة :سماح،
ويعقوب عبدالله ،ومحمد الحداد ،وإبراهيم الشيخلي ،وشهد عبدالله،
وشيماء الكويتية ،وشهد العميري ،ويــاســر الـحــداد ،وأحـمــد التمار،
وسعود بوعبيد .اإلشراف العام :عبدالله لويس .أزياء وديكور :فاطمة
القامس .إضاءة :أيمن عبدالسالم .إشراف موسيقي وألحان :عبدالعزيز
الويس .استعراضات :رمضان جلكسي .مكياج :عبدالعزيز الجريب .مدير
إدارة اإلنتاج :سلطان الشاهر .إنتاج :مؤسسة "بانوراما ميديا" لإلنتاج
الفني بالتعاون مع مؤسسة زوايا لإلنتاج الفني .موعد ومكان العرض:
 18يناير الجاري على مسرح مركز تنمية المجتمع بمنطقة القصور.

 ف ـك ــرة الـمـســرحـيــة ت ـع ــود إلــىمؤسسة "بانوراما ميديا" لإلنتاج
ال ـف ـنــي ،وال ـن ــص لـلـمــؤلــف عـثـمــان
الشطي ،يتناول الناس المنبوذين
والمشردين في الشوارع ،وما لهم
من مواقف إنسانية والوقوف إلى
جــانــب الـحــق ومــؤازرت ـهــم لبلدهم
أث ـنــاء األزم ـ ــات والـ ـح ــروب ،ونـحــن
نــوجــه رســالــة وهــي ال تحكم على
اإلنسان من خالل شكله ومظهره.
• هل تدخلت في النص؟
 هــذا صحيح ،بعد االستئذانمن المؤلف ،ألنه يميل إلى جمهور
الكبار أكثر ،فقمت بتخفيف حدة
األحداث والحوار ،وزيادة مساحة
عنصري الكوميديا والفرجة ،كي
يأخذ جو األسرة
ً
أسماء معينة لفريق
• هل طلبت
التمثيل؟
 اتفقت منذ البداية مع الشركةالمنتجة على االستعانة بنجوم
وممثلين حقيقيين ،ألن العمل ال
ً
يعتمد كثيرا على االستعراض،
فقمت بـتــرشـيــح الـفـنــان يعقوب
عبدالله ،الــذي أتعاون معه ألول
مرة ،ألن الشخصية تتطلب نجم
لديه القدرة واإلمكانات لتقديمها
ع ـلــى ال ـم ـس ــرح ،وك ــذل ــك الـفـنــانــة

نجوم مسرحية «أحالم الشوارع»
ً
س ـم ــاح ال ـت ــي أع ــرف ـه ــا ج ـي ــدا من
خ ــال الـمـهــرجــانــات المسرحية
ورشـحـتـهــا ل ـل ــدور ألن ـهــا ممثلة
متمكنة تصلح لتأديته ،ومعنا
ً
أيضا سعود بوعبيد ،وإبراهيم
ال ـش ـي ـخ ـلــي ،وش ـي ـم ــاء الـكــويـتـيــة
المتميزة فــي ا لـغـنــاء والتمثيل،
وشهد العميري ،وياسر الحداد،
ومحمد الحداد.
• ما هي مشاركاتك على صعيد
العروض الجماهيرية؟
 أول م ــن م ـن ـح ـنــي ال ـفــرصــةللعمل في المسرح الجماهيري
بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـعـ ـه ــد
الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـن ــون ال ـم ـس ــرح ـي ــة،

عبده والرويشد ونبيل ونوال نجوم «فبراير الكويت»

الفنان كاظم الزامل الذي عملت
مـعــه مـســاعــد مـخــرج لمسرحية
"ك ــوك ــب ال ـ ـقـ ــردة" ،ث ــم ب ـعــد فـتــرة
ً
انقطاع عدت مخرجا مع الفنانة
ه ــدى حـسـيــن ف ــي "غ ــدي ــر راعـيــة
الـ ـجـ ـم ــال" ،و"بـ ـع ــدي ــن" م ــع فــرقــة
مسرح الخليج العربي إشــراف
الراحل محمد الرشود وبطولة
داود ح ـس ـيــن وط ـل ـع ــت زك ــري ــا،
و"تـ ـح ــت ال ـص ـف ــر" و"آن ف ــول ــو"،
ً
وحاليا "ولــد بطنها" مع طارق
العلي ،و"بياع الجرائد" و"ستاند
باي" مع حمد العماني ،و"فندق
المشاهير" ،واآلن العمل الثامن
"أحالم الشوارع".

• ك ـي ــف ت ـح ــول ــت م ــن األعـ ـم ــال
النوعية إلى الجماهيرية؟
 في حقيقة األمر ،تربيت علىاألعمال المسرحية الجماهيرية
منذ الصغر ،من بينها مسرحيات
عبدالحسين عـبــدالــرضــا ودريــد
لـ ـ ـح ـ ــام وعـ ـ ـ ـ ـ ــادل إمـ ـ ـ ـ ــام وم ـح ـم ــد
صبحي ،وهم من أسباب دخولي
إلى معهد الفنون ،وتابعت األفالم
السينمائية والمقابالت الفنية
س ــواء فــي ال ـجــرائــد أو المجالت
أو التلفزيون ،وبدأت المجال في
المسرح النوعي ،وعندما قدمت
"تــاتــانـيــا" ،بــدأ هــاجــس الــوصــول
إل ــى ال ـج ـم ـهــور ،جـ ــاءت الـفــرصــة

األول ــى مــع الفنانة هــدى حسين
في مسرحية األطفال "غدير راعية
الـجـمــال" ،ولـهــا فضل كبير علي
وتعلمت منها الكثير ،وبالنسبة
ً
إلى مسرح الكبار كنت محظوظا،
ألنـ ـ ـن ـ ــي ت ـ ـعـ ــاونـ ــت مـ ـ ــع ال ـم ـن ـت ــج
والـمــؤلــف الكبير الــراحــل محمد
الـ ــرشـ ــود ،ث ــم م ــع ال ـف ـن ــان ط ــارق
العلي والمنتج عيسى العلوي
ً
وقد استفدت منهما كثيرا ،وبعد
خ ــوض ــي ال ـن ــوع ـي ــن ،وجـ ـ ــدت أن
الجماهيري أصعب من النوعي،
في إيجاد اللغة التي تساعده في
تفسير وتــأويــل النص ومتابعة
العمل دون ملل.

محمد عبده

•

محمد جمعة

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات
أخـيــرا جــدول حفالت مهرجان فبراير الكويت
في دورته الخامسة ،بالتعاون مع مركز عبدالله
الرويشد ،وبمشاركة نخبة من نجوم الساحة
الفنية العربية ،حيث سيكون الجمهور الكويتي
والخليجي على موعد مع  5حفالت يتصدى لها
نجوم الصف األول الذين يلتئم شملهم تحت
سقف مسرح مركز جابر األحمد الثقافي ،من 1
إلى  15فبراير المقبل ،في حفالت تتسم بالتنوع
والقدرة على جذب مختلف شرائح المجتمع ،وإن

عبدالله الرويشد

كانت تميل إلــى اللون الطربي خصوصا على
مستوى األصوات النسائية.
ويقام الحفل األول في  1فبراير ،ويضم الفنان
اإلم ــارات ــي حسين الجسمي والـفـنــان الكويتي
مطرف المطرف ،بينما يأتي الحفل الثاني في 2
من الشهر نفسه ،ويشهد مشاركة قيثارة الخليج
نوال والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.
أما الحفل الثالث فيقام يوم  ،8ويتصدى
له سفير األغنية الخليجية عبدالله الرويشد
والفنانة السورية أصالة نصري ،وبالحفل
الرابع في  9فبراير يطل بلبل الخليج الفنان
نبيل شعيل والفنان ماجد المهندس ،ومسك

الختام سيكون بنكهة طربية خالصة عندما
يلتقي فنان الـعــرب محمد عبده مــع الفنانة
المصرية أنغام ،مساء الخميس  15فبراير.
وشهد جدول الحفالت غياب صوت رجالي
مصري عن المهرجان هــذا الـعــام ،فضال عن
ع ــدم وجـ ــود أي م ـطــرب لـبـنــانــي ع ـلــى عكس
المتوقع ،بينما ظهر المطرف كممثل وحيد
للمطربين الشباب بالكويت ،ويبدو أن اكتفاء
الشركة المنظمة بمطربين اثنين فقط في كل
حفلة حال دون إشراك أسماء أخرى ،وضيق
دائــرة االختيار وحصرها في نجوم الصف
األول.

«مشابه زايد» إهداء إلى
ٍ
الشيخ محمد بن زايد

أطلق الفنان اإلماراتي
حسني الجسمي "السفير
فوق العادة للنوايا
الحسنة" ،أغنية "مشابهٍ
زايد" ،من ألحانه وغنائه،
وإهداء إلى سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي ،نائب
القائد األعلى للقوات
املسلحة ،ومن أشعار سمو
الشيخة خولة بنت أحمد
السويدي ،حرم سمو
الشيخ طحنون بن زايد آل
نهيان.
وبدأ عرض أغنية "مشابهٍ
زايد" عبر القنوات
الفضائية ،ومن خالل قناة
حسني الجسمي الرسمية
في "يوتيوب" ،وهي توزيع
موسيقي للمايسترو وليد
فايد ،ومكس وماستر
للمهندس جاسم محمد،
ووصفت في أبياتها
الشعرية وبكل فخر ما
يقدمه سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان لهذا
الوطن وأبنائه.

يوسف الشريف يبدأ
تصوير «بني آدم»

ً
عودة «مع حمد شو» في موسمه الثالث قريبا

«روتانا» أعلنت جدول الحفالت التي تقام في مركز جابر األحمد الثقافي

شيرين عبد الوهاب

خبريات

فريق عمل «مع حمد شو»

•

محمد جمعة

شرع فريق عمل برنامج "مع حمد شو" ،الذي يقدمه
المذيع حمد العلي ،الشهير بـ"حمد قلم" ،ويتولى دفة
إخراجه د .علي حسن ،في االستعداد للموسم الثالث
مــن البرنامج الـمـنـ َّـوع ،الــذي َّ
تميز خــال النسختين
ال ـســاب ـق ـت ـيــن بــاس ـت ـق ـطــاب ن ـج ــوم ال ـف ــن وال ـس ـيــاســة
والمجتمع في حلقات حوارية ذات نكهة خاصة.

ولعل ما قدمه حمد خالل الفترة الماضية يضعه
تحد جديد على مستوى القالب الذي سيطرحه من
أمام ٍ
خالله أفكاره ،واألسماء المقررة أن تشارك في الحلقات.
واعـتـمــد الـمــذيــع ال ـشــاب على اإلط ــار االجتماعي
الترفيهي في حواراته مع ضيوفه ،ليبرز الجانب اآلخر
من شخصياتهم ،ويسلط الضوء على اهتماماتهم
الحياتية ،للخروج من القالب التقليدي ،الذي َّ
كبل أغلب
البرامج الحوارية في اآلونة األخيرة.

المشتركون يستعدون لـ «المواجهة» في «»the Voice Kids

بدأ الفنان يوسف الشريف
تصوير أول مشاهد فيلمه
الجديد "بني آدم" بإحدى
فيالت مدينة السادس
من أكتوبر ،بعد فترة
تحضيرات وصلت إلى 6
أشهر .ويشهد هذا الفيلم
عودة الشريف للسينما
بعد فترة غياب  9سنوات،
منذ فيلم "العاملي" مع
املخرج أحمد مدحت.
ويشارك في بطولة فيلم
"بني آدم" ،إلى جانب
الشريف ،أحمد رزق ودينا
الشربيني وهنا الزاهد
ومحمود حجازي ،وهو من
تأليف عمرو سمير عاطف،
وإنتاج تامر مرسي،
وإخراج أحمد نادر جالل.
وجاء تعاون الشريف
مع املنتج تامر مرسي
في فيلمه الجديد ،بعدما
تعاونا معا على مدار
املوسمني الدراميني
الرمضانيني املاضيني من
خالل مسلسلي "القيصر"
و"كفر دلهاب" ،اللذين حققا
نجاحا جماهيريا ونقديا
عريضا.

ياسمين عبدالعزيز تستعد
لفيلم الدادة دودي 2

اكتمال عقد الفرق الثالثة للساهر ونانسي وتامر
بعد خمس حلقات من مرحلة "الصوت وبس"،
اكتملت فــرق المدربين  -النجوم الـثــاثــة ،فكل
منهم مأل المقاعد القليلة الشاغرة في فريقه،
ليصل إلى  15مشتركا ،قبل االنتقال إلى مرحلة
"المواجهة" ،ضمن الحلقة السادسة من الموسم
الثاني من البرنامج العالمي ""the Voice Kids
بصيغته العربية على  MBC1و" MBCمصر".
وانطلقت الحلقة مع إطاللة أبهرت المدربين
للطفلة جنة الجندي من مصر ،التي تبدع في
الغناء لكوكب الشرق "أم كلثوم" كما تقول ،لكنها
اخـتــارت أن تقف على الـمـســرح ،وت ــؤدي أغنية
"مضناك جفاه مرقده" .وعندما سمعها النجوم
الثالثة استداروا لها فورا ،واختارت االنضمام
فريق كاظم.
إلى ّ
وغنت ليا قرص ( 12سنة) من لبنان ،وكشفت
الفتاة قبل الوقوف على المسرح أنها تتمنى أن
يستدير لها تامر لتنضم إلى فريقه ،وغنت Fight
 Songلراشيل بالتين ،ورغم أن التأني عند نانسي
كان سيد الموقف في هذه الحلقة ،فقد استدارت
وتبعها تامر ،ولم تتردد ليا في إعالن اختيارها
باالنضمام إلى فريق تامر بصوت عال.
ورغم أن خالد الفايد من صعيد مصر ،أعرب
ع ــن رغ ـب ـتــه ف ــي االن ـض ـم ــام إلـ ــى ف ــري ــق نــانـســي
إذا اس ـتــدارت لــه ،فهو بــدل رأي ــه على المسرح،
حينما غنى "سهرت الليل" لجورج وسوف ،فقد
استدارت الكراسي الثالثة ،لكنه اختار في نهاية
المطاف فريق تامر.
أما مريتيا عماد من مصر فقد غنت بهدوء
أغ ـن ـيــة "أنـ ــا بـعـشــق ال ـب ـحــر" ل ـن ـجــاة الـصـغـيــرة،
واستدار لها كاظم في اللحظة األخيرة ،فانهمرت

أعضاء لجنة تحكيم «» the voice
دمـ ـ ــوع ال ـف ـت ــاة ف ــرح ــا بــان ـت ـقــال ـهــا إل ـ ــى مــرحـلــة
"المواجهة" ضمن فريق كاظم ،ولم يوفق جوان
محمد من سورية في إقناع المدربين بغنائه
"تعب المشوار" لمعين شريف.
ب ــدوره ــا ،غـنــت فالنتينا الـكــركــي مــن لبنان
أغ ـن ـيــة "أم ـ ــي ن ــام ــت ع ب ـك ـيــر" ل ـل ـس ـيــدة ف ـي ــروز،
واستدار لها تامر في اللحظة األخيرة ،فتنفست
الصعداء ،واكتمل بذلك فريق تامر.

أمـ ــا ال ـصــدي ـقــان أم ـج ــد نـبـيــل ون ـج ــم الــديــن
الـعــرابــي مــن الـيـمــن فــدخــل الــواحــد منهما تلو
اآلخـ ــر ،وأدى أم ـجــد أغـنـيــة "اع ـتــرف ـلــك" لمحمد
عبده ،فلفت له نانسي ،ليكون آخر المشتركين
الـمـنـضـمـيــن إلـ ــى فــري ـق ـهــا ،ف ــي ح ـيــن ل ــم تلتف
الـكــراســي لنجم الــديــن عند غنائه "أن ــا وليلى"
لكاظم الساهر ،لكن كاظم حاول إرضاءه بأن غنى
مقطعا من أغنية "مالي خلق" معه.

أما آخر المشتركين الذين وقفوا على المسرح
فـكــان تـيــم الحلبي مــن ســوريــة ،ال ــذي غـنــى "يــا
صغيري" لملحم زين ،فاستدار له كاظم ،ليكمل
به أعضاء فريقه.

ً
 45صوتا

ً
 45صـ ـ ــو تـ ـ ــا يـ ـتـ ـن ــا فـ ـس ــون ض ـ ـمـ ــن م ــر ح ـل ــة
"الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة" ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي م ــن

" "the Voice Kidsعلى  MBC1و" MBCمصر"،
وذلـ ــك ف ــي  3ح ـل ـقــات مـتـتــالـيــة تـنـطـلــق مـســاء
السبت 13يـنــا يــر  ،2018و عـيــن كــل منهم على
الفوز باللقب:
ويضم فريق كاظم كال من نورهان عرنسة
جـنــة الـجـنــدي ومـيــريـتــا ع ـمــاد وه ـنــا عـمــرو
والثنائي لقاء وزينة عالء الدين من مصر،
شيماء أ بــو لـبــده مــن فلسطين ،تــاج قسام
وزياد أمونة ويمان قصار وتيم الحلبي من
ســور يــا ،رو مــي رزق وسيرينا مطر وسيف
ب ــو ح ـم ــدان م ــن ل ـب ـنــان ،وح ـم ــزة لـبـيــض من
المغرب ،ماريا قحطان من اليمن.
أم ــا فــريــق نــانـســي يـضــم ال ـمــواهــب لجي
المسرحي من السعودية ،وجيسيكا غربي
وط ــه مـحـســن وزي ــن ع ـمــار وك ـمــي عــز الــديــن
ويــائـيــل الـقــاســم وأب ــي ال ـفــارس مــن ســوريــا،
جــراح الشاعر من البحرين ،جــورج عاصي
وخالد المرعي وعابد المرعي وليل الهاشم
من لبنان ،وسلمى صفوت من مصر ،وآدم
النجار من تونس ،وأمجد نبيل من اليمن.
في حين يتكون فريق تامر من وفاء عماد
وأميرة سعد وأشرقت أحمد وفاطيمة أحمد
وم ـح ـمــد ال ـخ ـشــاب وم ـح ـمــد أس ــام ــة وخــالــد
ال ـف ــاي ــد م ــن م ـص ــر ،وت ــال ـي ــا ب ــره ــوش وج ــاد
ع ــز ال ــدي ــن وفــالـنـتـيـنــا ال ـكــركــي ول ـي ــا قــرص
مــن لـبـنــان ،ومحمد ا لـبـنــدي مــن األردن ،آدم
الهداجي من تونس ،نور وسام من العراق،
نينار دال من سوريا.

تعقد الفنانة ياسمني
عبدالعزيز حاليا جلسات
عمل مكثفة مع املنتج
واملخرج وائل عبدالله ،من
أجل االتفاق على التفاصيل
النهائية لتقديم الجزء
الثاني من فيلم "الدادة
دودي  "2الذي تم طرح
الجزء األول منه منذ نحو
 9سنوات في السينمات،
وستبدأ تصويره بعد
االتفاق على عدد من األمور
الخاصة بالعمل.
وتدور أحداث "الدادة
دودي" حول فتاة تعمل في
سرقة املوبايالت مع شريك
لها ،ويتعرضان للتفتيش
في إحدى نقاط الشرطة
على الطريق ،فتقوم
بالتضحية به ووضع
املسروقات معه فيقبض
عليه ،وتتورط هي في
جريمة قتل ،فتهرب لتعيش
في اإلسكندرية ،وتضطر
إلى العمل كمربية أطفال
لدى لواء شرطة ،أثناء ذلك
تقابل الفتاة شخصا آخر
يغير حياتها كلها.

ةديرجلا

•
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دوليات

ً
ِّ
ُ
إيران« :الباسيج» يسير أول دوريات ليلية منذ  25عاما

النواب اإلصالحيون واألصوليون يتبادلون االتهامات و«الحرس» يحتفي بـ «النصر على األجانب»

طهران  -فرزاد قاسمي

َّ
سيرت «الباسيج» دوريات
تمشيط ليلية بجميع أرجاء ً
إيران ألول مرة منذ  25عاما،
في محاولة إلخماد حركة
االحتجاجات الشعبية التي
انتقلت حدتها أمس من غرب
البالد إلى شرقها ،وفي حين
احتفى الحرس الثوري بـ «إخماد
اضطرابات حركها األعداء
األجانب» تبادل نواب مجلس
الشورى االتهامات بجلسة
عاصفة.

تظاهرات متنقلة
للمعارضين
تربك األمن

الحرس الثوري
واحتفى «الحرس» أمس بـ«وأد
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات» الـ ـت ــي أث ــاره ــا

«أعداء أجانب» متجاهال اندالع
التظاهرات للمطالبة بتحسين
األوض ــاع المعيشية ومواجهة
الفساد قبل أن تطالب بإسقاط
النظام.
وجاء في بيان لـ «الحرس» أن
«الحرس الثوري وعشرات اآلالف
م ــن قـ ــوات ال ـبــاس ـيــج وال ـشــرطــة
ووزارة االس ـت ـخ ـب ــارات كـســروا
س ـل ـس ـل ــة االض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات ال ـت ــي
صـنـعـتـهــا الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وبريطانيا والنظام الصهيوني
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـقـ ــون
(م ـ ـج ـ ــاه ـ ــدي خـ ـ ـل ـ ــق) وم ـ ــؤي ـ ــدو
الملكية (أنصار الشاه)».

كر وفر وانشقاق
ول ـل ـيــوم الـ ـح ــادي ع ـشــر على
التوالي استمرت االحتجاجات
ال ـم ـعــارضــة لـلـنـظــام بــال ـخــروج
إلــى الـشــوارع على الرغم من أن
أنـ ـص ــار ال ـن ـظ ــام ن ــزل ــوا ب ــأع ــداد
كـ ـبـ ـي ــرة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ل ـل ـيــوم
ال ـخــامــس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي وســط
انتشار أمني كثيف.
وقام المعارضون باستخدام
لـعـبــة ال ـكــر وال ـفــر مــع العناصر
األمنية ،وقاموا بتغيير مواقع

أربيل تنفي إدارة االحتجاجات
رف ـ ـضـ ــت حـ ـك ــوم ــة إقـ ـلـ ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان الـ ـ ـع ـ ــراق،
ت ـص ــري ـح ــات ألمـ ـي ــن م ـج ـم ــع ت ـش ـخ ـيــص مـصـلـحــة
النظام في إيران محسن رضائي ،اتهم فيها اإلقليم
باستضافة اجتماع للتخطيط ألحداث إيران األخيرة
وإدارة التظاهرات من أربيل.
وقال المتحدث باسم حكومة اإلقليم سفين دزي
في بيان أمس األول« :نحن نرفض هذه االتهامات،
وهي ال تمت للحقيقة بأي صلة».
وأوض ــح أن «إقليم كــردسـتــان أثبت عمليا بأنه
دائما عامل ألمن واستقرار في المنطقة ،واإلقليم
لم ولن يسمح بأن يكون سببا بإثارة المشاكل في
دول الجوار» ،مشددا على أن «التصريحات اإليرانية

السعودية ستحاكم
ً
 11أميرا احتجوا على وقف
تسديد فواتيرهم
تستعد السلطات ا لـسـعــود يــة لمحاكمة
 11أ مـيــرا بعد تجمهرهم فــي قصر الحكم
في الرياض احتجاجا على أمر ملكي قضى
بوقف تسديد نفقات الكهرباء والمياه عن
األمراء.
وق ــال الـنــائــب الـعــام سـعــود بــن عبد الله
المعجب في بيان مساء أمس األول إن «11
ً
أمـيــرا في قصر الحكم تجمهروا الخميس
مطالبين بإلغاء األمر الملكي الذي نص على
إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن األمراء».
وأضاف أن األمراء طالبوا ايضا «بالتعويض
الـمــادي المجزي عــن حكم القصاص الــذي
صدر بحق أحد أبناء عمومتهم».
وذكر انه انه «تم إبالغهم بخطأ تصرفهم
ه ــذا ،لكنهم رفـضــوا م ـغــادرة قصر الحكم،
ف ـص ــدر أمـ ــر ك ــري ــم بــال ـق ـبــض عـلـي ـهــم عـقــب
رف ـض ـه ــم م ـ ـغـ ــادرة ال ـق ـص ــر وت ـ ــم إي ــداع ـه ــم
ً
سـجــن ال ـحــائــر (ج ـن ــوب ال ــري ــاض) تـمـهـيــدا
لمحاكمتهم».
وأكد النائب العام السعودي ان «الجميع
سواسية أمام الشرع ،ومن لم ينفذ األنظمة
ً
والتعليمات فستتم محاسبته كــا ئـنــا من
كان».
وتداول مغردون سعوديون مقطع فيديو
لمقابلة سابقة مــع و لــي العهد السعودي
األمـيــر محمد بــن سـلـمــان ،قــال فيه إن «أي
شـخــص دخ ــل فــي قضية فـســاد لــن ينجو.
سواء كان وزيرا أو أميرا أو أيا كان».

سلة أخبار
السودان :مصادرة صحف
انتقدت ارتفاع األسعار

اعتقلت السلطات السودانية
قياديين في حزبين معارضين،
في وقت أكد رؤساء تحرير
ست صحف سودانية ،أن
جهاز األمن والمخابرات صادر
نسخها أمس ،بسبب انتقادها
زيادة أسعار الخبز التي
تضاعفت هذا األسبوع.
وقام األمن بمصادرة النسخ
المطبوعة من صحف «التيار»
و«المستقلة» و«القرار»
و«الميدان» و«الصيحة»
و«أخبار الوطن» .وانتقدت
الصحف القرار الخاص بالقمح
بينما دعت أحزاب معارضة
ً
إلى التظاهر مجددا ضد زيادة
األسعار بعد فض تظاهرة
وسط البالد أمس األول.

إيرانيتان تمران أمام جدارية في طهران أمس (أ ف ب)
ف ــي خ ـط ــوة ه ــي األولـ ـ ــى من
ً
نــوع ـهــا م ـنــذ  25ع ــام ــا ،سـيــرت
مـيـلـيـشـيــات الـتـعـبـئــة الشعبية
(الـ ـب ــاسـ ـي ــج) دوريـ ـ ـ ــات تـمـشـيــط
ليلية فــي جـمـيــع أرجـ ــاء إي ــران،
مـســاء أم ــس األول ،مــع تــواصــل
حـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــر واالح ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــان
بـ ـي ــن أن ـ ـصـ ــار الـ ـنـ ـظ ــام وح ــرك ــة
االح ـت ـج ــاج ــات ال ـش ـع ـب ـيــة الـتــي
انطلقت الخميس قبل الماضي.
وأك ـ ـ ــد أح ـ ــد مـ ـس ــاع ــدي قــائــد
«الـ ـب ــاسـ ـي ــج» ل ـ ــ»ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن
الميليشيات الشعبية تحضر
ل ـ ـن ـ ـشـ ــر ق ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــوارع
وأزق ـ ــة مـخـتـلــف ال ـم ــدن وال ـقــرى
لـتـمـشـيـطـهــا ول ـل ـح ـي ـلــولــة دون
تـنـظـيــم اح ـت ـجــاجــات مـعــارضــة
خالل الليل.
وأعلن قائد لواء تأمين مدينة
طهران التابع لـ»الحرس الثوري»،
محمد رضــا ي ــزدي ،أن الحرس
ط ـل ــب م ــن «الـ ـب ــاسـ ـي ــج» تـسـيـيــر
دوريـ ـ ــات لـيـلـيــة لـتــأمـيــن أح ـيــاء
وشوارع العاصمة.
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ال تخدم عالقات الجيرة بين اإلقليم والجمهورية
اإلسالمية» .وكــان أمين مجمع تشخيص مصلحة
الـنـظــام مـحـســن رض ــائ ــي ،وه ــو م ـســؤول رف ـيــع في
إيران ،زعم أنه قبل عدة أشهر ُعقد في أربيل اجتماع
حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات
األميركية ( ،)CIAالذي هو رئيس قسم عمليات إيران،
ومدير مكتب قصي ابن صدام حسين ،وهاني طلفاح
شقيق زوج ــة ص ــدام ومـمـثــل لمسعود ال ـبــارزانــي،
وم ـم ـثــل ع ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،وم ـن ــدوب ــون ع ــن منظمة
«مجاهدي خلق» ،تم خالله التخطيط للتظاهرات
تحت اسم «استراتيجية التنسيق المثمر» ،وتحديد
موعدها وأدوار األطراف المشاركة فيها.

ت ـج ـم ـع ـهــم فـ ــي ال ـ ـمـ ــدن والـ ـق ــرى
وتـسـيـيــر مـسـيــرات خ ــال الليل
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادي م ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــة عـ ـن ــاص ــر
«الباسيج» و«الـحــرس الـثــوري»
وغيرهم من األفرع األمنية التي
يعتمد عليها النظام.
وف ــي وق ــت نـظـمــت تجمعات
خ ـجــولــة وم ـت ـفــرقــة لـلـمـعــارضــة
ف ــي الـمـحــافـظــات الـغــربـيــة مثل
خوزستان وكرمانشاه وايــام،
وجهت األجهزة األمنية عناصر
«م ـك ــاف ـح ــة الـ ـشـ ـغ ــب» إلـ ـ ــى ه ــذه
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،ل ـك ـن ـهــا فــوجـئــت
ب ـت ـج ـم ـع ــات أكـ ـب ــر فـ ــي م ـنــاطــق
زاهـ ـ ــدان وزاب ـ ــل وعـ ــدد م ــن قــرى
محافظة سيستان بلوشستان
ويزد التي تقع في جنوب شرق
البالد أو ضواحي مدينة طهران
وقـ ــرى ف ــي ش ـم ــال ش ــرق ال ـبــاد
خاصة محافظة كلستان.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
بــال ـنــزول إل ــى الـ ـش ــوارع صـبــاح
ً
أمـ ـ ـ ــس ت ـ ـحـ ــديـ ــا ل ـل ـم ـع ــارض ـي ــن
وش ـه ــدت ن ـفــس ال ـم ــدن وال ـقــرى
ا لـتــي تـظــا هــر فيها المحتجون
ضد النظام ليال تجمعات كبيرة
ألنصار النظام.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع «مـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ع ـلــى
«يوتيوب» تسجيالت لعناصر
ف ــي «ال ـبــاس ـيــج» وه ــم يـحــرقــون
هــويــاتـهــم الـعـسـكــريــة ،معلنين
انـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــازه ـ ــم لـ ــاح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
الـشـعـبـيــة ال ـتــي تـجـتــاح ال ـبــاد،
رف ـ ـ ـضـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـف ـ ـسـ ــاد وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة
ول ـل ـم ـطــال ـبــة ب ــإسـ ـق ــاط ال ـن ـظــام
القمعي.
من جهة ثانية ،وعلى الرغم
م ــن أن ال ـج ـه ــزة االم ـن ـي ــة قــامــت
بمحاصرة سجن ايـفـيــن ،الــذي
ي ـت ــم اح ـت ـج ــاز ال ـم ـع ـت ـق ـل ـيــن فــي
التظاهرات فيه ،بشمال طهران
أم ـ ـ ــس ق ـ ـ ــام مـ ـ ـئ ـ ــات مـ ـ ــن أه ــال ــي
ال ـم ـع ـت ـق ـل ـي ــن ب ــال ـت ـج ـم ــع ح ــول
السجن مطالبين بــاإلفــراج عن
ذويهم ونصبوا خيما لالعتصام
بـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواره ،وق ـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـع ــض مــن
أصـ ــدقـ ــاء ال ـ ـطـ ــاب الـمـعـتـقـلـيــن

بتنظيم حلقات موسيقية خارج
السجن لدعم المحتجزين.

تبادل اتهامات
في غضون ذلك ،عقد مجلس
الشورى جلسة مغلقة لمناقشة
أس ـبــاب االح ـت ـجــاجــات ،شهدت
ت ـبــادال لــاتـهــامــات بـيــن أنـصــار
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــي الـ ـم ــوال ــي
للرئيس حسن روحاني وأنصار
التيار المتشدد والمرشد األعلى
علي خامنئي.
واس ـت ـم ــع الـ ـن ــواب إلـ ــى وزي ــر
الــداخـلـيــة عـبــدالــرضــا رحـمــانــي
ف ـض ـلــي ،ووزي ـ ــر االس ـت ـخ ـبــارات
محمود علوي ،وأمين المجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ــأمـ ــن الـ ـق ــوم ــي عـلــي
ش ـ ـم ـ ـخـ ــانـ ــي ،ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن عـ ــرضـ ــوا
ت ـ ـقـ ــاريـ ــرهـ ــم عـ ـ ــن كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ق ـمــع
التظاهرات التي اندلعت أواخر
ديسمبر الماضي في عدد كبير
من مــدن البالد ،احتجاجا على
غالء المعيشة والحكم.
وأطلع أحد النواب «الجريدة»
على مجريات الجلسة العاصفة
التي تخللتها مناقشات حادة،
حـيــث ق ــام األص ــول ـي ــون بــاتـهــام
حكومة روحاني بالتقصير في
حل مشاكل الشعب المعيشية،
فـ ــي حـ ـي ــن اتـ ـه ــم ن ـ ـ ــواب ال ـت ـي ــار
اإلصالحي األصوليين وأنصار
الرئيس السابق أحـمــدي نجاد
بتحريك تـظــا هــرات وتجمعات
خـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــة ع ــن
سيطرتهم إل ض ـعــاف الحكومة
المعتدلة.
واتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم أنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار
اإلصالحي اتباع نجاد ومنافس
روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة إب ــراهـ ـي ــم
رئيسي وأبو زوجته أحمد علم
الهدى بأنهم وراء زعزعة األمن
خاصة في القرى والمدن النائية.

قيود واسترضاء
وت ـط ــرق الـ ـن ــواب إل ــى مـســألــة

الـقـيــود الـمـفــروضــة عـلــى شبكة
«ت ـل ـغ ــرام» االج ـت ـمــاع ـيــة ،األك ـثــر
ش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،خ ـ ــال
االضطرابات.
وكتب المتحدث باسم رئاسة
المجلس ،بـهــروز نعمتي ،على
«انستغرام» ،إن «الشورى ال يؤيد
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي شـبـكــة
ت ـل ـغــرام ،لـكــن عـلـيـهــا أن تعطي
ال ـتــزامــات حـتــى ال يستخدمها
أعداء الشعب اإليراني».
ورفـ ـ ـ ــع ،األرب ـ ـع ـ ــاء ال ـم ــاض ــي،
اإلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـ ـ ــذي فـ ـ ـ ـ ــرض ع ـل ــى
«انـسـتـغــرام» لـمـشــاركــة الـصــور،
لكن «تلغرام» التي يستخدمها
أكـ ـث ــر مـ ــن  25م ـل ـي ــون شـخــص
ً
ً
يوميا ،ما زالت تواجه قيودا.
ونـ ـ ــاقـ ـ ــش الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب م ـ ـشـ ــروع
ال ـم ــوازن ــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة الـتــي
تبدأ في  21مارس الماضي.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
مـ ـش ــاري ــع ل ـت ـغ ـي ـيــر أق ـ ـسـ ــام مــن
الميزانية المقدمة من روحاني
إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـجـ ـل ــس فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لــ»اسـتــرضــاء الـطـبـقــات الفقيرة
من عامة الشعب» خاصة الذين
يعيشون في مدن نائية.
وتـ ـ ـضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات
استمرار الــدعــم الحكومي على
ال ـعــديــد م ــن الـسـلــع وال ـخــدمــات
المقدمة للعام المقبل وا يـجــاد
صيغة جــديــدة لمنع رفــع سعر
الــوقــود عبر منح حصص لكل
مواطن.

وال ـ ـخـ ــاصـ ــة وم ـ ـنـ ــع م ــؤس ـس ــات
تعليم اللغة من استقبال راغبي
التعلم دون سن الرابعة عشرة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر فـ ـ ـ ــي ل ـج ـن ــة
التعليم لـ»الجريدة» أن الــوزارة
تـ ـتـ ـحـ ـم ــل ضـ ـ ـغ ـ ــوط ـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة
م ــن شـتــى ال ـمــراجــع الـحـكــومـيــة
تتهمها بـ»التقصير فــي تربية
أطـفــال ملتزمين بأفكار الثورة
اإلسالمية» ،وهو ما دفعها الى
اتـخــاذ ال ـقــرار كــي يتم استبدال
تـ ـ ــدريـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـغـ ــة االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
بمقررات «تربية مدنية وثورية
وديـ ـنـ ـي ــة ت ـح ـضــرهــم ل ـل ـمــراحــل
المقبلة ،وال يتخرج من المدارس
طالب ينتقدون النظام».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» هـ ــدف
انتقادات واسعة خالل السنوات
الماضية ،حيث انتقد المرشد
ال ــوزارة بسبب وضعها منهاج
لـ ـت ــدري ــس االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،ق ــائ ــا
حينها «نفهم أن التالميذ يجب
أن يتعلموا الـلـغــة الـعــربـيــة كي
يـفـهـمــوا الـ ـق ــرآن ،ل ـكــن م ــا سبب
أن هناك تعليم للغة االنكليزية
ً
وليس تعليم للغات أخرى مثال».

انغالق ثقافي
وفـ ــي وقـ ــت تـتـجــه الـسـلـطــات
الــدي ـن ـيــة ال ـم ـحــاف ـظــة ف ــي إيـ ــران
إل ــى ف ــرض الـمــزيــد مــن «الـقـيــود
االنـ ـ ـغ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة» بـ ـ ـش ـ ــأن اإلعـ ـ ـ ــام
ً
والتعليم على المجتمع تخوفا
من المد الثقافي الغربي.
أعـ ـل ــن األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـلـجـنــة
التعليم في وزارة التربية ،مهدي
نــويــد اده ـ ــم ،أن ال ـ ـ ــوزارة ق ــررت
منع تعليم اللغة االنكليزية في
الـمــدارس االبتدائية الحكومية

حكومة روحاني
تلغي تدريس
اإلنكليزية تحت
الضغط

نيجيريا تبدأ عملية
إجالء كبرى من ليبيا

أعلن وزير الخارجية النيجيري
جيفري أونياما ،مساء أمس
األول ،أن بالده بدأت في توجيه
رحالت جوية لنقل اآلالف
من مواطنيها من ليبيا وإن
الرحالت ستستمر إلى أن
يعود كل من يرغب من أبناء
الوطن إليه .وقال أونياما خالل
زيارته إلى طرابلس« :الهدف
الرئيسي ،هو إعادة المواطنين
النيجيريين إلى بلدهم بأسرع
وقت ممكن».

أتباع نصرالله يتظاهرون
ضد رئيس هندوراس الجديد

شارك عشرات آالف األشخاص،
أمس األول ،في هندوراس
في تظاهرة احتجاج على
اإلعالن عن إعادة انتخاب
الرئيس المنتهية واليته خوان
اورالندو ارنانديز ،وطالبوا
بإعالن فوز مرشح المعارضة
سلفادور نصر الله.
وفي التظاهرة التي حصلت
في سان بيدرو سوال (شمال)،
المدينة الثانية في هندوراس،
طالب المتظاهرون باالعتراف
بمرشح المعارضة نصرالله،
ً
ً
فائزا فعليا في االنتخابات
الرئاسية.

العراق يرغم نازحين على العودة إلى مناطق خطيرة
حكومة العبادي تحاول إنهاء ملف النازحين إلجراء االنتخابات في موعدها
يقول الجـئــون وعاملون فــي مجال
اإلغاثة ،إن قــوات األمــن العراقية ترغم
مــد نـيـيــن مــن المقيمين فــي مخيمات
الالجئين على العودة إلى مناطق غير
آمـنــة فــي محافظة األنـبــار الـتــي يغلب
الـ ُّـسـنــة عـلــى سـكــانـهــا ،مـمــا يعرضهم
لـ ـلـ ـم ــوت ج ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـش ـ ــراك الـ ـخ ــداعـ ـي ــة
وتصرفات اللجان الشعبية.
وتـ ـع ــد م ـش ـك ـلــة ال ـن ــازح ـي ــن بـسـبــب
ال ـح ــرب عـلــى تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ،الــذيــن
يـتـجــاوز عــددهــم مـلـيــونــي عــراقــي من
أصعب المهام أمام رئيس الوزراء حيدر
العبادي ،غير أن منتقديه يقولون إنه
أكثر اهتماما بالفوز في االنتخابات
الـ ـت ــي تـ ـج ــري ف ــي م ــاي ــو م ــن تـخـفـيــف
معاناة النازحين وعودتهم إلى ديارهم
سالمين.
ويقول الالجئون والعاملون بوكاالت
اإلغاثة ،إن السلطات تعيد الناس رغما
عنهم لضمان إج ــراء االنـتـخــابــات في
مــوعــدهــا .والبـ ــد أن يــدلــي الـنــاخـبــون
بــأصــواتـهــم فــي دوائ ــره ــم االنتخابية
وربما تتأجل االنتخابات إذا لم يعد
الالجئون إلى بيوتهم.
ويتمتع الـعـبــادي بموجة شعبية
بعد هزيمة «داع ــش» ،ويـحــرص على
ع ــدم تعطيل االنـتـخــابــات .وال تخلو
استراتيجيته من مخاطر ،فهو يخاطر
باستعداء الناخبين ُّ
السنة إذا ظهر

أطفال عراقيون في مخيم عامرية الفلوجة في األنبار قبل أيام
أن الـنــازحـيــن مــن الـ ُّـسـنــة يـعــانــون من
جراء إعادتهم إلى بيوتهم في مناطق
غير آمنة.
ويسعى العبادي للفوز بفترة ثانية
يخطط فيها لمكافحة الفساد والحفاظ
عـلــى ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة ف ــي مــواجـهــة
الـ ـن ــزع ــة االن ـف ـص ــال ـي ــة ل ـ ــدى األكـ ـ ـ ــراد.
وسيحتاج لكل األصوات التي يمكنه

حشدها للتصدي للتحدي الذي يمثله
مرشحون تربطهم صالت بالفصائل
الشيعية المدعومة من إيران.
وتـ ـكـ ـش ــف م ـ ـقـ ــابـ ــات أج ـ ــري ـ ــت مــع
العاملين بــوكــاالت اإلغــاثــة وعـشــرات
النازحين في مخيمات بمدينة عامرية
الـفـلــوجــة الــواق ـعــة فــي قـلــب محافظة
األنـ ـب ــار ع ـلــى ب ـعــد  40كـيـلــومـتــرا من

(رويترز)
بغداد ومع عدد من األسر التي عادت
إلــى مناطق أخــرى في المحافظة ،أن
كثيرين أجبروا على العودة لبيوتهم،
وأن ال ـب ـعــض ك ــان م ـص ـيــره ال ـق ـتــل أو
اإلصابة .وقــال العاملون في اإلغاثة،
إن ش ــاحـ ـن ــات ع ـس ـك ــري ــة تـ ـص ــل إل ــى
المخيمات دون سابق إن ــذار ،ويعلن
قادة عسكريون قوائم بأسماء البعض

يتم منحهم ساعة لجمع متعلقاتهم
للرحيل.
وقدر العاملون الذين اشترطوا عدم
الكشف عــن أسمائهم أن مــا يـتــراوح
بين  2400و 5000الجئ أعيدوا قسرا
إلى بيوتهم في الفترة بين  21نوفمبر
والثاني من يناير.
وقــال متحدث عسكري عــراقــي ،إن
االدع ــاء بــأن الجيش يرغم المدنيين
ال ـن ــازح ـي ــن ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة رغـ ـم ــا عــن
إرادتهم مبالغة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـمـ ـي ــد يـ ـحـ ـي ــى رس ـ ــول
ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم قـ ـي ــادة الـعـمـلـيــات
المشتركة «همنا األساسي هو سالمة
م ــواط ـن ـي ـن ــا وم ـه ـم ـت ـن ــا هـ ــي ح ـمــايــة
الشعب» ،مستدركا لكن «البد من عودة
المواطنين لديارهم».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح بـ ـع ــض ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
وكـ ــاالت اإلغ ــاث ــة أن ق ــادة عسكريين
محليين أبلغوهم أن مصدر األوامــر
هو مكتب العبادي .ولم يرد المتحدث
ب ــاس ــم رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ع ـلــى طـلـبــات
للتعليق.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـك ـث ـي ــري ــن لـ ـي ــس مــن
المجدي اقتصاديا مغادرة المخيمات،
حـ ـي ــث ي ـم ـك ــن ألي ال ج ـ ـ ــئ أن يـفـتــح
صالونا للحالقة أو يبيع الفاكهة في
األس ــواق الشعبية المؤقتة ليحصل
على دخل يعادل  50دوالرا شهريا.

ول ــن يـتـحـقــق ه ــذا ال ــدخ ــل ف ــي مــدن
الالجئين ،حيث ال وجود لفرص العمل
أو الخدمات األساسية أو المدارس.
وق ــال ــت دب ـلــومــاس ـيــة أم ـيــرك ـيــة في
بغداد ،إنها سمعت تقارير عن العودة
اإلجبارية ،وإن السفارة نقلت ذلك إلى
الحكومة العراقية ،مضيفة أن الحكومة
شــددت على التزامها بالعودة اآلمنة
والطوعية ،لكنها قالت أيضا إن «ثمة
رغ ـبــة حقيقية فــي إعـ ــادة ال ـنــاس إلــى
بيوتهم بأسرع ما يمكن».
وتـقــول األم ــم المتحدة إن أكـثــر من
ن ـصــف ال ـن ــازح ـي ــن ال ـعــراق ـي ـيــن عـ ــادوا
بالفعل إلــى ديــارهــم .وتقول المنظمة
الدولية للهجرة إن أكثر من  3.2ماليين
شـخــص ع ــادوا لبيوتهم حـتــى نهاية
ديـسـمـبــر وإن  2.6م ـل ـيــون ال ي ــزال ــون
يعيشون بعيدا عن بيوتهم.
إلــى ذلــك ،أكــد رئيس ال ــوزراء حيدر
الـعـبــادي ،أمــس ،أن مـحــاوالت البعض
إثـ ــارة الـجـيــش ض ــد الـحـشــد الشعبي
ف ـش ـلــت« ،ف ـه ــذه كـلـهــا قـ ــوات نـظــامـيــة،
وتــأتـمــر بــأمــر الـقـيــادة الـعــامــة للقوات
المسلحة».
وق ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،خـ ـ ــال ح ـض ــوره
كــرنـفــال «الـنـصــر الـكـبـيــر» فــي النجف:
«انـتـصــرنــا على م ـحــاوالت االنـفـصــال،
وتعاملنا مع العراقيين بنفس الدرجة،
وال نفرق بينهم».
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ً
دﻣﺸﻖ ﺗﻮﺳﻊ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدﻟﺐ وﺗﻔﺘﺢ ﻃﺮﻳﻘﺎ إﻟﻰ »أﺑﻮ اﻟﻀﻬﻮر«
• اﺳﺘﻨﻔﺎر روﺳﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻤﻴﻤﻴﻢ ﺑﻌﺪ »ﻫﺠﻮم اﻟﺪرون« • ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻴﺎن :واﺷﻨﻄﻦ أﻧﺸﺄت  ٧ﻗﻮاﻋﺪ
وﺳﻌﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ رﻳﻒ
إدﻟﺐ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺳﻨﺠﺎر ﻟﻴﻞ اﻟﺴﺒﺖ -اﻷﺣﺪ
وﻓﺘﺤﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﻄﺎر أﺑﻮ اﻟﻀﻬﻮر
اﻟﻌﺴﻜﺮي.

ﺣﻘﻘﺖ ﻗ ــﻮات اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺴــﻮري
ً
ً
ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺠﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﺒﻼد
و ﻗ ــﺮى ﺑﻤﺤﻴﻄﻬﺎ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان و"ﺣﺰب اﻟﻠﻪ"
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إﻟ ــﻰ ﻣـﻄــﺎر أﺑ ــﻮ اﻟﻀﻬﻮر
اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﻗ ـ ــﺎل ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ ﻣ ـﻴ ــﺪاﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﻮات
اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ،إن اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ً
ﻣــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب  15ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮا ﻣـﻨــﻪ ،ﻛﻤﺎ
اﺳﺘﻌﺎد اﻟﺠﻴﺶ ﻗﺮﻳﺔ ﺧﻴﺎرة ﺑﺮﻳﻒ
إدﻟ ــﺐ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ وﺧ ـﻤــﺲ ﻗ ــﺮى ﻓﻲ
ً
ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﺠﺎر" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ "ﺣﺎﻻت
ﻓ ـ ـ ــﺮار ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﻲ ﺟـﺒـﻬــﺔ
اﻟﻨﺼﺮة واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ،
ﻣﻊ اﺷﺘﺪاد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي ﻓﻲ
"ﺟﻴﺶ إدﻟﺐ" أن "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ً
ً
ﻋ ـﻘــﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﻃـ ــﺎرﺋـ ــﺎ ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺮﻳﻒ
إدﻟــﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪم اﻟـﻘــﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻷرض
ً
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺔ واﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن  17ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎوب ﻓ ــﻲ ﻗﺼﻒ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻬﺪ ﻟـﻘــﻮات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
ﻗــﺮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﺧـﻴــﺎرة ،وﻛﻔﺮﻳﺎ
اﻟﻤﻌﺮة وﺻﺮع ،وﺻﺮﻳﻊ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺷﻦ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺮوﺳﻲ
ﻋــﺪة ﻏ ــﺎرات ﺟــﻮﻳــﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻗﺮى
ﻓﻲ رﻳﻒ إدﻟﺐ ﻣﺎ دﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 130
أﻟﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺠﺎر
واﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺰوح.
وﻛـ ـﺸ ــﻒ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي أن

ﺻﺒﻲ ﻧﺎزح ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﻛﺎﻟﺒﻴﺪ ﻗﺮب ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎب اﻟﻬﻮى أﻣﺲ اﻷول )إي ﺑﻲ إﻳﻪ(
اﻟﻘﺼﻒ اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮى ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺠﺎر
وأﺑـ ــﻮ اﻟ ـﻈ ـﻬــﻮر ﻳـﻤـﻬــﺪ أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻘــﻮات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻜﺔ اﻟﻘﻄﺎر،
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺆﻣﻦ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺣﻠﺐ إﻟﻰ ﺣﻤﺺ ودﻣﺸﻖ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻷﺗﻮﺳﺘﺮاد اﻟﺪوﻟﻲ
ﺣﻠﺐ دﻣﺸﻖ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ،ﺷﻬﺪ رﻳﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ً
ﺟﺒﻠﺔ وﻣﺤﻴﻄﻪ ،اﺳﺘﻨﻔﺎرا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻟ ــﺮوﺳـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت

ﺑﻄﺮﻳﺮك روﺳﻴﺎ :ﻣﻨﻌﻨﺎ إﺑﺎدة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
أﻋﻠﻦ ﺑﻄﺮﻳﺮك ﻣﻮﺳﻜﻮ وﺳﺎﺋﺮ روﺳﻴﺎ ﻛﻴﺮﻳﻞ ،أن
ﻣﺸﺎرﻛﺔ روﺳﻴﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون
"إﺑﺎدة ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ" ﻫﻨﺎك.
وﻟﻔﺖ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻓــﻲ ﻟﻘﺎء ﻣــﻊ ﻗﻨﺎة "روﺳـﻴــﺎ "1
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻋـﻴــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻴــﻼد إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ "ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم 2013
 ،ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻗ ـ ــﺪم إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻮﺳ ـﻜ ــﻮ رؤﺳـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـﻜ ـﻨــﺎﺋــﺲ
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ً
 1025ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق روﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﻗﺎﺑﻞ
ﻫﺆﻻء اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ

 ،ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﺣــﺪى أﻫــﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻫــﺆﻻء ﻣﻌﻬﻢ ﻃﻠﺐ أن ﺗـﺸــﺎرك روﺳـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وأﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ
ﻷن ﻫ ــﺬا ﻗــﺪ ﺣ ــﺪث .وﺑـﻔـﻀــﻞ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ روﺳ ـﻴــﺎ ﺗﻢ
اﻟﺤﺆول دون ﺣﺪوث إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ".
وذﻛــﺮ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك أﻧــﻪ "وﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ ،ﺑﺴﺒﺐ
أﻋـﻤــﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق ،اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﺠﺎورة
ﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ ،ﺟ ــﺮت إﺑـ ــﺎدة أو ﻃ ــﺮد  85ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻣﻦ أراﺿﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ".

ﻣــﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﺣﻤﻴﻤﻴﻢ ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ أﺳ ــﺮاب ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )اﻟﺪرون(،
ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﻔﺼﻴﻞ إﺳــﻼﻣــﻲ ﻋــﺎﻣــﻞ ﻓﻲ
رﻳﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ.
أﻛ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮﺻــﺪ اﻟ ـﺴ ــﻮري ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧ ـﺴــﺎن أن اﻟ ـﻘــﻮات ﺗـﺤــﺎول ﺗﺄﻣﻴﻦ
أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر ﺣـﻤـﻴـﻤـﻴــﻢ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي
واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ أي اﺳﺘﻬﺪاف
ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﺿــﺮﺑـﻬــﺎ ﻓــﻲ أﻛﺒﺮ
ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ
اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ ،ﻓــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب اﺳﺘﻬﺪاﻓﻴﻦ
ﺧ ــﻼل أﺳ ـﺒــﻮع واﺣـ ــﺪ ،اﻷول ﻋﺸﻴﺔ
اﺣـﺘـﻔــﺎﻻت رأس اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻴــﻼدﻳــﺔ،
واﻵﺧﺮ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،وﺳﻂ ﺗﻮﺗﺮ
ﻳﺴﻮد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻫـﺠـﻤــﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺿ ــﺪ اﻟـﻤـﻄــﺎر
ً
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻤﻌﻈﻢ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺿﺮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ أن "ﺳﻤﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻤﻴﻤﻴﻢ
ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﺴﻴﺮة واﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ" ،اﻋﺘﺮف
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪث اﻟــﺮﺳـﻤــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـﻘــﻮات
اﻟ ــﺮوﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ أﻟـﻴـﻜـﺴـﻨــﺪر

إﻳـﻔــﺎﻧــﻮف ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــﺎﻋــﺪة،
ً
ﻣـ ـﺤ ــﺬرا ﻣ ــﻦ "اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوزات اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺣﻤﻴﻤﻴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ً
ً
ﺳ ـﻴــﺪﻓــﻊ ﻣــﺮﺗـﻜـﺒــﻮﻫــﺎ ﺛ ـﻤ ـﻨــﺎ ﺑــﺎﻫـﻈــﺎ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻤﺎﻗﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺮرة".

اﻟﺨﺎﺻﺮة اﻟﺮﺧﻮة
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،وﻣـﻨــﺬ ﺳ ـﻨــﻮات ،ﺗﺸﻜﻞ
اﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺮة اﻟﺮﺧﻮة
ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻮري ،ﻣ ـ ــﻊ ﺻ ـﻤ ــﻮد
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ
رﻏﻢ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ وﻓﻖ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ،
ﺗــﻮﺟــﻪ دﻣـﺸــﻖ ﻟﺤﺴﻢ ﻋـﺴـﻜــﺮي ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎرات ﻋـﻠــﻰ
ﺟﺒﻬﺎت أﺧﺮى.
وﺗﺤﻈﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮة
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2013ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻷﻧ ـﻬــﺎ آﺧ ــﺮ أﺑ ــﺮز ﻣـﻌــﺎﻗـﻠـﻬــﺎ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﻟﺪى اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ دﻣﺸﻖ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻮرﻳﺔ.

ﻣﺎﻛﺮون إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎء »ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ«
ﺑﻜﻴﻦ ﺗﺤﺎول إﻗﻨﺎع ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ »اﻟﻮﺳﻂ« ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون أﻣﺲ،
إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ زﻳﺎرة ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻳﺄﻣﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ وﺑﻨﺎء
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺪة.
واﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ أن ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون
ﺳﻴﺴﻌﻰ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ اﻟﻴﻮم ،إﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ
ً
"ﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ" ﻣ ــﻊ ﺑـﻜـﻴــﻦ ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﻫﺎب واﻟﺘﺒﺪﻻت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ .وﺗﺄﻣﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺐ دور ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﻮل اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺑﻌﺪ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﻪ.
واﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻫ ــﻲ اﻛ ـﺒــﺮ دوﻟـ ــﺔ ﻣـﺴـﺒـﺒــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻠــﻮث ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﻳﻀﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺎﻛﺮون ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ان اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﻠﻌﺐ دورا اﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻻزﻣﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي ﻟﺒﻴﻮﻧﻐﻴﺎﻧﻎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
اﻟ ـﻜــﻼﻣــﻲ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻻﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ
واﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ-اون.

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠــﺔ ﻓ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺮي ﻧـﻴـﻜـﻴــﻪ ان "اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة
اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ ﺗ ـﻄ ـﻤــﺢ اﻟـ ــﻰ اﻗـ ـﻨ ــﺎع اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻮار ﺿﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺬي ﻳﺰداد ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف
ﺿـﻤـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺧ ـﻴــﺎراﺗــﻪ ﺑـﻤــﻮﻗــﻊ اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪم ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻣــﻦ اﻟﺼﻴﻦ أﻳـﻀــﺎ دﻋــﻢ ﻗﻮة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻗﻮات ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺸﺎد
وﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ واﻟﻨﻴﺠﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء.
وﻗــﺪ اﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ اﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻻﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﺣـﻴــﺚ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻗـﻴـﻤــﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎراﺗـﻬــﺎ 31,6
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم  2016ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺴﻜﻚ
ﺣﺪﻳﺪ وﻃــﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣــﺮاﻓــﻰء وﻣﺤﻄﺎت ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء .وﻫ ــﻲ ﺗـﺸـﻜــﻞ ﺟـ ــﺰءا ﻣ ــﻦ ﺷـﺒـﻜــﺔ واﺳ ـﻌــﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻳــﺄﻣــﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﻓﻲ
اﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﺣﺰام واﺣﺪ ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ"
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺠﺎرة.

وزﻳــﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻻوﻟــﻰ ﻟﺮﺋﻴﺲ اوروﺑﻲ
اﻟــﻰ ﺑﻜﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻓﻲ اﻛﺘﻮﺑﺮ ،اﻟﺬي ﻋﺰز ﺳﻠﻄﺔ ﺷﻲ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ وﻻﻳﺘﻪ
اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ .وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺼـﻴــﻦ اﺷ ــﺎدت ﺑـﻘــﺮار
ﺑﺎرﻳﺲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن اول دوﻟــﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻳﻘﻮم
ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ .وﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮه ،أﺣﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ
ﺣﻔﻞ ﺗﺄﺑﻴﻦ ﻣﻬﻴﺐ أﻣﺲ ذﻛﺮى  17ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ
ﻫﺠﻤﺎت ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
اﻟـﻤــﻮﺟــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﺳﻠﺴﺔ ﻫﺠﻤﺎت داﻣـﻴــﺔ ﺷﻨﻬﺎ
ﻣﺘﺸﺪدون إﺳﻼﻣﻴﻮن ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ .وﻓﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﻗﺘﻞ
اﺳﺘﻤﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2015ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﺤﻮن
ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ورﺳﺎﻣﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺷﺎرﻟﻲ
إﻳـﺒــﺪو اﻷﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ اﻟـﺴــﺎﺧــﺮة وأﻓـ ــﺮادا ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ
وﻣﺘﺴﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﺠﺮ ﻳﻬﻮدي.
وﺑــﺪأت ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﺄﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺠﻠﺔ
ﺷﺎرﻟﻲ إﻳﺒﺪو ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻞ ﺷﻘﻴﻘﺎن ﻣﺴﻠﺤﺎن ﺑﺒﻨﺎدق
ً
آﻟﻴﺔ  11ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺑﺮز
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ورﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ.
)ﺑﺎرﻳﺲ ـ أ ف ب(

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ »ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ«
إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز »ﻧﺎر وﻏﻀﺐ«

وﺗﻜﺜﻒ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺼﻔﻬﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪات وﻣ ـ ـ ــﺪن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻐ ــﻮﻃ ــﺔ
ً
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮع ،ردا ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻮم
ﺷﻨﺘﻪ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎدﻳﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻗﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺮﺳﺘﺎ.
وﺗﺪور ﻣﻌﺎرك ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وأوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن راﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أن
ً
"اﻟﻐﻮﻃﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﻼ اﻟﺨﺎﺻﺮة اﻟﺮﺧﻮة
ﻟـﻠـﻨـﻈــﺎم ،ﻷن اﻟـﻔـﺼــﺎﺋــﻞ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻗــﻮﻳــﺔ وﺗ ـﻬ ــﺪد دﻣ ـﺸــﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ".

ﻋﻮاﺋﻞ اﻟﺰﺑﺪاﻧﻲ
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ رﻳ ــﻒ
دﻣـﺸــﻖ ﻋــﻼء ﻣﻨﻴﺮ إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ "ﻋــﻮدة
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  1500ﻋــﺎﺋـﻠــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟــﺰﺑــﺪاﻧــﻲ ﻣــﻦ أﺻــﻞ  10آﻻف ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻣﻦ
ﻗـﺒــﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
وﺗ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﻒ ﻋ ـﻤ ــﻞ ورﺷـ ـ ـ ــﺎت ﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮارع واﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻗـ ــﺎت وﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎء واﻟ ـ ـﻬـ ــﺎﺗـ ــﻒ واﻟ ـ ـﺼـ ــﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻨﺬ أن أﻋــﺎد ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺴﻮري اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ".

ﻗﻮاﻋﺪ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـﻀـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻧ ـﺒــﻪ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺨﺎص ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣﺴﻴﻦ أﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻴﺎن
 ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﺟــﺎم ﺟﻢ"
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،إﻟﻰ أن "أﻣﻴﺮﻛﺎ اﺳﺘﻐﻠﺖ
اﻧـﺸـﻐــﺎﻟـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎرﺑــﺔ داﻋ ــﺶ ﻓﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺮاق وﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وأﻧ ـﺸ ــﺄت ﻗــﺮاﺑــﺔ
 7ﻗـ ــﻮاﻋـ ــﺪ ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ،
ﻓــﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ ﺗــﻮاﺻـﻠـﻬــﺎ ﻣﻊ
اﻷﻛﺮاد ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ
ً
اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ" ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن "ﻣﺤﺎدﺛﺎت آﺳﺘﺎﻧﺔ ﻧﺠﺤﺖ رﻏﻢ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ واﺷﻨﻄﻦ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺑﺤﻖ إرﺑﺎك اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ أي زﻣﺎن ﺗﺮاه
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻤﺂرﺑﻬﺎ".
وﻧ ـﻔ ــﻰ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴــﺎن أن "ﺗ ـﻜــﻮن
ﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮان ﻗـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ً
ﺳ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ" ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أﻧ ـ ــﻪ "ﻣ ـ ــﺎ داﻣـ ــﺖ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ ﺗـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻌــﻮن
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ".
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ﻣﺎي ﺗﻌﺪل ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ وﺗﻌﺘﺰم ﻗﻴﺎدة
»اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ« ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٢٠٢٢
ﻋ ـﻘ ــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ ﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ـﻬــﺎ وﺣ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ـﻬــﺎ داﻣـ ـﻴ ــﺎن
ﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬب ،أﻛﺪت رﺋﻴﺴﺔ وزراء
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ
ً
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ "ﺑﻲ.ﺑﻲ.ﺳﻲ" ،أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺮي ﺗﻌﺪﻳﻼ
ً
ً
وزارﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻪ
"ﻳﺘﻌﻴﻦ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات".
وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻈﻞ أﺑــﺮز أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ
ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ،ووزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑــﻮرﻳــﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن،
ووزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ أﻣـﺒــﺮ رود ،واﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
دﻳﻔﻴﺪ دﻳﻔﻴﺲ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ــﺎي ﻻﻧ ـ ــﺪرو ﻣ ــﺎر ﻣ ــﻦ "ﺑ ــﻲ.ﺑ ــﻲ.ﺳ ــﻲ"،
إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ "ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺸﻌﺐ
ً
ﻳــﺮﻳــﺪﻫــﺎ" ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻗ ـﻴــﺎدة ﺣﺰﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،اﻟﻤﻘﺮر
أن ﺗﺠﺮى ﻋﺎم .2022
ﻳــﺄﺗــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻘ ــﺎب اﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ داﻣ ـﻴــﺎن
ﺟﺮﻳﻦ ،ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺎي وﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺬب

ﺑﺸﺄن اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺰﻋﻮم ﻟﺼﻮر إﺑﺎﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺳﻮﺑﻪ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﺧﻼل ﻣﺪاﻫﻤﺔ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ "ﺑﺮﻳﺲ أﺳﻮﺳﻴﺸﻦ" اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ "داوﻧـﻨــﻎ ﺳﺘﺮﻳﺖ" اﻟـﻘــﻮل ،إن ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮد اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺟﺮﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ً
إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼ وزارﻳــﺎ أوﺳــﻊ ﺳﻴﺠﺮي اﻹﻋــﻼن ﻋﻨﻪ
ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺸﻤﻞ
ﻣﻐﺎدرة وزراء ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻟﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ.
وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "إﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ" أن وزﻳﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺟﻮﺳﺘﻴﻦ ﻏﺮﻳﻨﻴﻨﻎ ﻗﺪ ﺗﺘﺮك ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ .أﻣﺎ "دﻳﻠﻲ
ﻣﻴﻞ" ،ﻓﺎﻋﺘﺒﺮت أن ﻣﺎي ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ "اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺒﺎﻫﺘﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎدﻣﺔ" ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ.
وﺗــﻮﻗـﻌــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن ﺗـﻘــﻮم ﻣ ــﺎي ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر
ﺳﻴﺪات وﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ "أﻗﺮب إﻟﻰ ﺻﻮرة اﻟﺒﻼد".
وﻛﺎن وزﻳﺮا اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻓﺎﻟﻮن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﺗﻞ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴﻼد
وﻳﺸﻴﺪ ﺑﺪور اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

ﺷﺎرك اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ
اﻷﺣﺪ ـ اﻻﺛﻨﲔ ﻓﻲ ﻗﺪاس ﻋﻴﺪ
اﳌﻴﻼد ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺳﺎن ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ
واﻟﺪه ﺳﺮ اﳌﻌﻤﻮدﻳﺔ.
وﻗﺎل ﺑﻮﺗﲔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن
ﻟﻠﻜﺮﻣﻠﲔ أﻣﺲ ،إن »ﻫﺬا
اﻟﻌﻴﺪ ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻼﻳﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ
اﻟﺴﻌﺎدة واﻷﻣﻞ وﻳﻌﻴﺪﻫﻢ
إﻟﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮوﺣﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻳﻮﺣﺪ
اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻮل ﻗﻴﻢ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ
أﺑﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ«.
وأﺷﺎد أﻳﻀﴼ ﺑـ«اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﺘﺠﺮد ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
واﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻷﺧﺮى اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ
اﻷﻫﻠﻲ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻲ
ﺑﻼدﻧﺎ«.

إردوﻏﺎن» :ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻚ«
ﻗﺪ ﻳﻘﺎﺿﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ

ﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻗﻮﻟﻪ أﻣﺲ،
إن ﻣﺼﺮف »ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻚ«
اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻗﺪ ﻳﻘﺪم
دﻋﻮى ﻣﻀﺎدة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﻧﺎﺋﺐ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ
إﻳﺮان.
وﻗﺎل إردوﻏﺎن ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ،
ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻃﺎﺋﺮﺗﻪ ﻟﺪى
ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ» :رﺑﻤﺎ
ﻧﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻣﻀﺎدة ﺿﺪ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺧﻠﻖ
اﻵن ،ﻓﺈن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺮﻓﻊ
دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن
ﺟﺮى ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ«.

ﻓﻘﺪان ﻃﺎﻗﻢ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﻔﻂ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أن
ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﻔﻂ إﻳﺮاﻧﻴﺔ اﺣﺘﺮﻗﺖ
وأن ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ٣٠
إﻳﺮاﻧﻴﴼ وﺑﻨﻐﺎﻟﻴﲔ اﺛﻨﲔ
ﻓﻘﺪوا ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﲔ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﻌﺪ اﺻﻄﺪاﻣﻬﺎ
ﺑﺴﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ ﺻﻴﻨﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،
إن ﻧﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ »ﺳﺎﻧﺸﻲ«
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ  ١٣٦أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ
اﳌﺤﺮوﻗﺎت »اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻛﻠﻴﴼ«
ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻪ »ﺷﻮﻫﺪت ﺑﻘﻊ
ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﳌﻴﺎه«،
دون أن ﺗﺤﺪد ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﺮب
اﻟﻨﻔﻄﻲ.

ً
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ٣١ :ﻗﺘﻴﻼ
ﺑﺤﺮب ﻋﺼﺎﺑﺎت

أﻧﻬﻰ ﻣﺸﺎورات ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ »ﻋﻈﻴﻤﺔ« ﻣﻊ زﻋﻤﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ
رﻏ ــﻢ اﻟـ ـﺠ ــﺪل اﻟـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ
ﺣــﻮل ﻛﺘﺎب اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ
ووﻟـ ـ ــﻒ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺷ ـﻜــﻚ ﺑ ـﻘــﺪراﺗــﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺳﻌﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻣـ ـ ــﻊ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮري ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس
ﻓﻲ ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ إ ﻟــﻰ اﻟﻈﻬﻮر
ﺑ ـﻤ ـﻈ ـﻬــﺮ اﻟ ــﻮاﺛ ــﻖ اﻟـ ـﻘ ــﺎدر ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺤﻜﻢ.
و ﺗ ــﻮا ﻓـ ـﻘ ــﺖ آراء ﺗ ــﺮا ﻣ ــﺐ ﻣــﻊ
ﻣــﻮا ﻗــﻒ ا ﻟـﻘــﺎدة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ،
ً
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺸﺎورات ﻏﻴﺮ
اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ "اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ــﺔ" ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺑﺪأت اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺣﻮل اﻷوﻟﻮﻳﺎت
ا ﻟـﺘـﺸــﺮ ﻳـﻌـﻴــﺔ ا ﻟــﻮا ﺟــﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ" :ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻦ
ً
ً
ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ــﺎ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪون ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ وأﻧﻬﻴﻨﺎ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ وﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻦ أﻗ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺎء".
وﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﻲ
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻛﺒﺎر ﻗﺎدة
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮري ،وﻋ ـﻠــﻰ
رأﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻣــﺎﻳــﻚ
ﺑ ـﻨ ــﺲ ورﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮاب ﺑـ ـ ــﻮل راﻳ ـ ــﻦ

ور ﺋـﻴــﺲ اﻷ ﻛـﺜــﺮ ﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ ﻣ ـﻴ ـﺘ ــﺶ ﻣ ــﺎﻛ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻞ،
ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وأ ﺷــﺎر راﻳﻦ إﻟﻰ "اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ا ﻟ ـﻄ ـﻤ ــﻮح ﻟ ـﻌ ــﺎم  ،"2018ا ﻟ ــﺬي
ً
ﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮي ﺧـ ـ ـ ــﻼﻟـ ـ ـ ــﻪ أﻳـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎ
اﻻﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ
ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺎش ﺣـ ــﻮل
ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.
وﺗ ـﻄ ــﺮق ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إﻟ ــﻰ ﻛـﺘــﺎب
ﻣﺎﻳﻜﻞ ووﻟﻒ وﻗﺎل ﻋﻦ اﻷﺧﻴﺮ
"إ ﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹ ﻃــﻼق
وﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻣﻌﻲ أي ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ" ﻣﻨﺬ
دﺧ ــﻮﻟ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ،
ً
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ أن ا ﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـﻠ ــﺔ ،ا ﻟ ـﺘــﻲ
ﻳـﻘــﻮل ووﻟــﻒ أﻧــﻪ أﺟــﺮاﻫــﺎ ﻣﻌﻪ
واﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت "ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮدة إﻻ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻪ".
وﺟ ـ ــﺪد اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك
أي ﺗـ ـ ــﻮا ﻃـ ـ ــﺆ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮه
وروﺳ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة" ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻫﻨﺎك ﺟﺮﻳﻤﺔ".
وذﻛ ــﺮ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أن اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ

اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎري ﺑـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺄن اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻞ
اﻟـ ـ ـ ــﺮوﺳـ ـ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة "ﺗـ ـﺒ ــﺪو ﺣ ـﻤ ـﻘ ــﺎء ﻓــﻲ
أﻋ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ" وأﻧـ ــﻪ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ أن
ً
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗــﺮ ﻳـﺒــﺎ ،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ
ً
ً
ﻛـ ـ ــﺎن "ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎ ﺟ ـ ـ ـ ــﺪا" ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻘﻖ
اﻟﺨﺎص روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وأﺿ ــﺎف ﺗــﺮاﻣــﺐ" :ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻻ
ً
ً
ﺗﻔﻌﻞ ﺷـﻴـﺌــﺎ ﺧــﺎ ﻃـﺌــﺎ ﻋﻠﻴﻚ أن
ً
ﺗﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎ ،ﻷن ﻫﺬا ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ
ً
ً
أﻣﺮ ﺳﻴﺊ ﺟﺪا ﺟﺪا ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ".
وﻟ ــﻢ ﻳـﻨـﻜــﺮ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ
ﺑــﺄﻧــﻪ ﺣ ــﺎول أن ﻳـﻤـﻨــﻊ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎم ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﻒ ﺳـ ـﻴـ ـﺸـ ـﻨ ــﺰ ﻣ ــﻦ
اﻟـ ـﻨ ــﺄي ﺑ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻋ ــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴــﺄﻟــﺔ اﻟ ـﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﺮوﺳــﻲ
اﻟﻤﺰﻋﻮم.
ودا ﻓـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺖ ر ﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ وزراء
ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﺗـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺰا ﻣ ـ ــﺎي ﻋــﻦ
ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺳـ ـﻴ ــﺰور ﻟ ـﻨــﺪن
ً
ﻻﺣ ـﻘ ــﺎ ،ﺑـﺘــﺄﻛـﻴــﺪﻫــﺎ أﻧ ــﻪ ﻣـﻠـﺘــﺰم
ﺑــﺎﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ً
وردا ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆال ﻋ ــﻦ
اﺗـﻬــﺎﻣــﺎت ﻣــﺆﻟــﻒ اﻟـﻜـﺘــﺎب ﺑﺄﻧﻪ
ً
ﻏـﻴــﺮ ﻣــﺆ ﻫــﻞ ﻋـﻘـﻠـﻴــﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ،
ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺎي ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻹذاﻋـ ـ ـ ــﺔ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ )ﺑ ـ ــﻲ.ﺑ ـ ــﻲ.ﺳ ـ ــﻲ(
" ﻋـﻨــﺪ ﻣــﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣــﺎ رأﻳ ـﺘــﻪ ﻫــﻮ ﺷﺨﺺ
ﻣـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰم ﺑـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬ
ﻗـ ــﺮارات ﺗـﺼــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة".
وﺣﻘﻖ ﻛﺘﺎب " ﻧــﺎر وﻏﻀﺐ"
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت ﻗ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم
اﻷول ﻟﻄﺮﺣﻪ ،وا ﺣـﺘــﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮ ﻗ ــﻊ "أ ﻣ ـ ـ ــﺎزون".
واﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨــﺎﺷــﺮة
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﺮﻛـ ـﺘ ــﻪ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻧﺸﺮت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وأﺟﺠﺖ
ﺷ ـ ـﻐـ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮاء ﻟـ ـ ــﻼﻃـ ـ ــﻼع ﻣــﺎ
ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮﻳ ــﻪ ،وﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻐ ـﻀــﺐ
واﻟﻨﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ُ
ﻗﺘﻞ  ٣١ﺷﺨﺼﴼ ﺧﻼل
اﻟﺴﺎﻋﺎت ا ﻟـ ٤٨اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ ﺷﻴﻮاوا اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة،
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﳌﺨﺪرات.
وﻗﺎل ﻛﺎرﻟﻮس ﻫﻮﻳﺮﺗﺎ
اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم ،إن »ﺣﻤﺎم اﻟﺪم ﻫﻮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﲔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ
اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ
ﺗﺠﺎر اﳌﺨﺪرات َ
ﻛﺎرﺗﻞ ﺧﻮارﻳﺰ وآﺧﺮ ُﻳﺪﻋﻰ
ﺳﻴﻨﺎﻟﻮا«.
وﺗﺸﻜﻞ وﻻﻳﺎت ﺷﻴﻮاوا
وﺳﻴﻨﺎﻟﻮا ودوراﻧﻐﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﺜﻠﺚ اﻟﺬﻫﺒﻲ ،وﻫﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻨﺎزع ﻋﺼﺎﺑﺎت
اﳌﺨﺪرات اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻟﺰراﻋﺔ
اﳌﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ واﻷﻓﻴﻮن ،وﻷﻧﻬﺎ
أﻳﻀﴼ ﻣﻤﺮ ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ إﻟﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
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دوليات

أخبار مصر

شفيق يقرر عدم الترشح ...وإعالن جدول «الرئاسية» اليوم

• «الميالد» يمر دون هجمات ...والسيسي زار الكاتدرائية الجديدة • ال إخطار بعودة سفير السودان

سلة أخبار
«والي» تطالب الجمعيات
األهلية بالشفافية

القاهرة  -أيمن عيسى وعادل زناتي

عشية فتح باب الترشح
لالنتخابات الرئاسية ،المقررة
العام الجاري ،وإعالن هيئة
االنتخابات جدولها ،أكد
المرشح الرئاسي السابق أحمد
شفيق عدم ترشحه لالنتخابات
التي يعتقد أن الرئيس الحالي
عبدالفتاح السيسي سيفوز بها،
خصوصا أن شخصيات سياسية
مرموقة رفضت الترشح.

أعلن أحمد شفيق ،رئيس وزراء
مصر السابق ،المرشح الرئاسي في
االنتخابات الرئاسية  ،2012أمس،
أنــه لن يخوض انتخابات الرئاسة
القادمة.
وقــال شفيق ،في بيان نشر على
صفحته بموقع "تويتر"" :بالمتابعة
ل ـل ــواق ــع ،فـقــد رأيـ ــت أن ـنــي ل ــن أك ــون
الشخص األمثل لقيادة أمور الدولة،
خ ــال الـفـتــرة المقبلة .ولــذلــك ،فقد
قـ ــررت ع ــدم ال ـتــرشــح لــانـتـخــابــات
الرئاسية المقبلة ."2018
ي ــأت ــي ذلـ ــك ع ـش ـيــة ع ـقــد الـهـيـئــة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،بــرئــاســة
المستشار الشين إبراهيم ،مؤتمرا
صحافيا عالميا ،إلع ــان الـجــدول
ال ــزم ـن ــي الـتـفـصـيـلــي لــانـتـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
والقرارات المنظمة لها ،ومن المقرر
أن يعقد المؤتمر بحضور أعضاء
الهيئة ومندوبي الصحف ووسائل
اإلعـ ــام ووك ـ ــاالت األن ـب ــاء المحلية
والدولية.
وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" مــن مـصــادر
مطلعة أن الهيئة ستفتح باب تلقي
طلبات الترشح من  ٢١إلى  ٣١يناير
الـجــاري ،لتعلن أسماء المرشحين
فــي جريدتي األه ــرام واألخ ـبــار في
 ٢فبراير المقبل ،على أن يتم فتح
ب ــاب تـلـقــي ال ـط ـعــون  3و 4فـبــرايــر،
لتبدأ عملية تصويت المصريين
في الخارج أيام  16و 17و 18مارس،
على أن يبدأ تصويت الداخل  26و27
مــارس ،وإعــان نتيجة االنتخابات
مطلع أبريل المقبل.
برلمانيا ،يستأنف مجلس النواب
نشاطه اليوم ،ألخــذ الــرأي النهائي
بخصوص مشروع قانون بتعديل
تنظيم السجون ،إلى جانب مناقشة
ق ــرار رئيس الجمهورية بمد حالة
الـ ـط ــوارئ فــي جميع أن ـحــاء الـبــاد
ثالثة أشهر.

السيسي والميالد
إلــى ذلــك ،احتفل األقـبــاط بعيد
الميالد المجيد فــي أجــواء هادئة
مــرت بسالم دون هجمات ،بفضل
اإلج ــراء ات األمنية المشددة التي
ت ـش ـه ــده ــا ال ـ ـبـ ــاد ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
األعياد المسيحية ،في وقت حرص

وجهت وزيرة التضامن
االجتماعي المصرية ،غادة
والي ،الجمعيات األهلية
والمؤسسات ومنظمات
المجتمع المدني بضرورة
اتباع قواعد النزاهة والشفافية
والحوكمة الرشيدة وإحكام
الرقابة الداخلية في عملها
وتفعيل الدور المنوط بها
تجاه المجتمع والمساهمة
بفاعلية في توعية المواطنين
بمخاطر الفساد ،وذلك في
إطار تفعيل الخطة التنفيذية
لدور الجمعيات ومنظمات
المجتمع المدني في مكافحة
الفساد.

طوارئ لمواجهة السيول
السيسي وتواضروس في الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة اإلدارية أمس (رويترز)
ال ــرئـ ـي ــس عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـســي
على تهنئة األقـبــاط بالعيد الــذي
يحتفل به سنويا ،حسب التقويم
الشرقي ،في  7يناير ،حيث حضر
مـســاء أم ــس األول ،أول ق ــداس في
كاتدرائية "مـيــاد المسيح" ،التي
ي ـج ــري ت ـش ـي ـيــدهــا ف ــي الـعــاصـمــة
اإلدارية الجديدة (شرقي القاهرة)،
وســط تدابير أمنية غير مسبوقة
لمنع أي أعمال عدائية تستهدف
األقباط.
وق ــال الـسـيـســي ،ال ــذي استقبل
بزغاريد النساء ،وتهليل وتصفيق
الرجال خالل القداس ،الــذي أقامه
بـ ـط ــري ــرك األق ـ ـب ـ ــاط األرث ـ ــوذك ـ ــس،
الـ ـب ــاب ــا ت ـ ــواض ـ ــروس الـ ـث ــان ــي ،إن
"الكاتدرائية الجديدة رسالة سالم
ومحبة للعالم أجمع" ،متابعا" :أنتم
أهلنا وأنتم مننا وكلنا واحد وال
يستطيع أحد أن ُيقسمنا أبدا".
وأضاف" :ما حدش ها يقدر على
مصر طالما متوحدين ...من يريد
أن يؤذينا يريد التفرقة بيننا ،وهذا
لن يحدث" ،الفتا الى أن مصر تقدم

نموذجا فريدا من المحبة والسالم،
وتلك المحبة والسالم سيخرجان
مــن مـصــر لتعمان الـعــالــم" ،وعـمــر
الشر والـخــراب والتدمير ما يقدر
يهزم الخير والمحبة والسالم".
وحرص الرئيس على عدم تذكير
األقباط بحاالت االستهداف التي
وق ـع ــت أخ ـي ــرا وط ــال ــت الـكـنــائــس،
حيث قال" :ال أريد الحديث عن أي
آالم ،إحنا سـعــداء بــوجــودنــا هنا،
والـلــه يقدرنا على إدخ ــال الفرحة
على كل المصريين ...أشكركم على
حفاوة االستقبال وتحيا مصر بكم،
تحيا مصر بالمصريين".
ال ـم ـف ـكــر ال ـق ـب ـطــي ،ك ـم ــال زاخ ــر،
قــال لـ"الجريدة"" :حضور الرئيس
السيسي بنفسه لتهنئة األ قـبــاط
أم ـ ــر جـ ـي ــد ،ل ـك ــن الـ ـج ــو الـ ـع ــام فــي
مصر حزين على استمرار حاالت
ً
اس ـت ـهــداف األقـ ـب ــاط" ،م ـش ـيــرا إلــى
أن أجهزة الدولة ال ِّ
تفعل القانون
بـشــأن الـتـعــامــل مــع المسيحيين،
خــاصــة فـيـمــا يـخــص ق ــان ــون بـنــاء
الكنائس.

إلى ذلك ،قال البابا تواضروس
إن الرئيس السيسي أوفــى بوعده
ف ـ ــي إنـ ـ ـج ـ ــاز كـ ــاتـ ــدرائ ـ ـيـ ــة "مـ ـي ــاد
المسيح" فــي العاصمة الجديدة،
معتبرا األمر غير مسبوق ،وأوضح
في تصريح للتلفزيون المصري،
أمس ،أن افتتاح الكاتدرائية تزامن
م ــع االح ـت ـف ــال بــالـيــوبـيــل الــذهـبــي
الفتتاح الكاتدرائية المرقسية في
العباسية (وس ــط ال ـقــاهــرة) خــال
فترة قداسة البابا كرليس السادس،
مشيرا إلى افتتاح المرحلة األولى
مــن الـكــاتــدرائـيــة ال ـجــديــدة ،والـتــي
نـفــذ فـيـهــا نـحــو  40فــي الـمـئــة من
اإلنشاءات.
البابا لم يكتف بذلك ،بل أشاد
ب ــإنـ ـج ــازات ال ــرئ ـي ــس خـ ــال ف ـتــرة
زمنية قصيرة ،مثل مشروع شبكة
الطرق واالستزراع السمكي وتوقيع
ع ـق ــود م ـح ـطــة ال ـض ـب ـعــة ال ـنــوويــة
واألن ـفــاق والـمـنــاطــق االقـتـصــاديــة
شرق قناة السويس ،والمشروعات
التي تمت في جنوب الوادي.
فــي الـسـيــاق ،احتفلت مطرانية

شـمــال سيناء بعيد الميالد بأقل
عدد من المسيحيين الموجودين
في المحافظة ،بعد عام من رحيلهم
الجماعي بعد استهدافهم من قبل
تـنـظـيــم داع ـ ــش س ـي ـن ــاء ،وش ـهــدت
الـمـطــرانـيــة تــأمـيـنــا واس ـعــا ،حيث
انـتـشــرت ق ــوات الجيش والشرطة
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،وتـ ــم إغـ ـ ــاق جـمـيــع
الطرق والنوافذ المؤدية إليها ،ولم
يسمح إال لألشخاص بالمرور بعد
تفتيشهم.

تنسيق وتشاور
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـق ـبــل الــرئ ـيــس
السيسي وزيــر الخدمة المدنية
عضو مجلس الــوزراء السعودي
ع ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد ،أم ـ ـ ـ ــس،
وق ـ ــال ال ـن ــاط ــق ال ــرئ ــاس ــي ب ـســام
راض ـ ــي إن ال ـل ـق ــاء أكـ ــد مــواصـلــة
الـ ـتـ ـش ــاور وال ـت ـن ـس ـي ــق الـمـكـثــف
بـ ـي ــن ا لـ ـبـ ـل ــد ي ــن إزاء ا ل ـق ـض ــا ي ــا
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة وس ـب ــل
التصدي للتحديات التي تواجه
األم ـت ـي ــن ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة،

ً
َّ
ُ
سلطان لـ ةديرجلا « :بناء الكنائس» مفعل منذ  16شهرا

بما يحقق مصالح شعوبها.
فــي األث ـنــاء ،قــال رئيس الهيئة
الـعــامــة للطرق والـكـبــاري والنقل
البري اللواء عادل ترك إن الرئيس
الـسـيـســي سـيـفـتـتــح الـ ـي ــوم ع ــددا
مــن مـشــروعــات ال ـطــرق والـكـبــاري
الـجــديــدة ،إضــافــة إلــى مشروعات
اإلس ـك ــان االجـتـمــاعــي ف ــي مدينة
الـ ـع ــاش ــر مـ ــن رم ـ ـضـ ــان ،م ـتــاب ـعــا:
"الــرئ ـيــس سيفتتح  13مشروعا
جديدا بكلفة  8.4مليارات جنيه".
على صعيد آخر ،وفيما يخص
أزمة سحب السودان سفيرها من
الـقــاهــرة ،قــال مصدر مـســؤول في
مطار القاهرة إن الميناء الجوي
لم يتلق أي إخطارات تفيد بعودة
ال ـس ـف ـيــر الـ ـس ــودان ــي ف ــي الـقــريــب
ال ـع ــاج ــل ،بـعــدمــا أش ـ ــارت تـقــاريــر
صحافية إلى أن الجانب السوداني
أخ ـطــر ال ـم ـطــار بـفـتــح قــاعــة كـبــار
ال ـ ــزوار ل ـق ــدوم الـسـفـيــر ،وأوض ــح
المصدر لـ"الجريدة"" :من المعتاد
تلقي مثل هذه الطلبات قبل وصول
المسؤول بيوم واحد وليس بأيام".

أعلنت وزارة الموارد
المائية والري المصرية،
بالتعاون مع كل الجهات
المعنية ،حالة االستنفار
القصوى ،لمواجهة موسم
السيول واألمطار ،والمتابعة
المستمرة والجهود
المبذولة من جانب جميع
الجهات المعنية والوزارات
والمحافظات على مستوى
مصر ،بعدما شهدت معظم
المحافظات حالة من الطقس
غير المستقر خالل األيام
الماضية ،وسط توقع
بحدوث سيول في عدد من
المحافظات المطلة على
شريط البحر األحمر ،ال
سيما مدن سفاجا وقنا.

استئناف رحالت
سفاجا – ضبا

•

المتحدث الحكومي :باب التعيينات ُمغلق و«األعلى لإلرهاب» يضع االستراتيجية ويراقب تنفيذها
القاهرة -علي حسن

َّ
فجر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير
أشرف سلطان مفاجأة كبيرة ،بقوله إن «قانون بناء الكنائس»،
َّ
إقراره من جانب البرلمان في أغسطس  ،2016أي
منذ
ل
مفع
ً
قبل  16شهرا.
حوار مع «الجريدة» ،إلى أن القانون ليس
وأشار سلطان ،في ً
له الئحة تنفيذية ،نافيا وجود نية لفتح باب التعيينات في
المؤسسات الحكومية ...وفيما يلي نص الحوار:
• ما مصير لجنة "توفيق أوضــاع الكنائس"
التي تأجل اجتماعها ..ولماذا لم تخرج الالئحة
التنفيذية لـ"قانون بناء الكنائس" إلى اليوم؟
ً
 -أوال ال توجد الئحة تنفيذية لــ"قــانــون بناء

الكنائس" ،فمنذ إقرار القانون من جانب مجلس
الوزراء في أغسطس عام  ٢٠١٦وافق بعدها بأيام
مجلس النواب عليه ،وأصبح بذلك َّ
فعاال وساريا،
كما أن القائم بأعمال مجلس الوزراء ،د .مصطفى

مدبولي تــرأس ،قبل أيــام ،اجتماع لجنة توفيق
أوضــاع الكنائسَّ ،
ووجــه بتقديم كل التيسيرات
الممكنة ،من أجل سرعة بت الطلبات المقدمة في
هذا الصدد على مستوى المحافظات ،بما يضمن
سرعة االنتهاء من مختلف إجراءات التوفيق.
• إل ــى أي ــن وص ــل م ـشــروع "تـنـمـيــة الصعيد"
الــذي أقــره د .شريف إسماعيل؟ وهــل تتوقع أن
يلقى مصير المشروعات السابقة للتنمية هناك؟
 م ـ ـشـ ــروع ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـح ــال ــي ل ـي ــس م ـجــردتصريحات صحافية ،أو كالم مسؤولين ،بل أمر
ُيمكن أن نــراه اآلن على أرض الواقع ،فالحكومة
ُ
ً
ً
تولي قطاع الصعيد اهتماما كبيرا ،وقد نفذت
العديد من المشاريع هناك ،خالل الفترة الماضية،
أبرزها في ملف الصرف ،وما شهدناه في محطة
"كيما  "١و"كيما  "٢في محافظة أســوان" ،أقصى
ج ـن ــوب مـ ـص ــر" ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـ ـش ــروع "الـمـثـلــث
الــذه ـبــي" ،أح ــد الـمـشــاريــع االق ـت ـصــاديــة ،وكــذلــك
ت ــم إن ـش ــاء ع ــدد م ــن الـ ـم ــدارس والـمـسـتـشـفـيــات،

كما نـفــذت الحكومة الـعـشــرات مــن المشروعات
التنموية واالقتصادية في القرى والمحافظات،
خالل الفترة الماضية ،وتم افتتاح عدد من المدن
التكنولوجية في محافظات الصعيد ،منها "بني
سويف" و"أسيوط" ،وتأسس أول مصنع إلنتاج
المحمول في أسيوط ،ويجب أال ننسى أن قانون
االستثمار وضــع محافظات الصعيد على رأس
االهـتـمــامــات فــي كــل الـمـشــروعــات الـتــي تطبقها
الحكومة ،في حين أن مشروع المليون ونصف
ً
المليون فدان في الوادي الجديد "غربا" ،والعديد
مــن ال ـطــرق الـتــي يـتــم تنفيذها فــي المحافظات
المختلفة ،وفــي مـلــف اإلس ـكــان مـشــروع "مدينة
أسيوط الجديدة" ومدينة "المنيا الجديدة" ،وكلها
في نطاق محافظات الصعيد.
• متى يبدأ تطبيق بند فتح باب التعيينات
في يناير؟ ولماذا لم يفتح هذا العام؟
ً
 ال تــوجــد تـعـيـيـنــات ف ــي ال ـح ـكــومــة نـهــائـيــا،خالل الفترة الحالية ،ألن باب التعيينات مغلق،

ول ــم يـتـحــدد بـعــد مــوعــد فـتـحــه ،وم ــن الممكن أن
يتم فتحه فــي حــاالت بعينها فقط ،إذ يمكن أن
يتاح ذلك في الوظائف التي تحتاج إلى إمكانات
ومهارات بعينها.
• م ــا ال ـه ــدف م ــن تــأسـيــس الـمـجـلــس األعـلــى
لمواجهة اإلرهاب والتطرف؟
ّ
التطرف ومواجهة
 المجلس األعلى لمكافحةً
اإلره ــاب أصـبــح اآلن ُمـشـكــا بـقــانــون الحكومة،
ودور المجلس هو التنسيق بين الجهات المعنية،
ِّ
المتطرف ،ووضع االستراتيجية
لمواجهة الفكر
بشكل عام ،والمراقبة على الجهات التي ستقوم
بتنفيذ تـلــك االسـتــراتـيـجـيــة ،وكــذلــك دع ــم الفكر
اإلسالمي الوسطي ،الــذي ال يدعو إلى التطرف،
وكذلك حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية
لـلـحــد م ــن مـسـبـبــات اإلرهـ ـ ــاب ،ومـعــالـجــة آث ــاره،
ّ
بـمــا ي ـعــزز ق ــدرة الــدولــة عـلــى مــواجـهــة اإلره ــاب،
ً
وتعقب مصادر تمويله ،باعتباره تهديدا للوطن
والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.

ً
ضربات الجيش ّ
تصعد غزاويين لقيادة «داعش سيناء» القاهرة تكذب تقريرا لـ «نيويورك تايمز»
المفتي وقائد الحسبة والمسؤول اإلعالمي والعسكري من القطاع
•

القاهرة  -باهر عبدالعظيم

كشف إصدار "ملة إبراهيم" ،الذي بثه قبل أيام تنظيم "والية
سيناء" ،الفرع المصري لتنظيم داعش اإلرهابي ،غياب القيادات
المصرية عن الهيكل اإلداري الــذي يقود التنظيم ،لتتولى في
المقابل قيادات من قطاع غزة المناصب القيادية فيه ،ما يعني أن
الضربات النوعية التي نفذها الجيش المصري أخيرا استهدفت
رؤوس التنظيم.
وعلمت "الـجــريــدة" من مصدر قبلي في سيناء أن اإلرهابي
أبوأسامة المصري هو من يقود تنظيم "داعــش سيناء" حاليا،
وتولى القيادة خلفا لسلفه أبودعاء األنصاري ،الذي أعلن الجيش
قتله في أغسطس  ،2016الفتا إلى أن معظم قيادات الصف األول
في التنظيم أضحت عناصر غزاوية.
وتابع المصدر ،الذي طلب عدم نشر اسمه" ،القاضي الشرعي
ً
أيضا من قطاع غزة ،ويدعى محمد الصعيدي ،ومعروف حركيا
بـكــاظــم الـ ـغ ــزاوي ،وم ــن غ ــزة أي ـضــا ال ـم ـســؤول اإلع ــام ــي أحمد
أبوخبيب ،المعروف حركيا بعبدالقادر ،وقائد شرطة الحسبة
في الشيخ زويد ،حمزة الزاملي ،بينما تتولى قيادات فلسطينية
أخرى مناصب عسكرية في التنظيم ،بينهم محمد مؤنس وباسل
عيد ومحمد الدجني".
وتنتشر في قطاع غزة ،المحازي لمصر شرقا ،جماعات سلفية

جهادية يوالي بعضها تنظيم "القاعدة" من الباطن ،بينما توالي
أخرى تنظيم "داعش" ،إال أن تلك الجماعات ال تملك القدرة على
المجاهرة بانتماءاتها مخافة البطش األمني من جانب حركة
حماس.
وال يــزال مصير زعيم تنظيم "جند أنصار الله" عبداللطيف
موسى ،حينما أعلن قطاع غزة "إمارة إسالمية" من مسجد "ابن
تيمية" ،هاجسا يقلق معظم تلك الجماعات السلفية المتشددة،
حيث قــررت "حـمــاس" نسف المسجد ،بعدما قــرر عبداللطيف
وأنصاره االعتصام فيه.
وتستغل معظم الجماعات السلفية الجهادية في غزة انتشار
األنفاق الحدودية مع مصر في أعمال التسلل واإلقامة في سيناء،
وترى في الطبيعة الجغرافية لسيناء عامال مساعدا على تنفيذ
اإلمارة اإلسالمية المزعومة.
وقال الزعيم السابق لتنظيم "الجهاد" نبيل نعيم ،لـ"الجريدة"،
إن "قطاع غزة يمثل لجميع التنظيمات التكفيرية كنزا استراتيجيا
يستخدمونه في التزود بالسالح والعناصر واالختباء".
واض ــاف نعيم أن سيناء رغ ــم مــرورهــا بـمــراحــل طويلة من
التهميش فإن الفكر المتشدد لم يتمكن من السيطرة عليها كما
هو الحال بالنسبة لقطاع غزة الذي يعتبر بمنزلة قنبلة إرهابية
موقوتة مهما تظاهرت حماس بقدرتها على السيطرة عليه
واحتوائه ،ما يفسر قيادة غزاويين لتنظيم "والية سيناء".

ً
زعم أنها موافقة ضمنا على إعالن ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

َّ
ك ــذب ــت الـحـكــومــة ال ـم ـصــريــة ،م ــا نشرته
صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية ،بشأن
وج ـ ــود تــوج ـي ـهــات أم ـن ـيــة م ــن ق ـبــل جـهــات
س ـي ــادي ــة إل ـ ــى ع ـ ــدد م ــن م ـق ــدم ــي ال ـب ــرام ــج
التلفزيونية خالل تناول موضوع "القدس"
ً
عبر وسائل اإلعالم ،بما يوحي – كذبا – بأن
مصر تؤيد قــرار الرئيس األميركي دونالد
ترامب الــذي أعلنه في  6ديسمير الماضي،
واعترف فيه بالقدس عاصمة إلسرائيل.
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـعــامــات (هـيـئــة
حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وتضطلع
بدورها كجهاز اإلعــام الرسمي والعالقات
الـعــامــة ل ـلــدولــة) ،قــالــت إن الـتـقــريــر "يحمل
ادع ــاءات" ،الفتة إلــى أنها تابعت ما نشرته
ال ـص ـح ـي ـف ــة ل ـم ــراس ـل ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــي "دي ـف ـي ــد
كيركباتريك" ال ــذي تضمن مــا وصفه بأنه
وج ــود تـســريـبــات لتسجيالت فــي حــوزتــه
لـضــابــط م ـخــابــرات م ـصــري مــزعــوم ُيــدعــى
أشرف الخولي ،يقدم فيها توجيهات ألربعة

من مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر
ً
بشأن تناول موضوع "القدس" إعالميا.
ووص ـف ــت الـهـيـئــة عـبــر ب ـيــان رسـمــي،
أصدرته أمس ،تقرير الصحيفة األميركية
بـ ــأنـ ــه "تـ ـس ــريـ ـب ــات م ــزع ــوم ــة لـشـخــص
مـ ـجـ ـه ــول" ،وأضـ ــافـ ــت أن ال ـش ـخ ـص ـيــات
األرب ــع منها ث ــاث أحــدهــم مفيد فــوزي
ال ي ـق ــدم ب ــرام ــج م ـت ـل ـفــزة م ـنــذ س ـن ــوات،
وال ـث ــان ــي سـعـيــد حـســاسـيــن تــوقــف عن
تقديم برنامجه المتلفز قبل أسابيع من
ً
إعالن قرار واشنطن بشأن القدس ،فضال
عن الفنانة يسرا التي ال تقدم برامج من
األساس ،بينما االسم الرابع هو اإلعالمي
عزمي مجاهد ،الــذي نفى معرفته بأي
شخص يدعى أشرف الخولي ،في وقت
لم يقدم التقرير أدنــى دليل على انتماء
هذا الشخص (أشرف الخولي) إلى جهاز
المخابرات.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،تـهـكــم م ـصــدر أم ـنــي رفيع
ً
المستوى على تقرير الصحيفة ،مؤكدا أنه
"ادع ــاء مــزعــوم" ،وقــال إن مثل هــذه التقارير

هدفها إث ــارة البلبلة في الـشــارع المصري،
وإحداث فتنة في العالقات المصرية – العربية
ً
عموما ،والعالقات المصرية  -الفلسطينية
بشكل خاص.
المصدر دلل على صحة كالمه بما سبق
أن نشرته الصحيفة ذاتها في وقت سابق ،من
خبر مفبرك عن هروب وزير الداخلية األسبق
حبيب العادلي وتوليه وظيفة مستشار لولي
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان،
وهو ما ثبت عدم صحته ،حيث ألقي القبض
على العادلي في مدينة "السادس من أكتوبر"
(جنوب القاهرة) الستكمال إجراءات محاكمته
فــي قضية االسـتـيــاء على الـمــال الـعــام في
وزارة الداخلية.
ً
برلمانيا ،استنكر عضو لجنة اإلعــام،
يوسف القعيد ،ما سماه بـ"التقرير األميركي
المفبرك" ،وقــال لـ"الجريدة" ،إن المخابرات
لم تتدخل في عمل اإلع ــام خــال السنوات
ً
األخيرة ،مؤكدا أن مثل هذه التقارير الكاذبة
ً
ً
هدفها تشويه صورة مصر دوليا ،خصوصا
"أننا مقبلون على االنتخابات الرئاسية".

أعلن المتحدث اإلعالمي لهيئة
موانئ البحر األحمر ،مالك
يوسف ،استئناف الرحالت
البحرية على الخط المالحي
"سفاجا – ضبا" ،عقب إعادة
فتح ميناء ضبا السعودي،
بعد تحسن األحوال الجوية
واستقرار الرياح.
وأكد يوسف أن ميناء سفاجا
يستعد الستقبال أربع
سفن وهي أمانة ،الحرية ،2
النوى إكسبريس ،بوسيدون
إكسبريس ،وعلى متنها 759
راكبا و 250شاحنة بضائع
و 22شاحنة أثاث ركاب و41
سيارة.

دليل إجرائي للجان حماية
األطفال من العنف

أعلن المجلس القومي للطفولة
واألمومة ،االنتهاء من إعداد
الدليل اإلجرائي للجان حماية
الطفل ،وتشكيل فريق وطني
بهدف "القضاء على العنف
ضد األطفال في مصر".
وأوضحت األمين العام
للمجلس ،عزة العشماوي ،أن
المجلس نفذ برنامج التوسع
في الحصول على التعليم
والحماية لألطفال المعرضين
للخطر ،بالتعاون مع االتحاد
األوروبي واليونيسف ويمتد
لمدة  5سنوات ويستهدف
زيادة إلحاق األطفال
المتسربين من التعليم ،ودعم
إدماج األطفال ذوي اإلعاقة
في التعليم االبتدائي ،وتقديم
الدعم لتطوير آلية حماية
الطفل الوطنية.

ةديرجلا
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رياضة

مهمة سهلة للكويت والعربي في كأس ولي العهد
يواجهان اليوم الصليبيخات وبرقان في الجولة الخامسة ...والشباب يلتقي اليرموك

 ...وجانب من لقاء بين العربي وبرقان

جانب من لقاء سابق بين الكويت والصليبيخات

أحمد حامد

تعود عجلة المسابقات المحلية
لكرة القدم للدوران ًفي الكويت
ً
بعد توقف دام شهرا كامال
بسبب استضافة البالد منافسات
بطولة «خليجي  ،»23ومشاركة
األزرق فيها ،إذ تقام اليوم
ثالث مباريات في الجولة
الخامسة لمنافسات كأس سمو
ولي العهد.

ي ـل ـت ـقــي ال ـ ـيـ ــوم ع ـن ــد ال ــراب ـع ــة
والربع مساء في الجولة الخامسة
لـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ك ـ ـ ــأس سـ ـم ــو ول ــي
العهد الكويت مع الصليبيخات
عـلــى اس ـتــاد ال ـصــداقــة وال ـســام،
والـعــربــي مــع بــرقــان على استاد
عبدالله الخليفة بنادي اليرموك
في الـ ــ ،6:40وفــي التوقيت نفسه
ي ــواج ــه ال ـش ـب ــاب ال ـي ــرم ــوك على
استاد علي صباح السالم ،على
أن تستكمل مـنــا فـســات ا لـجــو لــة
غ ــدا بــإقــامــة  4م ـب ــاري ــات تجمع
التضامن مع السالمية ،والجهراء
مع الساحل ،والنصر مع خيطان،
والقادسية مع كاظمة.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـيــن
ال ـكــويــت والـصـلـيـبـيـخــات ،تبدو
مـ ـهـ ـم ــة األبـ ـ ـي ـ ــض سـ ـهـ ـل ــة ع ـط ـفــا
عـلــى الـمـسـتــويــات الـتــي يقدمها
الـفــريــق منذ بــدايــة الـمــوســم ،مع
الـمــديــر الـفـنــي األردنـ ــي عبدالله
أب ــوزم ــع ،حـيــث يـتـصــدر الكويت

المجموعة األولــى برصيد تسع
ن ـق ــاط ب ــال ـع ــام ــة ال ـك ــام ـل ــة ،بـعــد
أن ح ـقــق الـ ـف ــوز ف ــي ال ـم ـبــاريــات
الثالثة الماضية ،في حين يوجد
الصليبيخات في المركز الخامس
برصيد نقطتين.
وال يـ ـع ــان ــي األبـ ـ ـي ـ ــض ،الـ ــذي
خـ ـ ـ ــاض عـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات وديـ ـ ــة
أثناء فترة التوقف ،أي غيابات،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء طـ ـ ــال ج ـ ـ ــازع الـ ــذي
يباشر عالجه في قطر.
ويملك الكويت أوراق ــا رابحة
تسهل مهمته في مواجهة برقان،
أمـ ـث ــال خ ـمــاســي األزرق الـعــائــد
فهد العنزي ،وعبدالله البريكي،
وسامي الصانع ،وحسين حاكم،
وفهد حمود ،إلى جانب يعقوب
ال ـط ــراروة ،والــربــاعــي المحترف
البرازيلي فابيانو ،واإلي ـفــواري
جمعة سعيد ،وال ـســوري حميد
مـ ـي ــدو ،وال ـس ـي ــرال ـي ــون ــي مـحـمــد
كمارا ،إضافة إلى الوافد الجديد

ً ً
الشمري مديرا فنيا للخليج السعودي

ً
طالل فاضل المنتقل حديثا إلى
ص ـف ــوف األبـ ـي ــض ب ـع ــد مــواف ـقــة
ناديه السابق كاظمة.
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــل ،يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك
الصليبيخات مــع مــدر بــه أحمد
عـبــدالـكــريــم أن مهمته فــي كــأس
ولي العهد ،تقتصر على تجهيز
فريقه لقادم المسابقات ،السيما
بطولة دوري الدرجة األولى.

العربي للتعويض
و فــي ا لـمـبــاراة الثانية التي

تجمع ا لـعــر بــي و بــر قــان ،يأمل
األخ ـ ـضـ ــر مـ ــع مـ ــدربـ ــه م ـح ـمــد
إب ــراه ـي ــم ت ـعــويــض ال ـخ ـســارة
األخيرة من الكويت في الجولة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ل ـي ـت ـس ـنــى لـلـفــريــق
مواصلة المشوار نحو تأمين
بطاقة التأهل للمربع الذهبي.
وخ ــاض األخ ـضــر فــي أثـنــاء
ً
فترة التوقف الحالية عددا من
المباريات الودية ،حاول فيها
الجهاز الفني تعديل األخطاء
ال ـت ــي وق ــع فـيـهــا ال ـفــريــق مـنــذ
بداية الموسم الحالي.

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

االستاد

الكويت × الصليبيخات

4.15

استاد الصداقة والسالم

برقان × العربي

6.40

استاد عبدالله الخليفة

الشباب × واليرموك

6.40

استاد علي صباح السالم

ول ـ ـ ــن يـ ــوجـ ــد م ـ ــع األخـ ـض ــر
فــي م ـبــاراة ا ل ـيــوم المحترفان
األردنـ ـ ـ ــي م ـح ـم ــود ال ـم ــرض ــي،
والـ ـمـ ـص ــري ش ــوق ــي ال ـس ـع ـيــد،
بـ ـع ــد أن تـ ــم فـ ـس ــخ ع ـقــد ي ـه ـمــا
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
الماضية.
في المقابل ،تشهد صفوف
بــر قــان ،ا لــذي يحل فــي المركز
ق ـب ــل األخـ ـي ــر ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
ب ــرصـ ـي ــد ن ـق ـط ـت ـي ــن ،ج ــاه ــزي ــة
كبيرة ،فقد بذل الجهاز الفني
بقيادة محمد دهيليس جهدا
م ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــا فـ ـ ــي أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء فـ ـت ــرة
الـ ـت ــوق ــف ،وهـ ــو م ــا بـ ــدا جـلـيــا
ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات ال ــودي ــة ال ـتــي
خــاض ـهــا ال ـف ــري ــق خـ ــال ف ـتــرة
التوقف.

التمسك ببصيص األمل نحو
ال ـت ـقــدم إل ــى ال ـمــربــع الــذه ـبــي،
ح ـي ــث ي ـح ــل أب ـ ـنـ ــاء األحـ ـم ــدي
ف ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث بــرص ـيــد
 5ن ـقــاط ،مـمــا يـعـنــي ان ا لـفــوز
يضمن لهم مواصلة مطادرة
العربي على الوصافة ،وكذلك
يحتل اليرموك المركز الرابع
بــرصـيــد  4ن ـقــاط ،ويـضـمــن له
الفوز نفس الشيء ،فيما تعني
الخسارة الي منهما االبتعاد
كثيرا عن تحقيق هذا الهدف.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــول ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
لـلـشـبــاب خــا لــد ا ل ــز ن ـك ــي ،على
توليفة مــن الالعبين الشباب
والـ ـخـ ـب ــرة ،وهـ ــو م ــا يـنـسـحــب
عـ ـل ــى ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك مـ ــع م ــدرب ـه ــم
البرازيلي دا سيلفا.

فرصة أخيرة
ي ــأم ــل الـ ـشـ ـب ــاب والـ ـي ــرم ــوك

هزازي يجرب نفسه في تدريبات الجهراء

استعان بالراشد والبناي في مهمته ووعد بالعمل الجماعي للعودة إلى «الممتاز» إدارة الفريق سجلت رونالد وداسيلفا
تعاقد نادي الخليج السعودي مع المدرب
الوطني الكويتي ماهر الشمري ،لتولي اإلدارة
ً
الفنية للفريق األول لكرة القدم خلفا للروماني
المقال تيدور.
وشـهــد تــوقـيــع الـعـقــد الـمـمـتــد حـتــى نهاية
الـمــوســم الـحــالــي ،نــائــب رئـيــس الخليج علي
المشامع ،وعلي السيهاتي أمين عام النادي،
وعلي السبع إداري الفريق.
ومن المنتظر استكمال الجهاز الفني خالل
اليومين المقبلين بانضمام مساعد المدرب
خالد الراشد ،ود .طارق البناي المعد البدني،
مــع استمرار مــدرب الـحــراس الوطني تيسير
آل نتيف.
من جانبه ،عبر المدرب ماهر الشمري عن
سعادته بالتوقيع مع الخليج ،وتسجيل أول
تجربة لمدرب كويتي في الدوري السعودي.
وأشـ ـ ــار ال ـش ـم ــري إلـ ــى أنـ ــه ي ـع ــرف ال ـ ــدوري
الـسـعــودي س ــواء الممتاز أو الــدرجــة األول ــى،
ولديه فكرة عامة عن الموسم الحالي ،إذ تابع
الخليج خالل مباريات الدور األول.
وق ــال الـشـمــري ،إنــه ي ــدرك بــأن ال ـفــارق على
ً
ً
مستوى النقاط حاليا يعتبر كبيرا بين صاحب
ً
المركز األول والخليج ،مشيرا إلــى أن فريقه
قادر على تقليص الفارق ،شرط أن يكون العمل
ً
جماعيا خالل الفترة الحالية ،بتكاتف الالعبين
والجهاز الفني واإلدارة وجماهير الدانة.

المشامع يشيد
فــي الـمـقــابــل ،أكــد عـلــي الـمـشــامــع نائب

•

ماهر الشمري أثناء توقيع العقد
ر ئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ا ل ـخ ـل ـي ــج أن ا ل ـت ـع ــا ق ــد مــع
الجهاز الفني بقيادة ماهر الشمري جاء
بـعــد مـفــاضـلـتــه مــع ع ــدد مــن الـمـلـفــات ،إذ
يملك الجهاز الفني خبرات كبيرة ،ويضم
ً
أيضا المدرب خالد الراشد والمعد البدني
د .طارق البناي المحاضر اآلسيوي .
وأش ــار الـمـشــامــع إلــى عــزم إدارة نــادي
ا لـخـلـيــج عـلــى تغيير ا ل ـصــورة ا لـتــي ظهر
عليها الفريق خالل منافسات الدور األول
للدرجة األولى ،إذ عملت على التصحيح
من خالل عدد من القرارات ومنها تغيير
ال ـج ـهــاز الـفـنــي بــإقــالــة ال ــروم ــان ــي تـيــدور

والتعاقد مع الجهاز الفني الكويتي إلى
جــا نــب إ ل ـغــاء عـقــد ا لـمـهــا جــم جورجينهو
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد مـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
جــاد يـســون دي ســا نـتــوس و كــذ لــك تدعيم
الفريق بالعبي محليين كيوسف خميس
وخالد الحامضيز
ً
وبـ ـي ــن ال ـم ـش ــام ــع ،أن هـ ـن ــاك عـ ـ ــددا مــن
الصفقات ا لـتــي سيبرمها الخليج ســواء
العبون محليون أو مواليد بحسب حاجة
الفريق الفنية.

مجلس جديد التحاد السلة اليوم
•

جابر الشريفي

تقام في السابعة مساء اليوم انتخابات اتحاد كرة
السلة ،حيث يشهد منصب نائب الرئيس منافسة شرسة
بين مرشحي النادي العربي الشيخ علي الخليفة ونادي
النصر فهد السويط.
وكان منصب الرئاسة تمت تزكيته لمرشح الجهراء
ض ــاري بــرجــس ،بعد أن سحب الشيخ علي الخليفة
أوراق ترشحه للمنصب
وتــرشـحــه لنائب
الرئيس.
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــت
تـ ــزك ـ ـيـ ــة
م ــرش ــح
الكويت
هـ ـ ـيـ ـ ـث ـ ــم
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارون
لـ ـمـ ـنـ ـص ــب
ام ــان ــة ال ـســر،

في الوقت الذي يشهد منصب امين الصندوق منافسة
ايضا بين مرشحي نادي كاظمة سالم المرطة ونادي
الساحل غازي العتيبي.
وتـمــت تــزكـيــة مــرشـحــي بـقـيــة االن ــدي ــة للعضوية
باستثناء ن ــادي كــاظـمــة ال ــذي ارس ــل تــرشـيــح ثالثة
اشخاص ،احدهم المرطة المانة الصندوق ،واحمد
العصفور ووليد الرجيبة لعضوية مجلس االدارة.
وعلمت "الجريدة" ان اجتماعا عقد بين االندية في
وقت متأخر من مساء امس ،للتنسيق على المناصب
غير المتفق عليها بين المرشحين ،اضافة الى مطالبة
نادي كاظمة بمرشحه الذي يحظى بدعم إدارة النادي
للدخول الى االنتخابات برؤية واحدة حول التصويت.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لالتحاد،
ال ــذي يـنــص نـظــامــه األس ــاس ــي عـلــى  9أع ـضــاء فقط
لمجلس االدارة ،تتكون من  12ناديا هي القادسية
وال ـك ــوي ــت وال ـع ــرب ــي وك ــاظ ـم ــة والـ ـجـ ـه ــراء وال ـن ـصــر
وال ـس ــاح ــل والـ ـي ــرم ــوك وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات وال ـش ـبــاب
والـتـضــامــن والـقــريــن ،وحــل مجلس االدارة السابق
قبل اكثر من شهر ،وعينت لجنة خماسية تدعو الى
انتخابات خالل فترة  45يوما.

عبدالرحمن فوزان

دخ ـ ــل م ــداف ــع نـ ـ ــادي االتـ ـح ــاد
السعودي ابراهيم هــزازي مساء
أم ـ ــس األول ت ــدريـ ـب ــات ال ـفــريــق
األول لكرة القدم بنادي الجهراء،
وذلك بناء على رغبته الشخصية
لخوض تحربه احترافيه ميدانية
مــع الـفــريــق قـبــل االن ـض ـمــام إليه
ب ـش ـك ــل رسـ ـ ـم ـ ــي ،ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ن ــال
م ـس ـت ــواه اعـ ـج ــاب واس ـت ـح ـســان
المدرب الصربي بوريس بونياك.
وي ـش ـغ ــل هـ ـ ـ ــزازي م ــرك ــز قـلــب
دف ـ ـ ــاع بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى اج ــادت ــه
الـلـعــب فــي ط ــرف ال ــدف ــاع ومــركــز
الوسط المتأخر (االرتكاز) ،ولكن
ت ـبــدو ف ــرص ان ـض ـمــامــه صـعـبــة،
خ ـص ــوص ــا ان ال ـف ــري ــق ي ـم ـلــك 3
محترفين ،بــاإلضــافــة إلــى عبيد
رافع (السعودي الجنسية) والذي
ت ــدرج فــي صـفــوف الـجـهــراء وتم
تـسـجـيـلــه ف ــي ك ـشــوفــات الـفــريــق
ك ـم ـح ـتــرف اسـ ـي ــوي م ـن ــذ ب ــداي ــة
الموسم الماضي.
مــن جانب آخــر ،سجلت إدارة
ال ـج ـه ــراء م ـس ــاء أم ــس مـحـتــرفــي
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدد :ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم
ال ـك ــام ـي ــرون ــي رونـ ــالـ ــد وص ــان ــع
االلعاب البرازيلي رينان داسيلفا

إبراهيم هزازي
في كشوفات الفريق لدى اتحاد
الـ ـ ـك ـ ــرة وب ـ ــات ـ ــا بـ ــذلـ ــك ج ــاه ــزي ــن
للمشاركة مع الفريق اعتبارا من
مــواجـهـتــه غ ــدا م ــع ال ـســاحــل في
منافسات المجموعة الثانية من
مسابقة كأس سمو ولي العهد.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء تـ ـع ــاق ــد مــع
الثنائي رونالد وداسيلفا خالل
االسبوع الماضي ليعوضا رحيل
االردني احمد هشام والبرازيلي
تــوريــس بـعــد تـســويــة عقديهما
لـ ـع ــدم ت ـقــدي ـم ـه ـمــا ال ـم ـس ـتــويــات
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــب م ــع

طـمــوحــات أب ـنــاء الـقـصــر األحـمــر
هذا الموسم.
الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ــد مـ ــديـ ــر ف ــري ــق
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء ص ـ ــال ـ ــح الـ ـجـ ـنـ ـف ــاوي
جاهزية فريقه لمواجهة الساحل
ً
غـ ــدا ب ـص ـفــوف مـكـتـمـلــة دون أي
ً
غيابات ،مشددا على أن الجهراء
يسعى بكل تأكيد إلى االنتصار
وك ـســب ن ـقــاط ال ـم ـب ــاراة ال ـثــاث،
لتعزيز موقفه في حصد إحدى
بطاقتي المجموعة للعبور إلى
الدور نصف النهائي.


«الصحافيين» تشيد بنتائج «خليجي »23
باركت لجنة اإلعالم الرياضي بجمعية الصحافيين الكويتية نجاح
بطولة "خليجي  ،"23التي اختتمت في الكويت الجمعة الماضي ،وتابعت
بكل اعـتــزاز اإلش ــادات الخليجية بوسائل اإلعــام من كبار المسؤولين
واألشقاء والجماهير المشاركين في الدورة الرياضية على نجاح البطولة
ُ
وحسن تنظيمها.
وقال مقرر اللجنة ،ناصر العنزي ،إن "استضافة الكويت للبطولة بعد
فترة قصيرة من اإلعداد تدل على تفوق الكوادر البشرية والفنية الكويتية
في مثل هذه البطوالت" ،مثمنا الدور الكبير لكل من ساهم في إنجاح
البطولة ،وعلى رأسهم سمو األمير الشيخ صباح األحمد ،الذي
أمر بتسخير كل اإلمكانات إلنجاح البطولة ،وتوفير كل
التسهيالت والخدمات للوفود المشاركة ،ما كان له بالغ
األثر في إنجاح البطولة.
وأشاد مقرر اللجنة بالدور الكبير لسمو رئيس
مجلس الوزراء على متابعته الدائمة ألمور الدورة
وللجنة العليا ،برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،ووزير التجارة
والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب ،ومدير الهيئة
العامة للرياضة ،ورئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم،
لما بذلوه من جهود رائعة شهد لها الجميع ،وظهرت من

خالل اإلجراءات المتبعة في تيسير متطلبات المنتخبات المشاركة ،وهو
ما انعكس على أدائهم وإشادتهم ُ
بحسن التنظيم.
َّ
وثمن العنزي مجهودات اللجنة اإلعالمية للبطولة ،برئاسة سطام
الـسـهـلــي ،الـتــي لــم تــدخــر جـهــدا فــي سبيل تــوفـيــر الـتـسـهـيــات للوفود
اإلعالمية التي غطت أحداث البطولة ،والتي زاد أفرادها على  3آالف إعالمي
وصحافي ،متوجها بالشكر للصحف المحلية ووكالة األنباء الكويتية،
على ما أظهروه من فنيات عالية في متابعة البطولة.
ولم يفت مقرر اللجنة أن يشيد بالدور الراقي لوزارة الداخلية في
حفظ األمن والنظام ،وتنظيم عمليات الدخول ،كما شكر إدارة
الـطـيــران الـمــدنــي ،لــدورهــم فــي ُحسن استقبال جماهير
الدورة ،وتيسير إجراءات دخولهم ،وكذلك وزارة الصحة،
لوجودها الدائم في المالعب ،تحسبا ألي طارئ.
وأث ـن ــى ال ـع ـنــزي عـلــى ال ـ ــدور الـمـمـيــز لـ ــوزارة
اإلعالم ،ممثال بالتلفزيون واإلذاعة ،وجهودهما
فــي نـقــل الـمـبــاريــات وتــوفـيــر مـســاحــة إعالمية
كبيرة لتغطية أنشطة البطولة ،مثمنا أيضا
دور الـفــرق التطوعية الشبابية ،وإدارة استاد
جــابــر ال ــدول ــي ،وجـهــودهــم ال ــواف ــرة والـفــاعـلــة في
إنجاح البطولة.

باختصار
مؤتمر صحافي لبطولة
األمير للرماية

تعقد اللجنة المنظمة
العليا لبطولة سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد
الدولية السنوية الكبرى
السابعة للرماية مؤتمرا
صحافيا الساعة 7:00
مساء اليوم بقاعة الشيخ
سعد العبدالله الكبرى
لالحتفاالت بمجمع ميادين
الشيخ صباح األحمد
األولمبي للرماية ،للحديث
عن تفاصل النسخة
السابعة من البطولة،
المقرر إقامتها من 19-12
الجاري.
وقال رئيس االتحادين
الكويتي والعربي للرماية،
دعيج العتيبي ،إن
منافسات بطولة سمو
األمير الدولية السابعة
الكبرى تبدأ في  13الجاري
لمدة أسبوع ،وسط مشاركة
كبيرة من الرماة والراميات
من مختلف دول العالم.
وشكر العتيبي سمو أمير
البالد ،على دعمه للرياضة
بصفة عامة ،والرماية
بصورة خاصة ،متمنيا
لضيوف الكويت التوفيق
في البطولة.
وشكر رئيس االتحادين
الكويتي والعربي للرماية
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون
الشباب خالد الروضان،
الذي سيمثل سمو األمير
في افتتاح البطولة.

ً
ً
 59جوادا وفرسا في سباق
فروسية نادي الصيد
برعاية النائب األول
لرئيس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد ،يشهد
مضمار سباق الخيل
بنادي الصيد والفروسية
في الثالثة من عصر اليوم
المهرجان العاشر لسباق
الخيل لهذا الموسم ،الذي
قيد فيه  59جوادا وفرسا
من مختلف الكالسات
والجروب يتنافسون على
كؤوس الشيخ ناصر
صباح األحمد ،والمغفور
له الشيخ خليفة العبدالله،
المخصص للمبتدئات،
وينوب عن الورثة الشيخ
دعيج الخليفة.

الشطي ثاني بطولة
اإلمارات للدراجات النارية
حقق المتسابق عبدالله
الشطي المركز الثاني،
ضمن الجولة الخامسة
لبطولة اإلمارات الكبرى
للدراجات النارية فئة "ام
اكس  ،"2التي اختتمت
منافساتها في أبوظبي
أمس األول.
وأعرب الشطي عن
سعادته البالغة ،لتحقيقه
هذا اإلنجاز ،في ظل
المشاركة الواسعة لنخبة
من أفضل المتسابقين في
العالم.
ووصف منافسات
البطولة بأنها "قوية
وبالغة الصعوبة" ،لما
تحتويه حلبة السباق من
منعطفات ومسارات وعرة
تتطلب مهارات احترافية
خاصة لتجاوزها بنجاح.
وأضاف أن هذه البطولة،
التي أقيمت على مدار
يومين ،تعد من بين أبرز
وأعرق البطوالت في
المنطقة.
وأثنى الشطي على دعم
المسؤولين في هيئة
الرياضة ،وتذليلهم جميع
العقبات التي تعترض
الرياضيين الكويتيين.
(كونا)

ةديرجلا
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رياضة

الكويت يستأنف تدريباته
«يد»
ً
استعدادا الستكمال الدوري
محمد عبدالعزيز

باشر فريق الكويت لكرة اليد
تدريباته ،أمس األول ،بعد ًفترة
راحة عشرة أيام ،استعدادا
الستئناف منافسات الدوري
العام للعبة في  29الجاري.

اسـتــأنــف الـفــريــق األول لكرة
ال ـيــد ب ـن ــادي ال ـكــويــت تــدريـبــاتــه
ً
أمس األول ،استعدادا الستكمال
باقي جوالت الدوري العام للعبة
التي ستبدأ في  29يناير الجاري.
وك ـ ــان ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي لـفــريــق
الكويت بقيادة المدرب الجزائري
سـعـيــد ح ـج ــازي مـنــح الــاعـبـيــن
راحــة مــدة عشرة أيــام من تاريخ
 25ديسمبر الماضي بعد توقف
منافسات ال ــدوري العام بنهاية
ً
الجولة العاشرة ،نظرا الستضافة
البالد لكأس الخليج العربي لكرة
الـقــدم (خليجي  ،)23وعــاد أمس
األول لمواصلة تدريبات المحلية.

غياب  4العبين
وسـتـشـهــد ال ـف ـتــرة الـتــدريـبـيــة
ال ـم ـق ـب ـلــة غـ ـي ــاب أربـ ـع ــة الع ـب ـيــن
عـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ،ثـ ــاثـ ــة مـنـهــم
الرتباطاتهم الدراسية في مصر،
وه ــم م ـشــاري ص ـيــوان ومـشــاري

ط ـ ــه وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز الـ ـ ــدوسـ ـ ــري،
فــي حـيــن يستمر غ ـيــاب الــاعــب
عبدالله الغربللي الذي لم يلتحق
ب ـت ــدري ـب ــات ال ـف ــري ــق م ـن ــذ ب ــداي ــة
الموسم لظروف خاصة.
وسيركز الجهاز الفني للفريق
بقيادة الجزائري حجازي خالل
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ع ـل ــى إن ـع ــاش
المخزون البدني والفني لالعبين
بعد فـتــرة الــراحــة السلبية التي
ً
حصلوا عليه مؤخرا ،واالستعداد
ب ـش ـك ــل ج ـي ــد الس ـت ـك ـم ــال بــاقــي
م ـب ــاري ــات الـ ـ ــدوري الـ ــذي يطمح
فيها األبيض إلــى حجز المقعد
األول ب ـ ـيـ ــن ا لـ ـخـ ـمـ ـس ــة ا لـ ـكـ ـب ــار
والحصول على نقاط األفضلية
الثالث لمتصدر الدوري العام.
يذكر أن الكويت يحتل المركز
الـثــالــث فــي الـ ــدوري بــرصـيــد 18
نـقـطــة م ــن  9م ـب ــاري ــات ،ويتبقى
له  5مباريات مع أندية العربي،
وال ـ ـقـ ــريـ ــن ،وبـ ـ ــرقـ ـ ــان ،وك ــاظـ ـم ــة،
والسالمية.

جانب من تدريب سابق لنادي الكويت

«يد» القرين يضم الحوطي ونايف
نجح الفريق األول لكرة اليد بنادي
ال ـق ــري ــن ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى خــدمــات
العب الساحل فيصل الحوطي ،والعب
ال ـن ـص ــر ي ــوس ــف ن ــاي ــف ع ـل ــى سـبـيــل
اإلعـ ــارة ،حـتــى نـهــايــة الـمــوســم ،خــال
فترة االنتقاالت الشتوية ،التي بدأت
أمس األول ،وتستمر حتى  25الجاري.
وكــانــت ع ــدة أنــديــة محلية تسعى
للتعاقد مع الالعب الحوطي لما له من
بصمات واضحة مع فريقه الساحل،

فيصل الحوطي

الجزيرة يلتقي الوحدة في ختام
الدور األول بالدوري اإلماراتي
ي ـش ـهــد اسـ ـت ــاد م ـح ـمــد بن
زايــد الـيــوم مـبــاراة مهمة جدا
فــي أبــوظـبــي تـجـمــع الـجــزيــرة
مع الوحدة في الجولة الحادية
عشرة في ختام الدور األول من
الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
وجرى تأجيل هذه المباراة
الى هذا الموعد نظرا النشغال
الجزيرة بالمشاركة في بطولة
كأس العالم لألندية التي حل
فيه الفريق بالمركز الرابع.
وت ــأت ــي ق ــوة مـ ـب ــاراة ال ـيــوم
في ظل رغبة حامل اللقب في
استعادة هيبته ،حيث يحتل
حاليا المركز الخامس برصيد
 16نقطة مــن عـشــر مـبــاريــات،
في حين يحتل الوحدة المركز
الـ ـث ــال ــث ب ــرصـ ـي ــد  20ن ـق ـطــة،
وفوزه اليوم سيجعله يقلص
الـ ـف ــارق م ــع م ـت ـص ــدري الـقـمــة
الوصل والعين إلى نقطتين.
وان ـ ـت ـ ـظ ـ ــم ف ـ ـ ــي ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات
الجزيرة علي مبخوت وأحمد
العطاس بعد العودة من كأس
الخليج.
وأعرب الهولندي تين كات
مدرب الجزيرة عن دهشته من

ّ
الذي فضل أن يمنحه فرصة لالنتقال
فيما تبقي مــن الموسم الحالي بعد
خـ ـ ــروج الـ ـف ــري ــق م ــن ح ـس ـبــة ال ـتــأهــل
ل ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،وتـكــريـمــا ل ــه على
مجهوده الكبير مع الفريق في الفترة
الماضية.
من جانب آخر ،يغادر فريق القرين
ً
غدا الثالثاء إلى القاهرة إلقامة معسكر
تدريب خالل الفترة من  9إلى  22يناير
ً
الجاري استعدادا لخوض ما تبقى من

الصليبيخات يصطدم بالجهراء في «أولى» الطائرة

منافسات الموسم الحالي .وسيترأس
ال ـ ــوف ـ ــد مـ ــديـ ــر الـ ـلـ ـعـ ـب ــة عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم
الـشـحــومــي ،ويـضــم الـجـهــازيــن الفني
واإلداري ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب الــوط ـنــي
عباس طه ،إضافة إلى  18العبا.
وس ـي ـخ ــوض ال ـف ــري ــق خـ ــال ف ـتــرة
المعسكر أربع مباريات تجريبية مع
ً
فــرق مصرية من الصف األول ،طمعا
في االحتكاك وتعويض فترة التوقف
الحالية للدوري المحلي.

يتجدد الصراع على صدارة دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة
عندما يستضيف الصليبيخات في السادسة والنصف مساء اليوم
غريمه الجهراء على صالته ضمن الجولة السادسة بالمسابقة.
ً
مساء
ويسبق هــذا اللقاء مـبــاراتــان ،حيث يلتقي فــي الخامسة
الشباب مع برقان على صالة األول ،ويلعب في السادسة مساء
الفحيحيل مع الساحل على صالة األخير .ويتطلع الصليبيخات،
ً
الثاني بــ 9نقاط ،لمواصلة صحوته ،وتحقيق الفوز ،طمعا في
إيقاف سلسلة انتصارات الجهراء ،المتصدر بـ  10نقاط ،والساعي
كذلك البتعاد بالقمة ،وتحقيق الفوز السادسة على التوالي ،في
مباراة من المرجح أن تكون في غاية الندية واإلثارة.

وفي المباراة الثانية ،ستكون الفرصة متاحة أمام الشباب،
الثالث بـ 8نقاط ،لتعويض خسارته األخيرة أمام الصليبيخات،
وتحقيق فــوز في متناول يــده على حساب برقان ،األخير بـ5
ً
نقاط ،نظرا للفارق الفني بين مستوى الفريقين.
وفي المباراة الثالثة ،يأمل الساحل ،الرابع بـ 7نقاط ،تحقيق
ً
الفوز ،والمنتشي بفوزه على برقان في الجولة الماضية ،طمعا
في تعديل موقعه بين فــرق البطولة على حساب الفحيحيل،
صاحب المركز الخامس قبل األخير بـ 6نقاط ،والساعي كذلك
لتعويض خسارته أمــام الجهراء ،واالرتـقــاء لمركز أفضل في
الدوري.

لجنة لبحث تداعيات فشل اإلمارات في «خليجي »23
م ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن ت ـع ـقــد لـجـنــة
المنتخبات باالتحاد االماراتي
لكرة الـقــدم اجتماعا مهما،
خالل األيام القليلة المقبلة،
ل ـم ـنــاق ـشــة ت ــداعـ ـي ــات فـشــل
المنتخب الوطني في الفوز
ب ـل ـقــب خ ـل ـي ـجــي  23فــي
الكويت ،بعد الهزيمة
أم ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـم ـ ــان ف ــي
النهائي.
وس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدم
ع ـب ــدال ـل ــه صــالــح
م ـشــرف المنتخب
اإلمــاراتــي ،ومعه المدرب
اإليطالي ألبرتو زاكيروني ،التقرير
النهائي لهذه البطولة ،التي شهدت
أحــداثــا ساخنة في اليوم قبل األخير
مـ ــن ال ـب ـط ــول ــة مـ ــن ج ــان ــب ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلماراتي.
وق ـ ـبـ ــل أن تـ ـش ــد بـ ـعـ ـث ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلم ــارات ــي رحــال ـهــا مــن ال ـكــويــت إلــى
دبي أطلق رئيس االتحاد اإلماراتي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروان بـ ـ ـ ــن غ ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــة ع ـ ــدة
تصريحات نارية،
وقال« :زمن

ً
أجندة مباريات الدوري ،مؤكدا
ً
أن ما يحدث حاليا مع الجزيرة
من ضغط المباريات ال يحدث
في دوريات أوروبا ،السيما أن
الفريق خــاض تسع مباريات
فــي أقــل مــن شهر ،إضــافــة إلى
أن هناك بعض الالعبين الذين
خ ــاض ــوا ع ـشــر م ـب ــاري ــات في
شهر مثل علي مبخوت.
وفــي المقابل ،فــإن العقوبة
االنضباطية التي وقعت على
إس ـم ــاع ـي ــل م ـط ــر ق ــائ ــد فــريــق
الـ ــوحـ ــدة ب ــإي ـق ــاف ــه م ـبــارات ـيــن
إض ــاف ـي ـت ـي ــن ب ـج ــان ــب ع ـقــوبــة
ال ـط ــرد ،ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا في
مـ ـ ـب ـ ــاراة ف ــريـ ـق ــه أمـ ـ ـ ــام ال ـع ـيــن
ف ــي ذهـ ــاب رب ــع ن ـهــائــي كــأس
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،رف ـعــت عــدد
الغيابات في صفوف الوحدة
إلـ ــى  4الع ـب ـي ــن ،ح ـيــث يغيب
ً
أيـ ـض ــا ال ـم ـغــربــي م ـ ــراد بــاتـنــا
وس ـل ـطــان ال ـغ ــاف ــري لــإيـقــاف
باإلنذار الثالث ،بجانب حمدان
الكمالي ،الذي يخضع للتأهيل
من اإلصابة.
( د ب أ)

عموري

ّ
المجاملة قــد ول ــى ،ولــن ينفع نجومنا الكبار،
ً
ألن الشارع الرياضي أصبح أكثر خبرة وفهما
للواقع الرياضي ،وأن الالعب المخطئ سينال
عقابه الفوري ،في حال ثبوت الخطأ».
وجـ ــاء ه ــذا ال ـت ـصــريــح وت ـصــري ـحــات أخ ــرى
بعد تداول معلومات بأن هناك عددا من العبي
المنتخب اإلم ــارات ــي قــد سـهــروا ليلة الـمـبــاراة
النهائية ،وهو ما جعل تركيزهم يتناقص في
المباراة النهائية الجمعة الماضية ،التي انتهت
بفوز عمان  4-5بــركــات الترجيح بعد انتهاء
الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي،
وقــد أعـلــن م ــروان بــن غليطة عــن تشكيل لجنة
تحقيق فورية لبحث الموقف من كل الجوانب.
وتابع بن غليطة قائال« :المنتخب لم يظهر
بالمستوى الـمــأمــول لــه فــي معظم المباريات،
بسبب تراجع مستوى بعض الالعبين الكبار،
وما حدث في البطولة لن يمر مرور الكرام».
وواص ــل رئـيــس االت ـحــاد اإلم ــارات ــي انـ ُتـقــاده
ألداء منتخب بالده ،قائال في تصريحات نشرت
أمس األحد بوسائل االعالم اإلماراتية المختلفة:
«نفتقد في صفوف المنتخب القائد الحقيقي،
الــذي يستطيع قيادة الالعبين داخــل الملعب،
وف ــي كــل المنتخبات يــوجــد الع ــب يـقــوم بهذه
المهمة ،وحتى منافسنا العماني كــان يمتلك
ً
قــائــدا بالملعب يــوجــه الــاعـبـيــن ولــديــه خبرة
كـبـيــرة ،وه ــذا األم ــر مشكلة واض ـحــة والب ــد أن
ً
ندرسه مـجــددا ،وعلى العبينا أن يدركوا أنهم
ال يلعبون ألنفسهم فقط ،وإنما يلعبون باسم
المنتخب ،وعليهم واجــب أن يقدموا أفضل ما
لديهم في التدريبات والمباريات».

وم ــا قــدمــه الـمـنـتـخــب اإلم ــارات ــي بـشـكــل عــام
ف ــي بـطــولــة الـخـلـيــج ف ــي نـسـخـتـهــا  23ل ــم يكن
م ـق ـن ـعــا ل ـل ـش ــارع الـ ـك ــروي االم ـ ــارات ـ ــي ،ف ــي ظــل
العقم التهديفي الــذي الزم الفريق ،فالمنتخب
وصل للنهائي بتسجيل هدف واحد فقط جاء
مــن ضــربــة ج ــزاء فــي أول م ـبــاراة بالبطولة في
شباك المنتخب العماني ،وصحيح أن شباك
االمـ ــارات لــم تهتز فعليا فــي الوقتين األصلي
او اإلضافي طوال مباريات البطولة ،لكن األداء
الهجومي والمستوى الفني للفريق الذي يستعد
الستضافة نهائيات كأس أمم آسيا العام المقبل
 ،2019أثار مخاوف الشارع الكروي االماراتي.
من جانبه أبــدى اإليطالي ألبرتو زاكيروني
م ــدرب مـنـتـخــب االمـ ـ ــارات تـمـسـكــه بــالـمـشــاركــة
ف ــي الـبـطــولــة الــدول ـيــة ال ــودي ــة ب ـتــايــانــد ،الـتــي
تقام أواخــر مــارس الـقــادم في بانكوك ،لوجود
منتخبات قوية ستشارك بها واعتبارها محطة
مهمة للغاية في سبيل تجهيز االمــارات طوال
الفترة القادمة للنهائيات االسيوية التي ستقام
على أراضيها.
واعتذر زاكيروني عن عدم تحقيق المنتخب
ً
االم ــارات ــي لـلـقــب خـلـيـجــي  ،23ق ــائ ــا »:تمنيت
ً
العودة من الكويت باللقب ،وكنا قريبين جدا،
لكن عدم التوفيق غاب عن الفريق ،إضافة إلى
معاناة معظم الالعبين من اإلجهاد جراء خوض
مباراة قوية أمام العراق قبل  48ساعة من لقاء
منتخب عمان».
( د ب أ)

الشباب السعودي
يعيد هيكلة إدارة
كرة القدم
أق ــر مـجـلــس إدارة ن ــادي
الشباب الـسـعــودي برئاسة
أحمد العقيل ،إعــادة هيكلة
إدارة ك ــرة ال ـق ــدم بــال ـنــادي؛
باستحداث منصب المدير
ال ــري ــاض ــي ال ـت ـن ـف ـيــذي لـكــرة
ً
القدم بدال من المشرف العام
عـلــى ك ــرة ال ـق ــدم ،وذلـ ــك بما
يـتــوافــق مــع لــوائــح االتـحــاد
اآلسيوي ،وهو ما يعمل به
في معظم األندية المحترفة.
وت ـ ـ ــول ـ ـ ــي خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ــزي ـ ــد،
م ـن ـصــب ال ـم ــدي ــر الــريــاضــي
التنفيذي لكرة الـقــدم ،الــذي
ب ــدوره ق ــرر تعيين عـلــي بن
ً
م ـح ـم ــد الـ ـشـ ـعـ ـي ــان مـ ــديـ ــرا
ل ـل ـفــريــق األول ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
وي ـ ـع ـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـيـ ــان خـ ـب ــرة
إداريــة كبيرة في مجال كرة
القدم .يأتي ذلك مع استمرار
باقي أعضاء الجهاز اإلداري
ال ـســابــق ،حـيــث بـقــي محمد
ً
ال ـش ـم ــران ــي إداريـ ـ ـ ــا لـلـفــريــق
األول ،وم ــاج ــد ال ـم ــرزوق ــي
ً
م ــدي ــرا ل ــاح ـت ــراف ،ومحمد
ً
ً
شطا منسقا عاما لكرة القدم.
(د ب أ)

الجماهير المصرية تترقب لقاء القمة بين األهلي والزمالك اليوم
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ت ـت ـجــه أنـ ـظ ــار جـمــاهـيــر
الـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـمـ ـص ــري ــة ب ـش ـكــل
خـ ـ ــاص والـ ـع ــربـ ـي ــة بـشـكــل
عــام فــي الـثــامـنــة مـســاء الـيــوم
االثنين بتوقيت الكويت ،صوب
استاد القاهرة الدولي ٌلمتابعة
م ـب ــاراة الـقـمــة رق ــم  115والـتــي
تجمع الزمالك بضيفه األهلي
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـســاب ـعــة ع ـشــرة
لمسابقة الدوري الممتاز.
ي ـ ــدخ ـ ــل الـ ـ ــزمـ ـ ــالـ ـ ــك هـ ــذه
ال ـم ــواج ـه ــة ب ـج ـهــاز فـنــي
ج ـ ــدي ـ ــد ب ـ ـعـ ــدمـ ــا قـ ــام
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
برئاسة مرتضى
م ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــور
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن
إي ـهــاب جــال
مـ ـ ــدرب إن ـبــي
ً
السابق ،مديرا

ً
ً
ف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال م ــن
المونتينيغري نيبوشا ،ويأمل
جالل أن يقود الفريق األبيض
صاحب المركز الرابع برصيد
 28نقطة إلى الفوز على األهلي
لمنح الالعبين دفعة معنوية
كبيرة فيما هو قادم.
وع ـق ــد إي ـه ــاب جـ ــال جلسة
مهمة ف ــور تــو لـيــه المسؤولية
مع العبي الفريق وفي حضور
رئـ ـي ــس الـ ـ ـن ـ ــادي ،ط ــال ــب فـيـهــا
بأهمية عدم االلتفات للماضي
والتركيز بشدة في لقاء الليلة
ً
على أمل الفوز ،مؤكدا أنه يثق
ً
جيدا بقدراتهم الفنية والبدنية
ويراهن على تألقهم وتصحيح
مسار الفريق األبيض مستقبال.
ويـنـتـظــر أن يـلـعــب الــزمــالــك
ب ـت ـش ـك ـي ــل م ـ ـكـ ــون م ـ ـ ــن ،أح ـم ــد
الشناوي في حراسة المرمى،
بينما في الدفاع :أحمد فتوح،
ومحمود عالء ،ومحمد مجدي،

ً
كفة األحمر األرجح تاريخيا

حسام البدري

ت ــرج ــح ال ـم ــواج ـه ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة بـيــن
الفريقين كفة األهلي على الزمالك ،حيث
جمعت بينهما  230قـمــة س ــواء ودي ــة أو
رسـمـيــة مــن قـبــل ،انـتـصــر األح ـمــر فــي ،98
وفاز األبيض بـ ،56وتعادال في  76مناسبة،

وحـ ـ ـ ــازم إمـ ـ ـ ــام ،وف ـ ــي ال ــوس ــط:
مـحـمــود عـبــدالـعــاطــي دون ـجــا،
وأحمد داوودا ،وأحمد مجدي،
و فــي الهجوم :عبدالله جمعة،
وأحمد مدبولي ،وكاسونغو.
فــي المقابل ،يتطلع األهلي
صا ح ـ ــب الوصا ف ـ ــة برصيـ ـ ــد
 36ن ـق ـطــة إلـ ــى تـحـقـيــق ال ـفــوز
ل ـ ـ ـضـ ـ ــرب أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن عـ ـصـ ـف ــور
بـ ـحـ ـج ــر واح ـ ـ ـ ـ ــد ،ف ــاالنـ ـتـ ـص ــار
ف ــي لـ ـق ــاء ال ـل ـي ـل ــة أمـ ـ ــام «أبـ ـن ــاء
مـيــت عـقـبــة» سـيــرســخ الـ ُـعـقــدة
أ كـثــر ،كما أ نــه سيضع الفريق
األحـ ـ ـم ـ ــر ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة تــرت ـيــب
ج ـ ـ ــدول ال ـم ـس ــاب ـق ــة ألول م ــرة
هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ومـ ــازالـ ــت لــديــه
مباراة مؤجلة أمام «المقاولون
العرب» ،باإلضافة إلى أن الفوز
ً
ً
ً
سيكون دافعا معنويا ونفسيا
كبيرا لالعبين والجهاز الفني
بـ ـقـ ـي ــادة حـ ـس ــام الـ ـ ـب ـ ــدري قـبــل
الـسـفــر إل ــى اإلم ـ ــارات وخــوض

ً
ول ــم يـخـتـلــف ال ـح ــال ك ـث ـيــرا ف ــي ال ـل ـقــاءات
الــرسـمـيــة ،حـيــث بـلــغ عــددهــا  ،209حسم
الـشـيــاطـيــن الـحـمــر  87مـنـهــا لصالحهم،
وربـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس األبـ ـ ـي ـ ــض  ،49ورضـ ـي ــا
بالتعادل  73مرة.

م ـب ــاراة الـســوبــر الـمـحـلــي أمــام
المصري البورسعيدي يوم 12
يناير الجاري.
األ هـلــى يعلم جيدا أن الفوز
اليوم على الزمالك ُيمثل بطولة
خ ــاص ــة ل ــه ول ـج ـم ــاه ـي ــره ،كـمــا
يتطلع حـســام ا ل ـبــدري لتأكيد
تفوق األحمر على الخصم في
بطولة الــدوري فأحفاد التتش
ال ي ـخ ـس ــرون م ــن األبـ ـي ــض فــي
البطولة المحلية منذ سنوات
ط ــوي ـل ــة ،ف ـي ـمــا ُي ـح ـق ــق األه ـل ــي
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة ع ـل ــى
ال ـم ـن ــاف ــس كـ ــان آخ ــره ــا ال ـف ــوز
بـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة نـ ـظـ ـيـ ـف ــة فـ ـ ــي خـ ـت ــام
مـ ـب ــاري ــات الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي
بأقدام وليد سليمان وجونيور
أجايي على ملعب برج العرب.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدري خـ ـ ــال
ال ـتــدري ـبــات ال ـمــاض ـيــة التغلب
على أزمة اإلجهاد التي ضربت
الع ـب ـيــه م ــؤخ ــرا وع ــان ــى مـنـهــا

وف ــي الـ ــدوري الـمـصــري الـمـمـتــاز فقط،
أقيمت  114قمة ،حقق الـمــارد األحمر 42
فوزا من خاللها ،مقابل  25انتصارا حققها
النادي األبيض ،فيما اقتسما نقاط المباراة
 47مرة.

أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن العـ ـ ـ ـ ــب ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا
ال ـث ــاث ــي س ـع ــد س ـم ـيــر وك ــري ــم
ن ـيــدف ـيــد وم ــؤم ــن زكـ ــريـ ــا ،كـمــا
حـ ـ ـ ــاول ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـفـ ـن ــي ع ــاج
ب ـ ـعـ ــض األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة
وأزمـ ـ ــة عـ ــدم إنـ ـه ــاء ال ـه ـج ـمــات
بالصورة األمثل ،وعقد جلسة
مــع الـمـغــربــي ولـيــد أزارو وفــي
حضور كل من عبدالله السعيد
ومؤمن زكريا وأجــاي طالبهم
فـيـهــا بــأهـمـيــة ع ــدم االح ـت ـفــاظ
ال ـ ــزائ ـ ــد ب ــالـ ـك ــرة أم ـ ـ ــام م ــرم ــى
الخصم مع التركيز أكثر في
إنـ ـه ــاء ال ـه ـج ـمــة وال ـ ُـب ـع ــد عــن
العشوائية.
يغيب عن األهلي في لقاء
اليوم كل من شريف إكرامي
ألسباب فنية ،بجانب محمد
نجيب لإلصابة ،وعماد متعب
وأحـمــد الشيخ الـلــذيــن انتقال
ب ـص ــورة رس ـم ـيــة إل ــى الـ ــدوري
السعودي.
وي ـن ـت ـظــر أن ي ـل ـعــب األه ـل ــي
الـ ـمـ ـب ــاراة بـتـشـكـيــل م ـك ــون مــن
م ـح ـمــد ال ـش ـن ــاوي ف ــي حــراســة
المرمى ،بينما في خط الدفاع
عـ ـل ــي مـ ـعـ ـل ــول ورام ـ ـ ـ ــي رب ـي ـعــة
وأي ـمــن أش ــرف وأح ـمــد فتحي،
وفي خط الوسط حسام عاشور
وع ـ ـمـ ــرو ال ـس ــول ـي ــة وع ـب ــدال ـل ــه
السعيد وجونيور أجاي ،وفي
الهجوم مؤمن زكريا أو «وليد
سليمان» ووليد أزارو.

إيهاب جالل
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برشلونة يجتاز ليفانتي بثالثية ...وميسي يعادل مولر
ةديرجلا
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في المرحلة الثامنة عشرة
لبطولة الدوري اإلسباني ،عادل
ليونيل ميسي الرقم المسجل
باسم ًغيرد مولر كأكثر من سجل
ناد واحد ،خالل
أهدافا بقميص ٍ
فوز فريقه برشلونة  -3صفر
على ليفانتي.

واصل الساحر األرجنتيني،
ليونيل ميسي ،كتابة التاريخ
في عالم الساحرة المستديرة،
بـعــدمــا ع ــادل الــرقــم الـقـيــاســي
المسجل باسم النجم األلماني
السابق غيرد مولر كأكثر من
س ـج ــل أهـ ــدافـ ــا ب ـق ـم ـيــص ن ــاد
وا حــد فــي ا لــدور يــات الخمسة
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،وذلـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال فـ ــوز
ف ــر يـ ـق ــه ب ــر شـ ـل ــو ن ــة  - 3ص ـفــر
على ضيفه ليفانتي أمس في
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــام ـنــة ع ـش ــرة مــن
بطولة الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،التي شهدت أيضا فوز
ل ـي ـغــانـيــس ع ـلــى ض ـي ـفــه ري ــال
سوسييداد  -1صفر.
بـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــة ،عـ ـ ــزز
بـ ـ ــرش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي خـ ـ ــاض
مباراته األو لــى في المسابقة
خالل العام الجديد ،صدارته
للبطولة ،بعدما رفع رصيده
إ لـ ــى  48ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـع ـيــد ف ــارق
ا ل ـن ـقــاط ا ل ـت ـســع ا ل ــذي يفصله
ع ــن أقـ ــرب مــاح ـق ـيــه أتـلـتـيـكــو
مدريد.
فــي ا لـمـقــا بــل ،تجمد رصيد
ليفانتي ،الذي تكبد خسارته
ال ـســادســة فــي الـمـســابـقــة هــذا
ا ل ـم ــو س ــم ،ع ـنــد  18ن ـق ـطــة فــي
المركز السادس عشر.
وافتتح ميسي ،الذي احتفل
ب ـخــوضــه الـ ـمـ ـب ــاراة رقـ ــم 400
م ــع ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي ال ـب ـطــولــة،
التسجيل للفريق الكتالوني
في الدقيقة  ،12ليحكم قبضته
ع ـلــى ص ـ ــدارة تــرت ـيــب هــدافــي
المسابقة برصيد  16هدفا.
ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم
األوروغواياني لويس سواريز
ا لـهــدف الثاني لبرشلونة في
ا لــد ق ـي ـقــة  ،38ل ـيــر فــع ر ص ـيــده
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الـتـهــديـفــي فــي الـمـســابـقــة هــذا
الموسم إلى  11هدفا ،تقاسم
بها وصافة ترتيب الهدافين
مـ ــع ايـ ــاغـ ــو أس ـ ـبـ ــاس م ـهــاجــم
سيلتا فيغو.
وفـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة ال ـث ــال ـث ــة مــن
الـ ــوقـ ــت ال ـم ـح ـت ـس ــب ب ـ ــدال مــن
ال ـ ـضـ ــائـ ــع ل ـ ـل ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي،
أض ــاف ال ـبــرازي ـلــي بــاولـيـنـيــو
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــال ــث مـ ــن م ـتــاب ـعــة
لتمريرة سحرية مــن ميسي،
ال ـ ـ ـ ــذي ص ـ ـنـ ــع ه ـ ــدف ـ ــه الـ ـث ــام ــن
مــع ال ـفــريــق فــي الـبـطــولــة هــذا
الموسم.
من جانبه ،تقدم ليغانيس
إلى المركز الثامن في ترتيب
البطولة بفوزه  -1صفر على
ض ـي ـفــه ريـ ـ ــال س ــوسـ ـي ــداد فــي
وقت سابق أمس.
و يــد يــن ليغانيس بالفضل
فــي ه ــذا ال ـفــوز لــاعــب وسـطــه
البرازيلي غابريل آبيلت الذي
سجل هــدف المباراة الوحيد
ف ــي ا لــد ق ـي ـقــة  ،75ل ـيــر فــع هــذا
الفوز رصيد ليغانيس إلى 24
نقطة في المركز الثامن بفارق
نقطة واحدة أمام سوسييداد
صاحب المركز الحادي عشر.

ريال بيتيس وإشبيلية
وح ـقــق ري ــال بـيـتـيــس ف ــوزا
كبيرا على جاره إشبيلية 3-5
ف ــي دي ــرب ــي انــدل ـســي ســاخــن،
أ مـ ـ ـ ــام  40ا لـ ـ ــف مـ ـتـ ـف ــرج ع ـلــى
ملعب "سانشيس بيسخوان"
أمس األول.
وهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى فــي
ت ــاري ــخ بـيـتـيــس ال ـت ــي يـسـجــل
فيها خمسة أهداف في مرمى
غريمه في الدوري.

فرحة سواريز بتسجيله الهدف الثاني لبرشلونة
س ـج ــل ل ـل ـفــائــز ف ــاب ـي ــان ()1
والـمـغــربــي زهـيــر فـضــال ()21
وا لــد نـمــار كــي ر يــزا دورميسي
( )63و س ـيــر خ ـيــو ل ـي ــون ()65
و ك ــر يـ ـسـ ـتـ ـي ــان ت ـي ـل ـل ــو (،)90
وللخاسر الفرنسي وسام بن

يدر ( )13والدنماركي سيمون
كاير ( )40والفرنسي كليمان
لينغليه (.)67
وه ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ال ـث ــال ـث ــة
الشبيلية فــي ار بــع مباريات،
فـ ــأص ـ ـبـ ــح مـ ـ ــركـ ـ ــزه الـ ـخ ــام ــس

مـ ـ ـه ـ ــددا م ـ ــن فـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــال ال ـ ــذي
يـتـخـلــف عـنــه ب ـفــارق نقطتين
قـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــه
ديبورتيفو ال كــورو نـيــا ،فيما
ح ـ ـقـ ــق ري ـ ـ ـ ــال بـ ـيـ ـتـ ـي ــس فـ ـ ــوزه
الثاني في ثالث مباريات.

مونتيال حزين من أجل الالعبين والجماهير
أقر اإليطالي فينتشينزو مونتيال ،المدير الفني إلشبيلية،
عقب الخسارة القاسية بنتيجة ( )5-3أمام الجار ريال بيتيس
في "ديربي األندلس" أمس االول ضمن الجولة الـ 18لليغا،
أنهم يشعرون بـ"الحزن من أجل الالعبين والجماهير" ،معتبرا
أن "النتيجة غير عادلة" وفقا ألحداث المباراة.
ووصــف مونتيال ،الــذي خــاض أول مباراة له في الليغا
مــع الـفــريــق وأيـضــا أم ــام جماهير ملعب "رام ــون سانشيز
بيثخوان" ،خالل المؤتمر الصحافي ،الديربي بـ"الحماسي
والعامر بــاألهــداف" ،وقــال إنه على الرغم من أن فريقه كان
"ي ـعــود" فــي النتيجة فــي كــل م ــرة ،فــإن "الــواقــع" يـقــول إنهم
استقبلوا "هدفا بعد  20ثانية".
وأضاف "في الشوط األول أعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل
أكثر من هدف ،وفي المقابل أهدينا اثنين للمنافس ،بينما

تورال :قدمنا مباراة متكاملة
قـ ـ ــال م ــارس ـي ـل ـي ـن ــو غ ــارس ـي ــا
تــورال ،المدير الفني لفالنسيا،
إن فريقه قدم أمام جيرونا أمس
األول إح ـ ــدى أك ـث ــر ال ـم ـبــاريــات
تكامال منذ بداية الموسم ،على
ً
الرغم من صعوبة الفوز ،مضيفا
أن ــه يـجــب االس ـت ـم ــرار عـلــى هــذا
النسق.
وقـ ـل ــب ال ـف ــري ــق ت ــأخ ــره أم ــام
ض ـي ـفــه ال ـك ـتــالــونــي ب ـه ــدف إلــى
فوز بشق األنفس بهدفين لواحد
خالل اللقاء الذي احتضنه ملعب
"المستايا" ضمن الجولة ال ــ18
لليغا.
وق ـ ـ ـ ــال م ــارسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـن ــو ،خ ــال
المؤتمر الصحافي بعد المباراة:
"الـ ـي ــوم الـ ـك ــرة ل ــم ت ــدخ ــل مــرمــى
المنافس في مناسبات عديدة،
صنعنا فــر صــا كـثـيــرة وحققنا
فوزا مستحقا وصعبا".

كـمــا أق ــر ب ــأن ال ـم ـب ــاراة كــانــت
م ــن أك ـث ــر ال ـل ـق ــاء ات ال ـت ــي شكل
فيها الخصم تهديدا على مرمى
فريقه ،رغم أن معظم المحاوالت
ً
كانت من كــرات ثابتة ،موضحا
أن ــه "يـجــب أن نـكــون أكـثــر حــذرا
دا خ ــل مناطقنا ،وأن نمنع هذا
ال ـك ــم م ــن ال ـت ـهــديــد ال ـ ــذي حــدث
بتلك المباراة ،السيما من الكرات
الثابتة".
وعـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ـ ــى درب
االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات بـ ـع ــد هــزي ـم ـت ـيــن
متتاليتين أمام إيبار وفياريال،
أك ــد أن فــريـقــه افـتـقــد الـفــاعـلـيــة،
ً
ولكن ليس لكرة القدم ،معتبرا أن
فريقه لم يكن يستحق الخسارة
أمـ ــام ه ــذي ــن ال ـفــري ـق ـيــن ،أم ــا في
م ـب ــاراة ج ـيــرونــا "ف ـكــانــت هناك
ث ـق ــة ف ــي أسـ ـل ــوب ل ـع ــب ال ـفــريــق
والجماهير ساعدتنا كثيرا".

تورال

غد
«البلوغرانا» يعتزم تقديم مينا بعد ٍ
ذكرت تقارير إخبارية أن برشلونة يعتزم تقديم
ال ـمــدافــع الـكــولــومـبــي يـيــري مـيـنــا بـعــد غ ـ ٍـد ،حيث
توصل مع ناديه بالميراس البرازيلي إلى اتفاق
لشرائه مقابل  12مليون يورو.
وأ فـ ـ ـ ـ ــادت إذا ع ـ ـ ـ ــة " "RAC1اإل س ـ ـبـ ــا ن ـ ـيـ ــة ب ــأن
برشلونة بعدما أعلن ضــم البرازيلي كوتينيو
من ليفربول ،ويعتزم تقديمه اليوم ،فإنه ينوي
خالل األ يــام المقبلة اإل عــان عن ضم ييري مينا
لـيـقــدمــه رس ـم ـيــا األربـ ـع ــاء ق ـبــل ي ــوم م ــن م ـبــاراة
ا لـفــر يــق أ م ــام سيلتا فيغو فــي إ ي ــاب دور ا ل ــ16
بكأس ملك إسبانيا.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" ،من
المنتظر أن يصل مينا إلى برشلونة اليوم.

لم يكن األداء بنفس الشكل في الشوط الثاني".
وتابع "النتيجة غير عادلة إلــى حد ما بالنظر ألحــداث
المباراة ،نشعر جميعا بالحزن من أجل الالعبين والجماهير،
وحقيقة األمر أن الخسارة كانت غير متوقعة".
إال أن م ــدرب م ـيــان اإلي ـطــالــي ســابـقــا ي ــرى "الـكـثـيــر من
الجوانب اإليجابية مثل االستحواذ على الكرة" ،ولكنه شدد
على ضرورة "العمل أكثر" ،وبشكل خاص" ،لتحسين التوازن
داخل الفريق وليس فقط في الدفاع".
وحول إمكانية تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة
خالل الميركاتو الحالي ،أشار مونتيال إلى أنه "موجود هنا
منذ أسبوع فقط" ،وأنه سيتحدث عن هذا األمر "مع الرئيس
ومع المدير الرياضي ،ولكن في الوقت الحالي" ليس متأكدا
من هذا األمر.

فياريال يضم
مارتينيز من
جيانجسو الصيني

وحصد إيبار السابع فوزه
ال ـ ـثـ ــالـ ــث تـ ــوال ـ ـيـ ــا والـ ـ ـس ـ ــادس
فــي آخ ــر سـبــع م ـبــاريــات على
حساب مضيفه الس بالماس
 ،1 -2ح ـ ـيـ ــث س ـ ـجـ ــل لـ ـلـ ـف ــا ئ ــز
ال ـت ـش ـي ـل ــي فـ ــاب ـ ـيـ ــان اوري ـ ــان ـ ــا

( )73وسيرجي انريتش ()77
وللخاسر جوناثان فييرا (32
من ركلة جزاء).
(د ب أ)

غيغز وأونيل مرشحان لتدريب ستوك سيتي
ي ـت ـص ــدر ري ـ ـ ــان غ ـي ـغ ــز الع ــب
وسـ ـ ـ ــط م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
ال ـس ــاب ــق وم ــاي ـك ــل اون ـي ــل م ــدرب
منتخب ايرلندا الشمالية قائمة
ال ـم ــرش ـح ـي ــن لـ ـت ــدري ــب س ـتــوك
س ـي ـت ــي اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،بـحـســب
مـ ــا ذكـ ــرتـ ــه وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
البريطانية امس االول.
وأقـ ـ ـ ـ ــدم س ـ ـتـ ــوك س ـي ـتــي
م ـ ـسـ ــاء أ مـ ـ ــس األول عـلــى
اإلطـ ــاحـ ــة بـ ـم ــدرب ــه م ــارك
هيوز في أعقاب الخروج
م ـ ـ ــن دور ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 64لـ ـك ــأس
االتحاد اإلنكليزي على يد
فريق كوفنتري المنافس
ب ـ ـ ــدوري الـ ــدرجـ ــة ال ـثــال ـثــة
أمس األول.
وتولى هيوز تدريب ستوك
ألرب ـعــة أعـ ــوام ون ـصــف ال ـعــام،

تـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ف ـ ـ ـيـ ـ ــاريـ ـ ــال
اإلسباني التفاق مع جيانجسو
سونينغ الصيني لضم المهاجم
ال ـكــولــوم ـبــي روج ـي ــر مــارتـيـنـيــز
مقابل  15مليون يورو.
ً
وس ـج ــل مــارت ـي ـن ـيــز  20هــدفــا
وصـنــع عـشــرة أهـ ــداف خ ــال 42
مباراة مع جيانجسو ،الذي انضم
اليه في صيف عام  ،2016قادما
من راسينغ كلوب األرجنتيني.
وذكــر جيانجسو عبر موقعه
ال ــرسـ ـم ــي" :ال ـل ـع ــب ف ــي أوروبـ ـ ــا
كان دائما بمثابة حلم لروجير
ً
مــارت ـي ـن ـيــز" ،م ـض ـي ـفــا" :ال ـن ــادي
ي ـح ـتــرم وي ــدع ــم أحـ ــام العـبـيــه،
ونتمنى لمارتينيز النجاح في
الدوري اإلسباني".

وقــاد الفريق إلنهاء ال ــدوري اإلنكليزي
في المركز التاسع في أول ثالث سنوات
من عمله ،ولكن ستوك عانى كثيرا هذا
الموسم حيث استقبلت شباكه  47هدفا
خالل  22مباراة وخسر ثماني مرات في
آخر  11مباراة.
وذكر ستوك في بيان له "نود أن نوجه
الشكر لمارك هيوز على ما قدمه للنادي
على مدار أربع سنوات ونصف وأبرزها
قيادته الفريق إ لــى المركز التاسع في
ثالثة مواسم متتالية في الدوري الممتاز
ونتمنى له النجاح في مستقبله".
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان "ي ـت ـط ـل ــع الـ ـن ــادي
للتعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت
ممكن ،ولن ندلي بأي تعليقات إضافية
في الوقت الحالي".
(د ب أ)

يوفنتوس يواصل الضغط على المتصدر نابولي
واصل يوفنتوس مطاردة نابولي
المتصدر للدوري اإليطالي،
بالفوز على مضيفه كالياري
بهدف نظيف في الجولة
العشرين من المسابقة.

ح ـ ـقـ ــق يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ح ــام ــل
الـ ـلـ ـق ــب فـ ــي ال ـ ـمـ ــواسـ ــم ال ـس ـتــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،فـ ـ ــوزا ش ــاق ــا عـلــى
م ـض ـي ـفــه ك ــا لـ ـي ــاري  -1ص ـفــر،
ا م ـ ـ ــس االول ،فـ ـ ــي ا لـ ـم ــر حـ ـل ــة
العشرين من الدوري االيطالي
لكرة القدم.
ورفع يوفنتوس رصيده الى
 50بفارق نقطة عن المتصدر
نابولي الذي ضمن البقاء في

ال ـص ــدارة حـتــى ان ـت ـهــاء عطلة
الشتاء في  21يناير.
فـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــردي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،أفـ ـ ـل ـ ــت
يوفنتوس من التعادل بهدف
م ـتــأ خــر ع ـلــى ارض كــا ل ـيــاري
الـ ـعـ ـنـ ـي ــد وصـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـم ــرك ــز
السادس عشر.
وافتتح يوفنتوس مسلسل
الفرص الخطيرة بضربة حرة
را ئـعــة لمهاجمه االرجنتيني

ً
ديباال يغيب شهرا لإلصابة

بيرنارديسكي نجم يوفنتوس يحرز هدفه

أف ــادت صحف إيطالية أمــس بــأن المهاجم
األرجنتيني لـنــادي يوفنتوس بــاولــو ديـبــاال،
تعرض أمــس األول إلصابة في الفخذ اليمنى
قد تبعده عن صفوف ناديه بطل الدوري شهرا.
وتعرض ديباال لإلصابة خالل مباراة فريقه
ضد كالياري ( 1-صفر) عندما توقف فجأة عن
الركض نحو الكرة ،وأمسك بالعضالت الخلفية
لفخذه.
وقــال نــادي "السيدة الـعـجــوز" ،فــي بـيــان ،إن
ديباال تعرض لتمزق "يمكن وصفه بأنه خفيف

إل ــى م ـتــوســط" ،مــن دون أن يـشـيــر إل ــى الـفـتــرة
الزمنية التي يتوقع أن يغيب الالعب خاللها.
وأشارت صحيفة "كورييري ديللو سبورت"
إلى احتمال غياب الدولي األرجنتيني ،البالغ
 24عاما ،ما بين  30إلى  40يوما ،بينما لفتت
"ال غازيتا ديللو سبورت" إلــى أن مــدة الغياب
ستكون شهرا "كحد أقصى" .ويالقي يوفنتوس
توتنهام هوتسبير اإلنكليزي فــي  13فبراير
المقبل ،في ذهــاب الــدور ثمن النهائي لــدوري
أبطال اوروبا.

بـ ــاولـ ــو دي ـ ـبـ ــاال انـ ـفـ ـج ــرت فــي
عـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــص االيـ ـ ـس ـ ــر
لـمــرمــى كــالـيــاري ( .)9ثــم جــاء
ال ـ ـ ـ ــدور عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــائـ ــم األيـ ـس ــر
ل ـ ـصـ ــد ت ـ ـسـ ــديـ ــدة ف ـي ــدي ــري ـك ــو
بــرنــاردس ـكــي ال ـقــويــة بـيـســراه
(.)17
وب ـع ــد أن ص ــد فــويـسـيـتــش
ت ـش ـي ـس ـنــي حـ ـ ــارس يــوفـنـتــس
بـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراع ـ ـ ــة رأس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة
ل ـل ـي ــون ــاردو بــافــول ـي ـتــي (،)27
احتاج الحارس البولندي الى
خدمة من القائم االيسر لصد
كرة المهاجم البرازيلي دييغو
فارياس القريبة (.)43
وبعد خروج ديباال مصابا
و بــا كـيــا مطلع ا لـشــوط الثاني
( ،)50ح ـ ـ ــاول ال عـ ـ ــب ا ل ــو س ــط
ا لـبــو سـنــي مـيــرا لـيــم بيانيتش
التعويض بأرضية زاحفة على
يمين الحارس (.)60
لكن البديل دوغالس كوستا
مــرر عرضية ار ضـيــة فــي ظهر
الدفاع الى برناردسكي تابعها
ب ـس ـه ــو ل ــة فـ ــي ا لـ ـشـ ـب ــاك (،)74
ليمنح المدرب ماسيميليانو

ا ل ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــري ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوزه ر قـ ـ ـ ـ ــم 200
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ،م ـئ ــة م ـن ـه ــا مــع
يوفنتوس.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ــر ،اق ـت ـن ــص
اتاالنتا فوزا غاليا من ملعب
مضيفه رو مــا بهدفين مقابل
هدف.
وت ـ ـقـ ــدم أتـ ــاالن ـ ـتـ ــا ب ـهــدف ـيــن
ح ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــع أنـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــاس
كورنلويس و مــار تــن دي رون
في الدقيقتين  14و.19
ولكن اتاالنتا لعب بعشرة
العـبـيــن مـنــذ الــدقـيـقــة  45بعد
طرد مارتن دي رون.
واسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــل رومـ ـ ـ ـ ــا الـ ـنـ ـق ــص
العددي في صفوف ضيفه ورد
ب ـه ــدف ع ــن ط ــري ــق ال ـبــوس ـنــي
إدين دجيكو في الدقيقة .56
ال ـفــوز رف ــع رص ـيــد اتــاالنـتــا
إ ل ـ ـ ــى  30نـ ـقـ ـط ــة فـ ـ ــي ا لـ ـم ــر ك ــز
السابع ،وتجمد رصيد روما
عـ ـن ــد  39نـ ـقـ ـط ــة ف ـ ــي ا لـ ـم ــر ك ــز
الخامس.
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رياضة

ً
البرشا يتعاقد رسميا مع كوتينيو حتى 2023
أعلن نادي
برشلونة اإلسباني لكرة
القدم تعاقده رسميا مع
الالعب البرازيلي فيليب
كوتينيو لما تبقى من الموسم
الجاري ،إضافة إلى خمسة
مواسم أخرى حتى يونيو
.2023

وض ــع ات ـفــاق نــاديــي لـيـفــربــول
اإلنكليزي وبرشلونة اإلسباني حول
انـتـقــال الـبــرازيـلــي فيليبي كوتينيو
من األول الى الثاني ،أمس األول ،حدا
ألشـهــر مــن األسـئـلــة والـتـقــاريــر حــول
مستقبله ،لينضم في نهاية المطاف
الى النادي الكاتالوني في صفقة قد
تبلغ قيمتها االجمالية  160مليون
يورو.
وفي صفقة تقسم بين بدل انتقال
يـبـلــغ  120م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،وم ـكــافــآت
وحوافز تصل إلى  40مليونا  -بحسب
التقديرات ،يصبح كوتينيو ( 25عاما)
العبا في صفوف النادي الكاتالوني،
متصدر ترتيب الدوري اإلسباني لكرة
ال ـقــدم ،مــن اآلن وحـتــى نهاية موسم
.2022-2023
وينظر إ لــى صفقة كوتينيو على
أن ـه ــا ط ــي لـصـفـحــة ت ـعــويــض رحـيــل
نيمار ،مع ما سيشكله العب الوسط
الهجومي من إضافة الى خط المقدمة
ف ــي ب ــرش ـل ــون ــة ،الـ ــى ج ــان ــب ال ـثــاثــي
الـمـخـضــرم الـمـكــون مــن األرجنتيني
ليونيل ميسي واألوروغواياني لويس
سوارير واإلسباني أندريس انييستا،
والفرنسي عثمان ديمبيلي المنتقل

في الصيف من بوروسيا دورتموند
االلـمــانــي ،والعائد هــذا األسـبــوع الى
ال ـم ــاع ــب ب ـعــد غ ـي ــاب أش ـه ــر بـسـبــب
االصابة.
وب ـعــد أش ـهــر م ــن ال ـج ــدل وتـقــاريــر
ص ـحــاف ـيــة مـ ـت ــزاي ــدة م ـن ــذ بـ ــدء ف ـتــرة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة م ـط ـلــع ي ـنــايــر،
حسم الناديان التكهنات امس األول،
وأصدرا بيانين منفصلين في الوقت
نفسه تقريبا.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـك ــات ــال ــون ــي ،فــي
بيانه" ،توصل نادي برشلونة ونادي
ل ـي ـف ــرب ــول ال ـ ــى اتـ ـف ــاق ح ـ ــول ان ـت ـقــال
فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو .ال ــاع ــب سـيــوقــع
عـقــدا لما تبقى مــن الـمــوســم ،إضافة
الــى خمسة مــواســم أخ ــرى ،وسيكون
البند الجزائي (لفسخ العقد) بقيمة
 400مليون يورو".
واعـ ـتـ ـب ــر ان الـ ــاعـ ــب "يـ ـص ــل ال ــى
نـ ــادي بــرش ـلــونــة ل ـكــرة ال ـق ــدم بـعــدمــا
أظ ـهــر م ـس ـتــواه كــاعــب م ــع لـيـفــربــول
والمنتخب الوطني البرازيلي".
من جهته ،أفــاد الـنــادي االنكليزي
بــأن كوتينيو "سـيـغــادر الـنــادي بعد
التوصل إلــى اتـفــاق انتقال مــع نــادي
بــرشـلــونــة ،ب ـشــرط ت ـج ــاوزه الفحص

الطبي واالتفاق على البنود الخاصة"،
مؤكدا منحه الالعب "اإلذن الستكمال
اإلج ــراء ات المعتادة التـمــام االنتقال
حاال".
وك ــان الــاعــب يــرغــب فــي االنـتـقــال
إلــى النادي الكاتالوني منذ الصيف
الماضي ،إال أن ناديه االنكليزي رفض
أكثر من عرض تقدم به برشلونة ،وقال
مسؤولون في النادي الكاتالوني إن
ليفربول كان يطلب الحصول على 200
مليون يورو للتخلي عن العبه الدولي.

كلوب :نستعد لوداع كوتينيو
وفـ ــي تـعـلـيــق ع ـلــى االنـ ـتـ ـق ــال ،قــال
ال ـم ــدرب األل ـمــانــي لـلـيـفــربــول يــورغــن
كـلــوب" :بـتــردد كبير نستعد ،كفريق
ون ـ ــاد ،ل ـ ــوداع صــديــق ج ـيــد ،شخص
مـ ــذهـ ــل والع ـ ـ ـ ــب رائ ـ ـ ـ ــع ه ـ ــو ف ـي ـل ـي ـبــي
كــوت ـي ـن ـيــو" ،م ـض ـي ـفــا" :ل ـي ــس س ــرا ان
فيليبي أراد لهذا االنتقال ان يحصل
مـنــذ يــولـيــو ،عـنــدمــا أب ــدى برشلونة
للمرة األولــى اهتمامه ،فيليبي أصر
معي ،مع المالكين ومع زمالئه ،على
توقه لتحقيق االنتقال".
وأشــار كلوب الى أن النادي تمكن

أغلى  10صفقات في التاريخ

كوتينيو

بات البرازيلي فيليبي كوتينيو أمس
األول ثالث أغلى العب في تاريخ كرة القدم،
مع توصل ناديه ليفربول االنكليزي الى
اتـفــاق النتقاله الــى برشلونة االسباني،
في صفقة قد تصل قيمتها الى  160مليون
يورو ،بحسب تقديرات وسائل االعالم ،وفيما
يلي أغلى  10صفقات:
 -1البرازيلي نيمار من برشلونة االسباني
الى باريس سان جرمان الفرنسي عام  2017مقابل
 222مليون يورو.
 -2الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الى باريس
ســان جرمان على سبيل االع ــارة لمدة عــام في ،2017
مع خيار التعاقد معه نهائيا مقابل  180مليون يورو.

 -3البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول االنكليزي
الـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة االسـ ـب ــان ــي م ـق ــاب ــل  120م ـل ـي ــون ي ــورو
( +40مليونا كحد أقصى كمكافآت) ،يناير .2018
 -4الفرنسي عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند
األلماني الى برشلونة اإلسباني مقابل  105ماليين يورو
( +42مليونا كحد أقصى كمكافآت) ،عام .2017
 -5الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس اإليطالي الى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي مقابل  105ماليين يورو
( +5ماليين كمكافآت) ،عام .2016
 -6ال ــوي ـل ــزي غ ــاري ــث ب ـيــل م ــن تــوت ـن ـهــام هــوتـسـبـيــر
اإلنكليزي الى ريال مدريد اإلسباني مقابل  101مليون
يورو ،عام .2013
 -7الـبــرتـغــالــي كريستيانو رون ــال ــدو مــن مانشستر

ليفربول يتعاقد مع محرز
ذكـ ـ ــرت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة ام ـ ــس أن ال ـم ـهــاجــم
الجزائري الدولي رياض محرز انتقل إلى صفوف
ليفربول اإلنكليزي قادما من ليستر سيتي.
ووفقا للموقع الرسمي لشبكة قنوات "بي ان
سبورت" التليفزيونية فإن صفقة انتقال محرز
لليفربول ستجعله أغلى العب على مستوى الدول
العربية واالفريقية.
وأش ــار مــوقــع "بــي ان سـبــورت" إلــى أن
محرز انتقل إلى صفوف ليفربول بعقد
يمتد ألرب ـعــة أع ــوام ونـصــف ال ـعــام في
صفقة بلغت قيمتها  55مليون يورو،
عـلــى أن يـخـضــع للفحص الـطـبــي في
وقت الحق.
وف ـ ــي ح ـ ــال ت ـم ــت ال ـص ـف ـق ــة بـشـكــل
رسـمــي فــإن مـحــرز سيتخطى صفقة
انتقال النجم المصري محمد صالح
من روما اإليطالي إلى ليفربول والتي
بلغت قيمتها  42مليون يورو.
(د ب أ)
محرز

تعزيز خط الوسط الهجومي
وقد يساهم كوتينيو في تعزيز
خط الوسط الهجومي لبرشلونة،
ك ـم ــا ان عـ ـم ــره ي ـت ـي ــح ل ـبــرش ـلــونــة
ال ـب ـنــاء عـلـيــه لـلـمـسـتـقـبــل ،السـيـمــا
ف ــي ظ ــل دخ ـ ــول ال ـث ــاث ــي ال ـض ــارب
فــي صـفــوفــه  -االس ـبــانــي أنــدريــس
ان ـي ـي ـس ـتــا واالرج ـن ـت ـي ـن ــي لـيــونـيــل
م ـي ـس ــي واالوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي لــويــس
سواريز  -الثالثينيات.
و بــدأ كوتينيو مسيرته كالعب
مع نادي فاسكو دا غاما البرازيلي،
وانـتـقــل فــي ســن ال ـ ــ 18ال ــى أوروب ــا
ل ـ ـل ـ ـعـ ــب م ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـ ـ ــادي ان ـ ـ ـتـ ـ ــر مـ ـي ــان
االي ـطــالــي ،وف ــي يـنــايــر  2012اعير
الــى اسبانيول ،الـنــادي الثاني في
مدينة برشلونة ،لستة أشهر ،قبل
العودة الى انتر.
وفـ ــي ي ـنــايــر  ،2013ان ـت ـقــل الــى
صـ ـ ـف ـ ــوف ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ،فـ ـ ــي ص ـف ـقــة
بـلـغــت قـيـمـتـهــا  8.5مــايـيــن جنيه
استرليني.

كافاني وباستوري قد يواجهان عقوبة من سان جرمان
يـ ـبـ ـح ــث ن ـ ـ ـ ــادي ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ــرم ــان
ال ـفــرن ـســي ل ـكــرة ال ـق ــدم ع ــن إي ـض ــاح ــات من
العـبـيــه األوروغ ــوي ــان ــي إدي ـن ـســون كافاني
واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي خ ــاف ـي ـي ــر بـ ــاس ـ ـتـ ــوري ،عــن
تأخرهما في العودة من اإلجازة الشتوية ،ما
سيؤدي إلى غيابهما عن أول مباراة للنادي
في السنة الجديدة.
وال ـت ـق ــى سـ ــان ج ــرم ــان ن ـظ ـيــره ريـ ــن في
مسابقة كأس فرنسا أمس ،وقد عاد كافاني
لـلـتــدريــب الـجـمـعــة ب ــدال مــن األربـ ـع ــاء ،كما
كان مقررا ،فيما لم يلتحق باستوري بعد
بصفوف نادي العاصمة.
وأف ــادت مـصــادر مقربة مــن ال ـنــادي ،بأن
الالعبين يواجهان احتمال فرض عقوبات،
لتأخرهما في االلتحاق بالفريق استعدادا
الستئناف المنافسات.
وقــال كافاني إنه كان يرغب في تمضية
عطلة رأس السنة الجديدة مع عائلته ،وإنه
وجد صعوبات في حجز تذكرة العودة إلى

فرنسا ،لكنه عــاد الجمعة بتأخير يومين
عن الموعد.
أما باستوري ،الذي لم يعد بعد ،فنقلت
عنه وسائل إعــام أرجنتينية ليل السبت،
أنــه يعمل على حــل مشاكل خــاصــة ،مؤكدا
أن تأخره في العودة ال يعني بأي شكل من
األشكال أنه يرغب في ترك النادي.
وقال الالعب" :أحب باريس ،وأحب سان
جـ ــرمـ ــان .لـ ــدي ب ـع ــض ال ـم ـش ــاك ــل ال ـخــاصــة
لحلها".
وانضم باستوري إلى سان جرمان عام
 ،2011مـقــابــل  40مـلـيــون ي ــورو ،قــادمــا من
باليرمو اإليـطــالــي ،وكــان مــن أول األسماء
البارزة التي بدأ النادي باستقطابها بعد
ا نـتـقــال ملكيته لهيئة قـطــر لالستثمارات
الرياضية في العام نفسه.
وشدد باستوري في تصريحاته على أنه
سيبقى "وفيا لهذا النادي".
وبعد أداء دور أساسي في التشكيلة خالل

باستوري وكافاني
المواسم األربعة األولى ،تراجعت مشاركته
بعض الشيء في الموسمين األخيرين ،رغم
أنه ال يزال يشكل عنصرا مهما في تشكيلة
المدرب اإلسباني أوناي إيمري.

وقال األخير لوكالة فرانس برس ،الجمعة،
إنه يتحدث بشكل دائم إلى باستوري ،وإنه
عندما يكون فــي مستواه "هــو العــب هائل
بالنسبة إلينا".

كيريوس يتوج برابع لقب في مسيرته

جورجيس تحرز لقب دورة أوكالند
ح ـق ـقــت األل ـم ــان ـي ــة ج ــول ـي ــا جــورج ـيــس
الـ ـمـ ـف ــاج ــأة ،بـ ـف ــوزه ــا عـ ـل ــى ال ــدن ـم ــارك ـي ــة
كارولين فوزنياكي ،المصنفة األولى4-6 ،
و )4-7( 6-7فــي ا لـمـبــاراة النهائية لــدورة
أو كــا نــد النيوزيلندية فــي كــرة المضرب
أمس.
وأح ـ ـ ــرزت ج ــورج ـي ــس ب ــال ـت ــال ــي لـقـبـهــا
الخامس فــي مسيرتها ،وا لـثــا لــث تواليا،
بعد دورتي موسكو وزهوهاي الصينية
في نهاية العام الماضي ،لتحقق فوزها
الرابع عشر تواليا.
ود خ ـلــت فــوز نـيــا كــي ،ا لـمـصـنـفــة الثالثة
عــالـمـيــا ،ال ـم ـب ــاراة وه ــي مــرشـحــة إلح ــراز
الـ ـلـ ـق ــب ،ل ـك ــن ج ــورجـ ـي ــس اعـ ـتـ ـم ــدت عـلــى
ضربات إرسال قوية ( 11إرساال نظيفا)،

يونايتد اإلنكليزي الى ريال مدريد اإلسباني ،مقابل 94
مليون يورو ،عام .2009
 -8األرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي اإليطالي
الــى يوفنتوس اإليـطــالــي مقابل  90مليون ي ــورو ،عام
.2016
 -9ال ـبــرازي ـلــي ن ـي ـمــار م ــن ســان ـتــوس ال ـبــرازي ـلــي الــى
برشلونة اإلسباني مقابل  88.5مليون يورو ،عام .2013
 -10الـهــولـنــدي فيرجيل فــان ديـيــك مــن ساوثمبتون
اإلنـكـلـيــزي ال ــى لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي مـقــابــل  84مليون
يورو ،عام .2017
 10م ـكــرر -البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو مــن ايـفــرتــون
اإلنكليزي الى مانشستر يونايتد اإلنكليزي مقابل 84
مليون يورو ،عام .2017

من إبقائه ألطول فترة ممكنة ،متابعا:
"يمكنني أن أقول لمشجعي ليفربول
إن ـنــا ك ـنــاد قـمـنــا بـكــل مــا فــي وسعنا
إل قـنــاع فيليبي كوتينيو بــأن البقاء
جزء من ليفربول هو على القدر نفسه
من الجاذبية لالنتقال الــى إسبانيا،
إال أنه متأكد بنسبة  100في بالمئة
من ان مستقبله ومستقبل عائلته ،هو
في برشلونة .هذا هو حلمه ،وانا اآلن
مقتنع بأنه لم يعد في مقدورنا القيام
بأي شيء لتغيير رأيه".
وكانت التقارير عن قرب إبرام هذه
الصفقة في فترة االنتقاالت الشتوية
التي تمتد خالل يناير اكتسب زخما
اضافيا في األيــام الماضية ،وصوال
الى صباح أمس األول ،عندما أفادت
الـتـقــاريــر االنـكـلـيــزيــة ب ــأن كوتينيو،
اضافة الى عدد من الالعبين اآلخرين
فــي ليفربول ،لــم يكن ضمن تشكيلة
ال ـنــادي الـتــي انتقلت إلقــامــة معسكر
شتوي في دبي.
ولــم يكن الــاعــب الـبــرازيـلــي ضمن
تشكيلة فريقيه في المباراتين اللتين
خاضهما منذ مطلع السنة ،سواء في
الدوري الممتاز أو كأس انكلترا.
وأكــد كلوب ،في تصريحات نقلها
ال ـم ــوق ــع االل ـك ـت ــرون ــي ل ـل ـي ـفــربــول ،ان
كوتينيو "قــدم مساهمة مذهلة لهذا
ال ـنــادي خ ــال خمسة أعـ ــوام ،الــاعــب
بـقــي متفانيا و مـلـتــز مــا بمساعدتنا
عـلــى ال ـفــوز بــالـمـبــاريــات ،تـقــديــم أداء
جيد والتدرب بشكل جاد كل يوم" بعد
انتهاء فترة االنتقاالت الصيفية وفشل
محاولته االنضمام الى برشلونة.
وفـ ـ ــي بـ ـي ــان ــه ،قـ ـ ــال ب ــرشـ ـل ــون ــة إن
ال ـت ـف ــاص ـي ــل عـ ــن وص ـ ـ ــول كــوت ـي ـن ـيــو
وت ـقــدي ـمــه س ـي ـتــم إع ــان ـه ــا ف ــي وقــت
الح ــق ،علما ان الـتـقــاريــر الصحافية
رجحت وصوله مساء أمس األول الى
برشلونة ،وتوقعت ان يكون حاضرا
فــي مــدرجــات ملعب كامب نــو عندما
يستقبل النادي الكاتالوني ليفانتي
في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري
االسباني.
واعتبر برشلونة ان القدرة الفنية

لكوتينيو "تتيح له اللعب في وسط
الملعب .غــرا ئــزه الهجومية تعني
اي ـضــا ان ــه يـشـعــر بــالــراحــة نفسها
في موقع أكثر تقدما على الجناح.
كــوتـيـنـيــو ســريــع ومـسـتـعــد دائ ـمــا
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـم ــداف ـع ـي ــن ،وحــاس ـتــه
التهديفية ال ج ــدال حــولـهــا ،نظرا
النه سجل  13هدفا لصالح ليفربول
الموسم الماضي".
ورغ ـ ـ ــم رحـ ـي ــل ن ـي ـم ــار وإص ــاب ــة
دي ـم ـب ـي ـل ــي مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ال ـم ــوس ــم
وعودته هذا األسبوع فقط فإن أداء
برشلونة بــدا غير متأثر ،فالنادي
الكاتالوني يتصدر ترتيب الدوري
المحلي ،و بـلــغ ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا ،لكن لن يكون بمقدور
كوتينيو خوض المسابقة القارية
ه ــذا ال ـمــوســم ،اذ سـبــق ل ــه ان مثل
ليفربول في دور المجموعات.

تــوج األسـتــرالــي نيك كيريوس
بطال ل ــدورة بريزبين األسترالية
الــدولـيــة فــي كــرة الـمـضــرب ،بفوزه
على األميركي راين هاريسون 4-6
و 2-6في المباراة النهائية أمس.
واللقب هو الرابع لكيريوس،
صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادة
والمشاكس على أرض الملعب،
واألول منذ تتويجه بلقب دورة
طوكيو عام .2016
كما أنها المرة األولى التي يحرز
فيها كيريوس ( 22عاما) ،المتحدر
مــن العاصمة كانبيرا ،دورة أمــام
جمهوره ،وسيتقدم أربعة مراكز في
التصنيف الجديد لالعبي المضرب
المحترفين الذي يصدر اليوم.
وكان كيريوس يخوض سابع
مباراة نهائية بينها اثنتان عام
 ،2017وتحديدا في سينسيناتي
األميركية وبكين.

لتحسم المباراة لمصلحتها.
وكانت جورجيس بلغت نهائي
الدورة النيوزيلندية العام الماضي،
وخـ ـ ـس ـ ــرت أمـ ـ ـ ــام األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة س ـل ــون
ستيفنس.
وتأتي الدورة ضمن سلسلة دورات،
استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة،
أو لــى البطوالت األر بــع الكبرى ضمن
"الـ ـغ ــران ــد سـ ـ ــام" ،والـ ـمـ ـق ــررة ف ــي 15
الجاري.

أم ــا ه ــاري ـس ــون ،الـ ــذي خــاض
أف ـضــل مــوســم فــي مـسـيــرتــه عــام
 ،2017فــأحــرز دورة واح ــدة هي
مـمـفـيــس ،وب ـل ــغ ن ـهــائــي أتــانـتــا
األميركيتين.
ون ـ ـجـ ــح كـ ـي ــري ــوس ف ـ ــي كـســر
إرسال منافسه في الشوط السابع
من المجموعة األولى ليحسمها
ف ــي  36دق ـي ـقــة .ث ــم ك ـســر إرس ــال
منافسه مرتين في الثانية ،ليفوز
بالمباراة في ساعة و 13دقيقة،
مـعـتـمــدا بـشـكــل كـبـيــر ع ـلــى قــوة
إرساله (حقق  17إرساال ساحقا).
وق ـ ـ ــدم كـ ـي ــري ــوس أداء الف ـت ــا
ف ــي الـ ـ ــدورة ،وتـمـكــن م ــن إقـصــاء
ال ـبـلـغــاري غــري ـغــور ديـمـيـتــروف
ا لـ ـمـ ـصـ ـن ــف األول فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ــدورة
والـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ع ــالـ ـمـ ـي ــا فـ ـ ــي ن ـصــف
النهائي.

كيريوس

 45نقطة لكوري في سلة كليبرز و 33لجيمس
تغلب غولدن ستايت ووريرز
على لوس أنجلس كليبرز بفضل
تألق ستيفن كوري ،أمس األول
في الدوري األميركي لكرة
السلة.

أتخم نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري
سلة لوس أنجلس كليبرز بـ 45نقطة ليقود فريقه
الى فوز عريض  105-121ضمن دوري كرة السلة
االمـيــركــي للمحترفين ،فــي حين سجل ليبرون
جيمس  33نقطة ليخرج كليفالند كافالييرز فائزا
على اورالندو ماجيك .127-131
وس ـجــل ك ـ ــوري ،الـ ــذي تــألــق مـنــذ ع ــودت ــه الــى
المالعب في  31ديسمبر الماضي بعد غياب عن
 11مباراة لفريقه 8 ،من محاوالته الـ 16من رميات
ثالثية وسجل  15رمية حرة من اصل  16ونجح في
ست متابعات وثالث تمريرات حاسمة علما بأنه
لم يشارك في الربع االخير.

فوز صعب لكافالييرز
كوري نجم غولدن ستايت

وحقق كليفالند كافالييرز الذي كان طرفا في
مــواجـهــة ووريـ ــرز فــي نهائي الـ ــدوري االميركي
في السنوات الثالث الماضية ،فــوزا صعبا على
اورالن ـ ـ ـ ــدو مــاج ـيــك  127-131بـفـضــل  33نقطة

لليبروس جيمس الذي نجح ايضا في  10متابعات
و 9تمريرات حاسمة.
وتـخـلــف كليفالند ب ـفــارق  3نـقــاط فــي نهاية
الشوط االول لكنه تفوق بشكل واضح على منافسه
 23-40في الربع الثالث ليوسع الفارق عنه.
وش ــارك ايــزيــا تــومــاس فــي اول مـبــاراة لــه هذا
الموسم فــي صفوف كافالييرز بعد تعافيه من
االصابة وبعد ان صام عن التسجيل في الربع االول
انهى المباراة مع  19نقطة و 4تمريرات حاسمة
في  21دقيقة.
وحـ ـ ــذا حـ ـ ــذوه ب ــوس ـط ــن سـلـتـيـكــس مـتـصــدر
الـمـجـمــوعــة ال ـشــرق ـيــة ب ـف ــوز ص ـعــب اي ـض ــا على
بروكلين نتس  85-87بفضل سلة لجايسون تاتوم
قبل نهاية المباراة  1.16ثانية.
وتبادل الفريقان التقدم  8مرات في الربع االخير،
لكن الكلمة االخيرة كانت لبوسطن.
في المقابل ،لم يتأثر ديترويت بيستونز في
غياب ثالثيه ان ــدري دارمــونــد وري ــدي جاكسون

وستانلي جونسو وخرج فائزا على ملعبه على
هيوستن روكتس .101-108
وقــاد توبياس هاريس خمسة من زمالئه في
تسجيل اكثر من  10نقاط في المباراة مع  27نقطة،
في حين غاب عن هيوستن نجمه جيمس هاردن
ليخسر سبعا من آخر تسع مباريات خاضها.
وفي انديانابوليس ،عاد فيكتور اوالديبو من
االصــابــة ليقود فريقه انديانا بيسرز الــى الفوز
على شيكاغو بولز  86-125بتسجيله  23نقطة
و 5متابعات.
ودخل شيكاغو اللقاء وقد سجل  110نقاط على
االقل في آخر خمس مباريات ،لكنه وجد صعوبة
في مواجهة منافسه وقد تخلف امامه في بعض
مراحل المباراة بـ 41نقطة.
وفـ ــي ال ـم ـب ــاري ــات االخ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ــاز مـيـنـيـســوتــا
تمبروولفز على نيو أورليانز بيليكانز ،98 -116
وميلووكي باكس على  ،103-110وساكرامنتو
كينغز على دنفر ناغتس .98-106
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

واحسرتاه
على فلسطين!

ْ
ِجذب النخل

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

عندما َيجمع حسن نصر الله ،وفي هذا الوقت في مقره بضاحية
بيروت الجنوبية ،كل فصائل المقاومة الفلسطينية الفعلية والوهمية،
فإن هذا يعني أنه في وضع "ال يسر الصديق وال يغيظ العدا" ،وأنه وقد
ً
ازداد الضغط على عنقه ،وأصبح محاصرا بتهم االتجار بالمخدرات
غدا بحاجة إلى هذا الهروب إلى األمام ،فالتفاف هذه الفصائل حوله
ُيظهر أنــه استهدف بهذه االتهامات ألنــه يقود "الجهاد" ضد "العدو
ً
الصهيوني" ،وأن وجود ميليشياته في سورية دفاعا عن نظام بشار
األسد هو عنوان تحرير فلسطين السليبة ،ومن النهر إلى البحر.
ً
ليس مهما أن تأتي "الصاعقة" ،التي كان اسمها ذات يوم بعيد "طالئع
حرب التحرير الشعبية" ،والتي هي مجرد قيادة بال قواعد لتلبية نداء
نصرالله ومعها الجبهة الشعبية – القيادة العامة وأسماء أخرى من
تنظيمات ال مهمة لها إال إصدار البيانات التي تطلبها األجهزة األمنية
ً
السورية ،وهنا فإن العتب ،إذا كان البد من العتب ،هو أوال على حركة
ً
التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ،وأي فتح ال نعرف ألن هناك شيئا
ً
ً
وهميا اسمه "فتح" االنتفاضة ،وثانيا على الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين التي ال تزال ذكرى الدكتور جورج حبش العطرة ،ومعها ذكرى
غسان كنفاني ،وأبو علي مصطفى ،عالقة بها ،ومع هؤالء بالطبع األمين
العام الثالث لهذا التنظيم ،الذي له كل التقدير واالحترام ،أحمد سعادات،
الذي مرت عليه سنوات طويلة في زنازين السجون اإلسرائيلية.
وما ينطبق على الجبهة الشعبية ينطبق على الجبهة الديمقراطية،
ً
وعلى جبهة التحرير الفلسطينية ،الموجودة ولو اسميا في رام الله،
والـتــي لــم تستدع إلــى ضاحية بـيــروت الجنوبية ،مثلها مثل حركة
المقاومة اإلسالمية (حـمــاس) ،وحركة الجهاد اإلســامــي ،إذ إنــه أمر
طبيعي أن تكون هاتان الحركتان من أصحاب البيت اإليــرانــي ،ومن
مقلدي حسن نصر الله ،الذي هو مقلد بإخالص شديد لمرشد الثورة
علي خامنئي.
إن كل هذه التنظيمات تعرف أن ميليشيات حسن نصر الله ليست
لها عالقة بفلسطين ،وال بمواجهة "الـعــدو الصهيوني" ،وأنـهــا منذ
سبعة أ ع ــوام تـحــو لــت إ ل ــى مجموعة مذهبية متخصصة فــي سحق
جماجم األطفال السوريين ،وقتل أبناء الشعب السوري ،بدوافع طائفية
ً
حقيرة فعال ،ومشاركة الميليشيات اإليرانية والعراقية في تدمير المدن
والقرى السورية.
لقد استدعى حسن نصر الله هذه الفصائل الفلسطينية ،والمقصود
ً
هنا تحديدا حركة فتح ،والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ،في
هــذه الفترة بــالــذات ،مــن أجــل الـهــروب مــن تهمة االتـجــار بالمخدرات
التي غدت تطارده حتى "ضاحيته" الجنوبية ،ومن أجل إظهار الشعب
الفلسطيني كمؤيد لطهران ،التي تنتفض فيها اآلن الجماهير اإليرانية
إلسقاطهم ...وحقيقة إن هذا ليس غير جائز فقط ،بل هو معيب أن ُيحشر
اسم فلسطين المقدسة في خندق النظام اإليراني الذي يتباهى قادته
ورموزه بسيطرته على أربع عواصم عربية.
على هؤالء الذين ذهبوا إلى ضاحية بيروت الجنوبية أن يعرفوا أن
قوات حسن نصر الله ،التي يدعي أنه سيحرر بها فلسطين ،تحاصر
اآلن وإلى جانب الميليشيات اإليرانية المذهبية غوطة دمشق الشرقية،
وتسحق بقذائف مدافعها جماجم أطـفــال حرستا ،وتـمــزق بشظايا
قنابلها أجسادهم ...وهذا بالتأكيد ترفضه فلسطين ،ويرفضه الشعب
الفلسطيني المجاهد العظيم.

nashmi22@hotmail.com
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َّ
خطف صديقه وزوجه أخته
في واقعة غريبة ومضحكة جديرة بأن تكون
ً
فيلما في "بوليوود" ،وقع أحد الشباب الهنود
ضـحـيــة لـعــائـلــة اعـ ـت ــادت ت ــزوي ــج ال ـش ـبــاب من
بناتها بالغصب واإلكراه!
ون ـق ــل م ــوق ــع "س ـ ـبـ ــق" ،أم ـ ــس ،ع ــن صـحـيـفــة

حواسيب تتنبأ بتطور األورام السرطانية
أكـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز عـ ـ ــاج
األورام بالكمبيوتر في جامعة
ت ـك ـس ــاس األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ت ــوم ــاس
يانكيلوف ،أم ــس ،أن الـحــل في
عالج السرطان من وجهة نظره
ال يتمثل في جمع كميات كبيرة
مــن الـبـيــانــات ب ـشــأن الـمــرضــى،
بل في التوصل إلــى المعادالت
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـحـ ـك ــم فــي
سلوكيات األنواع المختلفة من
السرطانات.

ّ
وضاح

ونـ ـج ــح الـ ـم ــرك ــز فـ ــي ت ـطــويــر
نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاذج حـ ــو س ـ ـب ـ ـيـ ــة وأدوات
تحليلية لــرصــد ت ـطــور ح ــاالت
األورام فــي ح ــاالت فــرديــة بـنـ ً
ـاء
على مواصفات حيوية معينة.
وب ـف ـضــل الـتـقـنـيــة ال ـجــديــدة،
اسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـب ــاحـ ـث ــون ال ـت ـن ـبــؤ
ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــم ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــائـ ـ ــي لـ ـنـ ـم ــو
السرطانات لــدى الفئران خالل
التجارب المعملية.
(د ب أ)

مـيــرور الـبــريـطــانـيُــة ،زعــم ال ـشــاب ،ال ــذي ُيــدعــى
فينود كومار ،أنه أكره على الزواج من فتاة لم
يكشف عن اسمها في والية بيهار الهندية التي
تعاني الفقر.
وأظـ ـه ــر م ـق ـطــع ال ـف ـي ــدي ــو ك ـي ــف ت ــم تـجــاهــل

ً
مناشدات وبكاء الشاب ( 29عاما) ،والذي يعمل
ً
مهندسا في مصنع للصلب من والية جرخاند
المجاورة.
ويخطف اآلب ــاء فــي هــذه المنطقة المحلية
الرجال ،ليتزوجوا بناتهم ،عندما ال يستطيعون
تحمل المهرُ ،
ُّ
ويقال إن اآلباء يائسون للعثور
على أزواج لبناتهم ،بسبب قلة عــدد ا لــر جــال
في المنطقة.
وبعد الزواج القسري ،اتصل كومار بوسائل
اإلع ــام الهندية ،وقــال للصحافيين إنــه وافــق
على مقابلة رجل كان يعتقد أنه صديق ،وذكر
أن هذا الصديق ،الذي ُيدعى سوريندرا ياداف،
وهــو اآلن شقيق زوجـتــه غير الـمــرغــوب فيها،
انـضــم إلــى رج ــال آخــريــن لخطفه تحت تهديد
السالح ،وتزويجه باإلكراه .وسارع الشاب بعد
قضاء ليلته األولى في رهبة إلى االتصال بأخيه
لنجدته ،والذي بدوره اتصل بالشرطة ،لكنها
لم تقدم لهما العون الالزم.
وقالت الشرطة في معرض ردهــا على هذه
القضية الغريبة ،إنها "عادة اجتماعية سيئة"،
َّ
مخولة
وليست جريمة ،وبالتالي ،هي ليست
بالتدخل فيها!

التيارات الساخنة تدمر الشعاب المرجانية
ق ـ ــال عـ ـلـ ـم ــاء إن ارت ـ ـف ـ ــاع درج ـ ــة
ح ــرارة المحيطات يضر بالشعاب
المرجانية بالمناطق المدارية أكثر
خـمــس م ــرات عـمــا ك ــان عليه الـحــال
ف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي،
مـ ــا ي ـ ـقـ ـ ِّـوض قـ ـ ـ ــدرة الـ ـشـ ـع ــاب عـلــى
ُّ
تحمل الـتـيــارات الساخنة الناتجة
ع ــن ت ـغ ـيــرات مـنــاخـيــة تـسـبــب فيها
اإلنسان.
وذك ــر فــريــق ال ـب ـحــث ،ال ــذي قــاده
علماء أستراليون في دورية ساينس،

أمـ ـ ــس ،أن مـ ـت ــوس ــط الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
تحتاجه عملية "التبييض" ،عندما
تــدفــع ال ـحــرارة الـشـعــاب المرجانية
إلى طرد الطحالب الملونة ،تقلصت
إلى  6سنوات في  2016مما بين 25
ً
و 30عــامــا فــي أوائ ــل الثمانينيات.
وتموت الشعاب إذا استمر التبييض
فترة طويلة ،ما يقضي على األرصفة
ً
الـ ـم ــرج ــانـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل م ــوئ ــا
ً
ً
لألسماك ،التي تمثل مصدرا غذائيا
ً
مهما لماليين األشخاص( .رويترز)

حرارة سيدني األعلى منذ ١٩٣٩
شهدت سيدني ،أمس ،أعلى ارتفاع في درجات الحرارة منذ عام
 ،1939حيث وصلت درجات الحرارة في أجزاء من المدينة إلى 47.3
درجة.
وكان مكتب األرصاد الجوية أعلن في بادئ األمر ،أن اليوم (أمس)
هو األشد حرارة على اإلطالق في ضواحي المدينة األسترالية ،عندما
سجلت  47.1درجة في ضاحية بنريث الغربية.
ً
غير أن مكتب األرصاد الجوية ذكر الحقا ،أنه أخطأ في قراءة 47.8
درجة من محطة لتسجيل درجات الحرارة في عام  ،1939تم إغالقها
اآلن .ويلعب العبون في اختبار "آشيز" النهائي في ملعب كريكت
جراوند في سيدني وسط حرارة شديدة ،حيث بلغت  57.6درجة.
من جهة أخرى ،سعى رجال اإلطفاء في جنوب أستراليا جاهدين،
أمــس األول ،للسيطرة على حــرائــق غــابــات هائلة تجتاح مختلف
أنحاء المنطقة.
وساعدت ظروف الطقس الحارة بأستراليا في انتشار الحرائق.
وفي أديليد ،عاصمة والية ساوث أستراليا ،وصلت درجة الحرارة
إلى نحو  42.3درجة صباح أمس األول.
(د ب أ)

وفيات
مطلق مدالله مطلق الصالل

ً
 56عــامــا ،شيع ،الــرجــال :العمرية ،ق ،3ش ،101م ،39منزل الصقالوي،
النساء :إشبيلية ،ق ،1ش ،137م ،34ت66671813 ،66815590 :

حمد طارق فايق المسباح

ً
 21عاما ،شيع ،الرميثية ،ق ،8ش أسامة بن زيد ،ج ،87م ،5ت،51133123 :
99623725
مريم سليم اشهار خضر زوجة سلمان عبدالرحمن داود المال
ً
 64عاما ،شيعت ،الدوحة ،ق ،1ش ،3م ،3ت65569636 ،99550083 :
نجيبة حمد صالح الجيران زوجة عبدالله خلف التيلجي
ً
 74عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :ضاحية عبدالله الـســالــم ،دي ــوان الـجـيــران،
ق ،1ش صنعاء ،م ،13النساء :الـســرة ،ق ،2ش طــارق بن زيــاد ،م ،47ت:
55639393 ،99605096

محمد سليمان سعد بالل عبدالله

ً
 33عاما ،شيع ،الرجال :العديلية ،ق ،2ش ،21م ،6النساء :ضاحية السالم،
ق ،5ش ،515م ،29ت97370888 ،99796923 :

الصقيع يهدد
َّ
مشردي واشنطن

مبارك سعد الالفي

ً
 68عــامــا ،شيع ،الــرجــال :غــرنــاطــة ،دي ــوان بندر الــافــي ،ق ،1ش ،1م،19
الـنـســاء :االنــدلــس ،ق ،11ش ،6م ،179مقابل مسجد ثنيان الـغــانــم ،ت:
98877055 ،50251512
سلطانة برويز خسروه أرملة جمعة دشتي
ً
 89عاما ،شيعت ،الرميثية ،ق ،10ش ،101م ،16حسينية العترة الطاهرة،
ت94777780 :

علي محمد محمود الكندري

ً
 85عاما ،شيع ،الرجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،النساء :فهد األحمد ،ق،1
ش ،109م ،14ت51708080 ،51151108 :

مشاري سويلم محمد القبيل الرشيدي

ً
 25عاما ،شيع ،الرجال :اشبيلية ،ق ،3ش ،321م ،14النساء :القيروان ،ق،1
ش ،114م ،7ت94494788 :
سارة علي سليمان العصيمي أرملة فرج مجبل الفرج
ً
 90عــامــا ،تشيع الثامنة مــن صـبــاح الـيــوم ،بمقبرة صبحان ،الــرجــال:
الفنطاس ،ق ،2ش ،20م ،4ديــوان الفرج ،النساء :الفنطاس ،ق ،2ش،20
م ،2ت99036689 :
مريم يوسف سليمان السويطي أرملة صالح عبدالله عبدالعزيز المنصور
ً
 82عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،الــرجــال :الخالدية ،ديــوان
المنصور ،ق ،1ش طرابلس ،م ،21النساء :الخالدية ،ق ،1ش طرابلس،
م ،15ت99025172 :

مواعيد الصالة

يتسلل البرد إلى جسم جين يانغ هون ،رغم
استخدامه كيسي نوم "والكثير من األغطية" في
الخيمة التي يسكنها على ُبعد مسافة قصيرة
م ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،بـسـبــب درج ـ ــات ال ـح ــرارة
الجليدية.
َّ
مشرد في
ويشاطره هذا الوضع نحو 7500

العاصمة األميركية ،حيث تقارب الحرارة عشر
درجات تحت الصفر منذ عدة أيام.
وقــال جيم يانغ هــون ،وهو أميركي من أصل
كــوري جنوبي ،يتجنب مراكز إيــواء المشردين،
ً
التي يعتبرها سيئة جدا" :وضعي رهيب".
وفــي مــواجـهــة مــوجــة الصقيع ق ــررت جمعية

مساعدة المشردين "سوم" (سو أذيرز مايت إيت)
الجمعة الماضي فتح قاعة الطعام الخاصة بها
طوال فترة قبل الظهر.
وقالت كايت ويلي ،المسؤولة في الجمعية" :في
واشنطن من الصعب دفع إيجار إذا لم يكن الراتب
ً
ً
عاليا جــدا" ،مشيرة إلى أن عدد المشردين "زاد

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

ً
بشكل كبير جدا" خالل السنوات الخمس األخيرة.
وج ـلــس نـحــو مـئــة شـخــص الـجـمـعــة ف ــي مقر
عال ،والبعض
الجمعية بعضهم يتحدث بصوت ٍ
اآلخر يلزم الصمت ،حاملين معهم أكياس النوم
والحقائب فــي قــاعــة ال ت ــزال تحظى بزينة عيد
(د ب أ)
الميالد.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:18

العظمى

الشروق

06:43

الظهر

11:52

العصر

02:43

المغرب

05:01

العشاء

06:23

الصغرى 07
ً
أعلى مد  03:29صب ــاحـ ـ ــا
 05:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:35صب ــاحـ ـ ــا
ً
 11:05ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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

