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جيسيكا تقود فيلم «»Molly›s Game
لجمع إيرادات  14مليون دوالر
ص 15

ولصق» لرفع الحرج
«قص
استجواب
ً

محليات

قدمه الحميدي والحجرف والعتيبي للصبيح منسوخا من صحيفة طنا في المجلس السابق
• مقدمة صحيفته نسخت من استجواب المبارك
محرر الشؤون السياسية
ومحيي عامر

اس ـت ـجــواب "ق ــص ول ـص ــق" لــرفــع ال ـحــرج
ك ـمــا يـ ـب ــدو ،هـ ــذا م ــا ي ـم ـكــن أن ي ــوص ــف به
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب الـ ـ ـ ــذي قـ ــدمـ ــه أمـ ـ ــس ال ـ ـنـ ــواب
الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد
العتيبي إلــى وزي ــرة ال ـشــؤون االجتماعية
والعمل ،وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح.
فاالستجواب ،الــذي أعلن رئيس مجلس
األمــة م ــرزوق الغانم إدراج ــه فــي جلسة 23
الجاري ،تبين أنه منسوخ من استجوابين
ً
ســابـقـيــن حــرف ـيــا ،ف ـم ـحــوره األول المعني
بـهـيـئــة الـمـعــاقـيــن ،إل ــى جــانــب أف ـك ــار بقية
المحاور ،اتضح أنها نسخة من استجواب
النائب السابق محمد طنا إلى الصبيح في
مجلس  ،2013الذي نجحت في اجتيازه دون
طرح الثقة.
ولـ ــم ت ـتــوقــف عـمـلـيــة ال ـن ـســخ ف ــي مـحــور
كامل ،بل إن مقدمة االستجواب منسوخة
ً
هي األخرى كليا من الصحيفة المقدمة من

ص ـ ـ ـ ـورتـ ـ ـ ـان ضـ
ــوئ ـ ـي ـ ـت ـ ـان ل ـم ـق ــدم ـت ــي
است
جوابي المبارك والصبيح

ناصر الصباح :عالقاتنا
بالبحرين مبنية على أسس
راسخة

النواب محمد المطير ود .وليد الطبطبائي
وش ـع ـي ــب الـ ـم ــوي ــزري إل ـ ــى رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك في
الفصل التشريعي الحالي.
ً
والــافــت أن عملية النسخ كانت نــوعــا ما
"محترفة" ،إذ تم تبديل تسلسل الفقرات من
اسـتـجــوابــي الـمـبــارك والـصـبـيــح السابقين،
ون ـق ـل ـهــا إلـ ــى أم ــاك ــن أخـ ـ ــرى ،م ــع االح ـت ـفــاظ
ً
بــالـنــص حــرفـيــا والـفـكــرة واالت ـه ــام الموجه
إلى الوزيرة.
وتـضـمــن االس ـت ـجــواب  5م ـحــاور تعلقت
بـ"التجاوزات المالية واإلداري ــة في الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون ذوي اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة ،وق ـط ــع
الـمـســاعــدات االجـتـمــاعـيــة عــن الكويتيات،
واإلخ ـ ــال بــالـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة وتعيين
الــوافــديــن وم ـحــاربــة ال ـك ـفــاء ات الكويتية،
والـفـســاد الـمــالــي واإلداري بهيئة الـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب اإلضـ ـ ـ ــرار بــالـعـمــل
النقابي والتعاوني والجمعيات"05 .

مسك وعنبر

21
حفل تكريم ياسين
الحساوي يفتتح «القرين
الثقافي» الـ 24

ً
توزيع  1036قسيمة صناعية
«تجاوزات الصحة» توصي بإحالة
مسؤولين إلى النيابة و«نزاهة» الكويت من أكثر الوجهات أمنا لألميركيين
في «الشدادية» خالل أشهر
ّ

الهاشم لسحب جنسية زوجة الكويتي بعد وفاته
والهيئة العامة لمكافحة الفساد
● فهد التركي ومحيي عامر
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــة ارتـ ـ ـك ـ ــابـ ـ ـه ـ ــم
مخالفات ،أوصت لجنة التحقيق
البرلمانية فــي ت ـجــاوزات وزارة
الصحة بإحالة مسؤولين حاليين
وسابقين في الوزارة إلى النيابة

(نزاهة).
وص ــرح مـقــرر اللجنة النائب
سعدون حماد بأن اللجنة انتهت
من التحقيق في المواضيع التي
كلفها بها مجلس األمة ،وأحالت
تـقــريــرهــا الـنـهــائــي إليه 02

واشنطن تعدل نظام مخاطر السفر وتصنف الدول في  4مستويات
وفق نظام جديد كشفت عنه الواليات المتحدة،
أمــس األول ،لتحذير مواطنيها من مخاطر السفر،
وي ـص ـنــف م ـس ـتــويــات األمـ ــن وال ـس ــام ــة إل ــى أرب ـعــة
مستويات ،حلت الكويت في المستوى األول ،الذي
يدعو األميركيين إلى اعتماد «االحتياطات العادية»
عند السفر إليها.
وف ــي وق ــت نـصــح ال ـن ـظــام ال ـمــوجــود عـلــى مــوقــع

« »travel.state.govا ل ـت ــا ب ــع لـ ـ ـ ــوزارة ا ل ـخــار ج ـيــة
األميركية ،المواطنين بعدم التوجه إلــى الصحراء
على ال ـحــدود بين الـكــويــت وال ـع ــراق ،لــوجــود ألغام
وقذائف غير منفجرة ،طالبهم بتجنب زيارة الجهراء
وجليب الشيوخ بسبب مخاطر الجريمة فيهما.
وبحسب الـنـظــام ،ال ــذي يتضمن صفحة عــن كل
دول ــة يــوضــح فـيـهــا الـتـهــديــدات الـمـحــددة 02

٠٣

الروضان :للمشاريع المنطبق عليها معايير التوطين
ً
األراض ـ ــي الـصـنــاعـيــة ،كــاش ـفــا عن
● جراح الناصر
أعلن وزير التجارة والصناعة،
وزير الدولة لشؤون الشباب خالد
ال ــروض ــان اع ـت ـمــاد مـجـلــس إدارة
الهيئة العامة للصناعة المعايير
الجديدة الخاصة بأولوية توزيع

ت ــوزي ــع  1036ق ـس ـي ـمــة صـنــاعـيــة
خــال األشـهــر المقبلة فــي منطقة
ً
الشدادية ،وفقا لهذه المعايير.
وأك ــد ال ــروض ــان ،خ ــال مؤتمر
صـحــافــي عـقــدتــه الهيئة أم ــس ،أن
َّ
تقييم المشاريع المقدمة 02

دوليات

٢٣
واشنطن تحيي «تحقيق
كاسندرا» الخاص بتهريب
حزب اهلل للمخدرات

ةديرجلا

الثانية
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األمير يتلقى تهنئة الغانم بنجاح «خليجي  »23المبارك يستقبل فهد الجابر
ت ـل ـقــى ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
رسالة تهنئة من رئيس مجلس
األم ــة م ــرزوق الـغــانــم ،عـ ّـبــر فيها
بــاسـمــه وبــاســم أع ـضــاء مجلس
األمة عن خالص تهانيهم بنجاح
دورة كأس الخليج العربي الثالثة
وال ـع ـشــريــن ،ال ـتــي استضافتها
الـ ـك ــوي ــت خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن 22
ديسمبر  2017إلى  5يناير .2018
وقال الغانم في رسالته «إنني
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـك ــري ـم ــة
ل ـت ـغ ـم ــرن ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة أن أع ـب ــر
لسموكم عن قلوب أهــل الكويت
المخلصين كافة بأنه قد تحقق
بتوجيه سموكم وعـلــو مــرادكــم
ورشـ ــد ن ـظــركــم ال ـن ـجــاح األك ـبــر،
والغاية األنبل قلوب أهل البيت
الخليجي الــواحــد قــد تعاضدت
ب ـح ـك ـم ــة س ـ ـمـ ــوكـ ــم ،والـ ـنـ ـف ــوس
تالحمت وتآلفت بثاقب رؤاكــم،
م ــرددة أن الكويت دار الصداقة
والسالم واألخوة والوئام ،وهي
مــأوى األشـقــاء ،وسماء األخــاء،

س ــائ ـل ـي ــن ال ـع ـل ــي الـ ـق ــدي ــر بـمـنــه
وكــرمــه أن يحفظ مـقــام سموكم
ال ـن ـب ـي ــل ،وي ــرع ــاك ــم م ــن ك ــل شــر
ً
وعنت وضنك ،وأن يديمكم ذخرا
وعزة ورفعة ،وأن يمتع سموكم
بـمــوفــور الـصـحــة ودوام الـهـنــاء
ً
ً
والرخاء ،ويبقيكم نبراسا ومجدا
لوطننا الحبيب الكويت وللشعب
الكويتي المخلص».
وبعث صاحب السمو برسالة
شـ ـك ــر جـ ــواب ـ ـيـ ــة ،أك ـ ـ ــد ف ـي ـه ــا أن
م ـش ــارك ــة ك ــل م ـن ـت ـخ ـبــات الـ ــدول
ال ـع ــرب ـيــة ال ـش ـق ـي ـقــة ل ـك ــرة ال ـقــدم
المشاركة بهذه الدورة ،وفي هذا
الملتقى الشبابي الرياضي ،قد
جسد الروابط األخوية الوطيدة
ً
ال ـتــي تـجـمـعـهــم ،م ـش ـيــدا سـمــوه
ب ــال ـج ـه ــود ال ـك ـب ـي ــرة والـ ـمـ ـق ــدرة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ــذل ـ ـت ـ ـهـ ــا ك ـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
المعنية ،وبالترتيبات الرفيعة
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،ال ـ ـتـ ــي أس ـه ـمــت
فـ ــي إن ـج ــاح ـه ــا وإبـ ـ ـ ـ ــراز ال ــوج ــه
الـحـضــاري والـمـكــانــة المرموقة
لـ ـل ــوط ــن ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ،وم ـث ـم ـن ــا فــي

استقبل رئيس مجلس الوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ جـ ــابـ ــر الـ ـمـ ـب ــارك
ف ــي ق ـصــر ال ـس ـيــف أم ــس الـشـيــخ
الدكتور فهد الجابر الذي أهدى
إل ــى س ـمــوه أط ــروح ــة الــدك ـتــوراه
«تـحـقـيــق تـجــريـبــي ف ــي أســالـيــب
النزاعات في الشرق األوسط» من
جامعة برونيل في لندن.

الــوقــت ذاتــه التفاعل والحضور
الجماهيري الكبير الذي أضفى
الفرحة واالبتهاج والسرور على

الجميع ،وإذكــاء روح المنافسة
الرياضية الشريفة خالل فعاليات
هذه البطولة.

ً
المبارك مستقبال فهد الجابر

الخالد يبحث مع الممثل األممي بالعراق قضايا المفقودين والممتلكات
التقى نظيره الهندي وتسلم رسالة خطية من المالكي
بحث وزير الخارجية مع الممثل
الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة في العراق آخر ما
تم التوصل إليه من تطورات
متصلة بالبحث عن األسرى
والمفقودين الكويتيين
والممتلكات الكويتية واألرشيف
الوطني.

استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صـبــاح الـخــالــد فــي مقر ديــوان
ع ــام وزارة الـخــارجـيــة ،صباح
أمــس ،الممثل الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة في العراق
ورئ ـيــس بعثة األم ــم المتحدة
للمساعدة في العراق «يونامي»
يــان كوبيش،بمناسبة زيارته
الرسمية إلى الكويت.
وتم خالل اللقاء الوقوف على
آخ ــر م ــا ت ــم ال ـتــوصــل إل ـي ــه من
ت ـطــورات متصلة بالبحث عن
األسرى والمفقودين الكويتيين
والـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــات ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
واألرشيف الوطني إضافة إلى
مـنــاقـشــة آخ ــر ال ـت ـط ــورات ذات
الـصـلــة بـنـشــاطــات بعثة األمــم
المتحدة لمساعدة العراق.
حـضــر الـلـقــاء مـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ب ــاإلن ــاب ــة الـسـفـيــر

صالح اللوغاني ومساعد وزير
الخارجية لـشــؤون المنظمات
الدولية الــوزيــر مفوض ناصر
الهين وعدد من كبار مسؤولي
وزارة الخارجية.
وتسلم الخالد رسالة خطية
مــن وزي ــر الـخــارجـيــة وش ــؤون
ا ل ـم ـغ ـتــر ب ـيــن ل ــدو ل ــة فلسطين
رياض المالكي.
وتتصل الرسالة بالعالقات
الثنائية الوثيقة بين البلدين
الـشـقـيـقـيــن وس ـب ــل تــوطـيــدهــا
في كل المجاالت وأطــر تعزيز
الـتـعــاون المشترك حـيــال آخر
ال ـم ـس ـت ـجــدات ال ـت ــي تـشـهــدهــا
الساحتين اإلقليمية والدولية،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاي ــا مـحــل
االهتمام المشترك.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اس ـت ـق ـبــال
الخالد في مقر ديوان عام وزارة
الخارجية صباح أمــس سفير
فـلـسـطـيــن ل ــدى دول ـ ــة الـكــويــت
رامي طهبوب.

حـضــر الـلـقــاء مـســاعــد وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــوط ــن
العربي السفير عزيز الديحاني
وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن كـ ـ ـب ـ ــار مـ ـس ــؤول ــي
الخارجية.
واسـتـقـبــل وزي ــر الـخــارجـيــة
ً
أي ـض ــا وزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
الـخــارجـيــة بـجـمـهــوريــة الهند
ال ـص ــدي ـق ــة الـ ـ ـل ـ ــواء د .فـ ــي كــي
سينغ ،وذلك بمناسبة زيارته
الرسمية إلى الكويت.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء تـ ـن ــاول
سبل تعزيز العالقات الثنائية
الوثيقة بين البلدين الصديقين
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ،وعـ ـل ــى
مختلف الـصـعــد ،وبـحــث آخــر
الـمـسـتـجــدات عـلــى الساحتين
اإلقليمية والدولية ،والتطورات
التي تشهدها المنطقة ،إضافة
إلـ ــى م ـنــاق ـشــة ال ـق ـضــايــا محل
االهتمام المشترك.
ح ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء ن ــائ ــب وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر خ ــال ــد

الجارالله بحث العالقات مع مساعد
وزير الخارجية اإلماراتي

ً
الجارالله مستقبال الهاشمي
اجتمع نــائــب وزي ــر الخارجية خــالــد الجارالله،
أمس ،ومساعد وزير الخارجية للشؤون االقتصادية
بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة االمارات
السفير محمد الهاشمي الــذي يقوم بزيارة للبالد
والوفد المرافق له.
وتــم خــال اللقاء بحث عــدد مــن اوجــه العالقات
ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن خ ــاص ــة م ــا ي ـت ـصــل منها

بــال ـم ـجــاالت االق ـت ـص ــادي ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة اضــافــة
الــى ت ـطــورات االوض ــاع على الساحتين االقليمية
والدولية.
حضر اللقاء مساعدة وزيــر الخارجية للشؤون
االقـتـصــاديــة الـسـفـيــرة ام ــل الـحـمــد ومـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم
العمر.

«تجاوزات الصحة» توصي...
لمناقشته في أقرب وقت.
وأوض ــح حـمــاد أن تقريرها الـمـكــون مــن  ١٣٠صفحة
خلص إلى إدانة بعض المسؤولين الحاليين والسابقين
بالوزارة ،وتضمن توصيات بإحالتهم ورئيسي مكتبين
صحيين في الخارج إلى النيابة و"نزاهة".
مــن جـهــة أخ ــرى ،طــالـبــت رئـيـســة لجنة ش ــؤون الـمــرأة
واألسـ ــرة الـنــائـبــة صـفــاء الـهــاشــم بسحب جنسية زوجــة
الكويتي المتجنسة بعد وفاة زوجها ،ووقف مزاياها ،حتى
ال تطالب بتجنيس أبنائها من زوجها الوافد الجديد الذي
يكون من جنسيتها.
وأوضحت الهاشم ،في تصريح عقب اجتماع اللجنة
األول أمس ،أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
سيستدعى لمناقشة هذا الموضوع.

الكويت من أكثر الوجهات...

ويـفـســر سـبــب إب ــداء النصيحة عـنـهــا ،حـلــت سلطنة ُعـمــان
والـبـحــريــن واإلمـ ــارات وقـطــر فــي المستوى األول ،فــي حين
جاءت السعودية ومصر ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا
وبريطانيا ،بالمستوى الثاني ،الذي يدعو المسافرين إلى
«اتخاذ احتياطات إضافية».
وصنفت الــواليــات المتحدة عشر مناطق ح ــروب ودول
منهارة هي أفغانستان ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،وإيران،
وال ـع ــراق ،ولـيـبـيــا ،ومــالــي ،وال ـصــومــال ،وج ـنــوب ال ـســودان،
وسورية ،واليمن إلى جانب كوريا الشمالية ،في المستوى

ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـك ـتــب
نائب وزير الخارجية السفير
أيـ ـه ــم ال ـع ـم ــر وم ـس ــاع ــد وزي ــر
الخارجية للشؤون القنصلية
الــوزيــر مفوض سامي الحمد
وعدد من كبار مسؤولي وزارة
الخارجية.
وتـ ـسـ ـل ــم وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن أوراق ا عـ ـتـ ـم ــاد
ال ـس ـف ـيــر ال ـج ــدي ــد لـلـهـنــد لــدى
الكويت ك جيفا ساغار .وأعرب
الخالد خالل اللقاء عن أطيب
تمنياته للسفير الجديد بأن
يـحـظــى ب ـكــل ال ـتــوف ـيــق وواف ــر
ال ـن ـجــاح ف ــي م ـهــام عـمـلــه لــدى
الـكــويــت ولـلـعــاقــات الثنائية
التي تربط البلدين الصديقين
المزيد من النمو واالزدهار.
واسـتـقـبــل وزي ــر الـخــارجـيــة
أمـ ــس ،رئ ـيــس لـجـنــة الـصــداقــة
الكويتية البريطانية السفير
عبدالله بشارة وأعضاء اللجنة

الخالد أثناء استقباله ممثل األمين العام لألمم المتحدة في العراق
ض ـ ـ ــرار الـ ـغ ــان ــم وفـ ـه ــد ال ـب ـحــر
ومحمد نقي.
وتـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ب ـحــث
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــات
والجهود ،التي تبذلها اللجنة
فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــز عـ ــاقـ ــات

الـصــداقــة والـتـعــاون بين دولــة
الكويت وبريطانيا في العديد
من المجاالت.
حـضــر الـلـقــاء مـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر

ال ـخ ــارج ـي ــة ب ــاإلن ــاب ــة الـسـفـيــر
صالح اللوغاني وعدد من كبار
مسؤولي وزارة الخارجية.

الكويت تشيد باتفاق السالم في كولومبيا
دعت النضمام جميع األطراف إلى العملية السياسية السلمية في دارفور
أشــادت الكويت باالنجازات البارزة التي تحققت
بعد ابــرام اتفاق النهاء النزاع واحــال سالم مستقر
ودائ ـ ــم بـيــن حـكــومــة كــولــومـبـيــا والـ ـق ــوات المسلحة
الثورية الكولومبية (فارك) والذي انهى نزاعا استمر
أكثر من  50عاما وخلف االف الضحايا.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة ال ـكــويــت ال ـتــي أل ـقــاهــا الـقــائــم
بــاألع ـمــال بــاإلنــابــة لــوفــد الـكــويــت ال ــدائ ــم ل ــدى األمــم
المتحدة المستشار بــدر المنيخ فــي جلسة مجلس
األمن مساء امس االول حول الحالة في كولومبيا.
وشـ ـ ــددت ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ضـ ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار وف ــاء
الطرفين بالتزاماتهما «فسالم بعد صراع دام  50عاما
لن يأتي دون عقبات ومصاعب».
واعـ ـ ــرب ع ــن تــرح ـي ـبــه بــات ـفــاق وقـ ــف إط ـ ــاق ال ـنــار
ال ـث ـنــائــي ال ـمــؤقــت ال ـمــوقــع ب ـيــن ح ـكــومــة كــولــومـبـيــا
وجـيــش الـتـحــريــر الــوطـنــي ال ــذي انـتـهــت مهلته قبل
يومين وتحقق على ضوئه عدد من إنجازات أقر بها
الطرفان والكنيسة الكاثوليكية والبعثة األممية على
عدة صعد.
كـمــا عـبــر الـمـنـيــخ ع ــن ش ـكــره لـلـبـلــدان المساهمة
بمراقبين دوليين والبلدين الضامنين لعملية السالم
كوبا والنرويج والبلدين الداعمين تشيلي وفنزويال

الرابع الذي ينصح األميركيين بعدم السفر إليها ،في حين
حل لبنان وكوبا في المستوى الثالث الذي يدعو المسافرين
إلى «إعادة النظر في السفر» إليهما.
ورغ ــم أن «الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة» تـشــدد عـلــى أنـهــا تقدم
ً
نـصــائــح كــانــت قــائـمــة أصـ ــا ،لـكــن تـبــديـهــا بــأسـلــوب جديد
ً
لجعلها أكثر وضــوحــا للمسافرين األميركيين ،فــإن بعض
التصنيفات قد تثير الدهشة أو الغضب الدولي.
وقالت المسؤولة القنصلية ميشيل بيرنيير-توث ،إن «هذه
ليست وثــائــق سياسية ،بــل تحذيرات مبنية على تقييمنا
لألوضاع األمنية».
وكانت دول اشتكت في الماضي أن التحذيرات من مخاطر
مبالغ فيها وتضر بالسياحة ،في وقت اعتبرت دول أخرى
أنها تتعرض لتقريع دبلوماسي أميركي.
وكانت المكسيك المصنفة في المستوى الثاني اشتكت
ً
سابقا من أن هــذه التحذيرات تضر بالسياحة لديها ،غير
ً
أن النظام الجديد يحدد تفصيليا المناطق الواجب تجنبها
في المكسيك بسبب أعمال العنف التي تمارسها كارتيالت
المخدرات.
ً
وال يعطي النظام الجديد تصنيفا لـلــوال يــات المتحدة،
ً
علما بأن نسبة جرائم القتل للفرد فيها هي  4.88لكل مئة ألف
شخص ،األمر الذي يضعها بين المستويين الثالث والرابع.

توزيع  1036قسيمة صناعية...
سيعتمد عـلــى ثــاثــة معايير أســاسـيــة ،أول ـهــا الــرأسـمــالـيــة
الـصـنــاعـيــة ،الـتــي تعنى بحجم رأس الـمــال المستخدم في
التكنولوجيا واآلالت والـمـعــدات ،إضــافــة إلــى حجم الطاقة

باإلضافة إلى االكوادور لدورها في رعاية مفاوضات
وقف إطالق النار.
واكد حرص دولة الكويت على تقديم الدعم الالزم
لحكومة كولومبيا والممثل ا لـخــاص لألمين العام
وبعثة األمم المتحدة للتحقق في كولومبيا لجهودهم
في تحقيق السالم.
على صعيد آخر ،شددت الكويت على أولوية الحل
السياسي في دارفور وأهمية انضمام جميع األطراف
لـلـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة الـسـلـمـيــة وضـ ـ ــرورة ال ـح ــد من
انتشار السالح فيها مشيدة بالتعاون بين السودان
وبعثة األمم المتحدة في عملية جمع السالح ببعض
مخيمات النازحين.
وش ــدد المنيخ فــي كلمة ام ــام مجلس االم ــن حول
ال ـس ــودان وج ـنــوب ال ـس ــودان مـســاء أم ــس االول على
أهـمـيــة اح ـت ــرام س ـيــادة الـ ـس ــودان ووح ــدت ــه وســامــة
أراض ـي ــه مـشـيــرا ال ــى هـجـمــات الـفـصــائــل الــدارفــوريــة
المسلحة عـلــى ال ـس ــودان فــي شـهــر مــايــو  2017ومــا
تمثله أنشطة تلك الفصائل من تهديد ألمن واستقرار
السودان وجيرانه ومنطقة القرن األفريقي والساحل
والبحر األبيض المتوسط.
واك ــد ثـقــة ال ـكــويــت ب ـقــدرة حـكــومــة ال ـس ــودان على

المستخدمة لتشغيل المصنع ،ولها نسبة  20في المئة.
وذكر أن ثاني تلك المعايير هو األولوية الصناعية بنسبة
 30فــي المئة مــن التقييم ،فــي حين تخصص  50فــي المئة
للمعيار األخير وهو ما يحققه المشروع من قيمة مضافة
إلى االقتصاد الوطني ،وتشمل األرباح المستهدف تحقيقها
منه ،إلى جانب حجم العمالة الوطنية العاملة فيه ،وخدمته
ً
للمصانع والـمـشــاريــع المحلية األخـ ــرى ،فـضــا عــن كمية
إنتاجه الفعلي.
ولفت إلــى أن التوزيعات الجديدة تأتي في ظل مساعي
الحكومة لتعزيز دور القطاع الصناعي بالكويت ،وتنويع
مصادر الدخل ،وزيادة الناتج المحلي ،وما يترتب على ذلك
من خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية
والمستقبلية.
وك ـشــف أن ال ـق ـســائــم س ـت ــوزع ع ـلــى أص ـح ــاب الـمـشــاريــع
التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة ،حتى تتمكن
ً
ً
المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالميا ،مؤكدا
أنه «ال يكفي أن تكون صناعتنا لالستهالك المحلي فقط ،فمن
دون تصدير لن تكون الصناعة مجدية في نمو االقتصاد
المحلي وتطوره».
١٠

تخطي الـمـصــاعــب الـحــالـيــة الـتــي تشهدها وتنفيذ
متطلبات األمم المتحدة مشيدا بالتطورات اإليجابية
فــي تقييم األمــم المتحدة واالت ـحــاد االفــريـقــي بشأن
المرحلة األولى العادة تشكيل بعثة (يوناميد).
ورحــب المنيخ بانخفاض أعمال العنف وانعدام
األعمال القتالية خالل الفترة األخيرة والتي تعتبر
خطوة هامة في طريق تحقيق االستقرار في دارفور
معربا عن االرتياح الستجابة حكومة السودان لما
ورد في تقرير التقييم المشترك وقيامها بتخصيص
أرض بقاعدة العمليات المؤقتة في غولو (تي او بي).
وأش ــاد المنيخ بجهود الحكومة الـســودانـيــة من
أج ــل تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار ف ــي دارفـ ـ ــور وس ــائ ــر رب ــوع
الـ ـس ــودان وخ ــاص ــة فـيـمــا يـتـعـلــق بـتـحـقـيــق التنمية
وعـ ـ ــودة ال ـن ــازح ـي ــن إلـ ــى م ـنــاط ـق ـهــم وج ـم ــع ال ـســاح
والحوار الوطني معربا عن تأييد دولة الكويت لعملية
الحوار الوطني وخطة فريق االتحاد االفريقي الرفيع
المستوى المعني بالتنفيذ.
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محليات

ناصر الصباح :عالقاتنا بالبحرين مبنية على أسس راسخة
• العاهل البحريني استقبله وولي العهد يثمن دعم صاحب السمو إلنشاء مركز «ابحث» في المملكة
• خليفة بن سلمان بحث مع النائب األول األمور ذات االهتمام المشترك

ً
رئيس مجلس الوزراء البحريني مستقبال النائب األول أمس

ولي عهد البحرين والنائب األول أثناء افتتاح مركز «ابحث»
أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الــدفــاع الشيخ نــاصــر الـصـبــاح عمق العالقات
التاريخية والراسخة بين الكويت والبحرين،
وأشــاد بهوية البحرين األصيلة ،التي تحتفي
ً
دوما بإرثها الثقافي الغني.
جاء ذلك في تصريحات للنائب األول خالل
زيارته إلى البحرين تلبية لدعوة من ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال ــوزراء في المملكة األمير سلمان بن حمد آل
خليفة.
واستقبل العاهل البحريني الملك حمد بن
عيسى آل خليفة في قصر "الصخير" مساء أمس
األول ،النائب األول والوفد المرافق له.
ول ـف ــت ب ـي ــان ل ـمــديــريــة ال ـتــوج ـيــه الـمـعـنــوي
والعالقات العامة بــوزارة الدفاع إلى أن الشيخ
ناصر نقل إلى ملك البحرين خالل اللقاء تحيات

سمو أمير البالد القائد األعلى للقوات المسلحة
الشيخ صباح األحمد.
وأكد عمق العالقات التاريخية المبنية على
أسس راسخة بين الكويت والبحرين الشقيقة.
ح ـضــر االس ـت ـق ـب ــال رئ ـي ــس األركـ ـ ــان ال ـعــامــة
للجيش الـفــريــق الــركــن محمد الخضر ووكيل
وزارة الــدفــاع الشيخ أحـمــد المنصور وسفير
الـكــويــت ل ــدى الـبـحــريــن الـشـيــخ ع ــزام الـصـبــاح،
وآمــر القوة البرية الـلــواء الركن خالد الصباح،
وآمــر القوة الجوية الـلــواء الركن طيار عبدالله
الـ ـف ــودري ،ورئ ـيــس هـيـئــة مـكـتــب الـنــائــب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللواء الركن
وليد السردي ،والملحق العسكري الكويتي لدى
البحرين العقيد الركن ناصر السمحان ،والشيخ
حمد الخالد والشيخ دعيج الصباح.
بدوره ،ثمن ولي العهد البحريني الدعم الكريم

مــن صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد الـقــائــد األعلى
للقوات المسلحة الكويتية الشيخ صباح األحمد
إلنشاء مركز "ابـحــث" في البحرين مما يجسد
التواصل األخوي النبيل بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة النائب األول في
افتتاح مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والـبـحــوث "مــركــز ابـحــث" فــي البحرين
مساء أمــس األول ،وذلــك برعاية وحضور ولي
العهد البحريني.
وأك ــد بــن حـمــد أن ه ــذا الــدعــم يـجـســد أيضا
الــروابــط الوثيقة بين الكويت والبحرين على
ً
ً
الصعد كافة ،ويمثل أيضا امتدادا لما تتميز به
الكويت الشقيقة من ريــادة وسجل مضيء في
مجاالت الثقافة واألدب واإلبداع.
مــن جــانـبــه ،أك ــد الـشـيــخ نــاصــر أهـمـيــة مركز
"ابـحــث" الــذي يــدل على هــويــة مملكة البحرين

ً
األصـيـلــة ،الـتــي تحتفي دوم ــا بــإرثـهــا الثقافي
الغني والتي أثرت اتصالها الحيوي بمحيطها
لكي تـتـبــادل الـمـعــارف وتكتسب الـتـنــوع الــذي
ي ـض ـي ــف إل ـ ــى رصـ ـي ــده ــا الـ ـحـ ـض ــاري ال ـع ــري ــق
ً
خصوصا بين الشقيقتين دولة الكويت ومملكة
البحرين.
يذكر أن مركز "ابحث" يمثل إضافة قيمة إلى
المساهمة في البحث بالثقافة واإلرث التاريخي
ً
وحفظه في الذاكرة البحرينية باعتباره مكونا
ً
م ـه ـمــا ف ــي ت ـكــويــن شـخـصـيــة وه ــوي ــة اإلن ـســان
البحريني.
وأقام ولي العهد البحريني مأدبة عشاء على
شرف النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع والوفد المرافق له.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء البحريني
األم ـيــر خليفة بــن سـلـمــان آل خـلـيـفــة ،أمــس،

النائب األول والوفد المرافق له.
وأشارت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات
العامة في وزارة الدفاع في بيان صحفي ،إلى أن
الشيخ ناصر نقل تحيات صاحب السمو وسمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتمنياتهم
لمملكة البحرين بالمزيد مــن التقدم والــرخــاء
واالستقرار.
وت ـم ــت خـ ــال ال ـل ـق ــاء م ـنــاق ـشــة األم ـ ـ ــور ذات
االهتمام المشترك ،إذ أكد الشيخ ناصر صباح
األحمد عمق العالقات التاريخية واألخوية بين
البلدين الشقيقين.
وب ـح ــث ال ـقــائــد ال ـع ــام ل ـق ــوة دفـ ــاع الـبـحــريــن
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
أمــس ،مع النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـشـيــخ نــاصــر ال ـص ـبــاح والــوفــد

المرافق له موضوعات ذات االهتمام المشترك
السيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وأش ــاد الـشـيــخ نــاصــر بعمق الـعــاقــات بين
ً
الكويت ومملكة البحرين الشقيقة مؤكدا حرص
البلدين على تعزيزها وتطويرها.
وأثـنــى على تــاريــخ قــوة دف ــاع البحرين وما
تشهده منذ نشأتها إلــى يومنا هــذا من تطور
مـسـتـمــر ف ــي ش ـتــى م ـج ــاالت ال ـت ــدري ــب الـعـمـلــي
والعلمي ،الذي يواكب أحدث أساليب التدريب
وتمنى المزيد من التطور والتقدم لقوة دفاع
البحرين بقيادة المشير الركن الشيخ خليفة بن
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
وق ـ ــدم م ـس ــاع ــد رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان الـبـحــريـنــي
لهيئة العمليات والـخـطــط ال ـلــواء الــركــن غانم
ً
الفضالة إي ـجــازا للنائب األول عــن تــاريــخ قوة
دفاع البحرين.

برلمانيات
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اإلسكان والتوظيف والعالوات أولويات «لجنة المرأة»
حددت لجنة المرأة أولوياتها
في دور االنعقاد المقبل في أول
اجتماع عقدته أمس.

استدعاء وزيرة
اإلسكان لوضع
آلية إلسكان
المرأة الكويتية

عاشور

ع ـق ــدت ل ـج ـنــة شـ ـ ــؤون ال ـم ــرأة
واألســرة أول اجتماعاتها أمس،
وناقشت آلية عملها وأولوياتها،
الـتــي تـتـصــدرهــا قـضــايــا إسـكــان
ال ـمــرأة ،والـمـســاواة بينها وبين
الرجل في الحصول على وظيفة،
والعالوات االجتماعية في حالة
ط ــاقـ ـه ــا أو زواج ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ــن غـيــر
كويتي.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة
ص ـ ـفـ ــاء ال ـ ـهـ ــاشـ ــم ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي ب ـم ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ،إن
الـحـصــول على السكن أو قرض
اإلسكان أصبح معاناة بالنسبة
للمرأة الكويتية ســواء المطلقة
او األرمـ ـل ــة ،مـضـيـفــة أن ــه سيتم
اسـ ـت ــدع ــاء ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة
األ س ـبــوع المقبل ،لمناقشة هذا
األمــر ،خصوصا أن القانون في
صــف الـمــرأة لكن ال يتم تطبيقه
أو تفعيله.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ــى أن أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ــات ال ي ـم ـن ـح ــون دورا
ف ــي ال ـتــوظ ـيــف ب ــدي ــوان الـخــدمــة
المدنية ،رغم أن أولوية التوظيف
ل ـ ـل ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن ،يـ ـلـ ـيـ ـه ــم أبـ ـ ـن ـ ــاء
الكويتيات ،ثم أبناء دول مجلس
التعاون ،إال أنه حتى اآلن لم يتم
تفعيل القانون ،كاشفة أن اللجنة
ستستدعي ديوان الخدمة لمعرفة
األسباب.
وح ـ ـ ـ ـ ــذرت ال ـ ـهـ ــاشـ ــم فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد مـ ـ ــن تـ ـق ــدي ــم إعـ ــانـ ــات
تــوظـيــف خــاصــة بــالــذكــور فقط،

فيصل الكندري لتحقيق توافق
حكومي  -نيابي لخفض سن التقاعد
دعا عضو لجنة الشؤون المالية واالقتصادية فيصل الكندري
النواب إلى مشاركة أعضاء اللجنة المالية في بحث مقترح قانون
خفض سن التقاعد من خالل تقديم الرؤى والتعديالت التي تساهم
في التوافق الحكومي -النيابي ،ولتكريس مبدأ العدالة والمساواة
بين المتقاعدين وتحقيق طموح ابناء الشعب.
واعتبر الكندري في تصريح صحافي أن ما حدث في جلسة أمس بشأن
خفض سن التقاعد وسحب التقرير لعرضه ودراسته من قبل شركة محايدة
هو رد شاف وواف لكل من شكك في تصويت أعضاء اللجنة المالية.
وقال الكندري إن التصويت على رد التقرير لـ"المالية" من مصلحة
المتقاعدين الحاليين والالحقين.
ً
واعتبر أن الصوت العالي ال يجدي نفعا ،مؤكدا أن صوت الحق
والعدل والشعب الكويتي هو الــذي من خالله تتم المحافظة على
المكتسبات الشعبية.

الغانم يترأس الوفد البرلماني
لنصرة القدس بالقاهرة
يـ ـ ـغـ ـ ــادر رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
األ مــة مــرزوق الغانم ،األحد
المقبل ،البالد إلى القاهرة،
للمشاركة في مؤتمر األزهر
ال ـع ــال ـم ــي ل ـن ـص ــرة الـ ـق ــدس،
الذي سيقام خالل الفترة من
 18-14الجاري ،ويضم الوفد
البرلماني المشارك كال من
ال ـ ـنـ ــواب :ع ـل ــي ال ــدق ـب ــاس ــي،
وعـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ـبــاب ـط ـيــن،
وراك ـ ـ ــان ال ـن ـص ــف ،ون ــاص ــر
الدوسري.
مرزوق الغانم

اجتماع لجنة المرأة واألسرة أمس
مؤكدة أنها ستستجوب الوزير
ال ـم ـع ـنــي إذا ت ــم ن ـش ــر إع ــان ــات
ت ــوظ ـي ــف ت ـغ ـيــب ع ـن ـهــا ال ـع ــدال ــة
والمساواة سواء للذكور واإلناث.
وقـ ــالـ ــت إن هـ ـن ــاك مــوضــوعــا
شـ ــائ ـ ـكـ ــا ج ـ ـ ـ ــدا ،وهـ ـ ـ ــو ت ـج ـن ـيــس
زوجات الكويتيين ،متسائلة عن
سبب احتفاظ الزوجة األجنبية
بمزايا الجنسية بعد وفاة زوجها
الكويتي.
وأضــافــت أنــه سيتم استدعاء
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـم ـنــاق ـشــة هــذا
ال ـمــوضــوع ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه في

ح ــال ــة وف ـ ــاة الـ ـ ــزوج ي ـف ـتــرض أن
ت ـس ـق ــط عـ ــن الـ ــزوجـ ــة األج ـن ـب ـيــة
الجنسية وتوقف مزاياها.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وج ـه ــت
ال ـه ــاش ــم ت ـح ـيــة ت ـق ــدي ــر لـلـفــريــق
النسائي القائم على مشروع ضد
العنف األس ــري ،مشيرة إلــى أنه
سيتم اسـتــدعــاؤهــن إلــى اللجنة
لبحث تفعيل الـقــانــون الـخــاص
بالمساواة في العقاب بين الرجل
والمرأة في حاالت العنف األسري.
من جهته ،أعلن مقرر اللجنة
النائب صالح عاشور أن اللجنة

بحثت أولوياتها بشأن القضايا
المتعلقة بالمرأة بـصــورة عامة
والمرأة الكويتية بصورة خاصة.
وقـ ـ ــال عـ ــاشـ ــور ،ف ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ب ـم ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ،إن
الـ ـم ــوض ــوع األول ع ـل ــى جـ ــدول
األع ـم ــال ك ــان الـمـتـعـلــق بــإسـكــان
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة خ ـص ــوص ــا
المتزوجة من غير كويتي.
وذك ـ ـ ـ ــر أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة س ـت ــدع ــو
وزيـ ــرة ال ــدول ــة لــإس ـكــان ومــديــر
بنك االئتمان لحضور اجتماعها
األرب ـ ـعـ ــاء ال ـم ـق ـب ــل ،ل ــوض ــع آل ـيــة

واضـحــة ،ســواء بمنحهن حقهن
اإلسكاني أو صرف بدل اإليجار
ل ـهــن ،مـبـيـنــا أن الـلـجـنــة ناقشت
االق ـت ــراح ب ـقــانــون ب ـشــأن العنف
األس ــري لــانـتـهــاء مـنــه وإحــالـتــه
للمجلس.
وأشــار إلى أن اللجنة ستعقد
فـ ــي  31ال ـ ـجـ ــاري اج ـت ـم ــاع ــا مــع
المجلس األعلى لألسرة ،لبحث
أول ــوي ــات ال ـق ـضــايــا الـمـطــروحــة
في المجلس وفي اللجنة ايضا،
ل ــات ـف ــاق ع ـل ــى ق ـض ــاي ــا مـتـعـلـقــة
بشؤون المرأة.

الهاشم تسأل الحجرف عن أراضي المشروعات السياحية
أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديمها
س ــؤالـ ـي ــن بــرل ـمــان ـي ـيــن إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة
نايف الحجرف ،عن مساحة األراضــي التي
خـصـصـتـهــا الـ ــدولـ ــة ل ـش ــرك ــة ال ـم ـش ــروع ــات
السياحية ،ومالحظات ديوان المحاسبة على
الشركة ،وماذا تم العمل بشأنها لتصحيحها.
وجاء في السؤال األول ما يلي :نظرا لما
شاب عمليات األداء في شركة المشروعات
السياحية التابعة للهيئة العامة لالستثمار
الكثير من عالمات االستفهام والمالحظات
المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة ،يرجى
تزويدي بمساحة جميع األراضي المملوكة
للدولة التي خصصتها اإلدارة العامة ألمالك
الــدولــة لشركة المشروعات السياحية منذ

تأسيسها حـتــى تــاريــخ ال ــرد عـلــى ال ـســؤال،
وتقارير المدقق الداخلي للسنوات الثالث
األخيرة ،وتقارير المدقق الخارجي للشركة
والـبـيــانــات المالية والـحـســابــات الختامية
للسنوات الثالث األخيرة.
كما طلبت تزويدها بمالحظات ديــوان
المحاسبة للسنوات الثالث األخيرة وما تم
العمل بشأنها لتصحيحها وتعديلها مع
تقديم بيان تفصيلي بذلك ،وكشف بأسماء
أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين مع
بـيــان الـمـكــافــآت وال ـحــوافــز والمخصصات
المقررة لكل منهم سواء المالية أو العينية.
وقالت النائبة في السؤال الثاني :هل تم
تجديد بعض العقود السابقة التي أبرمتها
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شركة المشروعات السياحية مع الغير في
المشاريع القائمة على أمــاك الدولة؟ وهل
تمت إعــادة طرحها للمزايدة وفقا للقانون
رقــم ( )116لسنة  2014بشأن الشراكة بين
القطاعين العام والخاص أو وفق أي نظام
آخر أو وفق عقود التأجير؟ إذا كانت اإلجابة
نعم ،يرجى تزويدنا بصورة من هذه العقود،
وهل تم توقيع عقود إيجار لمشاريع مقامة
على أمــاك الــدولــة بين شركة المشروعات
السياحية والغير؟ إذا كانت اإلجــابــة نعم،
يرجى تزويدنا بكشف يبين فيه هذه العقود
والجهة المستفيدة مــن هــذه العقود ومــدة
كــل عقد والقيمة اإليـجــاريــة السنوية لهذه
المشاريع.

لجنة حقوق اإلنسان في اجتماع سابق

تعقد أربع لجان برلمانية االحد المقبل اجتماعات مهمة لمناقشة
عدد من القضايا والمشاريع الخاصة بالقوانين المعروضة على
المجلس.
وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مجموعة من االقتراحات
بقوانين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وتبحث لجنة الشؤون المالية واالقتصادية االقتراحين بقانونين
بتعديل بعض احكام القانون رقم  47لسنة  1982بإنشاء الهيئة
العامة لالستثمار ،ومجموعة من االقتراحات برغبة بحضور وزير
المالية وممثلين عن الهيئة العامة لالستثمار.
وتناقش لجنة حقوق االنسان تشكيل استكمال الديوان الوطني
لحقوق االنسان ،ونتائج الزيارة للسجن المركزي التي تمت بتاريخ
 24/12/2017بحضور نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء.
وينعقد اجـتـمــاع لجنة تحسين بيئة األع ـمــال فــي قــاعــة لجنة
ا لـشــؤون الصحية واالجتماعية والعمل ويناقش اختصاصات
اللجنة ،وتحديد الية عملها.
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نسخ محور وفقرات من استجواب الصبيح في الفصل التشريعي السابق

العتيبي والسبيعي والحجرف قبل تقديم االستجواب

محيي عامر

قدم النواب الحميدي السبيعي
وخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ومـ ـ ـب ـ ــارك
ً
الحجرف ،أمــس ،استجوابا إلى
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـعـمــل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االق ـت ـصــاديــة ه ـنــد الـصـبـيــح من
خمسة محاور ،إال أن االستجواب
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــي ج ـ ـ ـ ــاء ص ـ ـ ـ ـ ــورة ط ـب ـق ــة
األص ـ ــل ف ــي كـثـيــر م ــن صـفـحــاتــه
الس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،وك ـ ــان
االق ـت ـب ــاس االكـ ـب ــر م ــن صحيفة
االستجواب التي قدمها النائب
السابق محمد طنا للصبيح في
مجلس .2013
ص ـح ـي ــح أن ـ ـ ــه كـ ـث ــر ال ـح ــدي ــث
ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ع ــن "ســرقــة

االقتراحات" التي لم تكن وليدة
المجلس الحالي ،بل كانت بارزة
في المجالس السابقة ،لكن لم تثر
بقوة اال بمجلس  ،2016الذي ولد
في عهده بدعة جديدة ،أمس ،هي
استجواب "."Copy& Paste
وربـ ـم ــا يـ ـك ــون اق ـت ـب ــاس نــص
االقتراحات وإعادة تقديمها أمرا
عــاديــا ،مـقــارنــة باالستجوابات،
فــاألول هو عمل تشريعي بحت،
واالقـتــراحــات تذهب إلــى اللجنة
التي تقوم بفلترتها ،بحسب ما
تنص الالئحة الداخلية لمجلس
األم ــة ،وتـضــع االق ـت ــراح ال ــذي تم
تـقــديـمــه أوال ك ــأص ــل ،وم ــا ع ــداه
تكميال له.

محمد طنا

هند الصبيح في جلسة استجوابها السابق
لـ ـك ــن األم ـ ـ ـ ــر م ـخ ـت ـل ــف ك ـث ـي ــرا
بــالـنـسـبــة لــاس ـت ـجــوابــات ،فهي
أهم أداة رقابية لنائب االمة ،يلجأ
اليها عندما يــرى خطأ أو خلال
ف ــي جـهــة مـعـيـنــة تــابـعــة لـلــوزيــر
ف ـي ـقــوم بــاس ـت ـجــوابــه .ومـ ــن هــذا
الـمـنـطـلــق ،فــإنــه م ــن الـصـعــب أن
"يبوق" نائب جهد آخر وينسبه
لنفسه.
بمراجعة صحيفة استجواب
ال ـ ـص ـ ـب ـ ـيـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ــدم أم ـ ـ ــس،
وأدرج ع ـلــى ج ـل ـســة  23ي ـنــا يــر،
ف ــإن بــداي ـت ـهــا ،وه ــي الــدي ـبــاجــة،
مقتبسة في أغلبها من صحيفة
االستجواب التي قدمها النواب
وليد الطبطبائي ومحمد المطير

وشـعـيــب ال ـمــويــزري إل ــى رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جابر المبارك ،كما كانت حاضرة
فـ ـ ــي جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـحـ ــور األول
باالستجواب.
أمـ ـ ــا اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب طـ ـن ــا ف ـك ــان
الـ ـح ــاض ــر األك ـ ـبـ ــر فـ ــي صـحـيـفــة
النواب ،ولعل الصور المنشورة
مع الخبر خير من ألف كلمة.
االستجواب تضمن  5محاور
تـعـلـقــت بـ ــ"الـ ـتـ ـج ــاوزات الـمــالـيــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـ ـشـ ــؤون ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ،وق ـطــع
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات االج ـت ـم ــاع ـي ــة عــن
الكويتيات ،واإلخــال بالتركيبة
ال ـس ـك ــان ـي ــة وت ـع ـي ـي ــن ال ــواف ــدي ــن

وم ـح ــارب ــة ال ـك ـف ــاءات الـكــويـتـيــة،
والفساد المالي واإلداري بهيئة
القوى العاملة ،واإلضرار بالعمل
النقابي والتعاوني والجمعيات".
الـنـصـيــب األك ـب ــر لـلـنـســخ كــان
ف ــي ال ـم ـح ــور األول ال ـم ـه ــدد في
األس ـ ــاس ب ــاإلل ـغ ــاء ،إذ إن ــه -كـمــا
اعلن المستجوبون -إذا تــم نقل
تبعية الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة الى وزارة الصحة فإنهم
سيقومون بإلغاء هذا المحور.
ولعب النسخ على زاوية تغيير
أماكن الفقرات ،فأخذ فقرات من
محاور الــى الديباجة ،ونقل من
ديباجة استجواب رئيس الوزراء
الى المحور األول الخاص بذوي

اإلعــاقــة ...لكن "الجريدة" رصدت
أبرز ما هنا وهناك.
ً
أخيرا ،فإن استجواب طنا الذي
ق ــام عـلـيــه اس ـت ـجــواب السبيعي
وال ـع ـت ـي ـب ــي والـ ـحـ ـج ــرف اك ـت ـفــى
مـجـلــس  2013فـيــه بــالـمـنــاقـشــة،
فهل سيتكرر السيناريو نفسه
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب؟ أم أن
المشهد السياسي مختلف هذه
الـ ـم ــرة؟ اإلج ــاب ــة ف ــي ج ـل ـســة 23
يناير إذا صعدت الوزيرة منصة
االستجواب خاللها ،ولم تستخدم
حقها في طلب تأجيل مناقشته
أسبوعين.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
االس ـت ـج ــواب ،فـقــد ات ـهــم ال ـنــواب

الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــوب ـ ــون ال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــدي
ال ـس ـب ـي ـع ــي ومـ ـ ـب ـ ــارك ال ـح ـج ــرف
وخالد العتيبي ،وزيرة الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
الـ ــدولـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
هـ ـن ــد الـ ـصـ ـبـ ـي ــح ،ف ـ ــي ص ـح ـي ـفــة
االسـتـجــواب ،بأنها "قـصــرت في
عـمـلـهــا وواج ـب ــات ـه ــا ع ـلــى نحو
ل ــم تـعــد مـعــه قـ ــادرة عـلــى تحمل
المسؤولية ،وصمتت عن قرارات
خطيرة اتخذها قياديون يعملون
تحت سلطاتها ومسؤولياتها
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ،ب ـم ــا ي ـح ـت ــم عـلـيـنــا
تحريك أدواتنا الدستورية وإثارة
مسؤولياتها السياسية".

األصل
والنسخ

 ...استجواب الحجرف والسبيعي والعتيبي

استجواب طنا

 ...استجواب الحجرف والسبيعي والعتيبي

استجواب طنا

ديباجة االستجواب ...من صحيفة المبارك

صحيفة استجواب طنا

▼▲

صحيفة االستجواب الثالثي

▼▲
ديباجة استجواب الحجرف والسبيعي والعتيبي

ديباجة استجواب المطير والطبطبائي والمويزري

الغانم :االستجواب أدرج على جلسة  23يناير «الثالثي» :محاورنا مدعومة باألدلة والبراهين
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مرزوق الغانم اليوم تسلمه طلب
استجواب من النواب الحميدي
السبيعي وخالد العتيبي ومبارك
ال ـح ـج ــرف إلـ ــى وزيـ ـ ــرة ال ـش ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح بصفتها.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ب ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس" ،إن
االستجواب سيدرج على جدول
أع ـمــال الـجـلـســة الـمـقـبـلــة فــي 23
ً
يناير الجاري" ،مضيفا "اتخذت
كــل اإلج ـ ــراءات الــائـحـيــة بــإبــاغ
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ جابر الـمـبــارك والــوزيــرة
المستجوبة".

الغانم لدى خروجه من المجلس (تصوير نوفل إبراهيم)

قـ ــدم ال ـ ـنـ ــواب ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي وم ـب ــارك
الحجرف وخالد العتيبي أمس استجوابا لوزيرة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقتصادية هند الصبيح من خمسة محاور.
وقــال النائب الحميدي السبيعي في تصريح
صحافي ان المحاور تتحدث عن التجاوزات المالية
واإلداريــة في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
وقطع المساعدات االجتماعية عــن الكويتيات،
واإلخــال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين
ومحاربة الكفاءات الكويتية.
وبين أن المحاور تتعلق أيضا بوجود فساد
مــالــي وإداري بهيئة الـقــوى الـعــامـلــة ،واإلض ــرار
بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات ،متوقعا
أن يدرج االستجواب على جدول أعمال جلسة 23
يناير الحالي.
وتابع :قدمنا استجوابنا ويبقى األمر للوزيرة
إن ك ــان ــت سـتـطـلــب ال ـتــأج ـيــل أو ت ـك ــون جــاهــزة
للمناقشة فــي الـمــوعــد ،مــؤكــدا أن المستجوبين
قــامــوا بما عليهم وأن جميع المحاور مدعومة
باألدلة والبراهين.
وتعهد السبيعي بأن يكون االستجواب راقيا
وبـعـيــدا عــن التجريح والشخصانية ،وق ــال "لن

نتكلم إال باألدلة والبراهين وسيكون استجوابا
راقـيــا يالمس العقل والمنطق ويـهــدف للصالح
العام وحماية الناس وحقوقهم ورفــع الظلم عن
المظلومين".
وعن البنود التي تضمنها االستجواب أوضح
السبيعي انه إذا صحت المعلومات عن نقل تبعية
هيئة اإلعاقة فإن محورها سيلغى من االستجواب،
وسيمنح الوزير المعني مهلة لتالفى السلبيات
التي وردت أو استجوابه بالمحور نفسه.
ورأى أن إل ـغــاء الـمـحــور لــن يــؤثــر على موعد
مناقشة االس ـت ـج ــواب ،مــؤكــدا أن الـعـبــرة بــورقــة
االستجواب هي اإليجاز والتفاصيل دائما تكون
عند المناقشة.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب م ـب ــارك ال ـح ـجــرف إن
االستجواب يهدف إلى تحقيق اإلصالح وفق ما
يراه مقدموه ،وأن المستجوبين سيحرصون على
أن يكون استجوابا مشهودا وراقيا.
وأكد الحجرف في تصريح صحافي بمجلس
األمة أن هذا االستجواب ال توجد به شخصانية
إطالقا ،مبينا أنه سبق أن تم التحذير من عودة
الوزيرة إلى الحكومة األخيرة لكن شاءت األقدار
ً
عودتها لذلك لم نجد بدا من تقديم المساءلة.

وأوضـ ــح أن االس ـت ـجــواب يـتـكــون مــن خمسة
محاور ،وكان من المفترض أن يكون هناك محور
آخر متعلق بأوضاع الخطوط الجوية الكويتية
ً
ولكن نظرا لنقل تبعيتها إلى وزير آخر تم استثناء
هذا المحور ،مشيرا إلى أن هناك خطوات سبقت
مساءلة الوزيرة مثل توجيه األسئلة والمطالبة
بإيقاف المخالفات والتجاوزات الواقعة في الجهات
التابعة لها من دون جدوى.
وأعـ ــرب الـحـجــرف عــن تـفــاؤلــه ب ــأن يـكــون هذا
االستجواب من االستجوابات المشهودة والراقية
والمشرفة وأن يحقق أهدافه المرجوة.
بدوره ،أكد النائب خالد العتيبي أن المحاور
الخمسة التي تضمنها االسـتـجــواب مستحقة،
مشيرا إلى أن المستجوبين سبق ان أعلنوا مساءلة
الوزيرة في عهد الحكومة السابقة وطالبوا بعدم
إعادة توزير من قصر في أداء مسؤولياته ولكنهم
فوجئوا بعودتها.
وأضاف :التزاما بما قطعناه على أنفسنا ونظرا
لحجم التجاوزات تقدمنا بهذا االستجواب الذي
يوجد به الكثير من التجاوزات المالية واإلدارية.
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تعميم تدريس لغة اإلشارة في «التربية الخاصة»
الحويلة :رفض أي معلم أو إداري ال يتقن اللغة
فهد الرمضان

أعلن الحويلة أن «التربية» لن
تسمح ألي معلم أو إداري أو
مدير بالعمل في مدارس األمل
لإلعاقة السمعية إذا لم يكن
ً
متقنا للغة اإلشارة ،ليسهل
التواصل مع الطالب وأولياء
أمورهم.

أ كـ ـ ـ ــد و كـ ـ ـي ـ ــل وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـخـ ــاص
والنوعي د .عبدالمحسن الحويلة
وضع شروط بعدم السماح بقبول
معلمي مــدارس التربية الخاصة
ال ــذي ــن ال يـتـقـنــون ل ـغــة اإلش ـ ــارة،
السيما في مدارس األمل الخاصة
ً
بــاإلعــاقــة الـسـمـعـيــة ،م ـش ـيــرا إلــى
وج ــود أعـ ــداد كـبـيــرة م ــن الطلبة
وأولـ ـي ــاء أم ــوره ــم م ـمــن يـعــانــون
اإلع ـ ــاق ـ ــة ال ـس ـم ـع ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي
ض ــرورة وجــود متخصصين في
لغة اإلشارة للتفاهم معهم.
وق ـ ــال ال ـح ــوي ـل ــة ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،عـقــب لـقــائــه بجمع من
الطالب والطالبات وأولياء األمور،
مساء أمس األول« ،لن نسمح ألي
معلم أو إداري أو مــديــر بالعمل
ً
في مدارس األمل إذا لم يكن متقنا
لهذه اللغة ،ليسهل التواصل مع
ال ـط ــاب وأولـ ـي ــاء أم ــوره ــم الــذيــن
يعانون إعاقة سمعية ،خصوصا
أن اللقاء كشف لنا أن الكثير من
أولياء أمور الطالب الصم هم صم
ً
أيـ ـض ــا ،فـكـيــف تـتـفــاهــم اإلدارات
المدرسية والتعليمية معهم إن

«الكهرباء» :خلو  3وظائف
إشرافية بالشؤون اإلدارية
●

سيد القصاص

أعـلـنــت وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء وج ــود  3وظــائــف شــاغــرة
لمديري إدارات في قطاع الشؤون اإلدارية ،تشمل :مدير إدارة
ترتيب الوظائف ،ومدير إدارة المتابعة والتطوير ،ومدير إدارة
السجل العام.
وخاطبت الــوزارة جميع األقسام واإلدارات التابعة لقطاع
ال ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ــة ،وجـمـيــع ق ـطــاعــات ال ـ ـ ــوزارة ،ب ــاإلع ــان عن
الوظائف اإلشرافية الشاغرة المذكورة حتى  18الجاري.
وأكدت الوزارة أهمية أن يتوافر في المتقدم جميع الشروط
التي نص عليها قــرار مجلس الخدمة المدنية رقــم  25لسنة
 2006بـشــأن ش ــروط شـغــل الــوظــائــف اإلشــراف ـيــة ،وأن يشغل
المرشح مسمى «مــراقــب» وفقا للتدرج الوظيفي ،وأن يكون
المرشح حاصال على مؤهل غير فني (جامعي أو دبلوم أو
ما يعادله).
ولفتت إلى أهمية أن يكون لدى المتقدم الدراية التامة بمهام
مدير اإلدارة ،وكذلك نصوص وقرارات ديوان الخدمة.

●

الحويلة خالل لقائه أولياء أمور الطلبة
ً
ل ــم ي ـت ـق ـنــوا ه ــذه ال ـل ـغ ــة» ،مـشـيــرا
ً
إل ــى أن اإلدارة سـتـفـتـتــح م ــرك ــزا
للتدريب على لغة اإلشارة لتدريب
المعلمين.
وشــدد الحويلة على أن اللقاء
ت ـم ـي ــز ب ــال ـش ـف ــاف ـي ــة م ـم ــن ق ــدم ــوا
شكاواهم فيما يرون من ظلم وقع
عليهم ،ســواء مــن تقدير الكفاء ة
للعام الـمــاضــي ،أو تــأخــر صــدور
ق ــرارات الــوظــائــف اإلشــرافـيــة ،في

غلق ً 6محالت وإزالة 12
تعديا في الفروانية

●

علي حسن

أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت ،تنفيذ قسم
إزالـ ــة الـمـخــالـفــات ب ـفــرع بلدية
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة ح ـمــات
تفتيش على المناطق التابعة
للمحافظة ،أسفرت عن تحرير
 178مخالفة .ولفت رئيس قسم
إزال ــة المخالفات في الفروانية
خالد الــردعــان ،إلــى توجيه 43
ً
انـ ـ ــذارا حـســب الئ ـحــة الـمـحــات
ً
و 41إن ــذارا للعقارات المخالفة
ً
إلى جانب رفع وإزالة  112إعالنا
ً
مــن ال ـشــوارع والـمـيــاديــن ،الفتا
إلى التعامل مع  41شكوى ورادة
من اإلدارات المختلفة وإغالق 6
ً
محالت إداريــا إضافة إلى إزالة
ً
 12تعديا على أمالك الدولة.

مستشفى «المركزي» و«صحية
الشرطة» في عهدة «الصحة»

حين تقدم عدد من أولياء األمور
ب ـم ـق ـت ــرح ــات ل ـت ـع ــدي ــل ال ـم ـنــاهــج
الدراسية في مــدارس األمــل التي
تعتني بتدريس أبنائنا من ذوي
اإلعاقة السمعية.
ول ـفــت إل ــى أن «أولـ ـي ــاء األم ــور
يرون أن المناهج الحالية صعبة
عـلــى أبـنــائـهــم ويـجــب مــواء مـتـهــا
لـتـتــأقـلــم مــع إعــاقـتـهــم ،وبالطبع
سنهتم بذلك المقترح ونناقش مع

الميدان ،لنخرج بتصورات تكون
في مصلحة الطالب ،فهؤالء أبناء
الكويت ،ويولون رعاية خاصة من
سمو أمير البالد القائد اإلنساني
الشيخ صباح األحمد».
وق ـ ـ ـ ــال إن اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ص ــاح ــب
الـسـمــو ورعــايـتــه لـهــذه الـفـئــة من
أبرز الصفات التي جعلت الكويت
مركزا لإلنسانية ،واالهتمام بهذه
الفئة يعد أعلى قمم اإلنسانية.

عادل سامي

أم ــر وزي ــر الـصـحــة د .باسل
الصباح بتشكيل لجنة لتسلم
المواقع الخاصة بإدارة الشؤون
الصحية للشرطة ومستشفى
ال ـس ـجــن الـ ـم ــرك ــزي ،م ــن وزارة
الداخلية.
وقالت وزارة الصحة في بيان
أمس إن الوزير الصباح أوصى
بتقديم كل ما تحتاجه اللجنة
للوصول بهذه المواقع الصحية
الى أرقى المستويات العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير
الـصـحــة وبــالـتـعــاون مــع وزارة
الــداخـلـيــة صححا وضــع إدارة
الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـص ـح ـي ــة ل ـل ـشــرطــة
ومـسـتـشـفــى الـسـجــن الـمــركــزي
ليكونا تحت مظلة وزارة الصحة
بعد أن كانا تحت مظلة وزارة
الداخلية وقتا طويال.
وث ـم ــن وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة وفـقــا
لـلـبـيــان «الـ ـ ــدور الـمـثـمــر لنائب
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح
فــي ال ـت ـعــاون وتــذلـيــل العقبات

باسل الصباح

لـ ـتـ ـك ــون ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ت ـحــت
ً
مـظـلــة واح ـ ــدة تـسـهـيــا لتلقي
الـخــدمــات الـصـحـيــة» .وأش ــارت
الوزارة إلى أن «توجيهات وزير
ال ـص ـحــة بـتـعــديــل ه ــذه اإلدارة
ت ــأت ــي م ـت ـمــاش ـيــة م ــع األع ـ ــراف
والـنـظــم الــدول ـيــة ،وبتوصيات
م ــن مـنـظـمــات ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
وم ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة
ولـ ـجـ ـن ــة ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان فــي
مجلس األمة».

«الشؤون» :مركز برج التحرير يعمل دون مشكالت
السبيعي :فريق من الحاسب اآللي لمعالجة تأخير إنجاز المعامالت
●

جورج عاطف

أكــد الــوكـيــل المساعد لشؤون
قطاع التخطيط والتطوير اإلداري
فــي وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
مسلم السبيعي ،أن «مركز خدمة
المواطن التابع للوزارة ،الذي يقدم
خ ــدم ــات إدارة الــرعــايــة األســريــة
ف ــي ب ــرج ال ـت ـحــريــر يـعـمــل بشكل
متكامل ،ويـقــدم خدماته لجميع
ال ـمــواط ـن ـيــن ،الس ـي ـمــا مستحقي
المساعدات االجتماعية ،دون أي
مشاكل تذكر».
وق ــال الـسـبـيـعــي ،فــي تصريح
صـحــافــي أم ــس ،إن ــه «عـقــب تلقي
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ـن ــاش ــدات مـ ــن جــانــب
م ــراج ـع ـي ــن بـ ـش ــأن ت ــأخ ــر إن ـج ــاز
مـعــامــاتـهــم فــي الـمــركــز ،تــم على

الفور تكليف فريق عمل من قسم
الحاسب اآللي في الوزارة لزيارة
المركز وتقييم الوضع على أرض
الـ ــواقـ ــع» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أنـ ــه «تـمــت
معالجة األمر وانجاز المعامالت
بـشـكــل طـبـيـعــي ،وت ــاف ــي مـســألــة
التأخير في ما يتعلق باستخراج
شهادات المساعدات االجتماعية
أو تلقي الطلبات الجديدة لصرف
المساعدات وفتح الملف».
وأوضح أن «ما حدث في المركز
ل ــم يـكــن تـعـطــل أج ـه ــزة الـحــاســب
اآللـ ـ ــي م ـث ـل ـمــا ذك ـ ــر الـ ـبـ ـع ــض ،بــل
مجرد انتقال من النظام اليدوي
إلى الميكنة الذي تم اطالقه وبدء
العمل به منذ ثالثة اسابيع ،بعد
إتـ ـم ــام عـمـلـيــة ال ــرب ــط اآلل ـ ــي بين
الـ ــوزارة ومــا يــزيــد على  6جهات

حكومية ذوات عالقة» ،الفتا إلى
ـار حاليا إتـمــام الــربــط مع
أنــه «ج ـ ٍ
الجهات االخرى ذات الصلة».

الحد من التالعبات
وذكر أنه «عقب تدشين العمل
بــال ـن ـظــام اآللـ ــي ال ـج ــدي ــد ،وال ــذي
تــم تعميمه عـلــى ال ــوح ــدات كافة
وتدريب الموظفين عليه ،أوقفنا
العمل بالنظام القديم تماما ،سواء
استخراج الشهادات أو استقبال
الطلبات أو متابعة الملفات ،حتى
يتسنى تسهيل انجاز المعامالت
على المواطنين ،السيما متلقي
المساعدات».
وأضاف السبيعي أن «المسألة
ليست خـلــا ،بــل تشغيل النظام

«البيئة» تحتفل بتخريج
الدفعة األولى من المتطوعين
●

عادل سامي

اختتمت الهيئة العامة للبيئة ،أمس ،الموسم األول ألكاديمية
العمل التطوعي البيئي ،حيث تــم اال حـتـفــاء بتخريج الدفعة
األولى من المتطوعين في المجال البيئي.
وش ــدد رئـيــس مجلس اإلدارة المدير الـعــام للهيئة العامة
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد ،في كلمة بالمناسبة ،على أهمية
تضافر جهود الهيئة مع جمعيات النفع العام في سبيل نشر
ً
الفكر والثقافة البيئية ،مشيرا إلى دور األكاديمية المهم خالل
الشهر الماضي والزيارات الميدانية والمحاضرات التي تمت
إدارت ـهــا بــواسـطــة ك ـفــاء ات علمية عالية المستوى فــي العمل
البيئي.
وتقدم الحمود بالشكر من القائمين على أكاديمية العمل
التطوعي البيئية ،ووزارة الدولة لشؤون الشباب على رعايتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،والـمـتـطــوعـيــن عـلــى ج ـهــودهــم ،م ـش ــددا على
اسـتـمــرار احـتـضــان الهيئة للمتطوعين ،وألكــاديـمـيــة العمل
التطوعي البيئي ،لنشر الفكر البيئي في المجتمع ،لتحقيق
البيئة النظيفة المنشودة بالكويت.

ال ـجــديــد ،خـصــوصــا أن أي نظام
جديد قد يواجه بعض المشكالت
ً
ف ــي ال ـت ـط ـب ـي ــق» ،م ـب ـي ـنــا أنـ ــه «ت ــم
التغلب عليها حتى بــات النظام
يـعـمــل بـشـكــل طـبـيـعــي ،لـتـســريــع
اإلجــراء ات والحد من التالعبات،
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــل م ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــة ص ـ ـ ــرف
المساعدات لمستحقيها».

سلة أخبار
«األبحاث» :ال خطر من زالزل
الحدود اإليرانية  -العراقية
كشف مدير برنامج دعم
متخذ القرار والمشرف
على الشبكة الوطنية
الكويتية لرصد الزالزل في
معهد الكويت لألبحاث
العلمية د .عبدالله العنزي
عن تسجيل مجموعة من
الزالزل بقوة تتراوح ما
بين  5و 5.5درجات على
مقياس ريختر على الحدود
اإليرانية-العراقية ،وبعمق 10
كيلومترات بباطن األرض.
وقال العنزي في تصريح
صحافي أمس إن الزلزال
الذي حدث لم يشكل أي
خطورة على الكويت.

تسليم أذونات بناء قسائم
«غرب عبدالله المبارك»
أعلنت المؤسسة العامة
للرعاية السكنية الكويتية،
أمس ،بدء تسليم أذونات
البناء للدفعة  13من قسائم
مشروع «غرب عبدالله المبارك»
التي تتضمن  373قسيمة.
ودعت المؤسسة ،في
بيان صحافي ،المواطنين
المخصص لهم قسائم
حكومية في هذا المشروع،
ودخلوا قرعة التوزيع إلى
مراجعتها لتسلم المخاطبات
الخاصة ببلدية الكويت وبنك
االئتمان في الفترة المسائية
للبدء في إجراءات تنفيذ
قسائمهم.
وأشارت إلى أهمية إحضار
المواطنين شهادة حديثة
من الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة للمستفيدين من
«أولوية اإلعاقة».

ةديرجلا
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الحرس الوطني :القيادة العليا تدعم التطوير لمواكبة المستجدات
الرفاعي هنأ خريجي دورة المشاة التأسيسية للضباط
أك ــد وك ـيــل ال ـح ــرس الــوطـنــي
ال ـفــريــق ال ــرك ــن مـهـنــدس هــاشــم
ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ،أن الـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات
والـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـ ــام ـ ـ ـحـ ـ ــدودة مــن
القيادة العليا للحرس الوطني
أثمرت تطوير وتحديث مختلف
وحـ ــداتـ ــه لـ ـت ــواك ــب م ـس ـت ـجــدات
الـ ـعـ ـص ــر م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـت ـط ـب ـيــق
الـ ـ ــدق ـ ـ ـيـ ـ ــق لـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف
االسـتــراتـيـجـيــة لـلـحــرس 2020
ً
«األمن أوال».
ودعـ ــا ال ـفــريــق ال ــرف ــاع ــي ،في
كلمة له خالل حفل تخريج دورة
ا لـمـشــاة التأسيسية للضباط،
الــذي أقيم فــي القاعة المركزية
بـمـعـسـكــر الـ ـصـ ـم ــود ،ال ـض ـبــاط
إلــى مضاعفة الـجـهــود ،لتنفيذ
كــل ال ـم ـهــام الـمـنــوطــة بـهــم على
أكـمــل وج ــه ،وأال يقفوا على ما
تعلموه خــال ال ــدورة من علوم
ن ـظــريــة وت ــدري ـب ــات عـمـلـيــة ،بل
ينبغي مــواصـلــة تطوير الــذات
من خالل اكتساب الخبرات من
القيادات ،وااللتزام بالتعليمات
وال ـض ـب ــط وال ــرب ــط ال ـع ـس ـكــري.

وه ـن ــأ خــري ـجــي الـ ـ ـ ــدورة ،ونـقــل
إلـيـهــم تـحـيــات رئ ـيــس الـحــرس
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ سـ ــالـ ــم الـ ـعـ ـل ــي،
ونــائــب رئ ـيــس ال ـحــرس الشيخ

مشعل األحـمــد ،على ما أحــرزاه
من نجاح يدعم صفوف الحرس
في مسيرته ،للحفاظ على أمن
الوطن واستقراره.

خطط التأهيل ،إلفراز نخبة من
الضباط يتمتعون باالنضباط
وال ـخ ـلــق الـعـسـكــري ،ويـكــونــون
مؤهلين لـتــولــي زم ــام الـقـيــادة،

البرجس :المستجدات األمنية تتطلب رفع كفاءة العسكريين
دورة مبادئ اللغة اإلنكليزية الثانية اختتمت فعالياتها
برعاية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب
الـلــواء الشيخ فيصل الـنــواف ،وحـضــور المدير الـعــام ل ــإدارة العامة
للتدريب الـلــواء أنــور البرجس ،ومــديــر معهد تــدريــب ضباط الصف
واألفراد العقيد أسامة الشمري ،اختتمت دورة «مبادئ اللغة اإلنكليزية
الثانية» ،والتي عقدت بمعهد تدريب ضباط الصف واألفراد ،وشارك
فيها  45من المدنيين والعسكريين.
وهنأ اللواء البرجس ،في كلمة له بهذه المناسبة ،مجتازي الدورة،
ً
ونقل لهم تحيات اللواء النواف ،معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم
في تنفيذ وإنجاز برنامج الدورة والبرامج المعدة للدورات التدريبية.
وأكد دعمه لكل من يصبو إليه الواجب العملي والمستجدات األمنية
التي تستوجب عقد الدورات التدريبية ،ضمن الموسم التدريبي ،بما
يتماشى مع المقتضيات األمنية وأمن الوطن في سبيل رفع كفاءة رجال
الشرطة ومهاراتهم العملية والعلمية ،للوصول إلى الهدف المرجو،
وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء واالستفادة من مثل هذه
الدورات في حياتهم العملية.
حضر الختام مساعد مدير معهد تدريب ضباط الصف واألفــراد
العقيد نواف الدعسان ،ومشرف الدورة النقيب مهدي جاسم حسن.

ً
البرجس متوسطا المشاركين في الدورة

«الجنايات» تفصل في إساءة
الحشاش والصالح  25الجاري
●

ً
الرفاعي متوسطا الخريجين
من جانبه ،ألقى مدير مديرية
التعليم العسكري العقيد الركن
نــاصــر ي ـع ـقــوب ع ـلــي كـلـمــة أكــد
ف ـي ـه ــا اهـ ـتـ ـم ــام الـ ـقـ ـي ــادة بــدعــم
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الفتا إلى إدخال أفضل البرامج
الحديثة في العلم العسكري.

محليات

حسين العبدالله

قــررت محكمة الجنايات أمــس ،برئاسة المستشار سعود
الصانع ،حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المغرد
صقر الحشاش ،على خلفية اإلســاء ة للذات األميرية ،بسبب
نـشــره تـغــريــدات مسيئة فــي حسابه على «تــويـتــر» ،تتضمن
اإلساءة الى األمير ،الى جلسة  25الجاري للنطق بالحكم.
وكــانــت النيابة وجـهــت إلــى الـحـشــاش تهمة اإلس ــاء ة الى
األم ـي ــر ،وال ـع ـيــب فــي صــاحـيــاتــه ،وال ـط ـعــن بمسند اإلمـ ــارة،
بـسـبــب ت ـغــريــدات نـشــرهــا فــي حـســابــه ،وت ــم تـقــديــم ب ــاغ من
وزارة الداخلية الى النيابة ،التي بدورها أحالته إلى محكمة
الجنايات.
مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــررت المحكمة ذات ـهــا حـجــز القضيتين
المقامتين من النيابة ضد المغرد عبدالله الصالح ،الى جلسة
 25الجاري للنطق بالحكم ،بعدما وجهت اليه النيابة تهم
القيام بعمل عدائي ضد السعودية ،بسبب نشره تغريدات في
حسابه على «تويتر» ،تتضمن االساءة للمملكة ،وقد تؤدي إلى
التأثير بقطع العالقات الدبلوماسية.
من جانب آخر ،قضت المحكمة ذاتها بحبس مواطن سنتين
مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بانتحال صفة أحد المحققين
العاملين في االدارة العامة للتحقيقات ،بهدف إنجاز إحدى
المعامالت.
ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة انتحال صفة موظف عام،
لكنه انكر االتهامات المنسوبة اليه ،ومن المتوقع ان يطعن
على الحكم الصادر امام محكمة االستئناف ،للمطالبة ببراءته
من التهم المنسوبة اليه.

«الداخلية» :اختتام دورة «التسجيل
اآللي والتعامل مع الجمهور»
اخ ـت ـت ـمــت ،أمـ ــس ،الـ ــدورة
ال ـثــان ـيــة م ــن «ب ــروت ــوك ــوالت
الـتـسـجـيــل اآلل ــي والـتـعــامــل
مع الجمهور» ،التي نظمها
مركز التدريب التخصصي
ا لـتــا بــع لـقـطــاع تكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات واالت ـ ـصـ ــاالت،
ب ـ ـ ــر ع ـ ـ ــا ي ـ ـ ــة و ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
واالت ـصــاالت الشيخ مشعل
الجابر.
وشــارك فــي ال ــدورة ،التي
عـ ـ ـق ـ ــدت خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة مــن
 11-7الـجــاري 10 ،أفــراد من
م ـن ـت ـس ـبــي اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة

لمراكز الخدمة ،وحاضر فيها
ال ـمــديــر ال ـعــام ل ـ ــإدارة الـعــامــة
ل ـمــراكــز ال ـخــدمــة الـ ـل ــواء أدي ــب
سويدان ،حيث وجه المتدربين
حـ ــول أصـ ـ ــول ،وك ـي ـف ـيــة حسن
التعامل مع الجمهور.

صقل المهارات
وأوض ــح الـســويــدان اهتمام
اإلدارة العامة لمراكز الخدمة،
وكيفية صقل المهارات ورفع
مستوى التعامل مع الجمهور
واالرتقاء بها.
وف ــي ال ـخ ـت ــام ،ق ــدم مـســاعــد
م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب

الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــي ب ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
واالتصاالت الرائد م .يوسف
الـخــريــف الـشـكــر إل ــى ال ـلــواء
ســويــدان على مشاركته في
تدريب منتسبي «الداخلية»،
ووزع ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ع ـلــى
ال ـخ ــري ـج ـي ــن مـ ــن مـنـتـسـبــي
الدورة.

إضافات
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«فاقد الشيء ال يعطيه!»
د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com
هــل قــانــون تخفيض ســن التقاعد سيتسبب فــي إف ــاس مؤسسة
ً
التأمينات االجتماعية أو يلحق عجزا ال يمكن تغطيته في الميزانية
العامة للدولة؟ وهــل األرق ــام التي تطرحها الحكومة وحلفاؤها من
النواب لتضخيم حجم المشكلة االقتصادية في الدولة صادقة وفي
توقيتها المناسب؟ وهل تتنفس المالية العامة في الكويت الصعداء
في حال رفض أو تأجيل المقترح النيابي بشأن المتقاعدين؟
في الحقيقة هذه أسئلة متكررة وتطل برأسها على لسان النواب
الحكوميين عادة ،ليس في قضية التأمينات فقط ،بل في أي مشاريع
ً
تهم المواطن ،خصوصا الطبقة المتوسطة فما دون ،وإال بأي منطق
يـخــرج لـنــا الـمـطـبـلــون مــن أع ـضــاء مجلس األم ــة مطالبين بالتريث
والتدقيق الفني لكلفة قانون التأمينات في اجتماع اللجنة المالية
نفسه ال ــذي بـصـمــوا فـيــه عـلــى قــرض قيمته قــرابــة  100مـلـيــار دوالر
وبفائدة  ،3%والــذي يعتبر بحد ذاتــه أكذوبة ال يصدقها العقل وال
المنطق ،فال توجد اليوم فائدة بهذا المقدار حتى في قروض الصندوق
الكويتي الذي يضرب فيه المثل في البعد اإلنساني؟!
أضــف إلــى ذلــك ،هل الــدولــة بحاجة اليوم إلــى قــرض بهذا الحجم،
ً
وقد تساوت كفتا الميزانية بعد صعود سعر النفط إلى  64دوالرا،
ً
في حين أن القيمة المعتمدة في موازنة الدولة هي  50دوالرا؟! وهل
العجز االكتواري ،وهو عبارة عن منظومة حسابية افتراضية ومعقدة،
يأخذ باالعتبار أقصى معدالت الخسائر في تحقيق السقف األعلى لكل
الشرائح ،أو كما نقول باللغة العامية "أسوأ االحتماالت" ،يفترض أن
يكون حجر عثرة أمام تخفيض سن التقاعد؟ لو كان لدى النواب الذين
نفخوا من بوق الحكومة إلخافة الناس بالعجز والويل االقتصادي
ذرة من الحياء السياسي أو اإلنصاف لكان بإمكانهم احتساب القيمة
الحقيقية لكلفة خفض سن التقاعد؛ مع توافر فرص التوظيف وبدالت
البطالة الـتــي يتقاضاها عـشــرات اآلالف مــن المواطنين على قائمة
االنتظار ،باإلضافة إلى الفرص المهدورة في اقتصادات التأمينات؛
كحبس مبلغ  10مليارات دينار من االستثمار والخسائر الناجمة عن
ســوء اإلدارة واالستثمار وتعطيل مشاريعها مثل إنشاء مستشفى
المتقاعدين الذي أقر قبل أكثر من  10سنوات ،حتى ّ
يتبين للمواطن
ا ل ـعــادي وا لـحـكــو مــة نفسها الكلفة الحقيقية لخفض ســن التقاعد،
ّ
وبالمناسبة نذكر النواب الذين ما زالــوا يرضعون حليب الحكومة
ّ
بأن البنك الدولي الذي لجأت إليه الحكومة عام  2000قدم جملة من
التوصيات لإلصالح االقتصادي ،كان من بينها خفض سن التقاعد
ً
للكويتيين .إن اقتصادنا قد ال يكون مثاليا لكنه قوي ،كما نقر بأن
التحديات المستقبلية صعبة وحقيقية ،ولكن أن تتالعب الحكومة
ً
باألرقام وتوزيع األموال العامة حفظا لمصالح فئات محدودة وبمبالغ
خيالية ،مقابل بث الرعب في قلوب الناس عن طريق بعض نوابها ،إذا
ً
ما تعلق األمر بمصلحة عوام الناس ،فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيال.
طالما أن الحكومة عاجزة عن تنويع مصادر الدخل ،ومتقاعسة عن
لنوابها
االبتكار،
ومتخاذلة عن وقف الفساد المالي ،فال يحق لها وال ّ
ً
أن يعطونا دروسا في االقتصاد ،وال األرقام أو الحسابات أو التقشف،
ألن "فاقد الشيء ال يعطيه!".

ةديرجلا

•
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edhafat@aljarida●com

د .مناور بيان الراجحي

ملف النشر العلمي

أرجوحة« :فإذا جاء وعد اآلخرة»
اسـتـمـعــت بكثير مــن الـتــأثــر إل ــى مقطع
رائــع للعالم الجليل الشيخ محمد متولي
الشعراوي– رحمه الله -حول بيت المقدس،
ـرة الحالية هــي فترة
وهــو يـعــرض أن ُ الـفـتـ
َ َ ُ ْ َ َ َ
لليهود" ،ث َّم َر َد ْدنــا لك ُم الك ََّرة َع َل ْي ِ َه ْم
العلو
َ
ْ ُ ْ
ََْ َ ْ َ ُ
اك ْم ب َأ ْم َ
ال َو َب ِنين َو َج َعلناك ْم أكث َر
و
ن
د
َوأمد
ٍ
ِ
ن ِفيرا" ،حيث يجتمع المال في يد اليهود،
ً
ويعملون جميعا في الجيش ،ويملكون كل
أدوات النجدة واالستقواء بالقوى العظمى
في العالم ،وتتسبب هذه ّ
الكرة لليهود في
خ ــروج المسلمين مــن الـمـسـجــد األق ـصــى،
والـعـلــو فــي الـبـنــاء والتعمير فــي المدينة
المقدسة ،وأن حكمة الله في عودة اليهود
شتاتهم من
ـت ال َـمـقــدس هــي جـمــع
إل ــى بـيـ
ْ َ ُ
األرض َ"ف ــإذا َج ـ َ
ـاء َو ْع ـ ُـد ال ِْخـ ـ َـر ِة ِجئنا ِبك ْم
ِ
َ
ً
ل ِفيفا".
فاإلسالم ال يستطيع أن يجابه اليهود
فــي كــل بــاد األرض المشتتين فيها ،ومن
حكمة الله أن يجمعهم في المدينة المقدسة
ليوجه إليهم الضربة القاضية بأيدي عباده
ال ـصــال ـح ـيــن ،ف ـك ــأن وع ــد ب ـل ـفــور والـتــأيـيــد
العالمي لــدولــة الصهاينة وق ــرار "تــرامــب"
كلها ليست نـكــايــة فــي اإلسـ ــام بــل خدمة
له ،ودليال على صدق الرسالة المحمدية،
فحكمة ا لـلــه هــي فــي تجميعهم فــي مكان
واحد ،حتى تكون الضربة حاسمة وقاضية.
يعرض الشيخ الجليل للمرحلة التالية
ثم
َ َ
بعد ذلك "ف ِإذا َج َاء َو ْع ُد ال ِْخ َر ِة" فيدخل عباد
مؤمنون بالله المسجد كما دخلوه أول مرة،
وهو وعد مرتبط بعودتنا إلى الله عز وجل،

والتزامنا بالمنهج الصحيح ،وهو الشرط
األساسي لنصر المسلمين.
قد يرى البعض في هذا التأويل العظيم
ً
للشيخ الجليل روحا من االستسالم؛ ولكني
أرى فـيــه الكثير مــن الـخـيــر واألم ــل وبـيــان
للوعد الـصــادق من الله عز وجــل بالنصر
والتمكين والعزة من الله جل وعال؛ غير أن
هذا النصر مرهون بالعودة إلى الله ومعرفة
طــريــق ال ـحــق والـ ـص ــواب ،وم ــن هـنــا موعد
النصر مرهون بأيدينا ،فإذا عدنا إلى الله
عادت إلينا العزة وعاد إلينا النصر ،وعاد
المسجد األقصى ،وعادت القدس.
ومن هنا خرجت هذه الكلمات الخالدة
للشيخ الشعراوي بقلب مطمئن بنصر الله
وعــودة الحق واإلســام إلــى بيت المقدس،
وفي الوقت ذاته زاد يقيني بحكمة الله في
استعمال أعداء اإلسالم لخدمة اإلسالم.
ً
فـشـكــرا لـتــرامــب ألن ــه كـغـيــره مــن األع ــداء
تقدموا خطوة في سبيل النهاية المنشودة
للحركة الصهيونية الشيطانية في العالم،
ً
وشـكــرا ألنــه أعــان الصهاينة على التجمع
ً
ً
لفيفا لفيفا في المدينة المقدسة ،واستكمال
ال ـجــدار ال ـع ــازل ،والـبـنــاء والـعـلــو ،وليضع
المسجد األقصى تحت أيديهم ،ليمهد بذلك
لخطوة مهمة نحو النصر اإلسالمي ودخول
المسجد والقضاء على الباطل الصهيوني
َ َْ
َ
َ"و ِل ُيت ِّب ُروا َما َعل ْوا تت ِبيرا".
أم ــا رســال ـتــي لــأمــة اإلس ــام ـي ــة ف ـهــي ال
تحتاج إلى توضيح ،فموعد النصر مرهون
ب ـع ــودت ـن ــا إلـ ــى ال ـل ــه ع ــز وجـ ـ ــل ،وتـمـسـكـنــا

أ .د .فيصل الشريفي
بالحق ،فعودوا ليعود لنا النصر ،ورسالتي
إلسرائيل اقتباس من كلمات الشاعر نزار
قباني:
ْ
َ
َ
ْ
الغرور
يأخذكم
ال
..
إسرائيل
آل
يا
ّ
توق ْ
فت ،ال َّ
بد أن تدورْ
ُ
الساعات إن
عقارب
ِ
َّ
َ
األرض ال ُيخيفنا
اغتصاب
ِ
إن ُ
ُ
فالريش قد يسقط عن أجنحةِ النسورْ
ُ
ُ
والعطش الطويل ال يخيفنا
ً
ُ
دائما في باطن الصخورْ
فالماء يبقى َ
هزمتمُ
الجيوش ..إال أنكم لم ِتهزموا الشعورْ
ّ
ْ
َ
الجذور
األشجار من رؤوسها ..وظل ِت
قطعتم

أرجوحة أبي عبدالله:

"أبو عبدالله" أقصد به النائب األول لرئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ ناصر
صباح األحمد ،فمنذ توليه منصبه الجديد
أصبح حديث الدواوين والناس ،والمطلوب
منه في المرحلة القادمة ،وكالعادة أنا أستمع
دون تـعـلـيــق ،خ ــوف ــا ب ــأال ي ـع ــارض تعليقي
تمنياتهم وأحــامـهــم ،والحمد الـلــه أنـنــي لم
أعلق ولم أشاركهم فيما يقولون ،ألنني أيقنت
أنهم على صواب وأنا على خطأ ،فعندما رأيت
معاليه مفترشا األرض والجنود حوله وقوفا
أحسست وشعرت بما يحس ويشعر به من
كانوا يتمنون ويحلمون ،فقلت ال والله إنها
حقيقة لم أفطن لها ،فالخير قادم ،وإن كانت
جلسته عفوية ففيها عفوية "صباح السالم"
وإن كــانــت م ـق ـصــودة فـفـيـهــا حـنـكــة "صـبــاح
األحمد" ،وفي األمرين خير وعــزة .اللهم أعز
شيوخنا وال تعز عليهم.

العمانيون سحرونا!
جري سالم الجري
سقط الحاجز الزجاجي في المدرج جهة الجمهور العماني فتألموا،
ثم اعتذروا لنا وكأنه خطؤهم .فازوا في جميع المباريات فواسوا كل
جماهير منافسيهم وكأنه منتخبهم .نظفوا المدرجات وكأنها صالة
منزلهم .ابتسموا بوجه كل من حولهم فصاروا كأنهم أزهار بساتين.
شجعوا الجميع وهتفوا "خليجنا واحد" فكسبوا قلوب الخليج قبل
كــأســه ،فلم يبق أحــد مــن أهــل شبه الجزيرة إال ووقــر صــدره السرور
بمفازهم العظيم.
لبس الكويتيون الزي العماني ،واستقبلهم المطار اإلماراتي بالورد،
وغنت الحاضرة عن حبها لهم وقصدت البادية في احترامها ألدبهم،
فقد أتقن العمانيون السحر الحالل ،سحر األفئدة.
ككاتب كويتي ما زالت آهات نتيجة فوز عمان ( -4صفر) على الكويت
 2016تقرقع في صدري إلى أن فاز المنتخب العماني علينا مجددا في
أول مباراة لنا بعد اإليقاف في "خليجي ،"٢٣فطبطب العمانيون على
الجمهور الكويتي ووعدوه بالحلوى العمانية ،هكذا براءة وعفوية في
ردود أفعالهم سحروا فيها المجتمع الكويتي قاطبة وغسلوا آالمه.
وفــي تاريخ ٢٠١٨-١-٥م التمت األســر العمانية أمــام الشاشات في
بيوتها كالحمام في أعشاشها ،وهي مندمجة لتعليق خليل البلوشي،
وهو يصيح من أعلى حنجرته "أسد يا فايز!! أسد يا فايز!!" ،للحارس
الجبار فايز الرشيدي ،حتى أدرك سائر جماهير الوطن العربي الدقيقة
النهائية للمباراة ،فانطلقت المسيرات في مسقط وفي استاد جابر
ً
ً
فرحا بهذه النتيجة .هنيئا لكم كأس الخليج ،فالخليج ماض أبدا نحو
الفوز بأخالقكم يا أهل سلطنة عمان منبع األمان ،وتقبلوا مني تقبيل
عمائمكم المعصومة حول أبرك العقول ،فمن ضلوعكم شع في كويتنا
نور وفاح فيها من صدوركم بخور ،لن ُيزال عبقه فيها لدهور ،ونبارك
لجاللة السلطان قابوس ،حفظه الله ورعــاه ،انتصار شعبه أخالقيا
ورياضيا في الميدان في كل زمان ومكان!

تطوير التعليم ...لماذا
ً
اللوم دائما على المناهج؟!
أحمد الفقم العازمي
ً
من أكثر األمور المالحظة في قضية التعليم في الكويت أنه دائما ما
تلقى الالئمة في أزمة تدني مستوى التعليم ومخرجاته على المناهج
الدراسية ،وتتعالى أصوات التربويين مطالبين بضرورة تغيير المناهج
وإع ــادة صياغتها وح ــذف الجزئية الفالنية مــن هــذا الكتاب وحــذف
الجزئية العالنية من ذلك الكتاب وهلم جرا ،والسؤال الذي يطرح نفسه
ً
هنا :هل فعال المناهج الدراسية هي السبب الرئيس في تدني مستوى
التعليم في الكويت؟! من وجهة نظري الشخصية ،فإنه من الظلم أن نقول
إن مناهجنا الدراسية هي السبب األساسي وراء سوء مخرجات التعليم
في الكويت ،وذلك ألن المناهج الدراسية هي من إعداد نخبة من أفضل
األساتذة األكاديميين المختصين ،كما أنها أخذت حظها من المراجعة
ً
والتدقيق من مختصين أيضا كل في مجاله قبل أن تخرج إلى النور،
ً
وتصبح في متناول الطلبة ،وال ينبغي أيضا أن تقحم اآلراء السياسية
وتفرض نفسها في المناهج الدراسية ألنها في النهاية هي مناهج
دراسية تهدف إلى تعليم الطلبة بشكل عام ال توجيههم إلى تيارات وآراء
سياسية محددة .إن توجيه أصابع اللوم كلها إلى المناهج الدراسية
يجعلنا نغفل عما هو أهم في عملية تطوير التعليم في الكويت وتحسين
مخرجاته أال وهو "المعلم" الذي يشكل األساس الصلب ألي منظومة
تربوية ،فإذا أراد المسؤولون في وزارة التربية تطوير التعليم يجب أن
يكون ذلك عن طريق تطوير المعلم من خالل فتح المجال أمامه لحضور
الدورات التدريبية والندوات العلمية واستكمال دراساته العليا بهدف
تطوير ذاته وحصيلته العلمية بما يعود بالفائدة على الطلبة بشكل
ً
خاص وعلى التعليم بشكل عام .إن المعلمين في الكويت وخصوصا
معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية مازالوا يعانون ضغوط عملهم
وإرهاقهم بأمور ليست من صلب عملهم؛ كتزيين المدرسة وتجميل
الفصول وزراعة حدائق المدرسة وغيرها من األمور التي تجعلهم غير
قادرين على التركيز على التعليم بحد ذاته ،ولهذا يجب على مسؤولي
وزارة التربية تقدير دور المعلم واالهتمام به بما يؤدي في النهاية إلى
تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.

محمد العويصي

● شــاب عـقــد قــرا نــه عـلــى فـتــاة جميلة ،و فــي األ ي ــام األول ــى من
زواجهما ،اكتشف أنها أجرت عملية تكميم قبل الزواج فأصبح
ً
جسمها مترهال وبشعا فطلقها زوجها في الحال.
● شاب عقد قرانه على فتاة منقبة ،وفي اليوم نفسه طلقها
بسبب نزعها النقاب.
* شاب طلق زوجته ألنها أغلقت سماعة الهاتف في وجهه.
● شاب طلق زوجته ألنها ال تعرف الطبخ ،وال تريد أن تدخل
المطبخ!
● وم ــن ال ـمــواقــف الـطــريـفــة وش ــر الـبـلـيــة م ــا يـضـحــك ف ــي أحــد
األ ع ــراس الخليجية طلبت أم ا لـمـعــرس مــن ا لـفــر قــة الشعبية أن
تغني أغنيتها المفضلة فاعترضت أم العروس وأرادت أن تغني
أغنيتها المفضلة أوال قبل أغنية أم المعرس ،فحدث الخالف
بينهما وا ل ـش ـجــار وا نـتـقــل ا ل ـخــاف إ ل ــى ا لــزو ج ـيــن فــي ا لـكــو شــة
فحدث الطالق.
هذه أمثلة لبعض حاالت الطالق التي حدثت في السنة األولى
زواج بسبب ا لـعـنــاد ،و كــان بــاإل مـكــان حلها وعالجها بالحكمة
والصبر وا لـتــروي وسعة الصدر والتخلي عن "يبوسة ا لــراس"
والعناد والغضب المدمر ،لكن "إذا فات الفوت ما ينفع الصوت"،
وعلى رأي الشيخ عمر عبدالكافي" :الزواج سهل والطالق أسهل"

مخاطر المسكن« ...ميفيناميك أسيد»

بالرغم من أهمية األدو يــة الكيميائية
فــي هــذه األ ي ــام نـظــرا لمفعولها ا لـســر يــع،
وك ـث ــرت ـه ــا ب ـي ــن أيـ ـ ــدي ال ـم ــراج ـع ـي ــن وف ــي
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة والـ ـ ـت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة م ــن
م ـخ ــاط ــره ــا ،فـ ــإن ال ـم ــري ــض ال ي ـس ـلــم مــن
م ـضــا ع ـفــا ت ـهــا ا ل ـجــا ن ـب ـيــة أو م ـضــا ع ـفــات
ب ـع ـض ـهــا ،وقـ ــد ت ـك ــون هـ ــذه ال ـم ـضــاع ـفــات
بسيطة و يـمـكــن تـجــاوز هــا بــاال نـتـبــاه لها
وتخفيف الجرعة عندها ،أو يتوقف عن
اس ـت ـخــدام ال ـع ــاج ،وي ــرج ــع إل ــى الـطـبـيــب
المعالج ،وقد تكون المضاعفات مصاحبة
لتطورات على األوعية الدموية أو الكبد

منذ أن بدأ بعض اإلخوة األكاديميين والمختصين حملتهم
في مكافحة الشهادات الوهمية ودائرة التفاعل االجتماعي تزداد
ً
يوما بعد يوم ،والحديث أخذ باالتساع ليشمل البحوث المزورة
والمجالت الضعيفة التي حظيت هي األخرى باهتمام الصحافة،
ومــواقــع التواصل االجتماعي كونها تمس مؤسسات التعليم
العالي ومراكز البحث العلمي بالدولة.
قبل الخوض في هذا الملف هناك نقاط ال بد من بحثها ،وفي
مقدمتها التحول الكبير الذي طرأ على معظم المجالت البحثية
بعد استعاضتها عن النمط التقليدي في طباعة أعدادها بالنظام
الــورقــي إلــى الـنـظــام اإللـكـتــرونــي؛ مما فتح الـمـجــال للعديد من
الناشرين بفتح مواقع إلكترونية تخلت عن الكثير من قواعد
وأصول النشر العلمي.
قبل إث ــارة هــذه القضية ال بــد مــن التفريق بين حــق الباحث
في النشر في المجالت الضعيفة وبين قبولها واعتمادها في
المؤسسات التعليمية والبحثية عند طلب الترقية األكاديمية،
لذلك إن كان الموضوع اختيار الباحث النشر في تلك المواقع غير
ً
المقبولة أكاديميا ،والتي ال تندرج تحت مظالت النشر العالمية،
فهذا شأنه ،أما إذا تم اعتمادها للترقية فهنا تجب المحاسبة.
لــإنـصــاف لــوائــح الـتــرقــي فــي الجامعة و"التطبيقي" ُتـ َ
ـراجــع
ُ
وت َّ
حدث عند ظهور أي تجاوز أو خلل يمكن أن يكون
باستمرار
بــوابــة للترقي غير الـمـشــروع ،ومــن هنا ولضمان جــودة النشر
العلمي أقـتــرح تشكيل لجنة مشتركة دائـمــة تضم المؤسسات
العلمية والبحثية مهمتها تــو حـيــد و تـطــو يــر إ ج ـ ــراء ات الئحة
الترقي والنشر في المجالت العلمية لطالب الترقية ،بحيث ال
تفتح المجال أمام لجان الترقيات لالجتهادات الشخصية ،ومن
ثم تحصن الترقيات والبحوث العلمية.
كما ذكرت ،وكما أشار العزيز األستاذ الدكتور طارق الدويسان،
ً
إلى أن هناك فرقا بين حق الباحث في النشر بالمجالت الضعيفة
أو حتى غير المعترف فيها ضمن قائمة المجالت العلمية ،وبين
قبول تلك األبحاث لترقية صاحب العالقة ،وهناك أيضا فرق بين
من يقوم بسرقة البحث العلمي لباحثين آخرين أو تجاوز حدود
االقتباس المسموح ،والتي تتطلب اإلشارة إلى المصدر الذي تم
االقتباس الحرفي منه.
قد يتصور البعض أن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي تتساهالن في مثل هذه الحاالت ،لكن ولإلنصاف هناك
ً
مــن ُرفـضــت ترقيته بسبب نشره أبحاثا ال تدخل ضمن مجال
ُ
لنشره في مجالت علمية ال
التخصص ،وهناك من رفضت ترقيته ُ
ُ
تدخل في مجال التخصص ،وهناك من أنهيت خدماته وسحبت
ترقيته وأحيل إلى النيابة بسبب السرقة الفكرية.
الحقيقة التي علينا أن نتفاعل معها هي حماية مؤسسات
التعليم العالي ومــراكــز البحوث من خــال توحيد الجهود في
تحديث لوائح وشروط قبول األبحاث العلمية باعتماد نوعية
المجالت ،والتي تقع مسؤولية تحديدها على األقسام العلمية
ضمن ضوابط عامة وموحدة ومقيدة تعتمد بشكل دوري من قبل
مجالس إدارات الجامعة و"التطبيقي" ومعهد الكويت لألبحاث
العلمية ومعهد الكويت لالختصاصات الطبية.
ودمتم سالمين.

دانة الراشد

د .روضة كريز*

قد يؤثر الميفيناميك أسيد على كمية
الدم المتدفق في الجسم ،ويؤخر مدة
تخثره ،ويزيد من ارتفاع ضغط الدم
مسببا ذبحة صدرية ،كما يعطل أدوية
الضغط والقلب عند المرضى ،ويؤدي
ً
أيضا إلى تلف في أنسجة الكبد فجأة مما
يظهر على شكل بقع جلدية (رضوض)
وتحسس وحكة وحرارة وإرهاق
واصفرار نتيجة استعماله.

قد يتصور البعض أن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم
الترقي ،لكن لإلنصاف هناك
التطبيقي تتساهالن في لوائح ً
من ُرفضت ترقيته بسبب نشره أبحاثا ال تدخل ضمن مجال
ُ
لنشره في مجالت علمية
التخصص ،وهناك من رفضت ترقيته ُ
ال تدخل في مجال التخصص ،وهناك من أنهيت خدماته
ُ
وسحبت ترقيته وأحيل إلى النيابة بسبب السرقة الفكرية.

رفاهية مزيفة

الطالق السهل
« %10هي نسب الطالق في سنة أولى زواج» .هذا الخبر قرأته
في صحيفة "القبس" يوم االثنين الموافق  1يناير 2018م.
ً
صراحة استوقفني هذا الخبر المؤلم مليا وذكرني باقتراح
قــد مـتــه لجنة ا ل ـمــرأة و ش ــؤون األ س ــرة فــي مجلس األ م ــة فــي عــام
 ،2015و يـنــص اال ق ـتــراح عـلــى" :إ ل ــزام ا ل ــزوج وا لــزو جــة المقبلين
عـلــى ا لـ ــزواج بــا لــد خــول فــي دورة تـنـظـمـهــا وزارة ا ل ـعــدل ال تقل
عن أسبوعين يدرس فيها الزوج والزوجة الحقوق والواجبات
الزوجية ،والعالقات الزوجية الصحيحة وسبل نجاحها ،وكيفية
مواجهة المشاكل التي تعترض الحياة الزوجية".
لكن لألسف هذا المقترح لم ير النور وال أدري ما السبب في
ً
ذلك؟ علما أننا في حاجة ماسة وملحة إليه في وقتنا الحاضر
بسبب كثرة الطالق السهل.
هناك أسباب كثيرة للطالق ،لكن من وجهة نظري الشخصية
ً
أرى أن العناد هو أحد هذه األسباب وأكثرها انتشارا  ،وإليكم
بعض األمثلة للطالق الذي حدث في سنة أولى زواج:
● ط ــاق بـسـبــب تـسـمـيــة ا ل ـمــو لــود ،ا لـ ــزوج يـصــر عـلــى تسمية
المولود على اسم أبيه والزوجة تصر على تسمة المولود على
اسم أبيها ،وفي النهاية حدث الطالق.
● طلب ا ل ــزوج مــن زو جـتــه بعد عقد قرانهما أن تــأ خــذ قرضا
ً
شخصيا وتعطيه المال ،رفضت فضربها ضربا مبرحا وطلقها.

faisal.alsharifi@hotmail.com

والكلى ،فيفضل التوخي والحذر وأخذه
أثناء األكل تجنبا للتقرحات وآالم المعدة
واألمعاء التي تحدث بدون أ عــراض ،كما
يمكن أن يؤدي الميفيناميك عند الحامل
إلى الصداع واإلسهال والترجيع الدموي،
وان ـس ــداد فــي ق ـنــاة الـتـغــذيــة لـلـجـنـيــن في
األشهر األخيرة من الحمل؛ لذلك ال ننصح
باستعماله لألشخاص تحت سن  18أو
المرأة الحامل والمرضع.
ولن يتوقف تأثيره العكسي على ذلك،
فقد يؤثر الميفيناميك أسيد على كمية
ال ــدم ال ـم ـتــدفــق ف ــي ال ـج ـســم ،وي ــؤخ ــر مــدة
ت ـخ ـث ــره ،وي ــزي ــد م ــن ارتـ ـف ــاع ض ـغــط ال ــدم
مسببا ذ بـحــة صــدر يــة ،كما يعطل أدو يــة
الـضـغــط والـقـلــب عـنــد ال ـمــرضــى ،وي ــؤدي
ً
أيضا إلى تلف في أنسجة الكبد فجأة مما
يظهر عـلــى شـكــل بـقــع جـلــد يــة (ر ض ــوض)
وتحسس وحكة وحرارة وإرهاق واصفرار
نتيجة استعماله.
ويـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ــوء ا تـ ـ ـ ـ ـ ــورم ال ـ ـم ـ ـفـ ــاصـ ــل
وتـ ـع ــب ال ـج ـس ــم وب ـ ــرودت ـ ــه وظ ـ ـهـ ــور بـقــع
م ـق ـش ــرة م ــن ال ـج ـل ــد ن ـت ـي ـجــة لــال ـت ـهــابــات
ا ل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــة ،exfoliative dermatitis
غ ـي ــر أن اال سـ ـتـ ـعـ ـم ــال ا لـ ـط ــو ي ــل لـلـمـسـكــن
"الميفيناميك" يعمل على اإلصابة بفقر
الدم ونوبات الربو في غير وقتها ،ويؤثر
في عالجاتها وفعاليتها المرادة ،وال بد

من العودة إلى الطبيب المعالج في ذلك
وإخباره بكل األعراض الغريبة إن ظهرت
مع بداية استعمال هــذا ا لــدواء ،وننصح
بالتأكد من الصيدلي قبل البدء بتعاطي
ال ـ ـعـ ــاج وإخ ـ ـ ـبـ ـ ــاره بـ ـ ــأي أمـ ـ ـ ــراض أخـ ــرى
وعالجاتها.
وكثيرا ما تأتينا استفسارات عن سبب
تــورم وانتفاخ األر جــل واليدين ،وأحيانا
الـ ـشـ ـع ــور ب ــاالخـ ـتـ ـن ــاق خـ ـ ــال اس ـت ـع ـم ــال
ال ـم ـي ـف ـي ـنــام ـيــك أس ـي ــد ك ـم ـس ـكــن لــأس ـنــان
مثال أو كخافض حرارة؟ غير أن المريض
يـجـهــل أن ه ــذا ال ـت ــورم ي ـكــون نــات ـجــا عن
انحباس ماء األنسجة في الجسم (Water
 ،)Retentionو فـ ــي ا ل ـ ـحـ ــاالت ا ل ـق ـصــوى
ق ــد يـ ــؤدي ه ــذا االن ـح ـب ــاس إل ــى اح ـت ـشــاء
فــي الـقـلــب وتــزيــد حــالــة مــرضــى الـضـغــط
المرتفع سوء ا نتيجة استعماله.
ل ــذل ــك الب ـ ــد م ــن ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـط ـب ـيــب
ال ـم ـســؤول ال ـم ـعــالــج ،مـنـعــا لـلـمـضــاعـفــات
ال ـخ ـط ـيــرة ال ـت ــي ق ــد ت ـت ــزام ــن م ــع ال ـمــرض
لـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرد جـ ــر ع ـ ـت ـ ـيـ ــن أو ث ـ ـ ـ ـ ــاث ،أو م ــع
االس ـت ـع ـم ــال ل ـف ـت ــرات ط ــوي ـل ــة ق ــد تـسـبــب
أمـ ـ ــراضـ ـ ــا خـ ـطـ ـي ــرة ف ـ ــي الـ ـكـ ـل ــى عـ ـن ــد مــن
يستعمل عالجات مدرة للبول ،راجين الله
السالمة والعافية من كل بالء للجميع.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

يعيش المواطن في فوضى ال يميز فيها حقوقه من واجباته
وسط دوامة من جشع التجار والفاسدين ،لذا يجب ًأن يعي
كل من الشعب والسلطة ما له وما عليه والعمل معا نحو نظام
مدني متحضر.
توفر الدول المتمدنة والمتقدمة جميع احتياجات شعوبها
األساسية ،بل تتفنن في توفير وسائل الراحة والترفيه الثانوية،
فـفــي م ـجــال الـصـحــة تـتــوافــر المستشفيات بـخــدمــات حديثة
وأسعار رمزية وبإمكانات تستوعب المواطنين والمقيمين على
حد سواء ،أما التعليم فهو ذو جودة عالية وبمناهج تعليمية
ً
مواكبة للعصر ،وتجد اإلعــام يعمل يــدا بيد مع التعليم عن
طريق بث البرامج الممتعة والمفيدة واالرتقاء بالذوق العام في
ً
المرئي والمسموع ،فيخلق ذلك شعبا مثقفا وواعيا.
ً
ً
واقتصاديا فإن هذه الدول تضع حدا لغالء المعيشة ،وتوفر
سبل العيش للجميع ،فيستطيع الفقير والغني العيش فيها،
وعلى الرغم من وجود نظام الضريبة في أغلب تلك الدول فإنه
مقبول هناك ،حيث يرى المواطن أموال الضرائب التي يبذلها
ُ
مــن جيبه تـنـفــق فــي بـنــاء مــرافــق حــديـثــة وتحسين ال ـشــوارع
وتخضير المدينة .وحقوق اإلنسان هناك مكفولة ،فتحرص
تلك الدول على حقوق األقليات والضعفاء قبل الحرص على
حقوق العامة ،كما يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية-
دون الزج بهم في السجون -وممارسة حياتهم كما يشاؤون
ً
طالما لم يؤذوا أحدا أو يخترقوا القانون.
نتيجة ذلــك كله هو شعب يشعر بالرضا واالطمئنان من
وج ــود عــدالــة اجتماعية ونـظــام يحترم إنسانيتهم ،فتراهم
يتفوقون ويـبــدعــون فــي شتى الـمـجــاالت مــن علم وأدب وفن
ورياضة.
ً
الغريب فعال هو كيفية سير هذه األمور عندنا ونحن البلد
ً
الـمـيـســور اقـتـصــاديــا ونـعـيــش فــي دول ــة الــرفــاهـيــة ،فالصحة
والـتـعـلـيــم ف ــي ت ــده ــور كـبـيــر م ـنــذ ع ــدة ع ـق ــود ،م ـمــا أدى إلــى
ظهور العديد من المستشفيات والمدارس الخاصة ،واعتماد
شريحة كبيرة من المجتمع عليها سواء أكانوا قادرين على
دفع أجورها الباهظة بأريحية أو بشق األنفس ،وكلنا يعلم
مدى الصعوبة وطول االنتظار للحصول على بيت حكومي،
مما ُيجبر الكثير على استئجار الشقق والبيوت التي تقضم
ً
ً
ً
جزء ا كبيرا من "المعاش" ...تلك إذا بوادر للخصخصة بشكل
غير مباشر!
أما في مجال الحريات فلقد تراجع سقفها الذي كان أعلى
من اآلن بكثير في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي!
وأصبحت الــرقــابــة الخانقة على العقول واألق ــام هــي سيدة
ً
الموقف ،وثقافيا تم تسطيح العقول وتسفيهها وذلك لحشدها
نحو الثقافة االستهالكية.
أدت العوامل السابقة إلى تشكيل أعباء اقتصادية كبيرة على
المواطن ،وإذا بنا نفاجأ بكالم عن ضريبة القيمة المضافة
في الجرائد واإلعالم يتوجس منه الناس ،فهم ال يعلمون أين
ستذهب أموالهم ويخافون من المستقبل المجهول.
باختصار يعيش المواطن في فوضى ال يميز فيها حقوقه
من واجباته وسط دوامة من جشع التجار والفاسدين ،لذا يجب
ً
أن يعي كل من الشعب والسلطة ما له وما عليه والعمل معا
نحو نظام مدني متحضر.
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الكندري لـ ةديرجلا  :مقابالت المتقدمين لـ «التفتيش الجمركي»  29الجاري
•

 18عضو هيئة تدريب جدد في «االتصاالت» بالفصل الدراسي الثاني
أحمد الشمري

أعلن مدير المعهد العالي
لالتصاالت والمالحة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب الكابتن منذر الكندري،
فتح باب تقديم طلبات االلتحاق
بتخصص «تفتيش جمركي»
للطلبة المجتازين للفصل
التمهيدي في المعهد حتى
األحد  28الجاري.

كـشــف مــديــر الـمـعـهــد الـعــالــي
ل ـ ــات ـ ـص ـ ــاالت وال ـ ـ ـمـ ـ ــاحـ ـ ــة ،فــي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب ،ال ـ ـكـ ــاب ـ ـتـ ــن مـ ـن ــذر
ال ـك ـن ــدري ،ع ــن م ــوع ــد مـقــابــات
الطلبة الــراغـبـيــن فــي االلـتـحــاق
بتخصص تفتيش جمركي في
المعهد من قبل لجنة ستشكلها
االدارة العامة للجمارك الختيار
ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن فـ ــي ي ـ ــوم االث ـن ـي ــن
الموافق  29الجاري ،مشيرا الى
ان بــاب تقديم طلبات االلتحاق
ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج مـ ـفـ ـت ــوح ل ـل ـط ـل ـبــة
ا لـمـجـتــاز يــن للفصل التمهيدي
في المعهد ،وأن تلقي الرغبات
مستمر حتى يوم االحد الموافق
 28الجاري.
وأشــار الكندري ،في تصريح
ل ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،إلـ ـ ـ ــى أن آلـ ـي ــة
الـ ـمـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ـي ــن ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن
م ــن ج ــان ــب ال ـل ـج ـنــة ت ـك ــون وفــق
المعدل الذي حصل عليه الطالب
بعد اجـتـيــازه للفصل الــدراســي
التمهيدي والصفات الشخصية،
فضال عــن المخاطبات االمنية
فــي وزارة الداخلية ،للتأكد من
سـ ــامـ ــة مـ ـل ــف الـ ـط ــال ــب أم ـن ـي ــا،
مــوضـحــا أن الـعـمــل ف ــي االدارة
الـعــامــة لـلـجـمــارك ح ـســاس جــدا
ويـ ـتـ ـطـ ـل ــب ال ـ ــدق ـ ــة ف ـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار
المتقدمين.
وذكـ ــر أن مـعـهــد االت ـص ــاالت
والـمــاحــة ليس لــه اي شــأن في

آلية اختيار الطلبة ،ولكن االمر
يرجع إلى لجنة «الجمارك».
وأع ـ ـل ـ ــن فـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب ال ـت ـق ــدي ــم
لاللتحاق بدورة تفتيش جمركي
لـفـئــة االن ـ ــاث ،وتـنـطـلــق مـقــابــات
ال ـط ــال ـب ــات ال ـم ـج ـت ــازات للفصل
الدراسي التمهيدي خالل الفترة
مــن  29حـتــى  31ال ـج ــاري ،وذلــك
من اجل قبول  20طالبة ،علما بأن
البدء في دراسة الدورة ينطلق في
فبراير المقبل.
وأف ــاد بــأن المعهد رفــع أعــداد
القبول للمتدربين المستجدين
مـ ـ ــن حـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة الـ ـع ــام ــة
بقسميها الـعـلـمــي واألدبـ ــي إلــى
 500مـتــدرب ومـتــدربــة ،للدراسة
ف ــي مـخـتـلــف ب ــرام ــج الـمـعـهــد في
الفصل الدراسي الثاني ،لتغطية
كــل احـتـيــاجــات س ــوق الـعـمــل من
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات ف ــي ال ــدول ــة،
متمنيا التوفيق السداد لهم في
حياتهم الدراسية.

تخصصات حديثة
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ان ال ـم ـع ـهــد دشــن
تخصصات حديثة تطرح ألول مرة
على مستوى الكويت ،وهما دورتا
أنظمة امنية إلكترونية الحديثة
التي اضيفت ضمن سلسة برامج
البرامج تنطلق مع بداية الفصل
ال ــدراس ــي الـثــانــي ،الفـتــا ال ــى فتح
بـ ـ ــاب االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق فـ ــي تـخـصـصــي

مبنى معهد االتصاالت والمالحة

منذر الكندري

«ان ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة ت ـ ـح ـ ـكـ ــم إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
وروبــوتـكــس» للطلبة المجتازين
للفصل ال ــدراس ــي الـتـمـهـيــدي في
فبراير المقبل ،ويأتي ذلــك تلبية
الحـتـيــاجــات ال ــدول ــة فــي مختلف
مؤسساتها الحكومية.
وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ان ال ـم ـع ـهــد
ي ـس ـت ـع ــد لـ ـلـ ـب ــدء ب ـ ــإج ـ ــراءات ـ ــه مــن
اجـ ـ ــل الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى االعـ ـتـ ـم ــاد
المؤسسي مــن بــاريــس اكاديمي،
هذا باالضافة الى الحصول على
االعـتـمــاد الـمــؤسـســي مــن الجهاز
ال ــوطـ ـن ــي ل ــاع ـت ـم ــاد األك ــاديـ ـم ــي
وضبط الجودة ،وهذا االمر يعزز
اعتماداتها االكاديمية ويجعلها
ض ـم ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ــدري ـب ـي ــة
والتعليمية المرموقة.

وأض ـ ــاف ان الـمـعـهــد بــانـتـظــار
ت ــوقـ ـي ــع ب ـ ــرت ـ ــوك ـ ــول ت ـ ـع ـ ــاون مــع
االكــادي ـم ـيــة االردنـ ـي ــة ل ـلــدراســات
ال ـب ـح ــري ــة ف ــي ال ـف ـص ــل ال ــدراس ــي
ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ـ ـ ــى ان هـ ــذا
ال ـب ــرت ــوك ــول يـعـتـبــر انـ ـج ــازا على
مستوى دول ــة الـكــويــت ،وذل ــك من
خ ـ ــال اصـ ـ ـ ــدار ش ـ ـهـ ــادات ب ـحــريــة
عالمية ،وفقا لمتطلبات المنظمة
البحرية العالمية التابعة لألمم
المتحدة.
وأعـ ـل ــن اس ـت ـق ـبــال ال ـم ـع ـهــد مع
ب ــداي ــة ال ـف ـصــل ال ـتــدري ـبــي ال ـق ــادم
لـ ـ ـ  18عـ ـض ــو ه ـي ـئ ــة تـ ــدريـ ــب فــي
المعهد تــم تعيينهم فــي مختلف
االقـ ـس ــام ال ـع ـل ـم ـيــة ،م ــؤخ ــرا ،مما
يساهم في تقليل ميزانية العبء

«التعامل مع حيوانات المختبر» «قبول التطبيقي» :تسليم موافقة جهة
في «العلوم الطبية المساعدة» عمل المجازين لمكتب التسجيل

نظم قسم علوم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية المساعدة في
جامعة الكويت ،بالتعاون مع مركز بيت الحيوان في مركز العلوم الطبية،
دورة للطلبة فــي التعامل مــع حيوانات المختبر ،بــإشــراف عضو هيئة
التدريس بقسم علوم المختبرات الطبية د .أنور البناو.
وتهدف هذه الدورة إلى تهيئة الطلبة وتجهيزهم إلجراء أبحاث التخرج
العلمية المتعلقة بالتجارب مع الحيوانات .وتم تقديم شرح حول أنواع
الحيوانات الموجودة في المختبرات ،واختيار الحيوان المناسب للتجربة،
وكيفية التعامل مع الحيوانات داخــل المختبر ،إضافة إلى شرح كيفية
فحص الحيوان وتخديره ،والحصول على العينات المخبرية من الحيوان،
والطرق اآلمنة للتعامل مع النفايات الحيوانية ،وضرورة تنظيف أماكن
الحيوانات بطريقة آمنة للحيوانات وللعاملين داخل المختبر.

دعت عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب الطلبة المجازين دراسيا ولديهم طلب تغيير تخصص او تحويل
خارجي الى الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية ،وموافقة جهة
العمل ،ثم تسليم الموافقتين إلى مكتب التسجيل بالكلية فورا.
وأعلنت العمادة في تصريح صحافي عبر «تويتر» ان اختبارات مستوى
اللغة االنكليزية تنطلق تجرى يومي  29و 30الجاري ،حسب المواعيد التي
سيتم اعالنها الحقا لكل طالب على موقع الهيئة ،مشيرة الى ان الفترة
الدراسية للفصل الدراسي الثاني تنطلق  4فبراير المقبل .وفيما يخص
جداول المستجدين ،افادت العمادة بأن جداول المقررات الدراسية الثانية
سيتم االعالن عنها فور االنتهاء من توزيعها على المستجدين.

الزائد عن النصاب التدريسي في
ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي ال ـم ـق ـبــل ،االم ــر
ال ــذي سيمكن الـمـعـهــد مــن زي ــادة
اعداد القبول خالل العام التدريبي
المقبل لمواجهة األعداد المتزايدة
في مخرجات الثانوية العامة.
وأك ــد أن المعهد يعمل جاهدا
ع ـل ــى ت ــذل ـي ــل ك ــل ال ـع ـق ـب ــات ال ـتــي
تـ ــواجـ ــه ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي م ـس ـيــرت ـهــم
الــدراسـيــة ،وتوفير الـبــرامــج التي
يتطلبها س ــوق ا لـعـمــل ،موضحا
ان المعهد يعمل على انجاز خطته
ال ـع ـم ـل ـيــة وفـ ــق ف ـت ــرة زم ـن ـي ــة ،مــن
خ ــال اسـتـخــدام منهجية االدارة
باالهداف القائمة على بطاقة األداء
المتوازن باستخدام مدخل النظم.
ولفت إلى أن نسبة انجاز الخطة

الزمنية الـعــام الماضي كانت ٩٦
في المئة ،مقارنة بالعام الذي قبله
والتي كانت  ٩٤في المئة ،مبينا أن
جميع العاملين بالمعهد لديهم
طموح بأن تفوق نسبة انجاز خطة
الـعـمــل الــزمـنـيــة ه ــذا ال ـع ــام نسب
االنجاز للسنتين السابقتين.
وف ـ ــي خـ ـت ــام ت ـص ــري ـح ــه ،وج ــه
ال ـك ـنــدري ش ـكــره لـجـمـيــع ق ـيــادات
الـهـيـئــة ع ـلــى ت ـعــاون ـهــم ودعـمـهــم
للمعهد ،كـمــا شـكــر أ يـضــا جميع
العاملين بالمعهد على جهودهم
البناءة التي ساهمت في رفع اسم
المعهد ،وإظهار الوجه المشرف له.

مشاركة طلبة الطب في مؤتمر
الطب النفسي باإلمارات
ش ـ ــارك ـ ــت ج ـم ـع ـي ــة ط ـل ـبــة
ال ـط ــب ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت
بـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ـط ـ ــب ال ـن ـف ـس ــي
األول ا ل ـم ـن ـع ـق ــد ف ـ ــي دو ل ـ ــة
اإلم ـ ـ ــارات ب ــإم ــارة دب ــي مــن
 9ا ل ــى  14ا لـ ـج ــاري ،حــر صــا
م ــن عـ ـم ــادة ش ـ ــؤون الـطـلـبــة
على دعم األنشطة الطالبية
ل ـل ـج ـم ـع ـيــات ال ـع ـل ـم ـيــة ،وتــم

ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح مـ ـ ــريـ ـ ــم الـ ـبـ ـقـ ـش ــي
م ــن عـ ـم ــادة ش ـ ــؤون الـطـلـبــة
لـمــرافـقــة وف ــد الـطــالـبــات في
ال ـمــؤت ـمــر والـ ــذي سـيـتــم من
خالله عمل زيارات ميدانية
للطالبات لمستشفيات دبي.

أكاديميا
سلة أخبار
ختام األسبوع األول
لمسابقة رواد المستقبل
اخ ـت ـت ـمــت ف ـع ــال ـي ــات اس ـب ــوع
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب االول الـ ـ ـ ــذي يـنـظـمــه
ف ــري ــق ع ـم ــل م ـســاب ـقــة االب ـت ـك ــار
وريـ ــادة األع ـمــال الوطنية (رواد
المستقبل ...ريــادة وابتكار) التي
أطلقتها الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب بالتعاون
مــع برنامج إع ــادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
للطالب والـطــالـبــات المشاركين
في المسابقة ،على مسرح مركز
ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمة.
وشهد اليوم الخامس واالخير
مــن االس ـبــوع التدريبي ورشتي
عمل ،قدمت االولى المدربة زينب
ال ـم ـط ــوع م ــن ش ــرك ــة ()Dacum
ب ـ ـع ـ ـن ـ ــوان "مـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـعـ ــرض
والتقديم" ،اما ورشة العمل الثانية
فقدمها المدرب جاسم الرمح من
شركة ( )Dacumبعنوان "التفكير
االبداعي".

«تقنية المعلومات»
احتفى بالدكتور االستاد
نظم مركز تقنية المعلومات
والحاسب اآللي في الهيئة العامة
للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب
حـ ـف ــا لـ ـتـ ـك ــري ــم مـ ــديـ ــر ال ـم ــرك ــز
د .جاسم االستاد ،بمناسبة انتهاء
فترة توليه اإلدارة ،على مسرح
مركز ابــن الهيثم للتدريب أثناء
الـخــدمــة ،بحضور نائب المدير
العام للشؤون اإلدارية والمالية م.
حجرف الحجرف ،ونائب المدير
العام للتعليم التطبيقي والبحوث
د .عدنان العلي ،وعدد من قياديي
الهيئة ،والعاملين في المركز.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـحـ ـج ــرف ب ـج ـهــود
ال ــدكـ ـت ــور االس ـ ـتـ ــاد خ ـ ــال فـتــرة
توليه إدارة المركز ،مثمنا جهوده
في القدرة على تخطي العقبات
والصعوبات التي واجهها المركز
حتى الوصول إلى النجاح الكبير
الذي عليه المركز اآلن.
واكد االستاد ان المركز حقق
العديد من اإلنجازات خالل الفترة
السابقة والحالية ،بسبب التعاون
والتكاتف بين جميع العاملين
في المركز.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.560

415

958

2.458 2.764 3.313

الروضان :توزيع  1036قسيمة صناعية في الشدادية خالل هذا العام
• «المعايير تهدف إلى زيادة الصادرات وتوفير فرص وظيفية حقيقية للكويتيين وتنويع المنتجات»
• « %20للرأسمالية الصناعية و %50للقيمة المضافة و %30لألولوية الصناعية»
جراح الناصر

قال الروضان إن القسائم
ستوزع على أصحاب المشاريع
التي تنطبق عليها معايير
التوطين الجديدة ،حتى تتمكن
الصناعية الكويتية من
المنتجات ً
المنافسة عالميا.

 %10من األراضي
ستخصص
لـ«الصغيرة»
و«المتوسطة» و%10
لالستثمار المباشر

أعلن وزير التجارة والصناعة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
خالد الروضان ،اعتماد مجلس
إدارة الهيئة العامة للصناعة
ال ـم ـعــاي ـيــر الـ ـج ــدي ــدة ال ـخــاصــة
بـ ـ ــأولـ ـ ــويـ ـ ــة تـ ـ ــوزيـ ـ ــع األراضـ ـ ـ ـ ــي
الصناعية ،كاشفا عن أنه سيتم
تــوزيــع  1036قسيمة صناعية
ً
خالل األشهر المقبلة ،وفقا لهذه
المعايير.
وأك ـ ــد الـ ــروضـ ــان ف ــي كلمته
خالل المؤتمر الصحافي الذي
ع ـقــدتــه ال ـه ـي ـئــة ،أم ـ ــس ،إلع ــان
المعايير الـجــديــدة ،أن التقييم
َّ
المقد مة
للمشاريع الصناعية
سـيـعـتـمــد ع ـلــى ث ــاث ــة مـعــايـيــر
أس ــاسـ ـي ــة ،ه ـ ــي 20 :ف ــي ال ـم ـئــة
لمعيار الرأسمالية الصناعية،
والتي تعنى بحجم رأس المال
الـمـسـتـخــدم ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا
واآلالت وا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدات ،إ ض ــا ف ــة
إ لــى حجم الطاقة المستخدمة
لتشغيل المصنع.
وذك ــر أن الـمـعـيــار الـثــانــي له
 30في المئة من التقييم ،وفقا
لـمـعـيــار األول ــوي ــة الـصـنــاعـيــة،
فـيـمــا ال ـم ـع ـيــار ال ـث ــال ــث  50في
المئة ،لما يحققه المشروع من
قـيـمــة م ـضــافــة ع ـلــى االق ـت ـصــاد
ال ــوط ـن ــي ،وال ـت ــي تـشـمــل حجم
األرب ــاح المستهدف تحقيقها،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ح ـ ـجـ ــم ال ـع ـم ــال ــة
الوطنية العاملة في المشروع
وخدمته للمصانع والمشاريع
المحلية األخــرى ،وكذلك حجم
اإلنتاج الفعلي له.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ـ ــان أن
ال ـتــوزي ـعــات ال ـجــديــدة ،البالغة
 1036قسيمة صناعية ،ستكون
في منطقة الشدادية الصناعية،

مـشـيــرا إل ــى أنـهــا تــأتــي فــي ظل
مساعي الحكومة لتعزيز دور
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــي بــال ـكــويــت،
لتنويع مصادر الدخل ،وزيادة
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي ،ومـ ــا يـتــرتــب
ع ـلــى ذل ــك م ــن خ ـطــط لتشجيع
رفع مستوى الجودة للمصانع
الحالية والمستقبلية.
وقـ ـ ــال إن ال ـق ـس ــائ ــم س ـت ــوزع
عـ ـ ـل ـ ــى أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
ال ـت ــي ت ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــا مـعــايـيــر
التوطين الجديدة ،حتى تتمكن
المنتجات الصناعية الكويتية
مــن الـمـنــافـســة عــالـمـيــا ،مبينا:
«ال يـكـفــي أن ت ـك ــون صناعتنا
لالستهالك المحلي فقط ،فمن
دون تصدير لن تكون الصناعة
مجدية بنمو وتطور االقتصاد
المحلي».

تقليل الواردات
وتابع« :تسعى الحكومة إلى
أن تساهم الصناعات الجديدة
ب ـت ـق ـل ـيــل ال ـ ـ ـ ـ ــواردات مـ ــن بـعــض
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وأن
تـكــون بكميات كافية لتحقيق
اكـتـفــاء ذات ــي فــي ح ــال األزم ــات
من جانب ،وأن تكون ذات جودة
ت ـنــاف ـس ـيــة عــال ـم ـيــة ،وبـكـمـيــات
ق ــابـ ـل ــة ل ـل ـت ـص ــدي ــر ،وب ــال ـت ــال ــي
يمكن بيعها باألسواق العالمية
واإلقليمية من جانب آخر».
وأشار إلى أن وضع المعايير
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـخ ــاص ــة ب ــأول ــوي ــة
التوطين في المناطق الصناعية
الـ ـج ــدي ــدة ،جـ ــاء إلعـ ـط ــاء دف ـعــة
ك ـب ـي ــرة ل ـه ـي ـئــة ال ـص ـن ــاع ــة ،كــي
تـعـمــل ب ـحــريــة أك ـب ــر وخ ـط ــوات
أسـ ـ ـ ـ ـ ــرع بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات ت ـح ـق ـي ــق

كسب حكم قطعة  4بصبحان يعزز
الصناعات الغذائية
تحدث الروضان عن هاجس األمن الغذائي
ً
فــي الـكــويــت ،والــوضــع الـقــائــم حــالـيــا قــائــا إن
«لألمر شقين؛ األول يتعلق بالصناعة ،أما اآلخر
فمع الــوزارات المختلفة ،واليوم كسبنا حكما
لمصلحة الهيئة العامة الصناعة بشأن قطعة
 4بمنطقة صبحان ،والذي سيعزز الصناعات
الغذائية».
وت ــاب ــع ال ــروض ــان« :أش ـك ــر ق ـضــاء نــا ال ـعــادل
و(الفتوى والتشريع) والفريق القانوني على
كسب قضيتنا األخيرة في أرض صبحان ق ،4
والتي أخذت وقتا طويال في التقاضي ،واألمر
سينعكس على دور القطاع الصناعي من جانب
الصناعات الغذائية».
وأكـ ــد أن «األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي أح ــد هــواجـسـنــا،

ولدينا كل الخطط الالزمة له ،وتم تخصيص
جـ ــزء م ــن الـ ـش ــدادي ــة ال ـص ـنــاع ـيــة لـلـصـنــاعــات
الغذائية».
وأشار إلى أن «التركيز لن يكون لالستهالك
المحلي فقط ،فمن دون تصدير لن تكون هناك
صناعة مجدية لــا قـتـصــاد ،بــل سنركز خالل
الفترة المقبلة على التصدير ،وزي ــادة جــودة
المنتجات وتنافسيتها العالمية».
َّ
وبين أن «هناك خططا كثيرة لتشجيع ورفع
مستوى ا لـجــودة للمصانع المحلية الحالية
والمستقبلية ،وحتى تلك الصناعات التي تنشأ
لتقليل واردات بـعــض الـمـنـتـجــات األســاسـيــة
سنسعى إ ل ــى أن ت ـكــون م ــو ج ــودة بتنافسية،
وبكميات قابلة للتصدير».

أه ــداف ـه ــا األس ــاس ـي ــة ،وأه ـم ـهــا:
زيادة الصادرات ،وتوفير فرص
و ظـيـفـيــة حقيقية يـقـبــل عليها
الكويتيون ،وتنويع المنتجات،
والتركيز على ما يمكن أن ينتج
بجودة تنافسية عالمية.
ً
ً
ّ
وأضــاف« :شكلنا فريقا فنيا
ً
ً
وضع برنامجا زمنيا للموافقات
على المشاريع التي بها دراسات
جدوى ،وبدأ عمله وسيمتد لـ 3
ً
أ شـهــر» ،متوقعا أن ينتهي في
نهاية مــارس والـبــدء بالتوزيع
الفعلي بعد اعتمادها.
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه «م ـنــذ الـيــوم
األول كانت األولوية الصناعية
مهمة للقيادة السياسية ،والذين
ساعدوني في تذليل الصعاب
وال ـم ـشــاكــل ،حـتــى أتـيـنــا الـيــوم
ل ــإع ــان األكـ ـب ــر م ــن ن ــوع ــه في
ت ــاري ــخ هـيـئــة ال ـص ـن ــاع ــة ،وهــو
توزيع أراضي مدينة الشدادية،
وال ـتــي تـصــل إل ــى  1036وحــدة
صناعية سيتم توزيعها».
وبـ َّـيــن أن ــه «ف ــي  2018سيتم
تــوزيــع هــذه الـقـســائــم ،وسيبدأ
التوطين واالستالم في منتصف
 ،»2019مـشـيــرا إ ل ــى أن الهيئة
ستتخذ منحى توزيع األراضي
ق ـبــل تــوطـيـنـهــا ال ـف ـع ـلــي ،لـتــرك
المجال أمام أصحاب األراضي
الصناعية لوضع مخططاتهم
وع ـم ـل ـه ــم ،وتـ ـ ــرك مـ ـج ــال كـبـيــر
ل ـل ـفــرق ال ـف ـن ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة،
ل ـب ـي ــان ك ـي ـف ـيــة االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
المشروعات لالقتصاد الوطني.

استراتيجية هيئة الصناعة
الجديدة
ولفت إلــى أن االستراتيجية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــة
مـ ـبـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــس ،ووفـ ـ ــق
مـنـظــور اق ـت ـصــادي جــديــد ،بــأن
تـ ـك ــون األول ـ ــوي ـ ــة ف ـي ـهــا ألس ــس
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ب ـ ـح ـ ـتـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك
فائدتها على االقتصاد الوطني،
ً
م ـف ـيــدا بــأنــه ت ــم وض ــع معايير
أول ـي ــة لـلـتــوطـيــن ف ــي الـمـنــاطــق
الـصـنــاعـيــة ال ـج ــدي ــدة ،لتعطي
دف ـعــة كـبـيــرة لهيئة الـصـنــاعــة،
كـ ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات أسـ ـ ــرع
لـتـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا األســاس ـيــة،
أهمها :زيادة الصادرات ،وتوفير
فرص وظيفية حقيقية للشباب
الكويتيين.
وقـ ـ ــال إن  10ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
األرا ض ـ ـ ــي س ـي ـتــم تخصيصها
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،و 10ف ــي الـمـئــة
أخـ ـ ـ ـ ــرى سـ ـيـ ـت ــم ت ـخ ـص ـي ـص ـهــا
ل ــاس ـت ـث ـم ــار الـ ـمـ ـب ــاش ــر ل ــدم ــج
الخبرات المختلفة.
ونوه بأنه «من باب الشفافية،
ً
ً
شـ ـكـ ـلـ ـن ــا فـ ــري ـ ـقـ ــا ف ـ ـن ـ ـيـ ــا وضـ ــع

الروضان وتقي خالل المؤتمر الصحافي
برنامجا زمنيا للموافقات على
ال ـم ـش ــاري ــع ،وب ـ ــدأ ع ـم ـلــه ،ال ــذي
سيمتد إلــى أكـثــر مــن  3أشهر،
وخ ـ ـ ــال نـ ـه ــاي ــة م ـ ـ ــارس سـتـتــم
دراسة أغلب الطلبات».
وب ـ َّـي ــن أن تـقـيـيــم ال ـم ـشــاريــع
يعتمد على  3معايير أساسية؛
أولـ ـه ــا ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـضــافــة على
االق ـت ـصــاد الــوطـنــي ويـمـثــل 50
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وال ـم ـع ـي ــار ال ـثــانــي
الرأسمالية الصناعية ويمثل 20
في المئة ،واألولوية الصناعية
وتمثل  30في المئة ،و»سنبحث
م ــن ل ــه ق ـي ـمــة أكـ ـب ــر لــاق ـت ـصــاد
الوطني والرأسمالية واألولوية
الصناعية».

فرصة تاريخية
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك فـ ــر صـ ــة
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ل ـل ـك ــوي ــت أن ت ـكــون
متميزة في الصناعات الخفيفة
ً
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،وأي ـ ـضـ ــا إح ــال
الـ ـ ــواردات ،وزيـ ــادة ال ـص ــادرات،
وم ـ ـحـ ــاولـ ــة جـ ـع ــل ال ـم ـن ـت ـج ــات
الكويتية تنافسية« ،فالعالم لم
يعد يحتمل المنتجات الرديئة،
فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ال ـع ــال ـي ــة،
وال ـكــويــت ال تـنـقـصـهــا الـخـبــرة
اإلداري ـ ـ ـ ــة ،وال ال ـص ـنــاع ـيــة ،وال
رأس المال ،وهناك فرصة كبيرة
للتعاون متى وضعت األولويات
وتمسكنا فيها».
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ــان« :أعـ ـلـ ـن ــا
أولــويــات التوطين ألكبر دفعة
من األراضي الصناعية ستوزع

فـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ً
ل ـل ـص ـنــاعــة» ،م ـب ـي ـنــا أن «2018
س ـي ـك ــون س ـن ــة الـ ـت ــوزي ــع ،وف ــي
منتصف  2019سيتم التوطين
والتسكين لتلك األراضي».
ول ـفــت إل ــى أن تـحــديــد نسب
العمالة الوطنية في المشاريع
ضـ ـم ــن األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات ،حـ ـي ــث إن
«األم ـ ـ ـ ــر ي ـه ـت ــم ب ـت ــوف ـي ــر ف ــرص
جاذبة للشباب الكويتي من أجل
اإلقبال عليها ،فهناك وظائف ال
يقبل عليها الشباب».
وذكـ ـ ــر أن م ــواجـ ـه ــة مـشـكـلــة
األراضـ ـ ــي بــال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي
ف ــي زي ـ ـ ــادة الـ ـمـ ـع ــروض ،وب ـيــن
مباشرة وضع الخطط المختلفة
فـ ــي ب ـع ــض األراض ـ ـ ـ ــي والـ ـم ــدن
الصناعية ،خصوصا أن نــدرة
األراضــي أحــد العوائق للقطاع
وت ـ ــوف ـ ـي ـ ــر األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـك ـس ــب
لالقتصاد الوطني.
وأشـ ــار إل ــى أن زيـ ــادة رســوم
األراضــي الصناعية ستنعكس
ع ـلــى إيـ ـ ـ ــرادات ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة ،وب ـ ـيـ ــن «االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بتسليم المشروع بأقصى سرعة
ممكنة ،في حين أن هناك بعض
المشاكل واجهتنا مع المقاول،
وتـ ـ ــم وضـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط الـ ــازمـ ــة
بشأنها».

معايير جديدة
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أوضـ ـ ـ ــح م ــدي ــر
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــة
ع ـبــدال ـكــريــم ت ـق ــي ،أن الـمـعـيــار

(تصوير عوض التعمري)
األول في المعايير الجديدة هو
الرأسمالية الصناعية ينقسم
إلـ ــى قـس ـم ـيــن؛ تــرش ـيــد الـطــاقــة
(مصدر تشغيل المصنع) ،ألن
ال ـطــاقــة ت ـق ــدم م ــدع ــوم ــة ،وهــي
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ـص ــدر ن ــاض ــب،
وبالتالي أي توفير فيه سيعود
بفوائد كبيرة على االقتصاد،
وله  50في المئة.
وب ـ ـ َّـي ـ ــن أن الـ ـقـ ـس ــم الـ ـث ــان ــي
ه ــو ال ـك ـث ــاف ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة أي
االستثمار في اآلالت والمعدات
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد ال ـ ـك ـ ـلـ ــي ل ـل ـع ـم ــال ــة
اإلنتاجية  50في المئة ،لتقليل
االعتماد على العمالة البسيطة،
وتشجيع االعتماد على العمالة
الـ ـ ـم ـ ـ َّ
ـدرب ـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي تــوف ـيــر
و ظــا ئــف صناعية متخصصة
ومتقدمة يمكن أن يقبل عليها
الكويتيون.
وق ـ ـ ــال إن ال ـم ـع ـي ــار ال ـث ــان ــي
(األول ــوي ــة الـصـنــاعـيــة) ب ــدوره
ّ
موزع على  4أسس؛ أولها إعادة
الـ ـت ــدوي ــر (تـ ــدويـ ــر ال ـم ـخ ـل ـفــات
الناتجة من عمليات التصنيع
ولـ ــه  5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وم ـن ـت ـجــات
لـلـتـصــديــر ال ـخ ــارج ــي ولـ ــه 40
فــي الـمـئــة ،ومـنـتـجــات للسوق
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي (الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـح ــل م ـك ــان
الـمـسـتــورد) ولــه  20فــي المئة،
وال ـص ـن ــاع ــات األس ــاس ـي ــة مثل
األدوي ـ ــة والـتـكـنــولــوجـيــا ولها
 35في المئة.
وذكـ ـ ــر أن ال ـم ـع ـي ــار ال ـثــالــث
(القيمة المضافة على االقتصاد
الوطني) ستكون موزعة على

خ ـم ـســة أقـ ـس ــام ،ه ــي الــربـحـيــة
ال ـت ـجــاريــة ولـ ــه  20ف ــي الـمـئــة،
والعمالة الوطنية  15في المئة،
وال ــرواب ــط األمــامـيــة والخلفية
والـ ـمـ ـقـ ـص ــود ب ـه ــا االس ـت ـع ــان ــة
ً
بــال ـمــواد األول ـي ــة داخ ـل ـيــا ،وأن
يغذي المنتج مصانع أخــرى،
ولـ ـ ــه  20فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وت ـع ــزي ــز
ال ـص ــادرات ب ــأن يـكــون المنتج
ي ـص ــدر ألول مـ ــرة ولـ ــه  25في
ال ـم ـئ ــة ،وإحـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــواردات أي
م ـن ـت ــج ي ـح ــل أول م ـ ــرة ل ـم ــواد
مستوردة وله  20في المئة.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـقـ ـ ــي إن ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق
ً
ً
الفني اعتمد بــر نــا مـجــا زمنيا
للموافقات على المشاريع ،إذ
بدأ بفرز الطلبات على مستوى
الـقـطــاعــات ،ثــم مــوافـقــات فيها
دراســات جــدوى ،وأخــرى ليس
بها دراسات جدوى اقتصادية،
مبينا أن اللجنة انتقلت بعد
ذلك إلى تطبيق المعايير على
تلك الموافقات ،وإظهار النتائج
األول ـ ـيـ ــة ،ث ــم تـطـبـيــق الـنـتــائــج
على مــا هــو متوافر مــن أراض
ومشاريع قادمة.
وأك ـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه سـ ـتـ ـك ــون ه ـن ــاك
مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــن
ل ـ ـ ـشـ ـ ــرح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع وال ـ ـن ـ ـظـ ــر
ف ـ ــي مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه ،م ـب ـي ـن ــا أن ــه
سـيـتــم تـشـكـيــل لـجـنــة لــدراســة
االعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة عـلــى
ال ـم ــواف ـق ــات ال ـن ـهــائ ـيــة مشكلة
مــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
والهيئة للنظر فيها ودرا س ــة
أوجه االعتراض من عدمه.

أخبار الشركات
تابعة لـ«االمتياز» تستثمر في صندوق الكايمن

«بيتك» :ال اتفاقيات لالندماج
نفى بيت التمويل الكويتي
«بيتك» صحة الخبر المنشور
على الموقع اإللكتروني لوكالة
األنباء الدولية «بلومبرغ» فيما
يخص اندماج البنك مع البنك
األهلي المتحد «البحرين».
وقــال «بـيـتــك» ،إنــه ال توجد
أي ت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــورات ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص
اندماجه مع «األهلي المتحد»
ً
حتى تاريخه ،موضحا أنه لم
يتم التوقيع على أي اتفاقيات
أو مـ ــذكـ ــرات ت ـف ــاه ــم فـ ــي ه ــذا
الشأن.

أعـ ـلـ ـن ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة االمـ ـتـ ـي ــاز
االس ـت ـث ـم ــاري ــة أن ش ــرك ــة ال ـب ــاد
لــاس ـت ـث ـمــار الـ ـعـ ـق ــاري ،ال ـتــاب ـعــة
ومملوكة للمجموعة بنسبة 68.62
في المئة ،اكتتبت بمبلغ  6ماليين
دوالر ب ـمــا يـ ـع ــادل  1.81مـلـيــون
دينار ،في صندوق بجزر الكايمن.
وأوضحت الشركة ،أن اكتتاب
«البالد» في شكل نظام استثمار
ج ـمــاعــي أج ـن ـبــي مــؤســس ُب ـجــزر
الكايمن ُ
ومرخص تسويقه داخل
دولة الكويت ،مبينة أن االستثمار
ُ
المكتتب به ُمرخص من قبل هيئة
أسواق المال تحت اسم «صندوق
يـ ـ ــوم إس ل ـل ـم ـش ــارك ــة الـ ـس ــادس
ً
المحدود» وغرضه شراء  26عقارا
موزعة على  16واليــة بالواليات

وأضاف أن التطورات الخاصة
كافة بمسألة احتمال اندماجه مع
البنك األهلي المتحد سبق أن تم
ً
اإلفصاح عنها اعتبارا من تاريخ
 6نوفمبر .2016
على صعيد آخر ،أوضح البنك
أن ر ئـيــس المخاطر للمجموعة
ل ـي ـس ـل ــي ج ـي ـم ــس رايـ ـ ـ ــس ت ـق ــدم
برغبته الشخصية فــي التقاعد
مــن العمل المصرفي ،إذ انتهت
خـ ــدمـ ــاتـ ــه ل ـ ـ ــدى بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
ً
الكويتي اعتبارا من نهاية عمل
يوم أمس األول.

«المشتركة» :حكم ُيلزم «الكهرباء»
بسداد  841ألف دينار
ذكرت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت أن المحكمة الكلية
ً
أصــدرت حكما في القضية رقم « 4223/2012إداريُ ،»6/يلزم وكيل
وزارة الكهرباء والماء بصفته بتأدية مبلغ  840.62ألف دينار إضافة
للفوائد لمصلحة الشركة.
ً
وقالت الشركة ،إن المحكمة ألزمت وكيل «الكهرباء» أيضا بالفوائد
ً
ً
القانونية بواقع  7في المئة سنويا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم
ً
نهائيا وحتى تمام السداد وإلزامها المصروفات ومبلغ ألفي دينار
مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت أنها سوف تستأنف على الحكم الصادر بصفته حكم
أول درجة ،الفتة إلى أنها ستفصح عن أي تطورات بعد صدور حكم
قطعي في القضية.
ويتعلق موضوع القضية بندب خبير لتصفية حساب مع مطالبة
مالية عن أعمال أحد مشاريع «الكهرباء» والخاص بتوريد وتركيب
وتشغيل وصيانة مولدات توربينية غازية بموقع محطة الصبية
لتوليد القوى الكهربائية ضمن خطة طوارئ الوزارة لعام .2017

ال ـم ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة .وقــالــت
«االم ـت ـيــاز» إن مــن المتوقع أن
ُ
تـحـقــق «ال ـب ــاد» عــوائــد نقدية
سـنــويــة عـلــى اسـتـثـمــارهــا في
الـصـنــدوق الـمــذكــور بنسبة 9
ً
في المئة توزع شهريا ،بينما
يـبـلــغ م ـعــدل ال ـعــائــد الــداخ ـلــي
المتوقع  10.25في المئة عند
الـتـخــارج بعد مــدة االستثمار
ال ـ ُـمـ ـق ــدرة ب ـث ــاث سـ ـن ــوات مــع
خ ـي ــار ت ـمــديــدهــا مـ ــدة عــامـيــن
إضافيين.
وأشارت إلى أن حصة شركة
مجموعة االمتياز االستثمارية
البالغة  68.62في المئة سوف
ُ
تـ ـحـ ـتـ ـس ــب مـ ـ ــن ص ـ ــاف ـ ــي ربـ ــح
االستثمار.

ً
«أسيكو» توزع  %10نقدا و %5منحة

استقالة البابطين من «أجوان»
كشفت شركة أجــوان الخليج العقارية ،أن عبدالمحسن البابطين
اسـتـقــال مــن منصبه فــي عـضــويــة مجلس إدارة الـشــركــة بـتــاريــخ 10
يناير  2018ألسباب شخصية ،وستطلب الشركة عقد جمعية عامة
ً
عادية النتخاب عضو مكمل وفقا لإلجراء ات والمواعيد المنصوص
ً
عليها قانونا.

ترسية مناقصة على «مواشي» ب  47.8مليون دوالر
أفادت شركة نقل وتجارة المواشي بترسية مناقصة على الشركة
لتوريد أغنام حية لمصلحة إحدى الشركات الخليجية .بقيمة 47.88
مليون دوالر ،وسيتم خــال الربعين األول والـثــانــي مــن عــام ،2018
ويستثنى ذكر األثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما
يشابهها من عقود.

ً
حققت شركة أسيكو للصناعات أرباحا سنوية بقيمة 5.13
ً
ماليين دينار بمقدار  17.04فلسا للسهم ،مقابل أرباح بنحو 7.24
ماليين دينار في عام  ،2016بانخفاض نسبته  29.1في المئة.
وقالت الشركة ،إن تراجع األربــاح مرده إلى انخفاض أرباح
القطاع العقاري ،وارتفاع المصاريف التمويلية خالل العام.
وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أمس ،بتوزيع 10
ً
في المئة أرباحا نقدية للمساهمين عن العام الماضي ،كذلك
توزيع أسهم منحة بنسبة  5في المئة من رأس المال المدفوع
للشركة.
ً
وواف ــق المجلس أيـضــا على تــوزيــع  5فــي المئة مــن األسهم
المملوكة للشركة في إحدى الشركات التابعة «أسيكو لإلنشاءات»
على مساهمي «أسيكو للصناعات» ،عن طريق توزيع سهم واحد
ً
في األولى لكل  62سهما في الثانية.
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اقتصاد

سهم أموال يحقق ارتفاعا بنحو  %40خالل جلستين فقط
علي العنزي

مالت مؤشرات األسواق المالية
الخليجية إلى االستقرار وسط
تغيرات محدودة عدا مؤشر
قطر الذي استعاد  9آالف
نقطة.

استمر صعود مؤشرات بــورصة
الكويت الرئيسية الثالثة ،للجلسة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،إذ حـقــق
ال ـم ــؤش ــر ال ـس ـع ــري ن ـص ــف نـقـطــة
مئوية تساوي  35.4نقطة ليصل
إلى مستوى  6560.63نقطة ،وربــح
«الــوزنــي» نسـبة مقاربة كانت 0.4
في المئة ،مرتفعا  1.65نقطة ليقفل
على مستوى  415.8نقطة ،وكذلك
سجل «كويت  »15ارتفاعا مقاربـا
مرتفعا  4.12نقاط ليبــلغ مستوى
 958.66نقطة.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ــم
تـ ـك ــن ح ــرك ــة الـ ـ ـت ـ ــداوالت م ــؤات ـي ــة
كـ ــال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ،وت ــراجـ ـع ــت أم ــس
قياسا على مستويات أمس األول،
أو معدالت هذا االسبــوع ،وبالكاد
بـلغت السيولة  9.2ماليين سهم
تداولت  91.8مليون سهم نفذت من
خالل  3504صفقات.

سهم أموال
حقق سهم أموال ،أمس ،المعادلة
ال ـص ـع ـب ـ ــة ،والـ ـتـ ــي لـ ــم ن ــره ــا مـنــذ
تطبــيق نظام ما بـعد التداول حيث
يتداول سهم صغير لمدة جلستين
عـلــى ال ـتــوالــي ،وبـ ـ ـسـيــولــة كبــيرة
نسبـة إلى معدل سيولته وبــنشاط
ويربـح  40في المئة خالل جلستين
فقط ،وهو ما يجعل نظام ما بـعد

ال ـ ـتـ ــداول ذا اي ـجــاب ـ ـ ـ ـيــة ،إذ يـمـكــن
للسهم ال ــذي يستحق ارتـفــاعــا او
انخفاضا أن يحقق سعره العادل
خالل جلستين او ثالث دون انتظار
بــسبــب قــوان ـيــن ال ـس ــوق ،وسـجــل
كذلك سهم مينا مكاسب بـنسبـة 12
في المئة وبــتداوالت جيدة ،أي ان
االسهم ليست من االسهم الخاملة.
وتراجع نشاط بــعض االسهم
الصغيرة التي اثرت النشاط امس
االول ،فــي حـيــن اسـتـمــر ال ـحــراك
الـمـعـتــدل عـلــى االس ـهــم القيادية
وعـلــى نـشــاط وسيولة مـحــدودة
نـسـبـ ـ ـيــا لـتـنـتـهــى الـجـلـســة على
اللون االخضر للمؤشرات الثالثة
بــانتظار أسبــوع جديد.
وتـباين أداء مؤشرات أسواق
الـ ـم ــال الـخـلـيـجـيــة ،إذ تــراجـعــت
م ـ ــؤش ـ ــرات  4أسـ ـ ـ ــواق هـ ــي دب ـ ــي
ومسقط والبـحرين والسعودية،
في حين سجل مؤشر قطر نموا
كبــيرا تجاوز بــه مستوى  9آالف
نقطة للمرة االول ــى منذ نحو 5
اش ـه ــر ،وك ــان ــت م ـكــاســب ســوقــي
الكويت وأبـوظبــي وسطا وسط
ارت ـ ـفـ ــاع ك ـب ـ ـ ـ ـيــر الس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
ع ـقــب اعـ ــان بـ ـ ـيــانــات ال ـم ـخــزون
االم ـيــركــي امـ ــس .وت ــراج ــع سعر
صـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة
تقارير تشير الــى امكانية وقف
الصين مشترياتها من السندات

االمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـي ـس ـت ـف ـي ــد ال ــذه ــب
والنفط ويتراجع الدوالر.

أداء القطاعات
ت ـلــون اداء ال ـق ـطــاعــات بـ ـ ــالـلــون
االخ ـ ـضـ ــر فـ ــي آخ ـ ــر ج ـل ـس ــات ه ــذا
االس ـب ـ ـ ـ ـ ــوع امـ ـ ــس ،ح ـي ــث ارت ـف ـعــت
م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات ث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ق ـ ـطـ ــاعـ ــات
ه ــي م ـ ــواد اس ــاس ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــ 5.4ن ـقــاط
واتـ ـص ــاالت بـ ـ ـ ــ 4.3ن ـق ــاط وتــأمـيــن
بـ ـ ـ ــ 4.1ن ـقــاط وب ـ ـ ـنــوك بـ ـ ـ ــ 2.2نقطة
وص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة وع ـ ـ ـق ـ ـ ــار وخ ـ ــدم ـ ــات
مــا لـيــة بــنصف نـقـطــة لـكــل منهما
وخــدمــات استهالكية بـ ــ 0.2نقطة،
بــينما انخفضت مــؤ شــرات ثالثة
قطاعات هي سلع استهالكية بــ1.5
نقطة والنفط والـغــاز ب ـ  0.7نقطة
وتكنولوجيا بــ 0.3نقطة ،واستقرت
م ــؤش ــرات ث ــاث ــة ق ـط ــاع ــات اي ـضــا
هــي منافع وأدوات مالية ورعاية
صحية وبــقيت دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر س ـه ــم وطـ ـن ــي قــائ ـمــة
االسـهــم االكـثــر قيمة حيث بــلغت
تداوالته  903آالف دينار وبــارتفاع
بــنسبــة  0.26في المئة ،تاله سهم
بــيتك بــتداول  816ألف دينار وبــقي
مستقرا دون تغير ،ثــم سهم زين
م ـت ــداوال  714أل ــف دي ـنــار وبــنمو
بـ ـ ـنـسـبـ ـ ــة  0.8ف ــي ال ـم ـئــة ،ورابـ ـ ـعــا
سهم أهلي متحد بــتداول  677ألف

ديـنــار ومرتفعا بــنسبــة  0.48في
المئة ،وأخيرا سهم هيومن سوفت
بــتداول  633ألف دينار وبــأربــاح
بــنسبــة  1.3في المئة.
وم ـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة االسـ ـه ــم
االكثر كمية ،جاء اوال سهم مينا
حيث تــداول بــكمية بــلغت 19.6
مليون سهم وبــمكاسب بــنسبــة
 12.1في المئة ،وجاء ثانيا سهم
االثمار بــتداول  10.2ماليين سهم

وبــخسارة بــنسبــة  1.39في المئة،
و ج ــاء ثالثا سهم المستثمرون
متداوال  6.9ماليين سهم وبــنمو
بــنسبــة  0.56فــي ا ل ـم ـئــة ،و جــاء
رابــعا سهم اج ــوان بــتداول 5.1
مــايـيــن سـهــم ورابـ ـ ـحــا بــنسبــة
 1.1في المئة ،وجاء خامسا سهم
امــوال بــتداول  4.7ماليين سهم
ومرتفعا بــنسبــة  19.9في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم االكـثــر

ً
ال توجه الستيراد الغاز المصري حاليا

برميل النفط ًالكويتي
يرتفع  93سنتا

●

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  93سنتا في تــداوالت أمس
األول ،ليبلغ  66.09دوالرا ،مقابل  65.16دوالرا للبرميل في تداوالت
الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط أمس األول ،مدعومة
بقوة الطلب مع استمرار تخفيضات اإلنتاج التي تطبقها منظمة
أوبك ،بالتعاون مع دول من خارجها ،على رأسها روسيا.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 38
سنتا ،ليصل عند التسوية إلى مستوى  69.20دوالرا ،كما ارتفع
سعر برميل خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط  61سنتا،
ليصل عند التسوية إلى مستوى  63.57دوالرا.

استبعدت مصادر نفطية مطلعة أن يكون
تــوجــه الـكــويــت اآلن ــي إل ــى اس ـت ـيــراد ال ـغــاز من
مصر ،السيما بعد افتتاح المرحلة األولى من
حقل ظهر المصري ،الذي يضخ من السواحل
ال ـم ـص ــري ــة م ـب ــدئ ـي ــا ن ـح ــو  350م ـل ـي ــون ق ــدم
مكعبة من الغاز يوميا ،على غرار إمكانية مد
السعودية واإلمارات بغاز حقل ظهر ،بعد نقص
الغاز بسبب االزمة الخليجية.
وقــالــت الـمـصــادر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن الكويت
توجه جهودها الحالية إلى استيراد الغاز عن

أشرف عجمي

طريق ناقالت النفط من شركة شل العالمية،
كما أن الكويت تولي اهتماما بما تم االتفاق
عليه أخ ـيــرا مــع الـجــانــب ال ـعــراقــي ،بتعويض
الكويت عن طريق حصص من الغاز العراقي،
بعدما تم وضع الخطوط العريضة لالتفاق ولم
يتبق سوى التنفيذ.
وأشارت إلى أن النظر في استيراد الغاز من
مصر يمكن أن يتم فــي مرحلة الحـقــة ،حسب
احتياجات السوق وطبيعة العقود.

ارتـ ـف ــاع ــا س ـه ــم امـ ـ ـ ــوال ،إذ ارت ـف ــع
بــنسبــة  19.9في المئة ،تاله سهم
ك تلفزيوني بــنسبــة  19.7في المئة،
ث ــم سـهــم مـيـنــا بــنسبــة  12.1في
المئة ،ورابــعا سهم اهلي بــنسبــة
 11.4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وأخـ ـ ـي ـ ــرا سـهــم
صلبــوخ بــنسبــة  10في المئة.
وكـ ــان اك ـثــر االس ـه ــم انـخـفــاضــا
سهم معادن ،إذ انخفض بــنسبــة
 6.5فــي الـمـئــة ،تــاه سهم مواشي

بــنسبــة  6.2ف ــي ا ل ـم ـئــة ،ث ــم سهم
بــيت الطاقة بــنسبــة  5.9في المئة،
ورابـ ـ ـعــا سـهــم يــونـيـكــاب بــنسبــة
 4.1فــي المئة ،وأخـيــرا سهم مــدار
بــنسبــة  3.2في المئة.

استقرار الدوالر واليورو
وتراجع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار ،أمس ،عند مستوى 0.301
دينار ،في حين استقر اليورو عند مستوى  0.360دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وق ـ ــال ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني انخفض ،ليسجل 0.406
دينار ،فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى  0.307دينار ،في حين
بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار .وفي الواليات المتحدة،
تراجع سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسة األخرى في تعامالت
أمــس األول ،عقب صــدور تقرير حــول اسـتـعــداد الصين إبـطــاء وتيرة
مشترياتها من سندات الخزانة األميركية ،أو وقفها خالل الفترة المقبلة.
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ً
بكين :تقرير إبطاء مشتريات السندات األميركية قد يكون «زائفا»
قالت إدارة الدولة للنقد األجنبي،
الهيئة المعنية بتنظيم سوق
األجنبي في الصين،
الصرف
ً
أمس إن تقريرا بأن الصين
تدرس إبطاء مشترياتها من
سندات الخزانة األميركية أو
وقفها يستند إلى معلومات
خاطئة وقد يكون زائفا.

األسهم اليابانية
تتراجع...
و«الصينية» تواصل
ارتفاعها

أغ ـل ـقــت الـ ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة
لألسهم في بورصة وول ستريت
منخفضة ،أمس األول ،بعد جلسة
تداول متقلبة ،مع قلق المستثمرين
من أن الصين قد تبطئ مشترياتها
من سندات الخزانة األميركية ،وأن
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب سينهي
اتفاقية «نافتا».
وأغـ ـل ــق ال ـم ــؤش ــر «داو جــونــز»
الصناعي منخفضا  16.67نقطة،
أو مــا يـعــادل  0.07فــي الـمـئــة ،إلى
 25369.13ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا تــراجــع
الـمــؤشــر س ـتــانــدرد آن ــد بـ ــورز500
األوسع نطاقا  3.06نقاط ،أو 0.11
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لـيـنـهــي ال ـج ـل ـســة عند
 2748.23نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع
منخفضا  10.01نقطة ،أو  0.14في
المئة ،إلى  7153.57نقطة.
من جانبها ،قالت إدارة الدولة
للنقد األ ج ـن ـبــي ،ا لـهـيـئــة المعنية
بتنظيم س ــوق ال ـصــرف األجـنـبــي
في الصين ،أمــس ،إن «تقريرا بأن
الصين تــدرس إبـطــاء مشترياتها
م ــن سـ ـن ــدات الـ ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة
أو وقـفـهــا يـسـتـنــد إل ــى مـعـلــومــات
خاطئة وقــد يكون زائـفــا» .وكانت
«بـ ـل ــومـ ـب ــرغ ن ـ ـيـ ــوز» أف ـ ـ ــادت أم ــس
األول بـ ــأن م ـس ــؤول ـي ــن صـيـنـيـيــن
يراجعون حـيــازات البالد الكبيرة
مـ ــن ال ـن ـق ــد األجـ ـنـ ـب ــي قـ ــد أوص ـ ــوا
بإبطاء مشتريات سندات الخزانة
األميركية أو وقفها ،في ظل تراجع
ج ــاذب ـي ــة الـ ـس ــوق بــال ـن ـس ـبــة ل ـهــم،
وتصاعد التوترات التجارية بين
الواليات المتحدة والصين .ودفع
ال ـت ـقــريــر ع ــوائ ــد س ـن ــدات ال ـخــزانــة
األمـيــركـيــة إل ــى أعـلــى مـسـتــوى في
عشرة أشهر والدوالر لالنخفاض.
وقـ ــالـ ــت إدارة ال ـ ــدول ـ ــة لـلـنـقــد
األج ـن ـب ــي ف ــي ب ـي ــان ن ـش ــرت ــه عـلــى
مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي «ال ـخ ـبــر قد
ي ـكــون اق ـت ـبــس ال ـم ـصــدر الـخــاطــئ
للمعلومة أو ربما يكون زائفا».
ولم يتسن الحصول على تعقيب

آسيا لتجاوز الواليات المتحدة
كأكبر سوق لالستثمار المغامر
تقترب آسـيــا مــن تـجــاوز الــواليــات المتحدة كأكبر ســوق لالستثمار
الـمـغــامــر ،بإجمالي تمويل بلغ  70.8مليار دوالر خــال  ،2017مقارنة
بـ 71.9مليار دوالر للسوق األميركي ،وفقا لتقرير أصدرته «برايس ووتر
هاوس كوبرز».
وأضاف التقرير أن التمويل العالمي ،الذي جاء عبر شركات االستثمار
المغامر ،ارتفع بنسبة  50في المئة على أساس سنوي إلى أكثر من 164
مليار دوالر ،استثمرت في  11042صفقة.
وفي آسيا ،ارتفع التمويل المغامر بأكثر من الضعف ،أما في الواليات
المتحدة فنما بنسبة  17في المئة ،لكن حجم الصفقات تراجع إلى 5052
صفقة ،وهو أدنى مستوى له منذ عام .2012
ورغــم ارتفاع التمويل المغامر في أوروبــا بنسبة  40في المئة ،ظلت
القارة العجوز بعيدة عن ركاب آسيا والواليات المتحدة ،حيث بلغ إجمالي
التمويل المغامر بها خالل العام الماضي  17.6مليار دوالر ،استثمرت في
 2483صفقة .وكانت الصين بين أكثر البلدان جاذبية لرؤوس األموال العام
الماضي ،وشهدت تدفقا لالستثمار في جميع القطاعات تقريبا بداية من
خدمات مشاركة ركوب السيارات ،وركوب الدراجات ،والذكاء االصطناعي،
ومحطات شحن المركبات الكهربائية.
(أرقام)

حتى اآلن من «بلومبرغ نيوز» بشأن
بيان هيئة سوق الصرف األجنبي.
وانخفض عائد سندات الخزانة
األميركية ألجــل عشر سـنــوات إلى
 2.5366في المئة مقارنة مع إغالق
يوم األربعاء البالغ  2.549في المئة،
في حين ارتفع الدوالر  0.3في المئة

إل ــى  111.72يـنــا بـعــد تصريحات
الـهـيـئــة .وقــالــت اإلدارة إن الصين
تنوع استثمارات احتياطياتها من
النقد األجنبي «بما يكفل السالمة
الـ ـع ــام ــة ألصـ ـ ــول ال ـن ـق ــد األج ـن ـب ــي
والحفاظ على قيمتها وتنميتها».
وقالت إن استثمار احتياطيات

النقد األجنبي في سندات الخزانة
األميركية نشاط سوقي يــدار على
ن ـح ــو اح ـ ـتـ ــرافـ ــي ،وفـ ـق ــا ألوضـ ـ ــاع
السوق ومتطلبات االستثمار.
ً
ووف ـقــا لبيانات وزارة الخزانة
األم ـيــرك ـيــة ف ــإن ال ـص ـيــن ه ــي أكـبــر
ح ــائ ــز أج ـن ـب ــي ل ـل ــدي ــن ال ـح ـكــومــي

األمـيــركــي ب ــأدوات خــزانــة قيمتها
 1.19ت ــر ي ـل ـي ــون دوالر ،ك ـم ــا فــي
أكتوبر .2017
وأظـ ـ ـه ـ ــرت بـ ـي ــان ــات مـ ــن ال ـب ـنــك
المركزي الصيني أن احتياطيات
ال ـب ــاد م ــن ال ـن ـقــد األج ـن ـب ــي ،وهــي
األكبر في العالم ،زادت  20.2مليار

دوالر ف ـ ــي د ي ـس ـم ـب ــر إ ل ـ ــى 3.14
تــريـلـيــون دوالر ،فــي الــوقــت الــذي
اس ـت ـمــرت فـيــه ال ـقــواعــد الـمـشــددة
وارتـ ـف ــاع الـ ـي ــوان ف ــي ك ـبــح ن ــزوح
رؤوس األموال.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،ارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـع ــار
ال ـ ـ ــواردات األم ـيــرك ـيــة بـنـسـبــة 0.1
في المئة الشهر الماضي مقارنة
ب ــارتـ ـف ــاع ب ـن ـس ـبــة  0.8ف ــي الـمـئــة
فــي نــوفـمـبــر بـعــد تـعــديــل ال ـقــراءة
الـســابـقــة ،مقابل تــوقـعــات بــزيــادة
بنحو  0.5في المئة.
وب ــال ـع ــودة إل ــى األس ـ ــواق ،فقد
ارت ـف ـع ــت األسـ ـه ــم األوروبـ ـ ـي ـ ــة فــي
مستهل تعامالت امس ،مع متابعة
ن ـتــائــج أع ـم ــال ال ـش ــرك ــات وتــرقــب
بيانات اقتصادية.
وارتفع مؤشر «ستوكس »600
 0.1ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ـ ــى  399ن ـق ـطــة،
وصعد «فوتسي  »100البريطاني
 0.2في المئة إلى  7761نقطة ،في
الـســاعــة  11:12صـبــاحــا بتوقيت
مكة المكرمة.
ك ـم ــا اس ـت ـق ــر م ــؤش ــر «داك ـ ـ ــس»
األلماني عند  13280نقطة ،وزاد
«كــاك» الفرنسي  0.1في المئة إلى
 5509نقاط.
وتــراجــع سهم «تيسكو» بأكثر

تحذير من تأثير الخفض الضريبي على االقتصاد األميركي
ذكر رئيس الفدرالي في مدينة «داالس»
روب ــرت كــابــان أن البنك المركزي عليه
الحذر بشأن مخاطر الخفض الضريبي
على االقتصاد األميركي ،ومــا يمكن أن
تتسبب فيه من زيادة مستويات الدين.
وأض ـ ــاف ك ــاب ــان أن الـبـنــك الـمــركــزي
عليه تجنب الوقوع في موقف يواجه فيه
مستويات دين خــارج السيطرة ،مشيرا
إلى أن خفض الضرائب ،الذي تم إقراره

مؤخرا ،يعد من أبرز مصادر المخاوف.
وك ــان ــت ت ـق ــدي ــرات أش ـ ــارت إلـ ــى أن عجز
الموازنة الفدرالية سيقفز بنحو  1.5تريليون
دوالر على مــدار عشر سنوات ،بينما سجل
الدين الوطني ما يقرب من  20تريليون دوالر.
وتــوقــع ع ــدد مــن أع ـضــاء ال ـفــدرالــي دعما
طفيفا لالقتصاد من مشروع قانون اإلصالح
الضريبي الذي أقره الكونغرس.
من جانبه ،قال المستثمر الملياردير وارن

بافيت إن قانون خفض الضرائب في الواليات
المتحدة جعل الـشــركــات أعـلــى قيمة بفعل
حيازة مستثمرين المزيد من األسهم .وأضاف
المدير التنفيذي لـ«بركشاير هاثاواي» أن من
يمتلكون األعمال أصبحت في حيازتهم أرباح
إضافية بنسبة  20في المئة على الصعيد
المحلي.
وأوضح بافيت أن الحكومة ال تمتلك أصول
األعمال في أميركا ،لكن المستثمرين هم من

يمتلكون  100في المئة من األصــول ،وفيما
يتعلق باألرباح فقد زادت عقب اإلصالحات
الضريبية األخـيــرة ،مؤكدا أن ســوق األسهم
األميركي ليس مبالغ في قيمته رغم ما حققته
من ارتفاعات قياسية.
الجدير بالذكر أن الكونغرس األميركي
أقر العام الماضي إصالحات ضريبية تشمل
خفض الضرائب على الشركات من  35إلى
 21في المئة.

هل تتصدر «السندات الخضراء» سوق
اإلصدارات العالمية؟
أظهرت بيانات من مبادرة سندات المناخ ،أن
إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت
مـسـتــوى قياسيا بـلــغ  155.5مـلـيــار دوالر في
 ،2017متجاوزة التقديرات السابقة ،وقد تصل
إلى ما بين  250و 300مليار دوالر هذا العام.
وفي العام الماضي ،كانت إصدارات السندات
ا لـخـضــراء ،التي تستخدم حصيلتها لتمويل
مشاريع صديقة للبيئة ،أعلى بنسبة  78في
المئة عــن عــام  2016عندما بلغت  87.2مليار
دوالر .كما أنها تتخطى بفارق كبير تقديرات
مـ ـب ــادرة س ـن ــدات ال ـم ـنــاخ ال ـت ــي أص ــدرت ـه ــا في
ديسمبر ،والبالغة  130مليار دوالر.
وشكلت الواليات المتحدة والصين وفرنسا
 56في المئة من إجمالي اإلصدارات في ،2017
وف ـقــا ل ـم ـبــادرة س ـنــدات ال ـم ـنــاخ ،وه ــي منظمة
غير هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة
الخضراء للسندات.

م ــن  3ف ــي ال ـم ـئــة ،ب ـعــدمــا خــالـفــت
مبيعاتها للربع الثالث توقعات
المحللين.
وف ــي آس ـي ــا ،تــراج ـعــت األس ـهــم
الـيــابــانـيــة خ ــال ت ـعــامــات أم ــس،
ب ـع ــدم ــا س ـج ـلــت «وول س ـتــريــت»
أول تــراجــع يــومــي لها منذ بداية
عام .2018
وعند اإلغــاق ،انخفض مؤشر
«نيكي»  0.4في المئة إلــى 23682
نقطة ،كما تراجع مؤشر «توبكس»
 0.2في المئة إلى  1888نقطة.
وارت ـف ــع الـ ــدوالر  0.3فــي المئة
إلى  111.73مقابل الين الياباني،
ً
صباحا بتوقيت
في الساعة 09:28
مكة المكرمة ،بعدما المــس أدنــى
مستوياته فــي ستة أسابيع عند
 111.27ينا في الجلسة السابقة.
وتلقى الين الياباني دعما هذا
األسبوع بعد تخفيض بنك اليابان
مـشـتــريــاتــه م ــن ال ـس ـن ــدات طــويـلــة
األمد ،مما أثار تكهنات بأن البنك
ال ـمــركــزي يسعر إلن ـهــاء التحفيز
النقدي في وقت الحق هذا العام.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ارت ـف ـعــت األسـهــم
ً
الصينية هامشيا خالل التعامالت،
للجلسة ال ـعــاشــرة عـلــى الـتــوالــي،
م ــع ج ـنــي الـمـسـتـثـمــريــن لــأربــاح
م ــن ش ــرك ــات ال ـط ــاق ــة وال ـش ــرك ــات
االستهالكية.
وأغ ـ ـل ـ ــق مـ ــؤشـ ــر «شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي»
الـ ـم ــرك ــب م ــرت ـف ـع ــا ه ــام ـش ـي ــا 0.1
فــي الـمـئــة إل ــى  3425نـقـطــة ،وهــو
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى األع ـ ـل ـ ــى ف ـ ــي س ـب ـعــة
أسابيع.
ً
ووفقا لوكالة األنباء الرسمية
(ش ـي ـن ـخ ــو) ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس مـجـلــس
الدولة الصيني لي كه تشيانغ ،إن
االقتصاد الصيني نما بحوالي 6.9
في المئة العام الماضي.
وعن أسهم هونغ كونغ ،ارتفعت
ل ـل ـج ـل ـس ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـ ـشـ ــرة ع ـلــى
التوالي ،وأغلق مؤشر «هانغ سنغ»
 0.15في المئة إلى  31120نقطة.

أسعار الذهب تصعد مع
تراجع األسهم

وتـعــد الـسـنــدات الـخـضــراء فئة مـتــزايــدة من الـ ـسـ ـن ــدات الـ ـخـ ـض ــراء الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،وه ــم:
األوراق المالية ذات الدخل الثابت ،لجمع رؤوس األرجنتين وتشيلي وفيجي وليتوانيا وماليزيا
ونيجيريا وسنغافورة وسلوفينيا وسويسرا
أموال لمشاريع ذات فوائد بيئية.
(رويترز)
			
وان ـ ـضـ ــم عـ ـش ــرة أع ـ ـضـ ــاء جـ ـ ــدد إلـ ـ ــى س ــوق واإلمارات.

ارتفعت أسعار الذهب أمس ،بعدما المست أعلى مستوى لها منذ
سبتمبر في الجلسة السابقة بفعل تراجع أسعار األسهم.
وبحلول الساعة  06:55بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعامالت
الفورية  0.1في المئة إلى  1317.93دوالرا لألوقية (األونصة) .وسجل
الذهب أدنى مستوياته منذ  15سبتمبر عند  1326.56دوالرا لألوقية
أمس .وانخفضت العقود األميركية اآلجلة للذهب  0.1في المئة إلى
 1319.10دوالرا لألوقية .وتـبــددت موجة ارتـفــاع لألسهم اآلسيوية
بفعل مخاوف بشأن تنامي الحماية التجارية في الواليات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخــرى زادت الفضة في المعامالت
الفورية  0.2في المئة إلى  17.01دوالرا لألوقية .ونزلت أسعار الفضة
ألدنى مستوى في نحو أسبوعين إلى  16.86دوالرا لألوقية أمس.
ولم يطرأ تغير يذكر على البالتين ،وظل عند  968.24دوالرا لألوقية،
بعدما المس أعلى مستوياته في نحو أربعة شهور عند  974دوالرا
لألوقية في الجلسة السابقة.
وزاد البالديوم  0.1في المئة إلى  1084.40دوالرا لألوقية ،بعدما
سجل أسوأ هبوط في يوم واحد في أكثر من شهر أمس ،وارتفع إلى
مستوى قياسي عند  1111.40دوالرا لألوقية أمس األول.

خسائر حادة بمليارات الدوالرات تجتاح العمالت الرقمية
خالف حكومي في كوريا الجنوبية حول حظر تداولها ...والصين تأمر بإيقاف أنشطة التعدين
انخفضت «بتكوين» أدنى من  13ألف دوالر،
وس ــط تــراجــع جـمــاعــي للعمالت الــرقـمـيــة ،على
خـلـفـيــة ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي تـشـنـهــا ح ـكــومــة كــوريــا
الجنوبية ضد البورصات ،ويعتقد أنها ستنتهي
برفع الغطاء القانوني عن عمليات التداول.
وخـ ــال ت ـع ــام ــات امـ ــس ،هـبـطــت «ب ـت ـكــويــن»
ً
بنسبة  9.85فــي المئة إلــى  13422دوالرا ،في
الساعة  09:11صباحا بتوقيت مكة المكرمة،
ً
بـعــدمــا سجلت  12845دوالرا فــي وق ــت سابق
من الجلسة.
من ناحية أخــرى ،تراجعت «إثــريــوم» بنسبة
ً
 5.20فــي الـمـئــة إل ــى  1182دوالرا ،وانخفضت
«الريبل» بنسبة  13.55في المئة إلى  1.65دوالر،
فيما هبطت «بـتـكــويــن ك ــاش» بنسبة  2.75في
ً
المئة إلى  2440دوالرا .وتراجعت القيمة السوقية
اإلج ـمــال ـيــة لـلـعـمــات الــرق ـم ـيــة إل ــى  647مـلـيــار
ً
دوالر ،بعدما ناهزت  780مليارا خالل األسبوع
الماضي ،وبلغ نصيب «بتكوين» من السوق 34.7
في المئة ،أو ما يعادل  224مليار دوالر.

من جانبه ،قال الشريك المؤسس ألكاديمية
ماركت تريدر األميركية لدراسات أسواق المال
عمرو عبده ،لـ «العربية نــت» ،إن التصحيح أمر
طبيعي بعد عمليات الصعود المتواصلة التي
شهدتها أسعار العمالت الرقمية.
وأضاف عبده «يوجد إبهام كبير فيما يتعلق
بمستقبل بورصات العمالت الرقمية في كوريا
الجنوبية ،وقــد خلقت حــالــة عــدم اليقين حول
مــا يحدث فــي كــوريــا بعض الهلع فــي األســواق
العالمية ،و ل ــدى المستثمرين ا لــذ يــن يفضلون
القيام بعمليات جني أرباح».
وذك ــر «ال ـب ــورص ــات الـعــالـمـيــة كــانــت تحسب
أسعار العمالت في بورصات كوريا ،وقد أوقفت
األسـ ــواق األخـ ــرى ه ــذا الـعـمـلـيــة ،ول ـهــذا هبطت
أسعار العمالت بسبب عدم اليقين فيما يتعلق
بكوريا ،فالكوريون يعملون حاليا على تشريع
بعدم قانونية المحافظ المخفية ،ويريدون أن
يشترطوا أن ترتبط المحافظ باسم حقيقي وهذا
سيعطل العمل بشكل كبير».

ولفت إلى أن سعر «بتكوين» ،أمس األول ،في
كوريا قفز  43في المئة ،فضال عن السعر العالمي
بسبب حالة عدم اليقين ،حيث تشهد األســواق
ً
تغييرا في السيولة الموجودة وفي الطريقة التي
يحسب بها متوسط األسعار.

وحــول انتشار التعامل في العمالت الرقمية
بكوريا الجنوبية ،قال عبده «العمالت الرقمية في
كوريا منتشرة جدا ،وعلى سبيل المثال بورصة
«اب بيت» أو ما يعرف بـ  upbitتطبيقها موجود
على  95في المئة من الهواتف الذكية في كوريا،

تحذير شديد اللهجة من وارن بافيت
تلقت أسواق العمالت الرقمية المشفرة
تـحــذيــرا جــديــدا شــديــد الـلـهـجــة ،ج ــاء هــذه
المرة على لسان أحــد أثــرى أثرياء العالم،
وأحد أهم وأشهر رجال األعمال في الواليات
المتحدة والعالم ،وهــو وارن بافيت الذي
قال إن «نهاية سيئة تنتظر بتكوين حتما».
وق ــال بــافـيــت ،وه ــو الــرئـيــس التنفيذي
لشركة بيركشاير هــاثــواي ،إن «مــا يحدث
حاليا سيؤدي بكل تأكيد إلى نهاية سيئة»،
في إشارة إلى االرتفاعات الكبيرة واألرباح

الهائلة التي تسجلها العمالت الرقمية في
الـعــالــم ،مــؤكــدا أن شــركـتــه لـيــس لــديـهــا أي
اهتمام مطلقا بالعمالت الرقمية المشفرة،
وال تفكر باالستثمار فيها وال التعامل بها.
وأض ـ ـ ــاف ب ــاف ـي ــت ،م ــع إحـ ـ ــدى ال ـق ـن ــوات
التلفزيونية األميركية« ،نحن ال نملك أي
عملة رقمية ،وال نفكر في األمــر قريبا ،بل
لن يكون لنا مكان مطلقا في هذا السوق».
وان ـت ـه ــى إلـ ــى ت ــأك ـي ــد اعـ ـتـ ـق ــاده بـ ــأن مــا
ي ـ ـجـ ــري ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــرق ـم ـي ــة

المشفرة سيؤدي إلى النهاية السيئة لكل
المستثمرين فيه ،بينما تأتي تصريحات
بــافـيــت بـعــد ي ــوم واح ــد فـقــط عـلــى تعليق
من الرئيس التنفيذي لـ «جي بي مورغان»
جيمي دايمون ،قال فيه إنه «يأسف بسبب
اعتبار بتكوين احتياال».
وك ــان ــت عـمـلــة «ب ـت ـكــويــن» ،وه ــي أشـهــر
العمالت الرقمية المشفرة وأكثرها تداوال
فــي ال ـعــالــم ،سـجـلــت ارت ـفــاعــات فـلـكـيــة في
الـشـهــور األخ ـي ــرة ،حـيــث ارتـفـعــت قيمتها

بنسبة  1327فــي الـمـئــة خ ــال ع ــام 2017
وحـ ـ ـ ـ ــده ،ل ـي ـح ـص ــد بـ ــذلـ ــك ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون
فـيـهــا أرب ــاح ــا فلكية لــم يـسـبــق أن حققها
المستثمرون في السلع األخرى.
ومنذ مطلع العام الجاري حققت العملة
ً
الرقمية «ريبل» أرباحا فلكية تجاوزت 100
في المئة خــال أيــام قليلة ،قبل أن تعاود
ال ـه ـب ــوط م ــع م ــوج ــة ال ـه ـب ــوط ال ـت ــي ب ــدأت
تـضــرب الـعـمــات الــرقـمـيــة خ ــال اليومين
الماضيين.

كما تستقطب أسواق كوريا التي تعتبر األولى
عالميا استثمارات ضخمة من الصين واليابان.
ويرى عبده أن التصحيح الحالي ربما يكون
فــرصــة كبيرة لقيام المستثمرين بــإعــادة بناء
الـمــراكــز ،خصوصا أنها ال تستمر ألكثر مــن 5
أي ــام فــي ال ـغــالــب .وقــالــت وزارة االستراتيجية
والمالية في كوريا الجنوية ،وهي أحد األعضاء
الرئيسيين باللجنة الحكومية لتنظيم العمالت
الرقمية ،إنها ال توافق على المقترح التشريعي
لــوزارة العدل في البالد ،الــذي ينص على حظر
تدول «بتكوين» وقريناتها عبر البورصات.
ويأتي ذلك بعدما قال وزير العدل في كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ب ـ ــارك س ــان ــغ ك ــي أم ـ ــس ،إن وزارت ـ ــه
تــدرس استصدار قانون يحظر تــداول العمالت
الرقمية عبر البورصات ،لوضع حد لهوس هذه
األصول والسيطرة على المضاربة بهدف حماية
المستثمرين.
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــد فــي وق ــت الحــق،
أوض ــح مـتـحــدث بــاســم وزارة الـمــالـيــة ،إنـهــا لم

تعلم بمقترح وزارة العدل إال من خالل التقارير
ً
اإلعالمية ،لكنها ال تقبله على أي حال ،مضيفا:
نحن ال نتبنى نفس وجهات النظر بشأن العمالت
الرقمية.
وأمــرت السلطات الصينية األربـعــاء بإيقاف
عـمـلـيــات تـعــديــن حـصــة كـبـيــرة م ــن الـمـعــروض
ً
العالمي من «بتكوين» التي تتم حاليا في البالد،
مـشــددة سيطرتها عليها بعد إغالقها بالفعل
بورصات عمالت رقمية محليا.
وان ـط ـل ــق ف ــري ــق ع ـمــل ح ـكــومــي م ــن مختلف
الوكاالت يشرف على المخاطر في مجال تمويل
اإلنترنت ،وأصدر إخطارا األسبوع الماضي يأمر
السلطات المحلية بإغالق عمليات إنتاج العمالت
ً
الرقمية أو ما يعرف بتعدينها ،وفقا لتصريحات
مصادر لـ»وول ستريت جورنال».
في حين دعا اإلخطار إلى إيقاف منظم دون
تحديد موعد نهائي إلتمام ذلك ،بسبب انتشار
أعمال التعدين في المناطق النائية في الصين
(العربية نت وأرقام)

بورصة بينانس تضيف  240ألف
مستخدم خالل ساعة
قال الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس لتداول
العمالت الرقمية ،تشاو تشن بنغ ،إن نحو مليوني
مستخدم ينضمون لمنصته أسبوعيا ،فيما انضم
 240ألف شخص خالل ساعة واحدة فقط أمس األول.
وأضـ ـ ــاف ت ـش ــاو خـ ــال م ـقــاب ـلــة م ــع «ب ـلــوم ـبــرغ»،
أمس ،أن الطلب مرتفع ،لدرجة أن البورصة تحد من
انضمام عمالء جــدد ،لكنها قد تعيد فتح أبوابها
بالكامل خالل األسابيع المقبلة ،مضيفا« :لم نتوقع
أن يكون هذا النوع من الطلب حقيقيا».

وكانت «بينانس» بورصة العمالت الرقمية األكثر
ن ـشــاطــا ف ــي ال ـعــالــم خ ــال األرب ـ ــع وع ـشــريــن ســاعــة
الماضية ،حيث أجرت تــداوالت بقيمة  6.1مليارات
دوالر ،وفقا لبيانات «كوين ماركت كاب».
وأوضح تشاو أن معظم عمالئه من الذكور الذين
تتراوح أعمارهم بين  25و 35عاما ،رغم أن «بينانس»
بدأت في اجتذاب اهتمام المؤسسات االستثمارية
أخيرا.
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اقتصاد

«ضرورة وجود آلية متوازنة في عملية التحصيل واالمتثال الضريبي»
جراح الناصر

شدد البغلي على أن ضريبة
القيمة المضافة ،من حيث
المبدأ ،ذات فائدة ،وفق اإلطار
العام ألي اقتصاد يقوم
على النظم الضريبية ،إال أن
المشكلة الحقيقية هي أن ما
تم اعتماده من قانون للقيمة
ُ
المضافة استنسخ من مجتمعات
ديمقراطية وصناعية وإنتاجية،
بخالف مجتمعاتنا غير
الديمقراطية واالستهالكية
التي ليس لديها إنتاج كبير.

ضريبة القيمة
المضافة أول
مشروع كبير
يتم تطبيقه في
دول الخليج

قــال رئـيــس قسم االقـتـصــاد في
"الجريدة" ،الزميل محمد البغلي،
إن أبرز تحديات ومعوقات تطبيق
ضريبة القيمة المضافة هي عدم
وجود منافسة حقيقية عادلة في
ً
السوق المحلي ،مؤكدا أنها بحاجة
الــى حــريــة وعــدالــة فــي المنافسة،
ال ــى ج ــان ــب االم ـت ـث ــال الـضــريـبــي،
مشيرا إلى أن الدول ال تدار بمنطق
الشركات ،وليس هدفها الربح ،بل
التركيز على حـيــاة السكان فيها
ورفــاه ـي ـت ـهــم وت ـن ـم ـيــة االق ـت ـصــاد
والمجتمع.
وأض ـ ــاف ال ـب ـغ ـلــي ،خ ــال ن ــدوة
بعنوان "ضريبة القيمة المضافة
وت ـ ـحـ ــديـ ــات ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ف ـ ــي دول
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" ،الـ ـت ــي أق ــامـ ـه ــا دي ـ ــوان
تــواصــل الـثـقــافــي االجـتـمــاعــي ،أن
ت ـط ـب ـيــق ال ـض ــري ـب ــة ب ـح ــاج ــة ال ــى
قاعدة محاسبية كبيرة في الدولة،
ً
مطالبا بمعالجة االختالالت قبل
البدء في تطبيقها ،حيث يجب أن
تراعي عدم تهرب االفــراد لضمان
عملية االمتثال الضريبي ،وحساب
ع ـ ــدد ال ـم ـس ـت ـح ـق ـي ــن لـ ـه ــا وم ـ ــدى
التزامهم ،الى جانب الحرص على
عدم تالعب الشركات والمحالت في
الفواتير الوهمية.
وتابع حديثه عن أهم التحديات
التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة
ً
المضافة ،مــؤ كــدا اهمية التفريق
بين مفهومي الــرســوم الجمركية
وضــريـبــة القيمة الـمـضــافــة ،وهــو
ً
ً
ً
ً
ما يعد تحديا كبيرا جديدا ،نظرا
ل ـعــدم وجـ ــود خ ـبــرة تــراك ـم ـيــة في
هذا الشأن.
وأشار إلى أن الدول الخليجية
تفتقر للخبرة الحقيقية في ادارة
الضريبة ،لعدم وجود هذا النظام
خالل السنوات الماضية ،ضف إلى
ذل ــك أن ع ــدم وج ــود بـنـيــة تحتية
ضــريـبـيــة ل ــدول الـخـلـيــج يـعــد من
أك ـبــر ال ـم ـعــوقــات ال ـتــي لـهــا عــاقــة
بتطبيق الضريبة.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة
هي أول مشروع كبير بهذا الحجم
ً
يتم تطبيقه في دول الخليج ،مبينا
أنه منذ عام  1981طرحت الكثير
مــن الـمـشــاريــع االقـتـصــاديــة ،على
م ـس ـتــوى دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون،
لكنها لم تنجح ،ومثال على ذلك
الـعـمـلــة ال ـمــوحــدة ال ـتــي لــم تطبق
إل ــى اآلن ،بــاالضــافــة ال ــى ال ـســوق
ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـم ـش ـت ــرك ،واالتـ ـح ــاد
الجمركي الخليجي ،الذي وصلت
بـ ـ ــه الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات مـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ــدول
الخليجية إلى أن لدى كل دولة من
ال ــدول الـســت نـظــرتـهــا الضريبية
ً
الخاصة ،مما يثير تـســاؤال حول
كيفية تطبيق االتحاد الجمركي.

عوائد سنوية
وذكر البغلي أن إجمالي العوائد
ال ـس ـنــويــة الـمـتــوقـعــة م ــن تطبيق
ضريبة القيمة المضافة في منطقة

الـخـلـيــج ي ـقــدر بـ ــ 24مـلـيــار دوالر،
حسب االتفاقية الموقعة ،وأن أكثر
مــن  65فــي الـمـئــة منها لمصلحة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة واالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ألن ـه ـمــا
سوقان كبيران ومفتوحان وقادران
ع ـلــى تـحـصـيــل م ـبــالــغ أكـ ـث ــر .أمــا
نصيب الكويت من تطبيق القيمة
المضافة فسيبلغ  1.6مليار دوالر
في العام الواحد ،أي ما يعادل 550
مليون دينار ،والذي سيشكل 1.5
في المئة من الميزانية البالغة 19
مليار دينار.
ولفت إلــى أن تطبيق الضريبة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ي ـخ ـت ـلــف ع ــن الـ ــدول
الخليجية ،السيما أنــه ال يحتاج
الى قرار حكومي فقط ،بل يجب ان
يـصــوت عليه الـبــرلـمــان مــن خالل
قــانــون خ ــاص ،فبالتالي ستأخذ
ً
اجراءات اكثر ،موضحا ان الكويت
تحتاج إلى قانون يقر من مجلس
األمة حتى تطبق الضريبة ،بخالف
دول الـخـلـيــج ال ـت ــي ت ـح ـتــاج فقط
الى قرار.

قانون مستنسخ
وقــال إن ضريبة المضافة ،من
ح ـيــث ال ـم ـب ــدأ ،ذات ف ــائ ــدة ،وفــق
االطار العام ألي اقتصاد يقوم على
النظم الضريبية ،اال أن المشكلة
الحقيقية ان مــا تــم اع ـت ـمــاده من
ُ
قانون للقيمة المضافة استنسخ
م ـ ــن مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
وص ـن ــاع ـي ــة وانـ ـت ــاجـ ـي ــة ،ب ـخــاف
مجتمعاتنا غـيــر الــديـمــوقــراطـيــة
واالسـتـهــاكـيــة الـتــي لـيــس لديها
إنتاج كبير.
وفـ ـس ــر ك ــام ــه ب ـ ــأن ال ـخ ـل ــل قــد
ً
ال يـ ـك ــون اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ف ــي االطـ ــار
العام ،بل اداري أو سياسي ،إذ ان
الــدول التي تطبق ضريبة القيمة
ال ـم ـضــافــة وتـمـتـلــك ديـمــوقــراطـيــة
س ـ ـي ـ ـكـ ــون لـ ـم ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــا داف ـ ـعـ ــي
الـ ـض ــريـ ـب ــة الـ ـح ــق فـ ــي م ـحــاس ـبــة
ومعرفة أيــن تذهب اموالهم وفق
معلومات شفافة.
وتحدث عن اإلطار العام الالزم
في الضريبة وعن حق المواطن في
الدول الخليجية أن يقوم بالرقابة
والمتابعة وفق معلومات شفافة،
ً
مشيرا الــى ان القاعدة تقول أن ال
ضرائب بال تمثيل ،اذ ان من يدفع
الضرائب يجب ان يكون ممثال في
الـقــرار السياسي واالدارة العامة
التي تدير المليارات التي تحصل
عليها ال ــدول ــة ،حـتــى يـتــم ضمان
الشفافية والرقابة وكفاءة االنفاق،
ً
وه ــو غـيــر م ــوج ــود ،اال قـلـيــا في
ال ـك ــوي ــت .أم ــا ف ــي الـ ـ ــدول االخ ــرى
فالوضع مختلف فيها.
وألمح الى اهمية عدالة التطبيق
ومخاطبة المجتمع ا ل ــذي يطبق
ً
ضريبة القيمة المضافة ،مشيرا
الــى ان تطبيقها فــي المجتمعات
االن ـت ــاج ـي ــة ض ـم ــن ع ـم ـل ـيــة اعـ ــادة
تـ ــدويـ ــر ه ـ ــذه االم ـ ـ ـ ــوال لـمـصـلـحــة

أسعار صرف العمالت العالمية

ندوة الضريبة
الـصـنــاعــة واالق ـت ـصــاد ،بحيث ان
مــا يــدفــع مــن ام ــوال يـخــدم البيئة
االقتصادية والتجارية والصناعية
فــي الــدولــة ،امــا فــي منطقتنا فإن
لدينا مجتمعات استهالكية ،لذا
من االفضل ان توجه ضريبة القيمة
ً
المضافة في هذا االتجاه ،متسائال
عن كيفية ضمان العدالة في عملية
تفاوت االسعار في مجتمع معين؟
ً
وضــرب البغلي مـثــاال بأسعار
السيارات ،مبينا أنه إذا تم فرض
ضريبة قيمة مضافة بقيمة  5في
الـمـئــة عـلــى اس ـعــار كــل الـسـيــارات
ف ــإن ـه ــا ل ــن ت ـع ــال ــج ظ ــاه ــرة الـنـهــم
االس ـت ـه ــاك ــي ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،لــذا
يجب ان ننتقل بالضريبة الى نظام
الشرائح حتى يتم إفادة المجتمع
من الناحية االستهالكية.
ورأى أهمية وجود آلية متوازنة
فــي عملية التحصيل الضريبي،
وأن تكون المساواة عادلة ،فليس
من المعقول ان يتم فرض ضريبة
مقدارها  10في المئة على سيارة
قيمتها  10آالف د ي ـنــار ،وبنفس
النسبة على سيارة تبلغ  50ألف
ديـنــار ،فالثاني اشـتــراهــا بغرض
ال ــرف ــاهـ ـي ــة ،أمـ ـ ــا االول ف ـب ـغــرض
الحاجة.

حرية المنافسة
وب ـ ـيـ ــن أن أب ـ ـ ـ ــرز الـ ـتـ ـح ــدي ــات

الدول ال
تدار بمنطق
الشركة وليس
هدفها الربح
والخسارة

من المفترض
توفير عامل
المنافسة
بالسوق
واألسعار
ستنخفض
بمفردها
وتكون في
حدود المعقول

ً
الدويسان :الكويت أسوأ الدول خليجيا في المنافسة
•

جراح الناصر

أك ــد أس ـتــاذ الـهـنــدســة الـصـنــاعـيــة والـنـظــم
اإلدارية في جامعة الكويت د .طارق الدويسان
ً
أن الـكــويــت إح ــدى أس ــوأ ال ــدول خليجيا في
مؤشر المنافسة ،كما جاء ترتيبها في المركز
 133على الصعيد العالمي من أصل من ،145
أي إننا فيما يتعلق باالحتكار فــي المراكز
األسوأ مقارنة بدول الخليج.
وقال د .الدويسان ،إن عملية االحتكار تؤثر
حتى على عملية رغبة المستثمر األجنبي في
الدخول باستثمارات جديدة مع مستثمرين
محليين جــدد إذ أصـبــح األجـنـبــي يعلم من
هــو المتنفذ وصــاحــب النفوذ ليتم إعطاؤه
الوكالة.

وذك ــر أن ــه وف ــق الـتـحـلـيــات االقـتـصــاديــة،
فإنها ليست ضريبة مضافة ،إنما مبيعات،
إذ إن الضريبة تطبق في مجتمعات بها نوع
من اإلضافة على المواد األولية وتتم بشكل
تراكمي لتصل إلى مرحلة التنمية.
وبين أننا نفتقد في الكويت لهذه األمور
المحاسبية ،إذ إن كل السلع تستورد وتتم
ً
إع ــادة بيعها ،مـشـيــرا إلــى ض ــرورة أن تكون
هناك أمور محاسبية دقيقة تتم من خاللها
متابعة كل المنتجات إلضافة الضريبة عليها.
وأشــار إلى صعوبة تطبيقها من الناحية
الفنية ،فهي ليست مجرد وضع ضريبة على
السلعة ،وتسمى ضريبة مبيعات أ كـثــر من
أنها مضافة.

«التركية» :مباحثات مع «إيرباص»
لشراء  25طائرة A350-900
أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

االساسية الموجودة في السوق
الخليجي التي تواجه الضريبة،
هــي عملية حــر يــة المنافسة في
السوق ،فالمتابع للسوق يجد ان
هناك مجموعة من كبار الوكالء
والتجار محتكرين لالسواق ،وأن
ه ــذا االح ـت ـكــار غـيــر علني وغير
مباشر .أما في الكويت فسنجد
مـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن الـحــائــزيــن
ام ـت ـيــازات مــن ال ــدول ــة ،بمنحهم
اراضـ ـ ــي ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ظـهــور
قانون الوكاالت التجارية ،الذي
سمح ألي شخص بــإحـضــار أي
و ك ــا ل ــة ،اال ان تطبيقها العملي
واجهته صعوبات بوجود وكيل
قديم حائز امتيازات من الدولة
ً
وأراضي ودعما ،بينما المنافس
ا لـجــد يــد لــن يستطيع منافسته
بالدرجة نفسها.
ول ـف ــت الـ ــى ان ه ـن ــاك قــانــونــا
إلن ـ ـش ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة ج ـ ـهـ ــاز ح ـم ــاي ــة
المنافسة صــدر منذ عــام ،2007
وأس ـســت الـهـيـئــة ع ــام  ،2010إال
أنها لم تقم بأي عمل حتى تغير
مجلس ادارتها قبل عدة أشهر ،إذ
كان من الممكن ان تقوم بمراقبة
اس ـ ـعـ ــار ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وت ـع ــام ــات
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك والـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــع ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،غـ ـي ــر انـ ـه ــا ق ــام ــت
بعمل وحيد وهو دراســة اسعار
مزادات اسواق السمك ،وقدمتها
الى مجلس الوزراء ،وبعد تقديم

وقعت الخطوط الجوية التركية مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص
تتضمن شراء  25طراز  .A350-900وتم توقيع هذه االتفاقية في
قصر اإلليزيه بالعاصمة الفرنسية (بــاريــس) ،بحضور الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان ،والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في هذا الصدد ،قال رئيس مجلس إدارة "التركية" ورئيس اللجنة
التنفيذية ،محمد إلكر آيجي" :كون (التركية) تغطي وجهات أكثر
من أي شركة طيران أخــرى في العالم ،سنكون سعداء باالعتماد
على الطائرات الجديدة من طراز  ،A350لتطوير خطوطنا الدولية
الرئيسة من تركيا".
وأضاف" :من خالل توقيعنا هذه االتفاقية المبدئية مع شركة
إيرباص ،نكون تقدمنا خطوة نحو األمــام في تطوير أسطولنا،
وتعزيز تجربة المسافرين على متن (التركية) .كما ستلعب هذه
االتفاقية دورا رئيسا في أعمالنا المتنامية في السنوات المقبلة".
وتــابــع" :كما سنقوم بتقييم صــارم خــال الـمـحــادثــات ،لوضع
اللمسات األخيرة على هذه الطلبية من الطائرات .حجم األعمال
ً
ً
التجارية المتزايدة مع (إيــربــاص) سيكون مكسبا كبيرا لنا في
تعزيز حضورنا بهذا القطاع".
وتركيا هي جــزء ال يتجزأ من سلسلة توريد إيرباص منذ ما
ً
يقرب من  20عاما ،كونها تعد شريكا في جميع برامج "ايرباص"،
بما في ذلك طائرات  A350المرموقة.
وفي الوقت الذي تركز شركة إيرباص على تطوير مشاريع تعاون
طويلة األمــد مع تركيا ،أحــرز قطاع صناعات الطيران في تركيا
ً
ً
تقدما ملحوظا في مجموعة كبيرة من القدرات والمهارات العالية
على مدى السنوات العشر الماضية.
وطائرات " "A350-900عريضة البدن ،واحدة من أسرة "Airbus
 ،"A350 XWBوه ــي مـتــوسـطــة الـحـجــم وطــويـلــة ال ـمــدى ستسهم
بتشكيل مستقبل السفر الجوي.
وتحمل طائرات  A350أحــدث تصميم إيروديناميكي ،وجسم
الطائرة مصنوع من ألياف الكربون ،إضافة إلى محركات رولز-
رويس الجديدة ذات الكفاءة في استهالك الوقود.
وتوفر هذه التقنيات الحديثة مستويات ال مثيل لها من الكفاءة
التشغيلية ،مــع تخفيض بنسبة  25فــي المئة فــي حــرق الــوقــود
واالنبعاثات ،وانخفاض تكاليف الصيانة بدرجة كبيرة.
كما تمتاز طائرات  A350بوجود مقصورة واسعة وهادئة ،وتوفر
أجواء أفضل ،إلى جانب تصميم وتوفير خدمات مميزة ،والمساهمة
في توفير مستويات متفوقة من الراحة والرفاهية ،ووضع معايير
جديدة من حيث تجربة الطيران لجميع المسافرين.

الدراسة بشهر ظهرت أزمة السمك
الكبيرة!
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـه ـي ـئــة ي ـج ــب ان
ت ـل ـعــب دورا ك ـب ـي ــرا ف ــي حـمــايــة
المنافسة وضبط السوق ،فليس
هناك ما يسمى التحكم باالسعار
ومــراق ـب ـت ـهــا ،ب ــل م ــن الـمـفـتــرض
توفير عامل المنافسة بالسوق،
واألسـ ـع ــار وح ــده ــا ستنخفض
وتكون في حدود المعقول.

انعكاسات «الباكيج»
وأشار البغلي إلى أن من ضمن
االختالالت انه من غير المعقول
أن يتم تطبيق الضريبة في الدول
الخليجية للمجتمعات الريعية
التي تعيش على النفط واالنفاق
الـعــالــي ،خ ــال ع ــام واح ــد ،ويتم
زيادة البنزين والكهرباء والماء
ووضـ ـ ـ ـ ــع رسـ ـ ـ ـ ــوم صـ ـحـ ـي ــة ع ـلــى
ال ــواف ــدي ــن وزي ـ ــادة الـبـنــزيــن مــرة
اخ ــرى ،ووضــع القيمة المضافة
واالنتقائية المتعلقة بالسجائر
والمشروبات الضارة بالصحة،
ً
مؤكدا ان "الباكيج" الكامل البد ان
يكون له انعكاسات على التضخم
داخ ــل ال ـســوق ،ويعمل نــوعــا من
اخـ ـت ــال االس ـ ـعـ ــار ،م ــا ل ــم يــؤثــر
على حياة الفرد ،فالدولة ال تدار
بمنطق الـشــركــة ،ولـيــس هدفها

الربح والخسارة ،بل توفير حياة
جيدة وعادلة ومعقولة ،حتى في
وجـ ــود الـعـجــز واالس ـت ــدان ــة ،من
خالل اعــادة تدوير ادارة االموال
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ان ـظ ـمــة الــرعــايــة
االجتماعية.

القدرة على التطبيق
وعـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـخـ ـب ــط فـ ـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ
الـ ـق ــرارات فــي ال ـج ـهــات ال ــوزاري ــة
االخـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ـ ــدى ق ـ ـ ــدرة ال ــدول ــة
ف ــي تـطـبـيــق ه ــذه ال ـت ـجــربــة ،قــال
البغلي :من يفشل في قرار "حزام
األمان" كيف سيستطيع تطبيق
ال ـض ــري ـب ــة؟ ف ــالـ ـق ــرارات الـسـهـلــة
والبسيطة لــم تطبق ،باالضافة
ال ــى ذل ــك قــد ي ـكــون ه ـنــاك صــدام
بــرلـمــانــي مـحـتـمــل ،وع ـلــى ارض
الواقع قد يأخذ تطبيق الضريبة
ً
المضافة في الكويت وقتا اطول،
اذ اعـلـنــت الـمــالـيــة ان ـهــا بحاجة
الـ ــى ب ـن ـيــة ت ـح ـت ـيــة ومـحــاسـبـيــة
لتطبيق القيمة المضافة ،وهو
أمر عقالني ،لكن يبقى التساؤل:
هل هم قادرون أم ال؟

الفيلي :ال ضريبة دون محاسبة
أكــد الخبير ا لــد سـتــوري د .محمد الفيلي أن ضريبة القيمة المضافة
ً
يجب أن تقر عبر قانون ،ألنها نوع من انواع الضرائب العامة ،معتقدا ان
ً
الضريبة بالضرورة سوف توصلنا الى محاسبة سياسية ،مؤكدا أنه ال
ضريبة دون محاسبة.
وبين الفيلي أن األنظمة التي تتجه نحو اقرار الضريبة يجب أن تقبل
ً
المحاسبة ،او تتجنب المحاسبة عبر ابقاء الممارسة الحالية ،مضيفا أن
ً
النظام الديموقراطي يجب ان يكون واضحا أمام المواطنين ،وهو عنصر
أساسي في مبدأ الثقة ،عبر وضع معلومات كافية وواضحة امامهم ،وهو
جوهر فكرة الديموقراطية ،لذا فإن التوجه لتطبيق الضريبة دون شفافية
ً
ً
وثقة باألفراد لن يكون عمال حسنا.
وذكــر الفيلي أن النظام السياسي قائم على فكرة ان المواطن ال يدفع
يحاسب ،باإلضافة الى ذلك فإن النظام البرلماني،
ضريبة ،وبالمقابل ال
ِ
ً
ً
تاريخيا ،ضد الضريبة ،متسائال :من أين نبدأ بتأسيس السجل والنظام
ً
الضريبي ،وهل سنبدأ الضريبة على الدخل أم على المبيعات؟ مؤكدا أنه
ال يتوافر لدينا أي سجل في الوقت الراهن.

اقتصاد
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«البترول الوطنية» تفتتح مركز اإلسناد الرئيسي بجنوب األحمدي

المطيري :نقطة انطالق مركزية لقربه من معظم المواقع
يضم المركز وحدة متطورة
للتحكم ومراقبة الكوارث
وإدارة األزمات ،يمكن من
خاللها متابعة الحوادث
بشكل حي.

اف ـت ـت ـح ــت ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،م ــرك ــز
إس ـ ـنـ ــاد اإلطـ ـ ـف ـ ــاء والـ ـ ـط ـ ــوارئ
وال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فــي
ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي،
ا ل ــذي يشكل محطة مهمة من
شأنها تعزيز قدرات الشركات
النفطية في مكافحة الحوادث
والحرائق.
وأكـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للشركة محمد غازي المطيري
في كلمة افتتاحية ،أن الشركة
أ نـجــزت هــذا المركز فــي المدة
ال ــزمـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــددة ،وأنـ ـه ــا
ً
اختارت له موقعا يشكل نقطة
ً
ا ن ـطــاق مــر كــز يــة ،ن ـظــرا لقربه
مــن معظم ا لـمــوا قــع وا لـمــرا فــق
والمنشآت النفطية الحيوية
في األحمدي.
وأ ض ـ ـ ــاف أن ا لـ ـم ــر ك ــز يـضــم
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورة ل ـل ـت ـح ـك ــم
و م ـ ــرا قـ ـ ـب ـ ــة ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوارث وإدارة
األزم ـ ـ ـ ــات ،ي ـم ـك ــن م ــن خــال ـهــا
م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوادث ب ـش ـك ــل
ح ـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــر ش ـ ـب ـ ـكـ ــة م ـ ـت ـ ـطـ ــورة
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،مـ ـ ـم ـ ــا ي ـس ـم ــح
ب ــاتـ ـخ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ـف ــوري ــة،
وإصدار األوامر مباشرة ،مما
يعزز من القدرة على التحكم،
وي ـس ــاه ــم ف ــي ال ـس ـي ـطــرة عـلــى

لقطة جماعية للحضور
الحوادث بالسرعة الممكنة.
وأوضح المطيري الذي كان
يتحدث بحضور عدد من كبار
ضباط اإلدارة العامة لإلطفاء،
واإلدارة العامة ألمن المنشآت،
وع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــواب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي والمديرين ورؤساء
ال ـف ــرق ،أن ال ـشــركــة ت ـضــع أمــن
المنشآت النفطية فــي طليعة

ً
أولوياتها ،نظرا لالنعكاسات
ال ـخ ـط ـيــرة ل ـل ـحــوادث الـنـفـطـيــة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان والـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
والممتلكات العامة.
من جانبه ،قدم رئيس فريق
تـ ـنـ ـسـ ـي ــق ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع م ـح ـمــد
ً
ً
ح ـيــاتــي ع ــرض ــا م ـف ـصــا ألهــم
مـكــونــات الـمــركــز ومـحـتــويــاتــه
ً
ا ل ـقــا ئ ـمــة ح ــا ل ـي ــا ع ـلــى  30أ لــف

ً
متر مربع ،الفتا إلى أنه يضم
ً
قـسـمــا لـتــدريــب رج ــال اإلط ـفــاء
ً
وقـ ـسـ ـم ــا ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة
ً
وال ـط ـب ـي ــة ،وم ـه ـب ـطــا لـل ـط ـيــران
ً
ً
ً
وم ـ ـس ـ ـجـ ــدا ونـ ـ ــاديـ ـ ــا ري ــاضـ ـي ــا
وقاعات للتدريب.
بـ ـ ـ ــدوره ،أشـ ـ ــار م ــدي ــر األم ــن
واإلط ـف ــاء بــال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة
فــا يــز المطيري إ لــى أن المركز

يتمتع بــا لـقــدرة عـلــى مواجهة
الحرائق الكبيرة واالنفجارات
وحـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــق اآلب ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــزانـ ـ ـ ــات والـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــرب ـ ــات
الـضـخـمــة ال ـســائ ـلــة وال ـغــازيــة،
ك ـمــا ي ـضــم مـ ـع ــدات وسـ ـي ــارات
إطفاء حديثة لمكافحة مختلف
أنـ ـ ــواع الـ ـح ــرائ ــق وال ـت ـس ــرب ــات
النفطية وغيرها.

«بيتك» يشارك في الملتقى
العربي للقيادات الشابة
ش ـ ـ ـ ـ ــارك بـ ـ ـي ـ ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل
الكويتي (بيتك) في فعاليات
الـمـلـتـقــى الـعــربــي لـلـقـيــادات
ا لـشــا بــة ،بتنظيم مــن وزارة
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب،
بعنوان «اكتشف ...استعد...
بادر» ،ومشاركة أكاديميين
وم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن ،ل ـم ـنــاق ـشــة
القيادة واكتشاف الذات.
ويتيح الملتقى للحضور
ف ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى
التجارب الشبابية الناجحة
فــي الــوطــن الـعــربــي ،إضــافــة
إ ل ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــض ورش ا ل ـع ـم ــل
والحلقات النقاشية لتأهيل
القيادات الشابة.
و ج ــاء ت مـشــار كــة «بيتك»
ضمن إطار اتفاقية التعاون
م ــع وزارة ا لـ ــدو لـ ــة ل ـش ــؤون
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ل ـ ـ ــدع ـ ـ ــم أن ـ ـش ـ ـطـ ــة
وفعاليات الكويت عاصمة
ا ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب ا ل ـ ـعـ ــر بـ ــي ،2017
وكذلك انطالقا من الحرص
على د عــم شريحة الشباب،
ال ـتــي تـحـتــل ح ـيــزا مـحــوريــا
في استراتيجية المسؤولية
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك،
والمساهمة في دعم الجهود
ال ـ ـتـ ــي ت ــرتـ ـق ــي بـ ـه ــم وتـ ـب ــرز
طاقاتهم وإمكانياتهم.

وش ـه ــد ال ـم ـل ـت ـقــى تـفــاعــا
إي ـجــاب ـيــا ،وم ـشــاركــة كـبـيــرة
م ــن  14و فـ ـ ــدا ع ــر بـ ـي ــا ،و84
مـ ـش ــار ك ــا ،ب ـي ــن  18إ لـ ــى 24
ع ــام ــا ،اس ـت ـع ــرض ــوا الـ ــرؤى
واأله ــداف ،وب ــادروا بــإعــداد
خطة عمل ومشاريع شبابية
مشتركة تساهم فــي تنمية
المجتمع.
و كـ ـ ـ َّـر مـ ـ ــت و ك ـ ـي ـ ـلـ ــة وزارة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة ال ـ ــزي ـ ــن الـ ـصـ ـب ــاح
«ب ـي ـتــك» ،ت ـقــديــرا لـ ــدوره في
رع ــاي ــة الـمـلـتـقــى وفـعــالـيــات
الـ ـك ــوي ــت ع ــاص ـم ــة ال ـش ـب ــاب
ا ل ـع ــر ب ــي  ،2017ح ـي ــث و ق ــع
«بيتك» كأول بنك مع وزارة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب
اتفاقيتين؛ األو لــى للتعاون
والشراكة ،والثانية لرعاية
ود عــم الفعاليات واألنشطة
المتعلقة باحتفاالت الكويت
عاصمة الشباب العربي.

ثقافات
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مسك وعنبر

مزاج
الكاتبة د .مارلين مسعد
تتحدث عن أهمية النقد
في تصحيح مسيرة األدب
ووضع أسس ثابتة لثقافة
المستقبل.
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مسك وعنبر

٢١

أعلنت المطربة شمس إحياء
حملت غالبية المسلسالت احتفل المطربون أحمد
حفلها األول في العاصمة
الجميري وخالد بن حسين
المصرية األخيرة نهاية
صادمة ...لماذا وهل خدمت وخالد المسعود وسماح صديق العراقية بغداد مطلع شهر
بتكريم الشاعر ياسين الحساوي فبراير المقبل
سياق األحداث الدرامي؟
بغناء  8أغنيات من أعماله.

جيسيكا تشاستين تقود فيلم «Molly›s
 »Gameلجمع إيرادات  14مليون دوالر
ح ـق ــق ف ـي ـلــم ال ـ ــدرام ـ ــا والـ ـسـ ـي ــرة ال ــذات ـي ــة
" "Molly's Gameبطولة النجمة جيسيكا
تشاستين إيرادات بلغت  14مليون دوالر،
ف ــي ش ـبــاك ال ـتــذاكــر الـعــالـمــي ف ــي أسـبــوعــه
األول ،بعد عرضه فــي أكثر مــن  1608دور
عرض سينمائية داخل أميركا ،منذ طرحه
وفقا
يوم الجمعة الموافق  5يناير الجاري
ً
لـمــا ذكـ ــره مــوقــع "بــوكــس أوف ـيــس مــوجــو"
األميركي.
الفيلم ينتمي إلــى فئة الــدرامــا والسيرة
الــذاتـيــة إن ـتــاج الـشــركــة األمـيــركـيــة إس تي
إكس فيلمز ،وﺇﺧﺮاﺝ آرون سوركين ،وتأليف
مولى بلوم ،بناء على مذكراتها ،ويشارك
في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم،
جيسيكا تـشــاسـتـيــن ،إدريـ ــس إل ـبــا ،كيفن
كوستنر ،جو كيري.
قصة الفيلم تــدور في إطــار درامــي حول
قصة الالعبة األولمبية مولى بلوم ،التي
خاضت سلسلة من ألعاب البوكر الباهظة
والــرهــانــات عـبــر أن ـحــاء الـعــالــم خ ــال عقد
كــا مــل ،قبل أن يتم اعتقالها فــي منتصف
فدراليا مسلحين
عميال
الليل ِمن ِق َبل 17
ً
ً
آليا.
ً
من جهة أخرى ،كانت النجمة األميركية
كبيرا عندما تحدثت عن"
ـدال
ً
قد أثــارت جـ ً
ممثل مـعــروف" طلب منها الـتــروي عندما

تحدثت ألول مرة عن حادث التحرش ،الذي
تعرضت له من المنتج هارفي واينستين .
وزعمت جيسيكا أنه طلب منها "التهدئة"
والـتــروي مــن قبل ممثل "مـعــروف" بعد أن
تـحــدثــت ع ــن فـضـيـحــة ه ــارف ــي وينشتاين
ع ـبــر ص ـف ـحــات ـهــا ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم ف ـض ـي ـح ــة ص ـ ــادم ـ ــة هـ ــزت
هــول ـيــوود فــي جــوهــرهــا ،مـثــل الـعــديــد من
الممثالت ،جاء دور جيسيكا ،التي استفادت
من "تويتر" كمنصة للتحدث عما تعرضت
ل ـ ــه ،وسـ ــرعـ ــان مـ ــا ص ــدم ــت مـ ــن اس ـت ـجــابــة
زمالئها.
وأدت ات ـه ــام ــات فـيـنـشـتــايــن ب ــاالع ـت ــداء
الـجـنـســي إل ــى ال ـك ـشــف ع ــن ع ــدد كـبـيــر من
الرجال البارزين في مجال صناعة الترفيه
داخــل هوليوود الذين يواجهون ادعــاء ات
مماثلة ،بعد عقود من الصمت.
وكـ ــانـ ــت ج ـي ـس ـي ـكــا أعـ ـلـ ـن ــت أنـ ـه ــا كــانــت
ت ـعــرضــت لـلـتـحــرش م ــن الـمـنـتــج الـشـهـيــر.
وتحدثت الممثلة عن اعتمادها على "تويتر"
للرد على عدد من القضايا ،لكنها اعترفت
بــأن نجمة وا ح ــدة تضامنت معها بينما
صــدمــت حـيــن كــانــت تـغــرد ح ــول المسألة،
وحصلت على رسالة عبر البريد اإللكتروني
من ممثل معروف ،قال لها"إهدئي".

وكـ ـتـ ـب ــت ال ـم ـم ـث ـل ــة الـ ـم ــرشـ ـح ــة ل ـج ــائ ــزة
األوسكار في أكتوبر الماضي أنها "حذرت"
مــن الـتـقــرب ،ال ــذي يعتمده وينشتاين مع
النساء.
وكتبت" :لقد حــذرت من البداية .وكانت
القصص في كل مـكــان" .كما شــاركــت ،عبر
مـقــالــة عــن ال ــرج ــال ،الــذيــن يـحـتــاجــون إلــى
"المساعدة في تغيير ثقافة هوليوود  ،فيما
يتعلق بالسلوك غير المناسب تجاه المرأة".
وقالت إن وسائل اإلعالم تطالب النساء فقط
بالتحدث .ماذا عن الرجال؟ ولعل الكثيرين
ّ
يخشون النظر إلى سلوكهم" .
وقد اتهمت أكثر من  ٨٠امرأة واينشتاين
بــال ـت ـحــرش واالع ـ ـتـ ــداء ال ـج ـن ـســي ،ب ـمــا في
ذ لــك أ ب ــرز الممثالت مثل غوينيث بالترو
 ، Gweneth Paltrowوأنجيلينا جولي
 ، Angelina Jolieوكـ ــارا ديـلـيـفـيــن Cara
 Delevigneوغيرهن.

جيسيكا تشاستين

انطالق الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي
ان ـط ـلــق م ـهــرجــان ال ـم ـســرح ال ـعــربــي في
دورتـ ــه ال ـعــاشــرة ،أم ــس األول ،فــي تــونــس
العاصمة ،بمشاركة  27عــرضــا وأكـثــر من
 600فنان وباحث وناقد وإعالمي.
تنقسم عروض المهرجان إلى  11عرضا
ض ـمــن ال ـم ـســاب ـقــة الــرس ـم ـيــة م ــن ال ـم ـغــرب
والجزائر وتونس ومصر واألردن وسورية
والعراق واإلمارات والسعودية و 11عرضا
غير تنافسي ،إضافة إلى عرضين تونسيين
ي ـم ـث ــان مـ ـس ــرح ال ـ ـهـ ــواة وث ــاث ــة ع ــروض
لألطفال.
وت ـت ـش ـكــل ل ـج ـنــة الـتـحـكـيــم م ــن الـمـمـثــل
والمخرج اللبناني رفيق أحـمــد ،والممثل
وال ـم ـخ ــرج الـفـلـسـطـيـنــي م ـح ـمــد ال ـب ـكــري،
واألكاديمي السوداني عثمان جمال الدين،
وال ـنــاقــد الـكــويـتــي مـحـمــد بـ ــال ،والـكــاتــب
والممثل البحريني خالد الرويعي.
َّ
وكرم المهرجان في حفل االفتتاح عشرة
مــن الـمـســرحـيـيــن الـتــونـسـيـيــن ،ه ــم :دليلة
مفتاحي ،سعيدة الحامي ،صباح بوزويتة،

جانب من حفل االفتتاح

فــاتـحــة ال ـم ـه ــدوي ،ف ــوزي ــة ث ــاب ــت ،الـبـحــري
الــرحــالــي ،أن ــور الـشـعــافــي ،صــاح مصدق،
محمد نوير ،ونور الدين الورغي ،إضافة إلى
وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين.
كـمــا ك ـ َّـرم الـكــاتــب وال ـم ـخــرج المسرحي
السوري فرحان بلبل ( 80عاما) ،الذي ألقى
رسالة "اليوم العربي للمسرح".
وع ـق ــب ان ـت ـه ــاء م ــراس ــم االف ـت ـت ــاح تــابــع
الـحــاضــرون الـعــرض المسرحي التونسي
(الخوف) للمخرج الفاضل الجعايبي.
وتستمر الدورة العاشرة للمهرجان في
تونس حتى  16الجاري.
وتشمل أنشطة المهرجان إقامة مؤتمر
فـ ـك ــري بـ ـعـ ـن ــوان "الـ ـمـ ـس ــرح ب ـي ــن ال ـس ـل ـطــة
والمعرفة" ،بمشاركة  42باحثا ،إضافة إلى
ن ــدوة حــول الـمـســرح الـمــوريـتــانــي بعنوان
"المسرح الموريتاني اليوم وغدا".
وتصدر عن الــدورة الحالية للمهرجان
خمسة كتب.
(رويترز)

المشتركون إلى طاولة التحكيم لتقييم
زمالئهم في «»Top Chef
سخونة التحديات تزداد مع بدء العد التنازلي إلعالن الفائز

جانب من حلقة « »Top Chef

كاترين دينوف

مايكل دوغالس

آالن ديلون

مايكل دوغالس ينفي ديلون :سأغادر هذا
انتقادات لدينوف
ً
إلدانتها حركة «أنا أيضا» أي سلوك جنسي مشين العالم من دون أسف
تعرضت النجمة السينمائية الفرنسية كاترين دينوف
الن ـت ـقــادات مــن نـشـطــاء فــي مـجــال حـقــوق ال ـم ــرأة ،بسبب
إدانتها لحركة "أنا أيضا" ضد العنف الجنسي.
وقالت رسالة مفتوحة كتبتها المؤلفة كاترين ميليت،
ووقعتها  100امرأة ،من بينهن دينوف ،إن الجدال بشأن
حركة "أنا أيضا" حول التحرش الجنسي أدى إلى "حملة
تشهير" ،وحذرن من "مناخ المجتمع الشمولي".
(د ب أ)

نفى الممثل الشهير الحائز جــائــزة األوس ـكــار مايكل
دوغالس قيامه بأي سلوك جنسي مشين ،قائال إنه أراد أن
يستبق قصة صحافية محتملة تعكف إصدارات صحافية
في هوليوود على تحريها.
ونفى دوغالس أي سلوك مشين مع امرأة كانت تعمل
لديه قبل نحو  32عاما.
وقــال" :هــذه أكذوبة مكتملة األركــان وتلفيق ،وال تمت
(رويترز)
			
للحقيقة بأي صلة".

قال الممثل الفرنسي الشهير آالن ديلون إنه سيغادر
"هذا العالم من دون أسف".
تهمني
"ال
عاما:
82
العمر
من
وأضــاف الممثل البالغ
ّ
الحياة كثيرا ،لقد اختبرت كل شيء ،ورأيت كل شيء ،لكنني
أكره هذه الحقبة".
وتابع" :هناك أشخاص أكرههم .كل شيء ّ
مزيف ،نسمع
عن جرائم طول النهار ،أعرف أنني سأترك هذا العالم من
(أ ف ب)
دون أسف"			.

تمر التحديات وتزداد سخونتها مع بدء العد
الـتـنــازلــي إلع ــان الـفــائــز بــالـلـقــب ،وبـعــدمــا وصــل
عدد المشتركين إلى خمسة ضمن الحلقة الثانية
عشرة من الموسم الثاني من البرنامج العالمي
" - Top Chefمــش أي شـيــف" بصيغته العربية
على .MBC1
وتنافس المشتركون الخمسة جورج شرتوني،
محمود افرنجية ،مصطفى سيف ،سلمى صالح،
أسـيــل شــريــف ،فــي تحديين متتاليين ،وف ــاز في
األول جورج شرتوني ،وحصل على امتياز خوله
الـبــدء بالعمل فــي التحدي الثاني قبل  15دقيقة
من زمالئه.
واعتبر مصطفى سيف الفائز بحكم اللجنة،
وثالثة من المشتركين ،وانتقل بالتالي تلقائيا إلى
الحلقة المقبلة قبل األخيرة ،بينما وقف محمود
افرنجية وسلمى صالح أمام اللجنة ،كونهما قدما
أضعف طبقين ،واختارت اللجنة استبعاد محمود
افرنجية من سورية ،فانتهى مشواره في المنافسة
وغادر البرنامج.
وانطلقت الحلقة فــي كواليس المطبخ ،حيث
تحدث المشتركون عــن الـمــراحــل المختلفة التي
مروا بها خالل البرنامج ،قبل أن يبدأوا التصفيات
ربع النهائية التي ستتيح ألربعة فقط االنتقال إلى
الحلقة ما قبل األخيرة في األسبوع المقبل.
وبدأ التحدي في مطبخ البرنامج الذي تحول
إلـ ــى م ـه ــرج ــان م ــن ال ـخ ـض ــار والـ ـف ــواك ــه واأللـ ـ ــوان
باستقبال الثنائي الصربي المصورين نيكوال
وتامارا ستوكانافيتش ،إلعالن االختبار وهو قيام
المشتركين الخمسة بتحضير أطباق أنيقة ولذيذة
الطعم تعتمد على لون واحد.
وسارع المشتركون إلى تحضير األطباق ،قبل أن
تبدأ الشيف منى موصلي تذوق األطباق وتقييمها
لجهة الطعم ،وقيام الضيفين بتصوير األطباق من
زوايا مختلفة إلبراز جماليتها وأناقتها والحكم
عليها شكال ،وفاز جورج شرتوني في االختبار،

ما أعطاه امتيازا يخوله اكتساب  15دقيقة إضافية
لتحضير التحدي الثاني.
ومع انتهاء التحدي األول ،عاد المشتركون إلى
مكان االقــامــة ،حيث فوجئوا بفيديو من الشيف
منى تبلغهم فيه بتفاصيل التحدي الثاني ،وهو
تـحـضـيــر طـبــق سـلـطــة مـبـتـكــر وتـقــديـمــه للحكام
وال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن اآلخـ ــريـ ــن ،وبـ ـه ــذا ال ـش ـكــل ينتقل
المشتركون ألول مرة إلى طاولة التحكيم لتقييم
أطباق زمالئهم.
وأشـ ــارت مـنــى إل ــى أن مـكــان الـتـحــدي سيكون
ف ــي أح ــد م ـطــاعــم أبــوظ ـبــي ال ـف ــاخ ــرة ،وكـ ــان على
المشتركين االنتقال إلى السوبرماركت للتبضع
لـمــدة  30دقـيـقــة ،بقيمة  600دره ــم ،خ ــال ساعة
ونصف.
وبعد انتهاء وقت التحضير ،حان وقت تقييم
األطباق ،فانضم ضيف الشرف الشيف الفرنسي
ج ــان فــرانـســوا ج ـي ــرادان  -أح ــد أب ــرز األس ـمــاء في
عالم الطهي الفرنسي  -إلى لجنة التحكيم الثالثية
الـمــؤلـفــة مــن الـشـيــف بــوبــي شـيــن ،والـشـيــف منى
مــوصـلــي ،والـشـيــف م ــارون شــديــد ،أم ــا الـكــراســي
األربـ ـع ــة ال ـم ــواج ـه ــة لـلـجـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم ،فشغلها
المشتركون.
ولفتت الشيف منى إ لــى أن المشترك صاحب
أعـلــى نسبة تصويت مــن قبل زمــائــه ينتقل إلى
مــرحـلــة نـصــف ال ـن ـهــائــي ،وب ـعــد تـصــويــت ج ــورج
ومحمود وأسيل لمصلحة مصطفى ،انتقل تلقائيا
إلى الحلقة القادمة.
بعد ذلك ،حان موعد طاولة القرار ،لمعرفة من
الرابح ومن المشترك الذي قدم أضعف األطباق في
الحلقة ،فاتفقت لجنة التحكيم وضيف الشرف على
أن مصطفى سيف هو األفضل ،واعتبروا أن طبق
كل من سلمى ومحمود هما األضعف ،ثم ارتــأوا
أن األخ ـيــر هــو األض ـعــف ،فـتــوجــه الـشـيــف م ــارون
إليه بالقول إن "نقطة ضعفك هذه المرة أنك قررت
المجازفة واللعب خارج ملعبك المضمون".

ثقافات ١٦
د .مارلين مسعد{ :في غياب الناقد} صرخة عدم رضا
من كثرة النشر وقلة اإلبداع
توابل ةديرجلا

•
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ً
ً
التواصل االجتماعي وثقافة االستهالك التي تفرضها بعيدا
في كتابها {في غياب الناقد} الصادر حديثا عن دار {سائر
المشرق} في بيروت ،تبرز الكاتبة الدكتورة مارلين مسعد أهمية عن منطق الكتاب ومعاييره الصحيحة التي تنمي الذوق.
د .مارلين مسعد حائزة دكتوراه في الفلسفة ودراسات العالم
النقد في تصحيح مسيرة األدب ودوره في وضع أسس ثابتة
العربي المعاصر في جامعة بوردو-فرنسا .صدر لها{ْ :م ِراية
لثقافة المستقبل والفكر الذي يجب أن تتربى عليه األجيال
ٌ
الطالعة ،واضعة اإلصبع على الجرح الذي تعانيه الساحة األدبية األخوت} (مسرح){ ،خاطر المجنون} (خواطر فلسفية){ ،رقص
على بيادر الغيب} (ديوان) و{خواتم ِالحبر} (سيرة ذاتية).
اليوم بسبب الفوضى في النشر وتوجيه االهتمام إلى وسائل
بيروت -منار علي حسن

في البداية كيف تحددين الناقد اليوم؟

مهمة الناقد في
العالم العربي
تواجه صعوبات
منها مراعاة شعور
اآلخر

ّ
ّ
ّ
الناقد الـيــوم هــو كــل مثقف يقلقه الــشــأن
األدب ـ ــي ،وم ـص ـيــر ال ـف ـك ــر وه ـ ّ
ـوي ــة ال ـح ـضــارة
ال ـث ـقــافـ ّـيــة ال ـت ــي يـنـتـمــي إل ـي ـهــا أمـ ــام ت ـحـ ّـدي
ّ
وتطور وسائل النشر عبر التواصل
العولمة
االجتماعي ،وكل ما يحيط باإلنسان المعاصر
ً
ً
ويـجـعـلــه يـبـتـعــد رويـ ـ ــدا رويـ ـ ــدا ع ــن الـكـتــاب
والمطالعة.
ّ
ـاف
ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارئ ال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ــيـ ــز ب ـ ــوع ـ ــي ك ـ ـ ـ ٍ
ّ
يخوله تصنيف المستوى األدبــي والكتابي
َ
لـعـمــل م ــا ،ومـ ــن ال يـخـشــى إب ـ ــداء رأيـ ــه على
ضـ ـ ــوء إلـ ـم ــام ــه ب ـك ــاف ــة الـ ـمـ ـج ــاالت األدبـ ـ ّـيـ ــة
ّ
اإلنسانية كما اطالعه على األعمال
والعلوم
ّ
الكالسيكية ،أي كتابات من سبقونا وتركوا
ً
ً
أثرا كبيرا في تاريخنا وحضارتنا من أدباء
ُ
وشعراء وفالسفة ومؤرخينّ ...هو من يتقن
خـطــابــه ال ـن ـقــدي بــأس ـلــوب مـكــثــف مقتضب
وح َر ّفية عالية ال تثير الملل في نفس القارئ
ِ
وال تحط من شأنه وشأن الكاتب.
مــا ال ـص ــورة ال ـتــي يـجــب أن ت ـكــون عليها
العالقة بين الناقد واألديب؟

عالمنا اليوم غير
مكترث بالمطالعة
بل يهتم بالكتابة
المباشرة على
وسائل التواصل

ً
أبــدا ،لست من المتشائمين ،طالما ثمة
إصدارات وافرة ومعارض في أقطار العالم
العربي ،احتشدت فــي أجنحة دور النشر
كالروايات والدواوين والمؤلفات المتعددة
المواضيع ،عالمنا بخير ،أنما أردت من
هذا الكتاب رفع الصوت وقد أطلقت عليه
اس ــم «ص ــرخ ــة» تـعـ ّـبــر عــن ع ــدم الــرضــا عن
الناقد
كثرة النشر وقلة
اإلبداع ،في غياب ّ
ّ
والموجه ،وليس المؤنب.
الحقيقي المرشد
ً
ً
نالحظ أن ثمة نقادا كثرا لكن قلة تعتمد
ال ـن ـقــد ال ـم ــوض ــوع ــي وال ـغــال ـب ـيــة ت ــرك ــز على
العالقات االجتماعية ،إلى أي مدى يؤثر هذا
ً
الخلل سلبا في الحركة الثقافية؟
ً
لــو أردن ــا أن نسميه «خ ـلــا» ،علما كما
ّ
سبق وذكرت أن وضع الناقد في مجتمعنا
ّ
حساس ،قد يؤخذ عليه لو أبدى رأيه كما
ّ
يجب في عمل مــا ،أو بالعكس قد يهمش
ّ
بالسلبية ،إذا اعتمد
أعماله
ويحكم على
ّ
المحق ،وقد ّ
يرد عليه بالمثل
النقد السليم
مــن جـمــاعــة الـكـتــابــة الـتــي تـخـ ّـص الـكــاتــب،
فعالمنا الـثـقــافــي ال ـيــوم أشـبــه بقبائل أو
مـجـمــوعــات محسوبة عـلــى فـكــر مـعـ ّـيــن أو
معين أو منتدى ّ
تيار ّ
معينّ ،
تخرج األدباء
ّ
والشعراء بشهادات عليا ،وتكريمات...
ً
بإمكان الناقد أن يكون موضوعيا في
صميم رأيــه الـخــاص ،وهــي إحــدى صفات
ّ
الحقيقية ،أليس هــو مــن تقع على
الناقد
كــاه ـلــه نـهـضــة ال ـف ـكــر واس ـت ـم ــرار الـشـعـلــة
الثقافية في هذه المباراة الحضارية؟

العالقة بين الناقد واألدي ــب رؤيــويــة ،أي
أن الناقد ،خالل العملية النقدية ،يجب أوال
أن ي ـشــارك الـكــاتــب رؤي ـتــه ،ث ـ ّـم أن يـلـ َـج فكره
وي ـح ــاول ع ـلــى ض ــوء ثـقــافـتــه أن ي ـمـ ّـيــز بين
نقاط ّ
القوة والضعف في سياق العمل وهو
يقوم بتحليله ،كي يتسنى له ،بصورة دقيقة
ّ
وبمهنية
ومحترفة ،أن يـبــدي رأي ــه بالعمل
ال ـكــاتــب ُ
وب ـع ــده ال ـث ـقــافــي ،أي م ـشــاركــة بين
الكاتب والناقد في إيصال العمل األدبي إلى
المكانة التي يستحقها.

أسس ومبادئ

ه ـ ــل ل ــديـ ـن ــا ن ـ ـقـ ــاد يـ ـسـ ـي ــرون ب ـم ـه ـم ـت ـهــم
بالطريقة التي تخدم األدب واألدباء؟

ً
هــل يمكن اعـتـبــار الـنـقــد عـلـمــا يـقــوم على
مبادئ وأسس أم أنه يقوم على الذوق األدبي؟

بالطبع ،لكن مهمة الناقد في العالم العربي
تواجه بعض الصعوبات منها مراعاة شعور
اآلخــر مــن جهة أو بالعكس النيل مــن سيط
الكاتب والعمل.
ً
ك ــي ال نـجــزم ب ــأن لـيــس ثـمــة ن ـقــادا ،اطــرح
الـســؤال :في وجــود الناقد هل ثمة من يهتم
بهذا المجال ويقرأ؟ عالمنا اليوم غير مكترث
بالمطالعة ،بل يهتم بالكتابة المباشرة على
وسائل التواصل االجتماعي ،والشهرة كما
ّ
الـتـعـبـيــر ع ــن ك ــل م ــا ي ـجــول في
خــاطــره مــن خــواطــر وتعليقات
سـ ـ ـي ـ ــا س ـ ـ ّـي ـ ــة أو أ خ ـ ـ ـبـ ـ ــار غ ـي ــر
مــوثــوقــة أو ش ـعــر أو ن ـثــر أو...
ثـ ّـمــة ت ـس ــاؤالت ع ــدة مـنـهــا ،هل
أع ـط ــت ّ ال ـص ـحــف أو الـمـجــات
حــق النقد وخصصته بعمود
ً
أسبوعي يتناول إصدارا ما؟ أم
ّ
السياسية ومسألة
أن المقاالت
ت ـخ ـف ـي ــف الـ ـ ـ ـ ــوزن وال ـ ـجـ ــراحـ ــة
التجميلية والقصائد لبعض
أصــدقــاء المحررين والوفيات
والخ ...أجدر «بالمانشيت» من
رأي ناقد ما؟

في غياب الناقد
غالف «في غياب الناقد»

ً
كـ ـت ــاب ــك ال ـ ـص ـ ــادر ح ــدي ـث ــا
عنوانه «في غياب الناقد» ،فهل
قصدت فيه نعي النقد والنقاد
في عالمنا العربي؟

للذوق حصة كبيرة في النقد ،لكنه ليس
ً
ً
شرطا أساسيا .النقد سلوك وثقافة يتمتع
ً
بهما الناقد بالفطرة .أما أن نقول عنه علما،
فهذا يعني أننا ّ
نحد من وساعته ومجاالته،
ّ
ل ـكــل ع ـلــم م ــادت ــه ال ـت ــي ي ـخ ـتــص ب ـهــا كما
ّ
يتناول فيه التحليل المحدد
منهجه الذي
ّ
ّ
فمتعدد
لـهــذه ال ـمــادة ب ــال ــذات ،أم ــا الـنـقــد،
ً ّ
الــوجـهــات ،يتناول علوما شــتــى كالعلوم
اإلنسانية والعلوم الطبيعية والتاريخ...
ّ
كلها قد يستعين ّ بها في تحليل عمل ما،
وإثراء الخطاب النقدي.
يعتقد البعض أن الـنــا قــد يجب أن يكون
ً
جالدا ،فهل النقد هو في إبراز سلبيات العمل
أم يمكن أن يشير إلى اإليجابيات؟
الـنـقــد كـمــا سـبــق وذكـ ــرت ،س ـلــوك أدبــي
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـث ـق ــاف ــة ،والـ ـن ــاق ــد ه ــو مــن
يضيء ّ على مزايا العمل ويحللها ويشير
ً
إلــى النقاط ّ
السلبية فيه ،مقترحا األفكار
ال ـت ــي كـ ــان م ــن األفـ ـض ــل االس ـت ـع ــان ــة ب ـهــا،
ّ
األدبية التالية .على الناقد
لتطوير األعمال
المساهمة في ّ
ّ
االدبية وإضافة
تقدم األعمال
ما هو جديد ،كذلك عليه أن يتماشى مع
ّ
تتطور
األدب والشعر والموسيقى و ...التي
ً
ي ــوم ــا بـعــد ي ــوم ،ب ـت ـطـ ّـور الـتـكـنــولــوجـيــات
والبيئة واألحداث المحيطة بالكاتب.
ّ
ّأما ذاك الجالد فليس بناقد على اإلطالق،
بل األجدر أال يكتب ،بل يحتفظ بمكنوناته
القاتمة والحاقدة لنفسه.

د .مارلين مسعد
هـ ــل ي ـك ـمــل الـ ـن ــاق ــد واألدي ـ ـ ـ ــب وال ـم ـف ـكــر
ً
بـعـضـهــم بـعـضــا أم أن ال م ـجــال لــالـتـقــاء
بينهم؟
بالطبع ،ثمة تكامل بين هؤالء الممثلين
على خشبة الحضارة والثقافة ،أو ال تكون
ثـمــة قـ ّـصــة وال ح ــدث وال انـبـعــاث للعالم
ال ـث ـق ــاف ــي .لـ ــوال األديـ ـ ــب ل ـمــا كـ ــان ال ـنــاقــد،
ّ
ّ
لوال المفكر لما تكلمنا عن األديــب ولوال
ّ
األع ـم ــال الـنـقــديــة لـمــا ص ــدر ك ـتــاب واحــد
قيم .كلهم وحدة متكاملة لو ّ
ّ
صح المسار
ِ
ّ
وتم التعاون بين كافة أعضاء هذا الجسد
الثقافي.
ً
ثمة مقولة أال شيء جديدا تحت الشمس
وأن المواضيع كافة استهلكت ،فما الذي
يـمـكــن أن يـسـتـحــوذ عـلــى اه ـت ـمــام الـنــاقــد
الحقيقي اليوم؟
نعم أوافــق المقولة ،وهو الحافز الذي
جـعـلـنــي أك ـتــب «ف ــي غ ـيــاب ال ـنــاقــد» ألن ـنــا
أصبحنا كلنا شعراء وروائيين ومؤرخين
نـ ـ ّ
ـردد األف ـك ــار ذات ـه ــا ب ـم ـفــردات م ـحــدودة
وتواريخ سئمت من تكراراتنا .وقد طرحت
ّ
السؤال في كتابي:
«ثقافة اليوم وثيقة لباحثي الغد !...وفكر
ال ـيــوم رك ــن وأسـ ــاس لـفـكــر ال ـغــد! ومكتبة
الـيــوم أرشـيــف الـغــد! وكـتــاب الـيــوم مرجع
ّ
لنص الغد! ماذا نفعل اليوم؟؟».
برأيي ما يستحوذ على اهتمام الناقد،
هو العمل اإلبــداعــي الــذي يثير القلق في
ً
نفس الناقد أوال ،ومــن ثـ ّـم يجعل الكاتب

أم ــام أوراق ـ ــه ،يـطــرح ال ـ ّـس ــؤال« :أي ــن يكمن
الفرق بيني وبين ألف كاتب مثلي؟».

تنوع وترابط
تتنوع مؤلفاتك بين المسرحية والخواطر
الفلسفية والشعر ،فهل ثمة رابط بينها ،أم أن
لكل نوع عالمه الخاص؟
ّ
مستمرة،
نعم تنوعت كتاباتي وما زالت
فقلمي مـتـعــدد الجنسيات و ح ـبــري متعدد
ً
األلوان وأوراقي دائما في انتظار إيماءة كلمة
أو فكرة فــي مهب ريــاح غريبة ،كــي تحتشد
الكلمات في قطار يأخذها إلى وجهة جديدة:
على خشبة المسرح ،في مرآة مجنون ،خاتم
من الحبر ،رقــص على بيادر الغيب ،فلسفة
أو ...الطريق طويل ّ
وأود أن أرصفه بالحروف!
ً
ّ
التنوع ثراء ،ذاتي أوال ثم ثقافي.
ففي
أما الرابط فأقول إنه الفلسفة ،وما غيرها؟
أم الشعر والمسرح والعلوم...

culture@aljarida●com

إصدارات

{جناح وغربة  -المغتربون اللبنانيون
شمس ال تغيب}

أصــدر المدير الـعــام السابق للمغتربين اللبنانيين الدكتور هيثم
جمعة ،كتابا بعنوان {جناح وغربة  -المغتربون اللبنانيون شمس ال
تغيب} ،ضمنه خمسة فصول ،األول :العالم والهجرة ،والثاني :تاريخ
الهجرة اللبنانية بشكل عام واتجاهاتها ،والثالث :األدب والصحافة في
بالد االغتراب وتأثيرهما في المجتمعات المتقابلة ،والرابع :المبدعون
اللبنانيون فــي ال ـخــارج ،والفصل الـخــامــس :تجربة وزارة المغتربين
وتجربة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
وأشـ ــار جـمـعــة ال ــذي يـنـهــي كـتــابــه بــرؤيــة مستقبلية إل ــى االغ ـتــراب
اللبناني ،إلى أن {الكتاب يضيء على ظاهرة الهجرة اللبنانية .كون لبنان
البلد الوحيد في العالم الــذي يفوق عــدد مغتربيه عــدد مقيميه .حتى
أطلقت على تلك الهجرة نعوت ومفردات متعددة ،من أهمها :الملحمة
اللبنانية ،ولبنان المغترب ،ولبنان عبر البحار ،واالنتشار اللبناني
في العالم ،وسواها من التسميات التي تعبر عن فرادة اإلنسان وتوقه
الى اكتشاف المجهول .وهو الذي نزح عن محط آماله ومواعيد أحالمه
مـجــاراة لتوثب أنــوف وطموح مــوروث ،بحيث انتشر بنو قومنا فوق
كل أرض وتحت كل سماء ،وكانوا مساعدين لألوطان التي احتضنتهم
ومفخرة الوطن الذي أنجبهم}.

«يوسف بك كرم»
كتاب تاريخ أصبح مكتبة

ما الــذي يحرك فيك شعلة الكتابة في أي
من هذه األنواع األدبية؟
شـ ـعـ ـل ــة ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة ال تـ ـنـ ـطـ ـف ــئ! ب ـ ــل هــي
ويقع فــي القلب
كالهاجس يخطر فــي الـبــال
ّ
ّ
حد القلق ،والخشية لو انطفأت الشعلة لغابت
ربما الشمس عن عالمي .أظنني ولدت وبيدي
قلم متعدد األلوان والجنسيات ،انتظر إيماءة
الكلمة من بعيد ،ثم اتبعها حيث تريدني أن
ِألـ َـد «ولــن أرحــل قبل أن أنـ ُـسـ َـج كفني بأحرف
الجنون ،وقبل أن أعجن بالحبر رفاتي».

مدماك للمستقبل

ً
ً
ردا على سؤال حول كيف نبني ثقافة تكون مدماكا تبني عليه األجيال المقبلة ثقافتها،
ًّ
ّ
توضح د .مارلين مسعد« :ليست معجزة وال سرا ،تبنى الثقافات على أسس من مروا قبلنا
ً
ً
وتركوا لنا أعماال كبيرة ،علينا الرجوع ّإليها دائـمــا ،كذلك المطالعة اليومية ،وتحليل
ً
النصوص المقروءة والكتب ،خصوصا للنشء».
ّ
تضيف« :نحن في عالم أصبح الكتاب يفرضه المعلم خالل العطلة ،ويتأفف ويهرب منه
الطالب .الكتاب يتوارى والثقافة تتالشى على حساب التكنولوجيات واالختراعات وكل
ما وجد ليعيدنا ألف عام إلى الوراء».
تتابع« :ننشر آالف الكتب واإلصدارات ،نعاني واجبات التواقيع التي دخلت إطار الواجبات
االجتماعية ،لينتهي األمر بالكتاب على رفوف المكتبة التي توحي بالثقافة ،يتآكله الغبار».
ً
كما أن النقد والتمييز بين ما يصلح أن نقرأه ومــا ال يجدينا نفعا أمــر مهم ،تقترح
ً
ّ
خصوصا فروع األدب والعلوم اإلنسانية،
د .مسعد فكرة إدخال مادة النقد في الجامعات،
ً ّ
ً
َ
يبدع نفوسا وأقالما فذة ّقيمة كالمنحوتات النادرة».
وتقول« :هذا اإلزميل بإمكانه أن

أصدرت مؤسسة يوسف بك كرم رزنامة بفكرة جديدة وثقافية
بـعـنــوان {يــوســف بــك ك ــرم ك ـتــاب تــاريــخ أص ـبــح مـكـتـبــة} ،تولى
ً
إعدادها بالصياغة واألبحاث الزميل روبير فرنجية متناوال على
ً
صفحاتها أكثر من أربعين إصدارا من المؤلفات التي صدرت عن
كرم باإلنكليزية والتركية والفرنسية والعربية واالسبانية لعدد
كبير من األدباء والكتاب والشعراء والباحثين في لبنان والعالم.
كذلك سلط الضوء على المسرحيات التي عرضت عن بطل لبنان
يوسف بيك كرم والبرامج اإلذاعية التي قدمت عنه.
وحرص فرنجية على نشر أغلفة الكتب وصور من المسرحيات
على صفحات األيــام واألشهر في الرزنامة ،إذ بعضها نفد من
ً
المكتبات والبعض اآلخر ال يزال متوافرا.
إشــارة إلــى أن الكتب الـصــادرة في لبنان والـخــارج بتواريخ
وتواقيع مختلفة ال تشبه بعضها فكل أصدار يضيء على جانب
من جوانب مسيرة وبطوالت ومواقف هذا القائد في تاريخ لبنان .
ً
رزنــامــة مؤسسة يــوســف بــك كــرم بــاتــت مرجعا عنه لكل من
يرغب بتقديم األبحاث والمؤلفات واألطروحات ،وبدأت المؤسسة
بتعميمها في لبنان والخارج.

«رحلة في كتاب العجائب»

ّ
«مقر الحكم في مصر» ...يربط بين السياسة وتطور العمارة
• منهج جديد في دراسة التراث والتاريخ

ً
ً
صدر حديثا عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب» (وزارة الثقافة المصرية) كتاب عزب ،فيه يبين أن عمارة ًمقر الحكم تعد مؤشرا إلى تغيرات في طبيعة الحكم في
جديد بعنوان «مقر الحكم في مصر ..السياسة والعمارة» من تأليف الدكتور خالد مصر ،وفي المجتمع عموما.
القاهرة – ةديرجلا
«ال شك في أن مصر في عصر الخديوي
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل تـ ـغـ ـي ــرت ك ـن ـت ـي ـج ــة طـبـيـعـيــة
للتعليم ال ــذي انــدمــج فـيــه مــن اقـتـنـ ُـع من
المصريين بأهميته ،بل تدافع إليه بعضهم
ً
ً
إلحساسهم بأنه يحدث حراكا اجتماعيا
لهم» ،يوضح الدكتور خالد عزب في كتابه
«مقر الحكم في مصر ..السياسة والعمارة»،
وكــان من مؤشرات ذلــك صعود استخدام
اللغة العربية على حساب التركية كلغةٍ
للتعليم ثــم كـلـغــةٍ رسـمـيــةٍ لـلــدولــة ،أضــف
إلى ذلك ظهور الصحافة بقوة كمؤثر في
تشكيل الوعي والرأي العام.
وال ـ ـمـ ــدقـ ــق بـ ـق ــوة فـ ــي ص ـح ــاف ــة عـصــر
ُ
إسماعيل سيجد انتقادات توجه له ،وإلى
الوجود األجنبي المستنزف لثروات مصر
ً
والمصريين آن ــذاك ،خصوصا مــن بعض
األفاقين األجانب الذين جــاؤوا للحصول
على امتيازات من مصر من دون أن يقدموا
ً
شيئا.
َّ
وي ـش ـيــر ال ـك ـتــاب إل ــى أن أسـ ــرة محمد
علي حرصت على إيـجــاد هرمية محددة
لـلـمــدارس مــن األو ًلـيــة إلــى العليا ،وكانت
هذه البنية ضرورية لتخريج نوعية جديدة
من موظفي الدولة يلبون متطلباتها ،لكن
في نفس الوقت يتم زرع الوالء عبر النظام

•

والتربية في هذه البنية ألسرة محمد علي.
يذكرنا ذلك ،بحسب الكاتب ،بما قام به
ُ
فتحوا جامع
والة مصر اإلسالمية حين
ً
علمية،
عـمــرو بــن الـعــاص ليكون جــامـعــة
ً
َ
األزهر جامعة
والفاطميون حين جعلوا من
علمية ،فيما اختار األيوبيون والمماليك
ً
المدارس لتكون أداة لتحالفهم مع رجال
الدين مع دمج بعض خريجيها في السلطة
لتلبية احتياجاتها من الموظفين .من ثم،
كان منهم من تولى ديوان اإلنشاء ،ومنهم
من تولى الوزارة ،واستمر هذا في العصر
العثماني.
ً
إال أن عـصــر محمد عـلــي ك ــان مختلفا
لـتـطــور ال ــدول ــة وحــاجـتـهــا إل ــى موظفين
لـتـلـبـيــة ذلـ ــك ،إذ ل ــم ي ـخــرج ت ـطــور أش ـكــال
ال ـع ـمــارة ف ــي مـصــر م ــن عـصــر الـ ــوالة إلــى
عصر محمد علي عن أطره المحددة ،إال أنه
لالستقالل عن سلطة
شهد مع أول محاولة
ً
الـخــافــة الـعـبــاسـيــة شـخـصـيــة ت ـحــاول أن
تبلور عمارة مصرية ،وإن تأثرت بالعراق
في القطائع التي لم يبق منها سوى جامع
أحـمــد بــن طــولــون كأعظم وأق ــدم أثــر شبه
متكامل فــي مـصــر .فمع الــدولــة الفاطمية
نــرى بــوضــوح شخصية معمارية لمصر
تتشكل ،فيما لم يظهر طراز معماري فريد

متميز في البالد إال في العصر المملوكي،
حـتــى صــرنــا ن ــراه فــي ال ـمــآذن والمساجد
َ
والـ ـم ــدارس وال ـق ـص ــور ،وب ـلــغ ذروتـ ـ ــه في
مـنـشــأة الـسـلـطــان حـســن ب ـم ـيــدان الـقـلـعــة،
وفــي مدرسة السلطان قايتباي بصحراء
المماليك.

قصور محمد علي
أمـ ــا ف ــي ع ـص ــر أسـ ـ ــرة م ـح ـمــد ع ـلــي،
ً
فـ ـب ــات ال ــوض ــع م ـخ ـت ـل ـفــا ،إذ إن تــأثــر

بالعمارة العثمانية أصبح
المصريين ً
أقـ ــوى ،نـتـيـجــة الس ـت ـقــدام مـحـمــد علي
م ـه ـنــدس ـيــن مـ ــن األن ـ ــاض ـ ــول أو ش ــرق
أوروبا .ويظهر هذا بوضوح في قصري
الجوهرة وشبرا ومسجده ،بينما في
عصر خلفائه ،و ضــح أن المهندسين
المصريين واألوروبيين الذين عملوا
ً
فــي مـصــر كــانــوا أكـثــر تــأث ـيــرا إل ــى حد
أن وجــه العاصمة بــات كــأنــه أورو ًب ــي.
لكن كانت أســرة محمد علي مدركة أن
ال ـت ــراث ال ـعــربــي اإلس ــام ــي الـمـعـمــاري

متغيرات واندماج
ك ــان ال ـس ـفــراء يـكـتـبــون تـقــاريــر تـعـضــد هـيـبــة ه ــذه الــدولــة،
ّ
يضم السلطان وعرشه والدواوين
وتركيبة القلعة كمقر للحكم
ودار نائب السلطنة والعساكر السلطانية وإسطبالت الخيول،
ً
ً
جعلت منها نـمــوذجــا ُمـصـغــرا مــن الــدولــة تتركز فيه قــرارات
وأدوات الحكم .لكن ثمة أمر ّ
عوق نمو هذه الدولة ،هو رفض
ًّ
جليا في رفض المماليك استخدام المدافع
التطور ،ظهر هذا
َّ
التي كانت فــي طــور التطور فــي مصر المملوكية ،ورفضهم
استخدام البنادق بتوسع ،ما كان َ
أحد أسباب هزيمة السلطان
الغوري وطومان باي إزاء العثمانيين.

َ
يربط هذه األسرة بالوطن الذي تحكمه،
ل ــذا ن ــرى ق ـصــورهــا تــزيـنـهــا الـكـتــابــات
ً
الـعــربـيــة ،خـصــوصــا فــي قــاعــة الـعــرش
ً
ّ ً
ً
ال ـتــي اكـتـسـبــت طــاب ـعــا عــربــيــا صــرفــا.
َّ
كذلك فــإن الطبقة الوسطى المرتبطة
بأسرة محمد علي رغم تشييدها فيالت
على الـطــراز الغربي فــي حــي الحلمية
الجديدة ،فإنها في السالملك الملحق
بهذه الفيالت استخدمت حــواجــز من
الخشب الخرط أو رواشن.

ً
وب ـم ــرور الــوقــت أصـبـحــت الـقـصــور الـمـلـكـيــة مـنــدمـجــة مع
ً
المدينة العاصمة ،خصوصا عندما أدرك الخديوي إسماعيل
المتغيرات في بنية المجتمع المصري ،وحينما أرادت النخبة
الـمـصــريــة نـصـيـبـهــا ف ــي الـسـلـطــة ف ــي ظ ــل وعـيـهــا الـسـيــاســي
المتنامي ،فأصبحت النظارات ُتقوم بعمل ما ،تطور مع الزمن
ً
لتترسخ الدولة المعاصرة في أطــر جديدة ،إذا الوقوف هنا
ضــد التطور يسقط الــدولــة ،بينما التفاعل مــع المستجدات
يجدد دمها.

صدر عن دار {سائر المشرق} كتاب {رحلة في كتاب العجائب} للدكتور
م ــروان أبــو ف ـ ّـراج ،وهــو الـثــالــث لــه بـعــد {دان ــي ف ـ ّـراي :مـغــامــرة المرحلة
المستحيلة} ( )2015و{أسياد الزمان} (.)2017
هــذه القصة المكتوبة بعناية تستهدف مصالحة ا لـنــشء العربي
مــع الـلـغــة الـعــربـيــة مــن خ ــال أسـلــوبـهــا الـسـلــس وال ـس ـهــل ،وم ــع البيئة
عبر اكتشافها ّ
للسلوك اإلنساني حيالها ،ومع
وتلمس اآلثار السلبية
ّ
المطالعة ّ
بحد ذاتها ،وذلك من خالل اختبار لذة القراءة الممتعة والمفيدة
ّ
آن .إنها رحلة يدعو فيها الكاتب الدكتور مروان أبو فراج إلى إشراك
في ٍ
ّ ً
ّ
جديا
المهدد
الفتيان العرب في مسؤولية الحفاظ على كوكب األرض
ّ
ّ
والتلوث وفقدان التوازن.
بالتصحر
يعمد الكاتب في مؤلفه هــذا إلــى تبسيط المفاهيم والمصطلحات
ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـع ـل ـم ـيــة وإل ـ ــى ج ـع ــل مـســألــة
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـبـيـئــة قـضـ ّـيــة
يحملها الجيل الـطــالــع الــذي
ّ
يشكل األمل الوحيد المتبقي
إلنـ ـق ــاذ األرض م ــن الـمـنـحــى
السلبي السائد.

توابل ةديرجلا

•
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نهاية المسلسالت الصادمة ...ضرورة أم لرفع نسب المشاهدة؟
• مقتل الشخصيات الرئيسة أو انتحارها
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أخبار النجوم

مي كساب تصور أغنية
«بيتك بإيدك»

ينتظر المشاهدون الحلقات األخيرة من األعمال الدرامية ألنها تحمل نهاية األحداث التي
طويلة ،وبغض النظر عن بعض االستثناءات ،يحرص الصانعون على
تابعوها على مدى أيام ً
اعتماد النهاية السعيدة غالبا ً.
ّ
ً
ً
ّ
ولكن أعماال عدة ُعرضت أخيرا وأخرى قيد التصوير ،لجأ صانعوها إلى نهايات صادمة ،تحلق بعيدا
عن السائد في ُمحاولة لجذب انتباه المشاهد ،لعل أبرزها وفاة األبطال الرئيسين.
هل المصادفة وحدها فرضت إنتاج مسلسالت عدة بنهايات صادمة ،أم أننا إزاء محاوالت حقيقية
من الصانعين العتماد هذه الطريقة بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية؟
القاهرة -عمر خليل

مؤلف
{الطوفان}
محمد
رجائي سعيد
بردود الفعل
حول نهاية
المسلسل
الصادمة

يعتمد مسلسل {الطوفان} نهاية
ص ــادم ــة ،إذ ّأدت حـلـقــاتــه األخ ـي ــرة
إلـ ــى ك ـث ـيــر م ــن الـ ـج ــدل ع ـب ــر م ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بسبب مــوت
معظم أبـطــالــه ،وف ــي مقدمهم االبــن
البكر {كمال}.
ج ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة فـ ـتـ ـح ــي
عبدالوهاب ،وهو في النهاية يقتل
نفسه وزوجـتــه بعد تسريب الغاز
في شقته وتفجيرها .كذلك {حنان}
الـتــي أدت دوره ــا روجـيـنــا ،فضلت
ً
وفقا ألحداث العمل ،االنتحار بقطع
شــرايـيــن يــدهــا ،فيما قتلت األخــت
ال ـص ـغ ـيــرة {دال ـ ـيـ ــا} أو آي ـت ــن عــامــر
زوجـهــا بتسميم الـطـعــام ،وسلمت
ُ
نفسها للشرطة ،ألنها تريد أن تعدم.
ب ــدوره ،يقتل {عـمــر} الــذي يؤديه
أحمد زاهــر زوج أخته الـحــاج خالد
(مــاجــد ال ـم ـصــري) ب ــأن يـطـلــق عليه
الـ ـ ــرصـ ـ ــاص وع ـ ـل ـ ــى نـ ـفـ ـس ــه ض ـمــن
األح ــداث ،لينتهي المسلسل بوفاة
األخوة األربعة وشركائهم في مقتل
الحاجة صفية.
ّ
ي ـت ــول ــى ب ـط ــول ــة {الـ ـط ــوف ــان} كــل
مــن :مــاجــد الـمـصــري ،وأحـمــد زاهــر،
وروج ـي ـن ــا ،وآي ـت ــن ع ــام ــر ،ومـحـمــد
ع ـ ـ ـ ــادل ،وإيـ ـ ـه ـ ــاب فـ ـهـ ـم ــي ،وف ـت ـحــي
ع ـبــدالــوهــاب ،ووفـ ــاء عــامــر ،ورام ــي

وح ـي ــد ،وروج ـي ـنــا وع ـب ـيــر ص ـبــري،
وعـ ــدد آخ ــر م ــن ال ـن ـج ــوم ،وه ــو من
تــأل ـيــف ب ـش ـيــر ال ــدي ــك ،وس ـي ـنــاريــو
وحـ ــوار مـحـمــد رجـ ــاء ،وم ــن إخ ــراج
خيري بشارة.
لم تقتصر النهاية الصادمة على
{الطوفان} ،فقد سبقه {األب الروحي}
ال ــذي شـهــد ال ـج ــزء األول مـنــه وف ــاة
شـخـصـيــات رئـيـســة عـ ــدة ،م ــا سبب
صدمة للمشاهدين ،باإلضافة إلى
الحلقة األخـيــرة الـتــي كــان عنوانها
وفــاة من تبقى من نجوم ،إذ انتهت
ب ـت ــوج ـي ــه األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـن ــاري ــة نـحــو
األبـ ـط ــال اآلخ ــري ــن ال ــذي ــن ل ــم تشهد
ً
األحــداث سابقا موتهم وكأنه إنذار
بالموت ،لتبدأ أحداث الجزء الثاني
ً
الذي ُي َّ
صور راهنا بأبطال جدد.
{األب الروحي} من بطولة :محمود
ح ـم ـيــدة ،وأح ـم ــد ف ـلــوكــس ،ومـحـمــد
ع ـ ــادل ،وس ــوس ــن بـ ــدر ،وم ــي سـلـيــم،
وعايدة رياض ،وأحمد عبد العزيز،
وإيهاب فهمي ،وأحمد حالوة ،ومن
إنتاج {مجموعة فنون مصر} (ريمون
مقار ،ومحمد محمود عبد العزيز)،
ومــن تأليف هاني سرحان ومحمد
جالل ،وإخراج بيتر ميمي.
ول ــم تـخــرج نـهــايــة {رأس الـغــول}
ال ــذي ُع ــرض فــي رم ـضــان  2016من

مي كساب
تصور الفنانة مي كساب أغنية "بيتك بإيدك" ،كلمات نصر
الدين ناجي ،وألحان أحمد جنيدي ،وتوزيع أسامة الهندي،
وإخراج بهاء العزب ،وإنتاج محمود عبدالشافي.
ون ـش ــرت م ــي مـجـمــوعــة م ــن ال ـص ــور ،عـبــر حـســابـهــا على
"إنستغرام" أثناء تصوير العمل ،وهي على جسر قصر النيل،
مشيرة إلى أن فيديو كليب "بيتك بايدك" سيصدر قريبا.
كواليس {الطوفان}
األجواء المأساوية ،إذ اعتمد كل من
المؤلف شريف بدر الدين والمخرج
وائـ ــل ح ـم ــدي ،عـنـصــر ال ـصــدمــة في
أح ـ ـ ــداث ال ـن ـه ــاي ــة ب ــوف ــاة شـخـصـيــة
{أم ـجــد الــديــب} الـتــي قــدمـهــا ف ــاروق
الـفـيـشــاوي ،بــاإلضــافــة إل ــى انـتـحــار
{نعمة} التي جسدتها ميرفت أمين.
{رأس الغول} من بطولة :الراحل
مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ،وف ـ ـ ـ ــاروق
ال ـف ـي ـشــاوي ،وم ـيــرفــت أم ـي ــن ،ول ـقــاء
الخميسي ،ومن تأليف شريف بدر
الدين ،ووائل حمدي ،وإخراج أحمد
سمير فرج.
ً
وتشابهت أيضا نهاية { 7أرواح}

بالنهايات السابق ذكرها بوفاة عدد
م ــن أب ـطــالــة الــرئـيـسـيــن ف ــي الـحـلـقــة
األخيرة ،كذلك شهدت الحلقة نفسها
وف ــاة شخصية {عـيـســى السيوفي}
ال ـت ــي قـ ّـد ُم ـهــا إيـ ــاد ن ـص ــار ب ــأن قتل
ً
ن ـف ـس ــه ،وق ـت ـل ــت أيـ ـض ــا {ك ــاريـ ـم ــان}
الـتــي جـ ّـســدتـهــا ران ـيــا يــوســف ،على
ّ
أيـ ــدي سـجـيـنــة مـعـهــا كــل ـف ـهــا بـهــذه
المهمة اللواء الكبير الفاسد {محمد
غنيم} ،ذلك أثناء ترحيلها للتحقيق
ُ
معها .كذلك توفي بطل العمل خالد
النبوي الذي جسد شخصية {معتز
الـفــرمــاوي} أثـنــاء خضوعه لجراحة
خالل السياق الدرامي.

{س ـبــع أرواح} مــن بـطــولــة :خالد
النبوي ،وإياد نصار ،ورانيا يوسف،
ووليد فــواز ،ونبيل عيسى ،وحمزة
ال ـع ـي ـل ــي ،ومـ ـحـ ـم ــود حـ ـ ـم ـ ــدان ،إل ــى
جانب مجموعة من الوجوه الشابة
والـ ـج ــدي ــدة ،وهـ ــو م ــن إنـ ـت ــاج تــامــر
مرسي وياسر سليم وعاطف كامل،
وتأليف محمد سيد بشير ،وإخراج
طارق رفعت.
كذلك فوجئ الجمهور بمسلسل
{واح ــة ال ـغ ــروب} ال ــذي ُع ــرض خــال
درام ـ ــا رم ـض ــان  ،2017إذ انـتـحــرت
ش ـخ ـص ـيــة خ ــال ــد الـ ـنـ ـب ــوي ،ب ـع ـبــوة
ناسفة ّ
فجرت القسم حيث يعمل.

زيادة حلقات {سابع جار}

دالل عبد العزيز في {سابع جار}

آراء

مسلسل {واحة الغروب}

يــرى مــؤلــف {الـطــوفــان} محمد رجــائــي أن النهاية
ً
الصادمة مقصودة ،وتحمل كثيرا من المنطق ،وهو
ً
ً
سعيد جدا بردود الفعل حولها ،خصوصا أن الحلقة
ً
األخيرة صنعت ارتباكا لدى المشاهد بين مؤيد يرى
أنها منطقية ،ومعارض يقول إنها غير منطقية .تابع:
{ولكنني مقتنع بــأن الـجــدال على الحلقات األخـيــرة
يعني أن الجمهور تابع العمل حتى النهاية}.
ً
وأض ــاف أن مقتل األبـطــال (األب ـنــاء) جــاء منطقيا،
ً
{رغم إشفاقي عليهم تحديدا لندمهم خالل األحداث،
ولكن كان ال بد من إيصال رسالة وجاء ذلك في إطار
السياق الدرامي}.

ّ
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد ال ـنــاقــد م ـح ـمــود ق ــاس ــم أن
النهايات الدرامية تنقسم بين منطقية وغير منطقية،
فثمة مسلسالت يموت أبطالها لهدف واضح من دون
مبالغة كنوع من العقاب اإللـهــي ،وفــي أخــرى بسبب
إسناد األجزاء الجديدة إلى وجوه أخرى بشكل يبدو
ً
متناسقا مع طبيعة العمل الــدرامــي نفسه ،وال نجد
ً
افتعاال في األمــر .لكن على صعيد آخــر ،ثمة نهايات
مفتعلة الهدف منها تحقيق نسب مشاهدة على مواقع
ً
مشيرا إلى أن هذه النوعية من النهايات ّ
تضر
التواصل
ً
بالعمل نفسه ،ألن الجمهور حتما سيلحظ االفتعال
وعدم منطقية األحداث.

طلبت مجموعة قنوات  CBCمن الشركة المنتجة لمسلسل {سابع
جار} زيادة الحلقات في الموسم الثاني بعد النجاح الكبير الذي
حققه الجزء األول.
ً
 CBCالتي كانت حصلت على حــق عــرض المسلسل حصريا،
ً
تسعى إلــى االسـتـمــرار فــي عــرضــه أط ــول فـتــرة ممكنة ،علما بأن
ً
الدقائق اإلعالنية على الحلقات باتت أطــول ،فضال عن إعالنات
في المحتوى الموجود على {يوتيوب}.

عزت العاليلي ضيف شرف
في «تراب ألماس»

نادر األتات وراكيل وشذى حسون...
كليبات جديدة بتقنيات عالمية
تشهد الساحة الفنية ،مع انطالقة العام الجديد ،حركة بارزة ًتتجلى بإصدار كليبات جديدة يغلب عليها
طابع اإليجابية والعصرنة وتتميز بتقنيات جديدة تضفي مزيدا من الرونق على المشاهد وعلى إطاللة
الفنان.
بيروت -ةديرجلا

•

طرح النجم اللبناني نادر األتات كليب
«بترقص عيوني» عبر قناته الشخصية
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــع «ي ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ّـوب» وصـ ـفـ ـح ــات ــه
اإللكترونية الرسمية كافة.
عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـص ـ ــادرة م ـنــذ
فـتــرة والـنــابـضــة بجرعة زائ ــدة مــن الفرح
واالن ــدف ــاع ،يـعـكــس الـكـلـيــب ال ـخــاص بها
الطاقة اإليجابية التي أرادها نادر األتات
رسالة ّ
حب وتفاؤل لجمهوره.
استغرق التصوير أربعة أيام بمعايير
عالمية بين مــدن أوروب ـيــة ومــديـنــة دبــي،
ف ــراف ـق ــت ك ــام ـي ــرا ال ـم ـخ ــرج كـ ـم ــال صــالــح
نــادر األتــات في رحلة {ستارز أون بــورد}
ل ـص ـيــف الـ ـع ــام ال ـم ـن ـص ــرم ،وت ـن ـق ـلــت معه
ً
راصدة لحظات ّ
حية
بين الواقع والخيال
عاشها مــع الجمهور على متن الباخرة،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ل ـق ـط ــات روم ــان ـس ـي ــة جـمـعـتــه
ّ
بحبيبته وشكلت عنصر الالواقع الوحيد
في الكليب.
ّ
أطل نادر في {بترقص عيوني} بصورة
ّ
شاب عاشق يعبر بتصرفات عفوية ومرحة

عزت العاليلي
سيبدأ الفنان عزت العاليلي تصوير أول مشاهده في فيلم
"تراب ألماس" 17 ،الجاري ،ويشارك العاليلي ضيف شرف في
العمل.
وت ــدور أح ــداث الفيلم ح ــول ش ــاب يــدعــى ط ــه ،يعيش حياة
باهتة رتيبة ،ويعمل كمندوب دعاية طبية في شركة لألدوية،
ويتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد من أن يستميل أكبر
األطـبــاء لــأدويــة الـتــي ي ــروج لـهــا ،وعندما تـحــدث جريمة قتل
غــام ـضــة ،ي ـتــداعــى عــالــم طــه بــأكـمـلــه إل ــى األبـ ــد ،وي ـبــدأ هــو في
اكتشاف الكثير من األسرار التي تدخل به إلى عالم جديد قوامه
الجريمة والفساد.

عن مشاعره لحبيبتهُ ،
ويـفــرج عن قــدرات
ً
تمثيلية لــم تظهر ســا بـقــا فــي شخصيته
الفنية.
{ب ـتــرقــص ع ـيــونــي} م ــن ك ـل ـمــات ف ــارس
اس ـك ـنــدر وأل ـحــانــه وت ــوزي ــع عـمــر صـبــاغ،
حـ ـص ــدت فـ ــي فـ ـت ــرة ال تـ ـتـ ـع ــدى ش ـهــريــن
ً
ً
ّ
وتصدرت سباقات األغاني
نجاحا واسعا
في دول عربية عدة.

رحاب الجمل إلى المسرح

«ما روحش لحد»
ثان بينهما بعد «إحنا اللي
في
تعاون ٍ
ٍ
عـلـمـنــاك» ،أص ــدرت شــركــة «الي ــف ستايلز
ستديوز» كليب «ما روحش لحد» للنجمة
راكيل عبر قناة الشركة الرسمية على موقع
«يوتيوب».
األغ ـن ـي ــة ش ـبــاب ـيــة راقـ ـص ــة ت ـم ــزج بـيــن
اإليقاعين الغربي والشرقي وتقدم راكيل
ب ـص ــورة عـصــريــة ج ــدي ــدة ،ال سـيـمــا أنـهــا
رياضية وتجيد ألعاب القوى.
«م ــا روحـ ــش ل ـح ــد» م ــن ك ـل ـمــات طــونــي
أبــي كــرم وألحانه ،وهــو َّ
عبر عن سعادته
بتكرار التعاون مــع راكـيــل وبــاإلنـتــاج مع
«شركة اليف ستايلز ستوديوز» التي تنقل
األغنية العربية إلى مستوى أعلى وأرقى
وغيرت منظومة العمل الموسيقي بالنظرة
المستقبلية التي تملكها ،حسب قوله.
ت ــم ت ـصــويــر األغ ـن ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان تحت
إدارة المخرج فادي حداد الذي ّ
قدم راكيل
ً
بصورة عالمية جديدة مستخدما أحدث
التقنيات فــي عــالــم اإلض ــاء ة والتصوير،
ً
وم ـع ـت ـم ــدا ع ـل ــى ق ـص ــة (س ـ ـتـ ــوري ب ـ ــورد)

نادر األتات
خفيفة قريبة إلى الكليبات األجنبية زاخرة
بالحركة.

«هال بحسك»
بمناسبة عيدي الشرطة العراقية والقوات
ً
المسلحة العراقية ،واحتفاال بانتصار الجيش
ال ـع ــراق ــي ع ـلــى الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي «داعـ ــش»
صــورت شــذى حسون أغنية وطنية بعنوان
ً
«ه ــا بـحـســك» عـلــى أن تـطــرح الكليب قــريـبــا.
ونشرت الفنانة العراقية صورة على صفحتها
عـبــر مــوقــع إن ـس ـت ـغــرام وه ــي تــرتــدي مــابــس

جوليا بطرس في الصدارة

جوليا بطرس

ّ
تصدرتجوليا بطرس قائمة المبيعات في {الفيرجين}
بألبوم حفلتها في لبنان على الواجهة البحرية في الضبية
 ،2016ون ـشــرت الـفـنــانــة اللبنانية ص ــورة عـبــر صفحتها
الرسمية على أحد مواقع التواصل االجتماعي تثبت ذلك.
ّ
أمــا في المرتبة الثانية فحل ألبوم وائــل كـفــوري ،وفــي المرتبة

الشرطة العراقية ،وعلقت{ :على بــادي على
ب ــادي ..ســام الله على ب ــادي /تظل بالروح
بغدادي ..رعاها الله /الجبل والنهر والوادي..
حضارة وغيرة أج ــدادي /كل مدينة ببالدي..
رعاها الله}.
آخر أعمال شذى حسون كان كليب {الدنيا
مــا ســايـبــاش} ،مــن إنـتــاج روتــانــا وتوزيعها،
إخ ــراج حسن غ ــدار .تــم التصوير فــي بيروت
لمدة يومين في أجواء فنية مبهرة ،استخدمت
فيها تقنيات حديثة إلظهار الكليب على أفضل
وجه{ .الدنيا ما سايباش} ،من كلمات سمير
المجاري وألحان المهدي مزين.

ً
الثالثة ألبوم السيدة فيروز ،فيما جاء ألبوم هبة طوجي رابعا.
كانت جوليا بطرس طرحت ألبوم {أنا مين} ،وقبله {حكاية
ـان وطنية تميزت بها فــي مسيرتها
وطــن} الــذي حفل بــأغـ ٍ
الفنية.

رحاب الجمل
تعود الفنانة رحــاب الجمل إلى
المسرح (ميامي) من خالل العرض
المسرحي {كوميديا الـبــؤســاء}،
ح ـيــث ت ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة مع
طارق صبري.
رحاب بدأت التمرينات خالل
ً
الفترة الماضية تمهيدا للعرض
خــال مــوســم إج ــازة نصف الـعــام،
ً
علما بأنه سيستمر بموسمه األول
 40ليلة قبل قرار استئنافه أو إيقافه.
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محمد سعيد« :حليمو أسطورة الشواطئ» أعاد الضحك إلى الصاالت
• يتعاون في فيلمه المقبل مع مصطفى قمر
بعد فيلمه األول «كالم جرايد» ،أطلق المخرج محمد سعيد
تجربته الثانية «حليمو أسطورة الشواطئ» ،من بطولة
القاهرة – محمد قدري

لماذا قررت العودة من خالل {حليمو
أسطورة الشواطئ}؟
ِّ
ك ـن ــت أح ــض ــر ل ـف ـي ـلــم آخ ـ ــر كــوم ـيــدي
سياسي مع طلعت زكريا ،ولكن واجهتنا
مشاكل عدة مع الرقابة فأوقفنا العمل
عليه ،وبدأنا بالفيلم الجديد {حليمو}
مــع الـمــؤلــف مـحـمــد ف ـضــل .ول ـمــا كانت
عــاقـتــي بالمنتج مــدحــت سـعــد جـيــدة،
ولديه ثقة كبيرة بي ،فتحمس للمشروع
وب ــدأن ــا اإلع ـ ــداد لــه ثــم الـتـصــويــر حتى
ً
أنجزناه تماما.

أعـتـقــد أن الـمـقــاطـعــة انـتـهــت بغياب
الـظــروف العامة التي فرضتها ،والبلد
كله بدأ صفحة جديدة .كذلك أشير هنا
إلى حب الناس لطلعت زكريا الذي بدا
ً
واض ـح ــا أث ـن ــاء تـصــويــرنــا ف ــي ال ـشــارع
سواء من المصريين أو العرب ،وأخبره
ً
كـثـيــرون بأنهم اشـتــاقــوا لــه ،فهو فعال
ممثل كوميدي لديه جماهيرية كبيرة.

ألم تواجهك مشاكل أثناء التحضير
أو التصوير؟
الحمد للهّ ،
مرت األمور بسالم ،ما عدا
ّ
مشكلة واحــدة تتعلق بمساحة األدوار
ً
نظرا إلى وجود عدد كبير من الفنانين
إلى جانب طلعت زكريا وريم البارودي
ودينا.

ّ
حب الناس
لطلعت زكريا كان
ً
واضحا

«الدبة التي قتلت
صاحبها»!

مجموعة من الفنانين ،من بينهم طلعت زكريا ،وريم البارودي.
حول هذه التجربة التقينا محمد سعيد.
هل المقاطعة السابقة لطلعت زكريا
أخافتكم من التعاون معه في هذا الفيلم؟

مشكالت
ً
ول ـكــن ت ـصــويــر الـفـيـلــم اس ـت ـمــر عــامــا
ون ـصــف ال ـع ــام وت ــوق ــف أك ـثــر م ــن م ــرة.
لماذا؟
مشاركة مجموعة كيبرة من الفنانين
ً
في عمل واحد أمر صعب للغاية ،نظرا
إلى أن معظمهم يحضر في أعمال أخرى،
من ثم يصعب تنسيق المواعيد بينهم،
ً
خـصــوصــا أن ثمة دي ـكــورات تجمعهم.
لذا كان ضبط المواعيد بينهم المعوق
األكبر ،إلى جانب أن شركة اإلنتاج كانت
ما زالــت تخطو خطواتها األولــى فيما
الفيلم يحتاج إلى تكلفة كبيرة.

ماذا عن ردود الفعل حول الفيلم؟
ّ
تقبل الجمهور الفيلم ،وشهد العرض
الخاص موجات من الضحك منذ البداية،
ك ــذل ــك ال ـح ـف ــات ال ـت ـج ــاري ــة ،واألبـ ـط ــال
يزورون صاالت العرض في مصر ،التي
ً
شهدت عروضا مكتملة العدد ،وهو أبلغ
دليل على تجاوب الجمهور مع الفيلم،
ما أسعدني للغاية ،رغم أننا لسنا في
موسم جماهيري .وآمل بأن تشهد األيام
ً
المقبلة تحسنا في اإلقبال نتيجة لبدء
إجازة منتصف العام الدراسي.

محمد سعيد

حــدث ـنــا ع ــن اإلن ـ ـتـ ــاج ،ه ــل ت ــدخ ــل في
عملك ،وماذا عن التكلفة؟

كواليس
ماذا عن كواليس التصوير وعالقتك
بالفنانين ،وما اكتشافاتك في الفيلم؟
األهـ ــم بــالـنـسـبــة إلـ ــي ،ك ــان أن أخ ــرج
ق ــدرات أبـطــال الفيلم ليشكلوا مفاجأة
لجمهورهم .بتعبير أدق ،إعادة اكتشاف
ً
الـنـجــوم مــن خ ــال الـفـيـلــم .م ـثــا ،خالد
ح ـ ـمـ ــزاوي ق ـ ـ ّـدم ال ـش ــر ب ـش ـكــل كــوم ـيــدي
مختلف ،كذلك كريم أبو زيد يظهر للمرة
اﻷولى بشكل مغاير ،وريم ودينا ّ
قدمتا
أفضل ما لديهما.
كيف تقيم تجربتك؟

فريق عمل {حليمو أسطورة الشواطئ}

مجدي الطيب

magditayeb58@gmail.com

ردود وإنتاج

لم يتدخل المنتج في تفاصيل العمل.
وبالنسبة إ لــى تكلفة الفيلم الكلية فال
ً
ً
أعرف رقما محددا ،وأذكر هنا أن مدحت
سعد لبى احتياجاتنا بقدر المستطاع،
ومن جانبنا لم نحمله فوق طاقته كي
ال تتعثر األمور.

لألسف ،ثمة مشاهد مهمة عدة كنت
أريد تقديمها ولكن لم يسعفني الوقت،
إذ أردت أن يظهر كم كبير من الفنانين

ً
بشكل جيد ،خصوصا أن من الصعوبة
أن ت ــرض ــي ال ـم ـش ــارك ـي ــن ك ـل ـه ــم م ـعــك،
وأن تتعامل مــع منتج جديد وتحظى
بثقته .ولكن أحمد الله أنني تمكنت من
مواجهة التحديات كافة.
ً
لماذا ّ
ضمنت الفيلم عددا من المشاهد
هدفها تنشيط السياحة؟

أخـ ــرى ،ول ـكــن إن ـجــازهــا فــي مـصــر جــاء
ً
ً
ً
مـطـلـبــا عــامــا ألس ــرة الـفـيـلــم ،ن ـظــرا إلــى
مـ ــا ت ـع ــان ـي ــه ال ـس ـي ــاح ــة فـ ــي م ـص ــر مــن
ً
ع ـثــرات ،فـكــان مهما أن يــرى الـنــاس أن
بلدنا جميل وأن حركة السياحة ليست
متوقفة ،ولــم نجد ممانعة من اإلنتاج
في ذلك.

كـ ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض ت ـص ــوي ــر ه ــذه
المشاهد التي تتحدث عنها في مدينة

فيلمان مقبالن

ِّ
حول تجاربه السينمائية المقبلة يقول محمد سعيد« :أحضر لفيلمين ،األول يختلف عن
فيلمي األخير في طبيعته وتركيبته إذ يتحدث عن المشكالت االجتماعية ،ولألسف لم نستقر
ً
على بطل له حتى اآلن نظرا إلى أنه ال يزال في اإلعداد .الفيلم اآلخر من بطولة مصطفى قمر
ً
ً
ً
وأتصور أنه أيضا سيكون مختلفا عما قدمه النجم المصري سابقا ،فهو خليط بين الرومانسية
والتراجيديا والكوميديا .كذلك لم نحدد األسماء النهائية له حتى اآلن ونبدأ في التحضير
له خالل األيام المقبلة».

ّ
صانعو السينما ...هل يستغلون «كـأس العالم» لترويج أفالمهم؟

القاهرة  -أمنية اليمني

مع اقتراب أضخم وأهم حدث في عالم الرياضة« ،كأس
العام الجاري
العالم» الذي تنظمه روسيا في يونيو من ً
وتشارك فيه مصر بعد غياب استمر ً 28عاما ،هل سنرى
ً
أفالما تستغل هذا المجال ،خصوصا أن تاريخ السينما
القاهرة  -كاملة خطاب

حارس األهلي
الشهير
إكرامي
شارك في
«يارب ولد»

يفيض بأعمال استفادت من نجاح نجوم الرياضة أو دارت
أحداثها حول أشهر لعبة في العالم.
باختصار ،هل ستكون األعمال مجرد «استغالل» لحب
الناس لكرة القدم أم محاولة لتقديم وجبة فنية دسمة؟

فــي ع ــام  ،2009شــاهــدنــا «الـعــالـمــي»
مــن تأليف خــالــد حـمــاد وإخ ــراج أحمد
مـ ــدحـ ــت ،وبـ ـط ــول ــة ي ــوس ــف الـ ـش ــري ــف.
يحكي الفيلم عن شاب يحلم بالوصول
إلى العالمية ،ويسهم في تحقيق حلم
المصريين بالتأهل إلــى كــأس العالم،
على عكس مــا شهدته تصفيات كأس
العالم  2010حينما أخفقت مصر في
المشاركة بها.
و فـ ـ ــي  ،2008ا س ـت ـق ـب ـل ــت ا ل ـ ـصـ ــاالت
«الزمهلوية» لصالح عبد الله وعزت أبو
عوف ،وشاركتهما هالة فاخر إلى جانب
عدد من العبي كرة القدم ،في حين تولى
التأليف عصام حلمي والفكرة واإلخراج
أشرف فايق.
تـ ـن ــاول ال ـف ـي ـلــم آن ـ ـ ــذاك ض ـ ـ ــرورة نـبــذ
ّ
التعصب الجماهيري بشكل كوميدي
بعدما كــان تفاقم بين األنــديــة الكبيرة
آنذاك.
وف ــي ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،خــرجــت أفــام
عدة حققت شعبية كبيرة وظلت عالقة
في أذهان الجماهير ،أبرزها «غريب في
بيتي» لنور الشريف ،وسعاد حسني،
وتدور أحداثه حول الالعب «شحاتة أبو
كف» الذي يحترف كرة القدم في نادي
الزمالك .كذلك «أونكل زيزو حبيبي» من
بطولة محمد صبحي ،وبوسي .و{رجل

بسذاجة منقطعة النظير أصدرت الشركة المنتجة لفيلم «طلق
ً
صناعي» ،بيانا قالت فيه إن «الفيلم المنتظر عرضه خالل األيام
المقبلة تدور أحداثه في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي،
وتمت كتابته عام  ،2012ويكشف عن معاناة المصريين والدولة
ً
في تلك المرحلة ،مشيرا إلى أن تلك المعاناة دفعت الكثير منهم
إلى التفكير في الهجرة»!
أزعم أنها ،بهذا البيان ،فتحت على نفسها ،والفيلم ،أبواب
الجحيم ،وكانت مثل «الدبة التي قتلت صاحبها» ،بعدما تبنت
ً
ً
الرقابة موقفا متعنتا حيال الفيلم ،ورفضت الترخيص بعرضه
ً
جماهيريا ،وهو ما أقرت الشركة به في بيانها ،الذي قالت فيه
ً
إن «الفيلم ال يمكن تصنيفه كعمل سياسي بقدر ما ُيعد فيلما
ً
اجتماعيا بالدرجة األولــى ،لكونه يرصد حالة التشاؤم التي
سيطرت على المجتمع بعد وصول جماعة اإلخوان إلى الحكم».
سـبــق الـسـيــف ال ـع ــذل ،فــالـفـيـلــم ال ــذي كـتـبــه األشـ ـق ــاء :محمد
وشيرين وخالد ديــاب ،الــذي أخرجه واخـتــار لبطولته :ماجد
الكدواني ،وحورية فرغلي ،وشــارك فيه :سيد رجــب ،وبيومي
ً
فؤاد ،ومصطفى خاطر ،ومي كساب ،وكان مزمعا عرضه في 3
ً
يناير ،دخل في أزمة رقابية عنيفة ،ال أظن ُمطلقا أنها بسبب ما
قيل حول إن «اللجنة المشكلة من جهاز الرقابة على المصنفات
ً
ً
الفنية ،رأت أنه متأثر تأثرا واضحا بالفيلم الشهير «اإلرهاب
والكباب» تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد ،وبطولة عادل إمام،
ما أسفر عنه تعطل استخراج التصاريح لعرضه في الصاالت».
ً
بل أتصور أن الربط بين أحداثه وفترة حكم مرسي ،فضال عن
كونه يتعرض ألميركا ،وتعريضه بالمعالجة األمنية المصرية
ألزمة اقتحام السفارة األميركية ،بواسطة زوجين مصريين ،بغية
الحصول على الجنسية األميركية ،تمثل األسباب الحقيقية ،في
نظري ،لألزمة الرقابية المحتدمة!
كانت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي
ّ
شهدت العرض العالمي األول للفيلم ،الــذي شكل أول تجربة
إخراجية للكاتب خالد ديــاب ،واألمــر المؤكد أن اختيار الفيلم
ً
للعرض فــي برنامج «لـيــال عربية» رفــع أسهمه كثيرا ،وغطى
على كثير مــن عيوبه ،التي جعلت «والدت ــه متعسرة للغاية»،
فالكوميديا غليظة بدرجة واضحة ،واإلصرار على نفي العالقة
بين «طلق صناعي» والفيلم الشهير «اإلره ــاب والـكـبــاب» أكد
ً
العالقة أكثر ،وجعل كفة المقارنة تميل تماما لصالح الفيلم،
الــذي أنتج عــام  1992من تأليف وحيد حامد وأخ ــراج شريف
عــرفــة ،وات ـســم بعمق أكـبــر فــي تــأصـيــل شخصياته الــدرام ـيــة،
وتكريس خلفياتها االجتماعية ،ما أدى إلــى التعاطف معها
ً
جميعا ،على عكس ما رأينا في «طلق صناعي» ،الــذي ظهرت
شـخـصـيــاتــه بــاه ـتــة ،وبــاس ـت ـث ـنــاء الـشـخـصـيـتـيــن الــرئـيـسـتـيــن
للزوجين «حسين عبد السالم أمين» (ماجد الكدواني) و{هبة»
(حورية فرغلي) ،اللذين لجآ إلى السفارة األميركية في القاهرة
للحصول على تأشيرة الدخول إلى األراضي األميركية ،وحيال
الرفض المتوقع ،أقــدم «حسين» على تنفيذ «الخطة البديلة»،
التي تقضي بالتعجيل بوالدة زوجته داخل السفارة ،باعتبارها
ً
أرضا أميركية ،من ثم ُيمنح المولود جنسيتها ،بل إنه ُيذكرنا
بأحد البدائل التي طرحها «الدكتور حسن» (خالد صالح) في
فيلم «فبراير األسود» ( )2013تأليف محمد أمين وإخراجه ،كما
أن استيالء بطل «طلق صناعي» على ســاح أحــد أفــراد األمــن،
واحتالل السفارةُ ،يعيد إلى األذهان ما جرى مع «أحمد» (عادل
إمام) ،الذي استولى ،في «اإلرهاب والكباب» ،على السالح الميري،
وفرض سلطته على مجمع التحرير!
ُ
المفترض أن فيلم «طلق صناعي» يعتمد الكوميديا الساخرة
ً
سبيال لطرح ومعالجة قضية (الـهــويــة) ،لكن الـحــال تصل به
إلى حد «تجميل الوجه األميركي» ،والسخرية – بفجاجة – من
المعالجة األمنية للقضايا الشائكة ،وباستثناء «الكدواني» ،الذي
حاول «إنقاذ ما يمكن إنقاذه» عانى الفيلم مشاكل كثيرة ،على
رأسها فتور األداء التمثيلي ،وسطحية المعالجة ،التي رسخت
ً
شعورا بأن المصريين حفنة من «الغوغائيين»!
«طلق صناعي» ( 90دقيقة) يمكن النظر إليه بوصفه «نزوة»
ليس أكثر بالنسبة إلــى مخرجه خالد ديــاب ،الــذي لمع اسمه
كشريك في كتابة كثير من األف ــام ،مثل« :عسل أســود ،وبلبل
حيران ،وألف مبروك ،والجزيرة  ،»2وآخرها فيلم «اشتباك» ،الذي
افتتح برنامج «نظرة ما» في «مهرجان كان السينمائي» (،)2016
ً
لكن يبدو أنه «استسهل» عملية اإلخراج ،التي لم يكن مؤهال لها،
وتخيل أن «اإلخراج ليس سوى تجميع مجموعة من الممثلين
ٌ
أمام الكاميرا ،وتركهم يفعلون ما يحلو لهم ،كل حسب قدراته»،
ً
فضال عن محدودية موهبته على صعيد قيادة فريق العمل،
ومن هنا كانت الطامة الكبرى!

أزمة مهرجان القاهرة

فقد عقله» لفريد شوقي ،وكريمة مختار،
وعادل إمام.
كــذ لــك لفتتنا أ ف ــام تــو لــى بطولتها
العبو كرة قدم ،مثل «الشموع السوداء»
لصالح سليم ون ـجــات ،و{ي ــا رب ولــد»
الذي شارك فيه حارس «األهلي» الشهير
إك ـ ــرام ـ ــي ،و{إش ـ ــاع ـ ــة ح ـ ــب» وفـ ـي ــه ظـهــر
حارس «األهلي» السابق عادل هيكل...

استثمار
مـ ـ ــع ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــزخـ ـ ــم ك ـ ـلـ ــه مـ ـ ــن األف ـ ـ ــام
السينمائية الــريــاضـيــة ،كــان ال بــد من
السؤال :هل هي ِّ
تقدم وجبة فنية دسمة،
أم أنها تستغل حب الجماهير للرياضة
وألبطالها لتحقق النجاح؟
أوضـ ـ ــح ال ـن ــاق ــد ال ـس ـي ـن ـمــائــي ط ــارق
الـشـنــاوي أن األف ــام السينمائية التي
ُ
ً
ت ـقــدم مـحـتــوى ريــاضـيــا س ــواء بتناول
كرة القدم أو إشراك العبين في البطولة
يـكــون ال ـهــدف منها إن ـجــاح الـعـمــل عن
طـ ــريـ ــق اسـ ـتـ ـغ ــال ح ـ ــب الـ ـ ـن ـ ــاس ل ـه ــذه
الرياضة ،والدليل أن العبي «األهلي» أو
ً
«الزمالك» يكونون غالبا األبـطــال ،ذلك
ً
ً
نظرا إلى شعبيتهم الكبيرة ،الفتا إلى
ُ
أن «غــريــب فــي بيتي» عــرضــت بطولته

يوسف الشريف بطل {العالمي}
على العــب «األه ـلــي» محمود الخطيب
ً
لكنه رفض ودخل نور الشريف بديال له.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـك ــات ــب
وال ـس ـي ـن ــاري ـس ــت ع ـم ــر ط ــاه ــر إن ه ــذا
ً
ال ـنــوع مــن ال ـفــن يــأتــي اس ـت ـث ـمــارا لحب
ً
الناس لكرة القدم نظرا إلى أنها األكثر
ً
شعبية ،فضال عن أن الشعب مرتبط بها
ً
ً
ً
وجدانيا وعاطفيا ،مشيرا إلى أن هذه
الظاهرة ليست وليدة اليوم ،واألجيال
ّ
تهتم بهذه األفالم على مر العصور،
كافة

وما زال «غريب في بيتي» و{أونكل زيزو
ً
حبيبي» مثال عالقين في أذهان الجميع
ً
ً
صغارا وكبارا ،وثمة أفالم أدى بطولتها
العبو كرة قدم مثل «الشموع السوداء»
مــن بـطــولــة الـمــايـسـتــرو الــراحــل صالح
سليم ،كانت وال تزال تحفة فنية.

حالة استثنائية

النجم صالح سليم ونجاة الصغيرة في {الشموع السوداء}

فجر يوم جديد

قال الكاتب والسيناريست كرم النجار إن األفــام التي
تتناول كرة القدم حالة استثنائية ُيعبر بها الكاتب عن
ال ــوض ــع ال ــراه ــن ،وه ــي اس ـت ـغــال لـمـشــاعــر ال ـن ــاس الــذيــن
يعشقون هذه الرياضة ويجدون فيها االنتصار الوحيد
لهم ،ونجاح أي عمل في هذا المجال ينبع من حب الناس
لكرة القدم وليس بسبب أية فرادة يتميز بها وال ألنه ُيقدم
ً
ً
ً
ً
فنا هــادفــا وحقيقيا ،الفـتــا إلــى أنــه لــم يجد بعد أي فيلم
يتناول هــذه الرياضة نستطيع تصنيفه ضمن األعمال
ً
الفنية المتميزة وتهتز له مشاعرنا ،بل دائما تخرج أفالم
يجذب من خاللها الكاتب الجمهور بالتركيز على نقاط
ضعف األخير وحبه للرياضة.
ً
واتفق معه الناقد السينمائي أندرو محسن ،مشيرا إلى

أن األفالم الرياضية الصحيحة غير موجودة في السينما
ُ
ً
المصرية ،واألف ــام الـتــي تـقــدم محتوى ريــاضـيــا بمنزلة
ُ
استغالل لشعبية البطل الرياضي ،وال تقدم أي جديد أو ما
ً
ً
يجعلنا نسميها أعماال سينمائية خالصة ،مشيرا إلى أن
األفالم الرياضية الموجودة ال عالقة لها بالصناعة ولم تكن
جذابة بشكل كبير للجمهور مثل «الزمهلوية» أو «العالمي»
ً
ورغم نجومية يوسف الشريف ،فإنه لم يلق نجاحا يليق
به ولم يحقق إيرادات في السينما.
يختم« :أما إذا اهتم المؤلفون بهذه النوعية من األعمال
ً
ً
وكتبوها بشكل جيد فإنها ستحقق نجاحا كبيرا وتحظى
بجماهيرية واس ـعــة مـثــل كثير مــن األفـ ــام فــي السينما
العالمية».

ماجدة واصف
يبدو أن تداعيات األزمات التي ّ
مر بها مهرجان القاهرة في دورته
األخيرة ستظل مستمرة .رغم أنه كان من المفترض أن تغادر رئيسته
ماجدة واصف موقعها نهاية الشهر الماضي فإن ذلك لم يحدث بسبب
عدم االنتهاء من تسوية ديون المهرجان من وزارة الثقافة وعدم اختيار
رئيس جديد له.
رئيسة المهرجان المستقيلة من منصبها طلبت من وزير الثقافة
صرف آخر مستحقات الدعم عن الدورة الماضية ،إذ لم تسدد الوزارة
بعد نحو ثالثة ماليين جنيه من الدعم المالي المخصص للمهرجان.

السبكي ِّ
يؤجل «حرب كرموز»

قرر المنتج محمد السبكي
تأجيل عــرض فيلمه الجديد
«حرب كرموز» إلى موسم عيد
ً
الفطر المقبل بدال من إجازة
نصف العام ،ذلك بسبب عدم
انـتـهــاء الـمـخــرج بيتر ميمي
من المونتاج والمكساج.
ال ـس ـب ـكــي ك ـ ــان أعـ ـل ــن قـبــل
الـ ـب ــدء ب ـت ـصــويــر ال ـف ـي ـلــم أنــه
سيطرحه خالل إجازة نصف
الـ ـع ــام ،ل ـك ــن ت ـن ـف ـيــذ مـشــاهــد
ً
ً
الحركة استغرق وقتا طويال
ما حال دون ذلك.

محمد السبكي

توابل ةديرجلا

•
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أمومة

طفلك يرفض تناول بعض األطعمة؟ إليك البدائل
كرنب بروكسيل ،وسبانخ ،وسمك القاروس ،والحليب ...كم هي طويلة الئحة األطعمة
التي ال ّ
يحبها طفلي! فأية أطعمة أستبدل بها كي يحصل جسمه على الفيتامينات
والمعادن التي يحتاج إليها؟

ّقدمي له
األطعمة التي
تتناولينها
ولكن
ّ
بكم ّي ٍة أصغر

ّ
أحب هذا» ،و{ال أريد من
«ال
ذاك» و{أكـ ـ ــره ه ــذا ال ـط ـع ــام»...
سمعت كـ ّـل ٍّ
أم في العالم هذه
ّ
الـعـبــارات وهــي تـقــدم لطفلها
طبق غراتان السلق أو السلطة
الـخـضـ ّـراء ،أو حـســاء الـعــدس،
ً
ً
علما بأنه ال يرفض أبدا تناول
الشوكوالتة!
بعد الوالدة ،يعتاد الرضيع
ً
ـدا وهو حليب ّ
األم،
غــذاء واحـ
أو حـلـيــب األط ـف ــال ،الـلــذيــن
يميزهما طعمهما الحلو
ً
ق ـل ـيــا ،فـيـبــدأ مـنــذ الصغر
ب ــاالس ـت ـ ّم ـت ــاع ب ـ ــه .ويـعـ ّتـبــر
الـ ـخـ ـب ــراء أنـ ـ ــه ك ـ ــان سـيـفــضــل
الطعم الـمــالــح لــو كــان حليب
ً
الرضاعة مالحا .في المقابل،
ي ـ ـ ــرف ـ ـ ــض الـ ـ ـ ّطـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر
والحامض ألنهما في الطبيعة
ً ّ
يدلن على أطعمة ّ
سامة.
عادة
ت ـش ـيــر دراسـ ـ ــة ف ــي جــامـعــة
ّ
األميركية إلى احتمال
«يايل»
أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون دم ـ ـ ـ ـ ـّـاغ األط ـ ـ ـفـ ـ ــال
ً
م ـبــرم ـجــا ل ـت ـجــنــب ال ـن ـبــاتــات
ّ
غير المعروفة والسامة ،والتي
ً
ت ـكــون غــال ـبــا خ ـض ــراء ال ـلــون،
ً
تماما كالخضراوات!

ً
كوني مثال يحتذي به

من الصعب أن تجبري طفلك
عـلــى ت ـنــاول ال ـخ ـض ــراوات ،أو
السمك ،أو شــرب الحليب ،إذا
لم يــرك تستهلكينها بنفسك.
ً ّ
ّ
تحبذين
إذا حــتــى لــو كنت ال
ً
ّ
هذه األطعمة ،تذوقيها تماما
كما سيفعل طفلك!
ابــدئــي بالتنويع الـغــذائــي
ّ
أشهر
بين عمر أربـعــة وســتــة
ٍ
بالخضراوات ،ال بل بالفاكهة
ّ
يحبه.
ذات الطعم الحلو الذي
واج ـل ـســي

إلــى مــائــدة الطعام وقـ ّـدمــي له
األطعمة التي تتناولينها ولكن
ّ
بكم ّيةٍ أصغر.

يكره الخضراوات الخضراء:
ّ
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازلء وس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــخ
وب ـ ـ ـ ـ ــروك ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ــي وكـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــب
ب ـ ــروكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــل وفـ ــاصـ ــول ـ ـيـ ــا
خ ـ ـضـ ــراء ...يـعـقــد حــاجـبـيــه
ّ
إزاء ه ــذه ال ـمــأكــوالت حتى
ّ
ل ــو قـلــت ل ــه إن الـفــاصــولـيــا
ّ
مقلية ولكن خضراء،
بطاطا
فمستحيل خداعه! تحتوي
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراوات ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء
الـ ـل ــون ع ـل ــى ال ـف ـي ـتــام ـيــن C
واألل ـ ـيـ ــاف وال ـك ــاروت ـي ـن ــات
ّ
وال ـ ـ ـفـ ـ ــافـ ـ ــونـ ـ ــويـ ـ ــد ...ك ــل ـه ــا
ّ
تسهل حركة األمعاء
مــواد
ّ
وتعزز النمو السليم .كذلك
ً
تـ ـ ّ
ـؤدي ه ــذه األط ـع ـمــة دورا
فــي غــايــة األه ـم ـيــة للجهاز
العصبي بفضل احتوائها
ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـفـ ـيـ ـت ــا مـ ـي ــن  B9أو
ح ـمــض ال ـفــول ـيــك ،ولـلـنـظــر
بفضل الفيتامين  .Aيقول
ّ
اخ ـت ـصــاصـ ّـيــو ال ـت ـغــذيــة إن
رفض هذه األطعمة يزيد من
احتمال اإلصابة باإلمساك.
ّ
مع هــذا ،ال داعــي للقلق ألن
طفلك ينال هذه المواد من
خضراوات وفاكهة أخرى.
ً
• مـ ــاذا تـقـ ّـدمـيــن ل ــه ب ــدال

يرفض تناول السمك:
ّ
ي ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــك لـ ـطـ ـفـ ـل ــك
البروتين الــذي يسهم ّفي
نـمـ ّـو عـضــاتــه ،لكنك
ً
تجدينه أيضا في

م ـن ـهــا؟ ال ـ ــذرة أو ال ـج ــزر أو
ال ـق ـل ـق ــاس الـ ـمـ ـه ــروس ــة ،أو
كمبوت المانغا أو الكيوي
أو الخرما أو الموز.
• وص ـفــة ش ـهـ ّـيــة :ش ــراب
ّ
السموذي األخضر :قطعي
م ــوزة إل ــى شــرائــح وضعي
ال ـل ـح ــوم وال ـب ـي ــض ومـنـتـجــات
األل ـ ـبـ ــان .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ه ــذا،
تـبـقــى اح ـت ـيــاجــات طـفـلــك إلـيــه
ً
ضئيلة :مــن  10إلــى  15غــرامــا
ّ
مــن عمر ستة أشهر إلــى ثالث
ّ
سـ ـ ـن ـ ــوات ،ث ـ ــم مـ ــن  15إل ـ ــى 27
ً
غراما في اليوم إلى عمر العشر
سنوات.
ّ ً
مهما الحتوائه
ُيعتبر السمك
ً
خ ـصــوصــا عـلــى حـمــض DHA
الــدهـنــي ال ــذي ينتمي إلــى فئة
ّ
للتطور
األوميغا  3واألساسي
ال ـم ـعــرفــي الـسـلـيــم لـ ــدى طفلك
وص ـ ّـح ــة ن ـم ـ ّـو ق ـل ـبــه وشـبـكـتــي
ّ
عينيه .نــذكــر أن االحـتـيــاجــات
الـ ـي ــوم ـ ّـي ــة م ـن ــه ت ـص ــل إل ـ ــى 70
ً
مـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام ــا بـ ـي ــن عـ ـم ــر ال ـس ـنــة
والـ ـث ــاث سـ ـن ــوات ،وإل ـ ــى 125
ّ
ً
م ــل ـي ـغ ــرام ــا ب ـي ــن ث ـ ــاث وت ـســع
ً
سنوات .يحتوي السمك أيضا
عـلــى الـفـيـتــامـيــن  Dال ـضــروري
ّ
وتقدر
المتصاص الكالسيوم،
النسبة التي يحتاج إليها طفلك
منه بنحو عشرة ميكروغرامات
حتى عمر الـثــاث س ـنــواتّ ،
ثم
ً
خمسة ميكروغرامات يوميا.
ً
• ماذا ّ
تقدمين له بدال منها؟
يصعب تغطية حاجة طفلك إلى
الحمض الدهني والفيتامين D
من دون تناول األسماك .ولكن
يـ ـقـ ـت ــرح ع ـل ـي ــك اخ ـت ـص ــاص ـ ّـي ــو
التغذية أن ّ
تقد مي لــه البيض

ع ـل ـي ـهــا ع ـص ـي ــر ال ـل ـي ـم ــون.
ا غ ـ ـس ـ ـلـ ــي أوراق سـ ـب ــا ن ــخ
وبضعة أغصان بقدونس،
ثـ ـ ّـم أعـ ـص ــري ح ـ ّـب ــة بــرت ـقــال
ً
واحتفظي بالعصير .أخيرا،
ّ
ضعي الـمـكـ ّـونــات كلها في
ّ
ً
الخلط وامزجيها سويا.

ً
أو  500غراما من جبنة اإلمنتال
ً
أو  200غراما من رقائق الــذرة
ّ
ّ
الغنية بالفيتامينات
بالسكر
والمعادن ،ليحصل على خمسة
ً
م ـ ـي ـ ـكـ ــروغـ ــرامـ ــات يـ ــوم ـ ـيـ ــا مــن
الفيتامين .D
• نـصــائــح فــي الـمـطـبــخ :من
ال ـج ـ ّـي ــد أن ي ـس ـت ـمـ ّـر ط ـف ـلــك في
تناول حليب النمو حتى بعد
أن يتجاوز عمر الثالث سنوات.
ّ
وإل ،بالتناوب مع الزبدةّ ،
تبلي
أطباقه بخلطةٍ من أربعة زيوت
نباتية ّ
ّ
(دوار الشمس والسلجم
وزيــت بــذور العنب والزيتون)
ت ـح ـتــوي ع ـلــى الـفـيـتــامـيــن D3
أو بالزيت المناسب لألطفال
ً
مــن عمر أربـعــة إلــى  36أشـهــرا
أو ذلـ ــك ال ـم ـخـ ّـصــص لــأطـفــال
م ــن ثـ ــاث إلـ ــى ت ـســع س ـن ــوات.
ً
ح ــاول ــي أي ـض ــا إدخ ـ ــال السمك
ّ
في اليخنات أو قدميها ضمن
طبق الغراتان.

يرفض الخضراوات النيئة:
ّ
ال ـف ـج ــل ال ـم ـم ــل ــح وال ـط ـم ــاط ــم
ّ
والخيار ...مقطعة إلى أصابع أو
ّ
مكعبات أو دوائ ــر .مهما فعلت،
ً
يبعدها طفلك من صحنه ،رافضا
ت ـن ــاول ـه ــا .ت ـ ـ ـ ّ
ـؤدي الـ ـخـ ـض ــراوات
النيئة ،التي يمكنك استبدال بها
ًّ
ً
ّ
أساسيا
حصة من الفاكهة ،دورا
في تعزيز الجهاز المناعي لطفلك
بفضل احتوائها على الفيتامين
 Cوال ـ ـح ـ ـ ّـد م ـ ــن خـ ـط ــر اإلصـ ــابـ ــة
ً
ب ــالـ ـع ــدوى ،خ ـص ــوص ــا أم ـ ــراض
األنف والحنجرة واألذنين خالل
فصل الشتاءّ .أما حاجة طفلك إلى
هذا الفيتامين فتتراوح بين 60
ّ
ً
مليغراما بين عمر سنة و ثــاث
ّ
ً
سنوات ،و 90مليغراما بين سبع
وتسع سنوات.
ً
• مــاذا ّ
تقدمين له بــدال منها؟
تـكـفــي حـ ّـبــة ك ـيــوي ف ــي الـصـبــاح
ً
مثال ّ
لسد حاجته إلى الفيتامين
 ،Cأو كمبوت المانغا النيئ أو
الليتشي.
• نصائح في المطبخّ :
زيني
أطـ ـ ـب ـ ــاق ط ـف ـل ــك ب ــال ـب ـق ــدون ــس
الغني بالفيتامين  Cوأضيفي
ّ
الـ ـ ـت ـ ــوت ال ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـري الـ ـمـ ـج ــل ــد فــي
ال ـك ـم ـبــوت أو ال ــزب ــادي أو مع
ّ
الجبنة غير المملحة.

ال يشرب الحليب:
ّ
ال يعتبر طفلك وعاء الحليب في الصباح فطوره المفضل،
ّ
حتى بعد إضــافــة ب ــودرة الشوكوالتة إليه أو تقديمه لــه في
ّ
زجاجة الرضاعة .لكن الخبراء يـشـ ّـددون على ضــرورة شرب
الحليب وتـنــاول منتجات األلـبــان ألهمية نسبة الكالسيوم
ّ
العالية فيهاُ .ينصح بالحصول على  500مليغرام من هذا
ّ
المعدن من عمر سنة إلى ثالث سنوات ،و 700مليغرام من أربع
ّ
إلى ّ
ست سنوات ،و 900مليغرام من سبع إلى تسع سنوات.
ً
ماذا ّ
تقدمين له بدال منها؟ إذا كان يرفض الحليب فحسب،
ٌ
فاألمر سهل ويكمن في إعطائه األجبان القابلة للدهن أو نصف
ّ
ً
يغرام من
كوب من الزبادي الذي يحتوي عموما على  100مل
ٍ
ٍ
الكالسيوم .في المقابل ،إذا كان طفلك يرفض تناول منتجات
ّ
ً ّ
الحليب كلها ،فاألمر يــزداد تعقيدا ألن المأكوالت األخــرى ال
ّ
نسب ضئيلةٍ مــن الكالسيوم :بين  30و50
تحتوي إل على
ٍ
ّ
ً ّ
ّ
ـرام من لب البرتقال أو الجزر المطبوخ
مليغراما لكل  100غـ ٍ
ّ
ّ
أو الفاصوليا الخضراء أو البازلء .أما بالنسبة إلى عصير
ً
الخضراوات (كالصويا مثال) الغني بالكالسيوم ،فيمكن تقديمه
ّ
العمر ،وليس لألصغر
لألطفال الذين تخطوا الثالث سنوات من
ّ
ّ
ًّ ّ
ّ
ّ
سنا ألن أنــواع العصير كلها ال تقدم المغذيات الضرورية.
ً
ّ
واللوز على الكالسيوم
أخيرا ،تحتوي الثمار الزيتية كالبندق
ّ ً
ّ
ً
أيضا بشرط أل يكون الطفل يعاني حساسية تجاهها.
• نصائح فــي المطبخ :قـ ّـدمــي لــه غــراتــان الـخـضــراوات مع
ً
صلصة البيشاميل أو أضيفي قليال من الجبنة الذائبة إلى
البطاطا المهروسة أو الحساء مــن دون التأثير فــي الطعم.
ّ
وحضري له الفطائر والكعك.

طبيعي
الرهاب الغذائي :مربك ولكن
ّ

يرفض نحو  %70من األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين السنتين والعشر
سنوات في مرحلةٍ ما اكتشاف أطعمةٍ
جديدة بالنسبة إليهم.
ٍ
ً
تــرتـبــط ه ــذه ال ـحــالــة غــال ـبــا بمرحلة

عــار ضــة حينما تـكــون كلمة الطفل
ا لـمـ ّ
المفضلة «ال» ،وتدوم من بضعة أسابيع
إلى بضعة أشهر يرفض خاللها ّ
تذوق
ّ
ّ
أطعمةٍ جديد ٍة أو يتوقف عن التلذذ بتلك
ّ
ّ
تتصرفين؟
يحبها .كيف
التي كان

ا لـمـهـ ّـم ّأل تـ ّ
ـوبـخـيــه أو تجبريه على
ّ
ت ـنــاول ـهــا ،ب ــل أظ ـه ــريّ ل ــه ك ــم تحبينها
ّ
وذك ــري ــه بـكــم ك ــان يفضلها .وإذا أصـ ّـر
على موقفه ،دعيه ينتظر الطبق التالي.

لتكن ابنتك صديقتك العزيزة
من الجيد أن تجمعك بابنتك المراهقة عالقة مميزة .ولكن ال تتخطي الحدود وتبدئي بإطالعها على
مشاكلك الشخصية.
ت ـت ـم ـت ـع ـيــن ب ـع ــاق ــة ل ـص ـي ـقــة مــع
ابنتك .تقفين إلى جانبها في أحلك
ً
ال ـظ ــروف ،وتـكــونـيــن دوم ــا متأهبة

ل ـم ـس ــاع ــدت ـه ــا ف ـ ــي ح ـ ــل م ـشــاك ـل ـهــا
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـك ـب ـي ــرة .وال تنفكين
تسدين إليها النصائح واالقتراحات

الـمـفـيــدة .كــذلــك تسعين باستمرار
إ لــى حماية مصالحها .لكن ابنتك
ليست حافظة أسرارك .لذلك تعلمي

أن تــرسـمــي ال ـحــدود فــي عالقتكما
باالمتناع عن إطالعها على مشاكلك،
كـ ـخ ــاف ــات ــك فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل وع ــاق ـت ــك
المضطربة مع حماتك .إليك الئحة
ب ـم ــا ي ـج ــب ع ـل ـيــك ف ـع ـلــه وم ـ ــا ي ـلــزم
االمتناع عنه:
• كـ ــونـ ــي م ـس ـت ـع ــدة ل ــإصـ ـغ ــاء:
احــرصــي عـلــى أن ت ــدرك ابـنـتــك أنــك
ً
تمنحينها دوما انتباهك حتى في
المسائل التافهة .فهذا يعزز ثقتها
ّ
ويقوي عالقتكما.
بك
• أسـ ـ ــدي إل ـي ـه ــا ال ـن ـص ــائ ــح :مــن
مسؤوليتك أن تنصحيها بشأن ما
عليها فعله ،حتى في المرات التي
تفضل فيها ا ت ـبــاع مـســار مختلف
ً
تـمــامــا .ويسهلك عليك ذلــك عندما
تكون الحدود في عالقتكما واضحة.

• تعاطفي معها عندما تطلعك
ع ـل ــى م ـشــاك ـل ـهــا :ي ـش ـمــل اإلصـ ـغ ــاء
الفاعل التعاطف .تخففين عن فتاتك
ال ـم ــراه ـق ــة ه ـمــوم ـهــا ع ـنــدمــا ت ــدرك
أ نــك تفهمينها وتتعاطفين معها.
لــذلــك أخـبــريـهــا بــأنــك تشاطرينها
مشاعرها.
ً
ّ
• أكدي لها أنك تقفين دوما إلى
جــانـبـهــا :مــن الـمـهــم أن تـعــي ابنتك
أ نـهــا تستطيع االعـتـمــاد عليك في
شتى الظروف ،وأنك ستخصصين
ً
دوم ــا الــوقــت لمساعدتها
وتوجيهها نحو المسار
الصحيح.

فحسب .تحتاج ابنتك إليك لتساعديها
عـلــى االل ـت ــزام بـبــرنــامــج دراس ــي مـحــدد،
والخلود إلى النوم في الوقت المناسب،
والعمل على تنظيف غرفتها وترتيبها.
ومـ ــن غ ـي ــر ال ـم ــرج ــح أن
ت ــرس ــم هـ ــذه ال ـح ــدود
هي بنفسها
وتتبعها.

• ارس ـمــي ال ـح ــدود :مهما
كـنــت قــريـبــة مــن ابـنـتــك ،فأنت
لـ ـس ــت ك ــاتـ ـم ــة أسـ ــرارهـ ــا

أمور عليك االمتناع عنها
• ال تثقليها بأعبائك :ال ضرر
ف ـ ــي إخ ـ ـبـ ــارهـ ــا بـ ــأنـ ــك ت ـش ـعــريــن
باإلجهاد والتوتر .ولكن قاومي
رغ ـب ـت ــك ف ــي إط ــاع ـه ــا ع ـل ــى أدق
تفاصيل مشاكلك .تواجه ابنتك ما
يكفي من المشاكل .لذلك ال داعي
ً
ألن تقلق أيضا حيال مشاكلك.
• ال تنسي أنك األم وأنها االبنة:

تـقــع مـســؤولـيــة ات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
بشأن طريقة تربيتك ابنتك على
عاتقك ًأنت ال هي .قد تكون ابنتك
م ـق ـن ـعــة ،وربـ ـم ــا ت ـصـغـيــن إلـيـهــا
ً
ج ـي ــدا .إال أن ــك أن ــت َم ــن ي ـقــرر ما
األفضل لها.
• ال تفترضي أن من الضروري
أن تعلم ابنتك أنك خضت تجربة

مماثلة :قد تبدأ باعتبارك نظيرة
لها .لذلك ،مهما كان الحدث الذي
ً
تطلعك عليه ،سواء كان مفرحا أو
ً
محزنا ،ال تنسي أنه ينتمي إلى
عالم الطفولة.
• ال تخلطي بين ابنتك وكاتمة
أس ــرارك :يجب أن يكون هــذا دور
ً
زوجك ال ابنتك .حتى لو كنت أما

مطلقة أو أرمـلــة ،لتكن صديقتك
المقربة كاتمة أسرارك ال ابنتك.
• ال تمنحيها السلطة :بإمكانك
أن تكوني صديقة ابنتك من دون
أن تتخلي عــن سلطتك .وال شك
في أن الحفاظ على هذه السلطة
يصبح أكثر صعوبة عندما تغدو
ابنتك كاتمة أسرارك.
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ً
ً
مشروعا أو ّ
ربما توظف طاقاتك في
مهنيا :تطلق
مجال واعد.
ٍ ً
عاطفيا :قد يعترض طريقك من اعتقدت أنك سحرته
أو أثرت به.
ً
اجتماعيا :تشارك في احتفال أو مناسبة خاصة
ً
تكون مشرفا فيها.
رقم الحظ.1 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :تتلقى هــديــة مــن الـمـســؤولـيــن أو التفاتة
ّ
مميزة على الصعيد المهني.
ً
ّ
عاطفيا :تعبر عن عواطفك بطريقة مثلى فيفرح
حياتك.
بك
شريك ّ
ً
اجتماعيا :خفف من المبالغات والتفاؤل الساذج
ّ
بواقعية.
وانظر إلى األمور
رقم الحظ.12 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
تتحمس لمشروع لكنك تخشى عرضه
مهنيا:
والبحث في مضمونه.
ً
ّ
ّ
مستجد بينك
تضطر إلى معالجة وضع
عاطفيا:
وبين شريك عمرك.
ً
اجتماعيا :يدور الحديث عنك خلف الستار لكنك
ال تعطيه أهمية.
رقم الحظ.17 :
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -7عــا صـمــة فنلندا – و ضــع
«المقاس» على الثوب.
 -8جادلته – نغمة موسيقية.
 -9يزيد (م) – لغي (م).

 -10م ـل ــو ل ــة (م) – و ح ـ ــدات
مسافات (م).

فرانك زابا

10
 -4ناعمة – بناء عالي.
 -5ظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ( م ) – حـ ـ ـ ــر و ف
متشابهة.
 -6الجب (مبعثرة) – سأمنا.
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4
3
5

3

7
3
8
4
9
5
6
2
1

2

4
2
5
6
1
3
9
7
8

1

1
6
7
8
5
4
2
9
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8
9
4
2
3
1
5
6
7

 -1سـلـسـلــة ج ـبــال ب ــأوروب ــا
– تندم.
 -2الـ ـجـ ـم ــع مـ ــن «ب ـ ـ ـ ـ ــادرة» –
تجدها في (الفرو).
 -3عـ ـمـ ـل ــة ا لـ ـ ـي ـ ــا ب ـ ــان (م) –
فكاهات (مبعثرة).

الحلول
3
5
2
9
6
7
1
8
4

ً
عموديا:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

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

6
7
3
1
4
9
8
5
2

 -1م ــاح عــربــي أط ـلــق عليه
«أسد البحر – ثلثا (وهن).
 -2لولي (مبعثرة) – من أبراج
الحظ.
 -3متشابهان – مالئم (م).
 -4شــدد الـعــداوة – المليون
(مبعثرة).
 -5إفـ ـ ـ ــراج ب ـع ــد ع ـ ــدم ث ـبــات
االتهام – هجم.
 -6فـيـلــم لـشــريـهــان وهـشــام
سليم.
 -7تمنح – اسم إشارة.
 -8قصر شهير في موسكو
– خالف «ميت».
 -9ممثل مصري راحل.
 -10حـ ـ ـ ــروف م ـت ـش ــا ب ـه ــة –
مصيف في الساحل الشمالي
لمصر.

ً
مهنياّ :
تكيف مع األجواء وتعامل مع الزمالء بروح
التعاون والمحبة.
ً
عاطفيا :شريك عمرك بحاجة إلــى دعــم معنوي
فال تهمله.
ّ
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتخذ قــرارا صائبا وحكيما يتعلق
بوضعك المنزلي.
رقم الحظ.2 :

1

7

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

2
4
9
5
7
8
3
1
6

موقع
تواصل
رصيد
فصل

عبقري
قيثارة
نور
تحرير

جاز
خطب
مجلد
فكر

معارض
تشكيل
مسعى
رغم

فلك

sudoku

م ــن  9أحـ ــرف وه ــي اسـ ــم مــوس ـي ـقــار بـ ــارز ومـلـحــن
أميركي معاصر راحل .
ع
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كلمة السر:
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
مهنية تــر يــد أن تحتفظ
مهنيا  :لــد يــك معلومات
بها لنفسك.
ً
ّ
ويعبر فيها
عاطفيا  :ال يترك الشريك فرصة إال
عن ّ
حبه لك.
ً
اجتماعيا :تشعر باالرتياح واالنفراج بعد مرورك
بأزمة عائلية صحية.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :تـكـبــر ط ـمــوحــاتــك فـتـلـتـهــي ب ـهــا عن
مسؤولياتك األخرى.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـط ـلــب األف ـ ـ ــاك م ـن ــك ال ـ ـتـ ـ ّـروي فــي
معاملتك اليومية لشريك عمرك.
ُ
ً ّ
ماض تفاجأ
أمر عائلي
ٍ
اجتماعيا :تطلع على ٍ
بأحداثه.
رقم الحظ.5 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
م ـ ّه ـن ـيــا :ت ـب ــدو س ـع ـيــدا بـبـعــض اإلن ـ ـجـ ــازات الـتــي
حققتها وأثمرت نتائجها.
ً
عاطفيا :يقوم نقاش قــوي بينكما قــد يــؤدي إلى
سوء تفاهم كبير.
ً
ّ
المقربين بعدما أصيب
اجتماعيا :تــواســي أحــد
ً
ً
بحادثة أو فقد شخصا عزيزا.
رقم الحظ.7 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تحالفك الكواكب إلنجاز عمل أو مشروع
ً
وتبدو منهمكا في تحضيره.
ً
عــا طـفـيــا  :عالقتك المميزة مــع الحبيب تتراجع
بسبب انغماسك في عملك.
ً
اجتماعيا :تواجه مشاكل مع أحد األقرباء أو مع
بعض األصدقاء.
رقم الحظ.11 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مهنيا :يـحــذرك الفلك ويطلب إليك التحفظ في
كشف أسرار عملك.
ً
عاطفياّ :
تعوض عن انشغالك في العمل وتذهب
في رحلة مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تهمل أصــدقــاء ك الـقــدامــى بعدما
ّ
تعرفت إلى أصدقاء جدد.
رقم الحظ.4 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
مهنيا :أمور ّ
البت فيها قبل
ملحة كثيرة عليك
البدء بمشروع جديد.
ً
ّ
المقربين لتقريب وجهات
عاطفيا :تلجأ إلى أحد
النظر مع الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :تقوم بأعمال ديكور أو تشتري أثاثا
ً
جديدا لمنزلك.
رقم الحظ.10:

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :تلتقي من يطرح عليك مشروعا أو يريد
أن تشاركه في عملك.
ً
عاطفيا :تبدو حماستك العاطفية ّ
قوية لدرجة
أنك ال ترى سوى الحبيب.
ً
اجتماعيا :تحلم بوضع اجتماعي أفضل وتحاول
تحقيقه بما لديك من إرادة.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـح ــرك فـ ــي االت ـ ـجـ ــاهـ ــات كــافــة
لتتخطى ظروفك المالية الصعبة.
ّ
ًّ
ً
جوا من
عاطفيا :التوتر والغضب يولدان
النفور بينكما فحذار األمر.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـجــب أن ت ـجــد تـ ــوازنـ ــا بين
أعمالك وواجباتك العائلية.
رقم الحظ.6 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

حفل تكريم ياسين الحساوي يفتتح «القرين الثقافي» الـ 24
الجميري والمسعود وسماح وبن حسين أحيوا األمسية الغنائية

ً
مكرما ياسين الحساوي
وزير اإلعالم

فادي عبدالله

احتفل المطربون أحمد
الجميري وخالد بن حسين
وخالد المسعود وسماح صديق
بتكريم الشاعر ياسين الحساوي
بغناء  8أغنيات من أعماله.

برعاية رئيس مجلس الوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك،
وح ـضــور ممثله وزي ــر اإلع ــام
محمد الجبري ،افتتح مهرجان
ال ـق ــري ــن ال ـث ـقــافــي الـ ـ ـ  ،24أمــس
األول ،على مسرح عبدالحسين
عـبــدالــرضــا بــالـســالـمـيــة ،بحفل
تـ ـك ــريـ ـم ــي لـ ـلـ ـش ــاع ــر ال ـغ ـن ــائ ــي
ياسين الحساوي ،وقدم الفقرات
المذيع محمد الوسمي .وشهد
الـ ـحـ ـف ــل وج ـ ـ ــود م ـج ـم ــوع ــة مــن
رفــاق دربــه ،من بينهم المطرب
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز الـ ـمـ ـف ــرج (شـ ـ ــادي
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج) ،والـ ـمـ ـلـ ـح ــن يــوســف
ال ـم ـه ـن ــا ،والـ ـك ــات ــب ال ـم ـســرحــي
عـبــدالـعــزيــز الـســريــع ،ود .بندر
عبيد ،وغيرهم.
وألـقــى الــوزيــر الجبري كلمة
اف ـت ـت ــاح ال ـم ـه ــرج ــان ،ال ـت ــي أكــد
من خاللها أن الكويت أضحت
منارة لإلشعاع الفكري ،بحملها
مشعل الثقافة العربية منذ أمد
بعيد ،وتسخيرها كل اإلمكانات
ً
لتعزيز دورها ،واصفا مهرجان
الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــرس الـ ـثـ ـق ــاف ــي
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـم ــع ب ـ ـيـ ــن م ـخ ـت ـلــف
أطـيــاف اإلب ــداع والـفـكــر واألدب
والفنون ،حيث يلتقي المفكرون
والفنانون واإلعالميون والنقاد
واألدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ل ـص ـي ــاغ ــة
إضافات جديدة لسجل الثقافة
العربية.

تظاهرة ثقافية

الحساوي
ً
ترك لنا إرثا
ً
جميال بكلمات
كويتية أصيلة

بندر عبيد

ولفت إلى أن مهرجان القرين،
الذي انطلق في نوفمبر ،1994
َّ
تحولت دورا ت ــه المتتالية إلى
تـ ـظ ــاه ــرة ث ـق ــاف ـي ــة كـ ـب ــرى عـلــى
خريطة المهرجانات الثقافية
واإلقليمية والدولية ،وأضحى
موسما للتالقي الفكري واألدبي
والفني ،ورم ــزا لتالقي الثقافة
العربية والعالمية.
و ب ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ــن ا لـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري أن ه ـ ــذه
التظاهرة الثقافية تحرص في
كل عام على تكريم أحد أقطاب
الثقافة والفنون واآلداب ،اعترافا
ب ـم ــا ق ــدم ــه مـ ــن إبـ ـ ـ ــداع ث ـقــافــي،

خالد المسعود أثناء وصلته الغنائية مع الفرقة الموسيقية
ً
مشيرا إلى أن هذه الدورة ِّ
تكرم
ال ـش ــاع ــر والـ ـك ــات ــب ال ـص ـحــافــي
الكويتي ياسين الحساوي ،الذي
أث ـ ــرى مـكـتـبــة ال ـش ـعــر الـغـنــائــي
بـ ــإبـ ــداعـ ــات مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ،وت ـغ ـنــى
بكلماته ا لـعــد يــد مــن الفنانين
داخل الكويت وخارجها.
بـ ـ ـع ـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــكُ ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ف ـي ـل ــم
ت ـل ـفــزيــونــي ع ـب ــارة ع ــن مـقــابـلــة
ش ـخ ـص ـيــة مـ ــع ال ـ ـم ـ ـكـ ـ َّـرم ،أشـ ــار
ف ـي ـه ــا إل ـ ــى ت ـع ـل ـمــه ال ـش ـع ــر مــن
والـ ــده الـشــاعــر ال ــراح ــل شمالن
الحساوي ،وهو من جيل الشاعر
الراحل فهد بورسلي ،وتربطه
بــه عــاقــة صــداقــة ،وت ـطـ َّـرق إلى
بداية كتابته للخواطر والشعر
ف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة،

أحمد الجميري

وتطورت موهبته في الثانوية،
حيث ف ــازت قصيدته بالمركز
األول ف ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــا ب ـ ـقـ ــة ذ ك ـ ـ ــرى
اغـتـصــاب فـلـسـطـيــن ،وذك ــر أنــه
قرأ لشعراء كبار ،وتأثر بالشاعر
المتنبي.

أول أغنية
وحــول تعاونه مع الفنانين،
أكد الحساوي أنه كتب أشعاره
م ــن واقـ ـ ــع أح ــاس ـي ـس ــه لـنـفـســه،
وب ـق ـي ــت م ـع ــه ألعـ ـ ـ ــوام طــوي ـلــة،
وكـ َّـون عالقة صداقة مع بعض
الفنانين والملحنين والشعراء،
فعندما يسمع المطرب قصيدة
ت ـع ـج ـبــه ي ـع ـط ـي ـهــا لـ ـ ــه ،ف ـه ــو ال

خالد بن حسين

شمس تحيي حفلها األول
في بغداد فبراير المقبل
•

ي ـس ـعــى وراء ال ـف ـنــان ـيــن لـغـنــاء
قصائده ،فمن يطلب منه يلبيه.
وعــن أول أغنية لــه قــال إنها
كانت عبارة عن قصيدة باللغة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـف ـص ـح ــى لـلـمـطــرب
والملحن المغربي عبدالهادي
ال ـخ ـي ــاط عـ ــام  ،1968وع ـنــدمــا
تـ ـخ ــرج ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي فـ ــي مـصــر
ع ـ ـ ــام  ،1970ا لـ ـتـ ـق ــى ا لـ ـش ــا ع ــر
عبداللطيف البناي ،الذي تربطه
به عالقة قرابة ،وبدر بورسلي
ويوسف ناصر ،قالوا له لماذا
ال ت ـ ـقـ ــدم ق ـ ـصـ ــائـ ــدك ل ـ ــإذاع ـ ــة؟
ف ـقــام ال ـب ـنــاي بــأخــذ  5قـصــائــد
إل ـ ــى ل ـج ـنــة إج ـ ـ ــازة ال ـن ـصــوص
الغنائيةَّ ،
وتمت إجازتها كلها.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،قـ ــال
الـ ـمـ ـلـ ـح ــن والـ ـعـ ـمـ ـي ــد الـ ـس ــاب ــق
لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــون
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة د .بـ ـن ــدر ع ـب ـيــد،
إن الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاوي ع ـ ــاص ـ ــر ج ـيــل
س ـب ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي،
و كـتــب كلمات كويتية أصيلة،
ً
ً
ً
تــاركــا تــراثــا جـمـيــا مــن بعض
أغنياته ،كما تعامل مع الفنان
ال ــراح ــل م ـح ـمــود ال ـكــوي ـتــي في
أغنية "يا طير الورد".
ومـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـم ـت ـم ـي ــزة
والناجحة التي رددها الجمهور
أغ ـن ـي ــة "مـ ـ ــر ع ـل ـي ـن ــا" ل ـل ـم ـطــرب
مصطفى أحمد ،وألحان الراحل
راشــد الخضر ،وتعامل

ً
أيضا مع ملحنين آخرين ،أمثال:
يوسف المهنا وأحمد الجميري،
ومع الفنانين عبدالله الرويشد
ون ـب ـي ــل ش ـع ـيــل وع ـبــدال ـم ـج ـيــد
عبدالله ،وغنت نــوال الكويتية
بــإح ـســاس جـمـيــل م ــن أش ـعــاره
"تـحـبـيـنــه" ،مــن أل ـحــان د .بندر
عبيد.
وب ـعــد الـفـيـلــم ،كـ ـ َّـرم الـجـبــري
واألمين العام للمجلس الوطني
ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب م.
ع ـلــي ال ـيــوحــة ال ـشــاعــر يــاسـيــن
الحساوي بالدرع التكريمية.

الحفل الغنائي
ع ـ ـقـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ـ ـ ــدأت ف ـ ـقـ ــرات
برنامج الحفل الغنائي بأعمال
كـتـبـهــا الـ ـحـ ـس ــاوي ،بـمـقـطــوعــة
م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة لـ ـلـ ـف ــرق ــة بـ ـقـ ـي ــادة
الـ ـم ــايـ ـسـ ـت ــرو ج ـ ـمـ ــال الـ ـخـ ـل ــب،
ليستهل الفنان خالد المسعود
غ ـ ـنـ ــاءه بـ ــ"تـ ـغ ــربـ ـن ــا ت ـب ــاع ــدن ــا"
لـلـفـنــان عـبــدالـمـجـيــد عـبــدالـلــه،
وألـحــان صــالــح الـشـهــري ،و"مــر
عيلنا" لمصطفى أحمد ،وألحان
راشــد الخضر .وأكملت الفنانة
سماح صديق الحفل بأغنيتي
"مستحية" ،ألحان راشد الخضر،
و"ت ـح ـب ـي ـنــه" لـ ـن ــوال الـكــويـتـيــة،
وألحان د .بندر عبيد.
بعدها ،صعد الخشبة الفنان

خالد بن حسين ،الذي لفت إلى
أن ال ـشــاعــر يــاسـيــن الـحـســاوي
هو من تبناه في بداية مشواره
الفني ،وأعطاه كل ما يحتاجه
م ــن ق ـص ــائ ــد ،وك ــذل ــك الـمـلـحــن
يوسف المهنا ،ثم غنى "وعدني
حبيبي" ألحان صالح الشهري،
و"اط ـلــب تـجــد يــا ع ــم" أل ـحــان د.
عبدالرب إدريس.
وق ـ ـ ــام ب ـت ـق ــدي ــم ن ـج ــم ال ـل ـي ـلــة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي أحـ ـم ــد
الجميري ،الذي غنى من أعماله
السابقة "تــو الـنـهــار" ،برخصة
ً
مـ ـن ــه ،وفـ ـ ــرح لـ ــه كـ ـثـ ـي ــرا ،فـضــج
المسرح بالتصفيق عند ظهوره،
واستغل بن حسين وجوده أمام
الجمهور ،ليطلب منه أن يسمح
له بإعادة غناء عمله الرائع "يا
ً
الزينة ذكريني" بصوته قريبا.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـج ـم ـي ــري إن ــه
جــاء مــن البحرين إلــى الكويت
الـحـبـيـبــة ،ك ــي يـهـنــئ الـصــديــق
ياسين الحساوي على تكريمه،
بعدها أدى "يا زين ارفق فني"،
ألحان د .عبدالله الرميثان ،و"يا
كويت يا دانة" ألحان الجميري
نفسه.

أروى تطلق «وقول أنساك»
وتفاجئ جمهورها
أطلقت المطربة أروى أغنيتها الجديدة «وقول أنساك» على منصة تطبيق "أنغامي"،
األشهر في العالم العربي ،كما بدأت اإلذاعات المختلفة في مصر والعالم العربي بثها.
األغنية باللهجة المصرية ،وهي من كلمات عمر المصري ،وألحان سامر أبوطالب،
وتوزيع عمر إسماعيل.
و فــي تـعــاون هــو ا لــرا بــع بينهما ،صـ ّـو رت النجمة أروى األغنية فــي لبنان مع
المخرج المبدع فادي حداد.
ونشرت المطربة مقتطفات من التصوير عبر حسابها بـ"إنستغرام" ،حيث
أبدى جمهورها إعجابه بإطالالتها وظهورها بأسلوب جديد ومختلف ،إذ
حــر صــت على متابعة أدق التفاصيل ،مــن خــال جلسات عمل مـتـعــددة مع
حداد ،والذي كان له الدور الكبير في إبراز أروى بأبهى حلة.
ومن المتوقع أن يصدر الفيديو كليب في  15يناير أوال عبر قناة أروى
على "يوتيوب" ،ومن ثم يبث عبر القنوات الموسيقية.

محمد جمعة

ال تعمل الفنانة شمس بمعزل عن جمهورها ،وكعادتها تحرص على
استفتاء متابعيها ،السيما عبر موقع تويتر ،قبل كل خطوة ،حيث تطرح
أفكارها ،وتشاور كل من يتهم ألمرها ،بل تنزل عند رغبتهم أيضا.
ولعل هذا األسلوب الذي تتبعه شمس كسر جميع الحواجز بينها
وبين الجمهور ،وكــان آخــر ما أقدمت عليه ،هو طــرح استفتاء بين
جمهورها في العراق ،الختيار موقع وتاريخ حفلها األول هناك.
وبالفعل ،عقب التصويت وحصر النتائج انتهت شمس إلى إقامة
الحفل مطلع فبراير المقبل في العاصمة بغداد ،وتفاعل الجمهور مع
ما خلصت إليه النتائج ،وحظيت شمس بدعم كبير من جمهورها
في العراق على هذه الخطوة.

شمس

أروى

«آخر شتا» دراما شبابية بتوقيع العميري في تجربته اإلخراجية األولى
يطرح العمل مجموعة من القضايا المهمة والمؤثرة
•

محمد جمعة

دارت عـجـلــة اإلن ـت ــاج ال ــدرام ــي مــع ب ــدء الـعــد
التنازلي لموسم رمضان ،حيث يحشد نجوم
الساحة الفنية أسلحتهم في العديد من األعمال
ال ـم ـم ـيــزة ال ـت ــي س ـت ـكــون ح ــاض ــرة ع ـلــى طــاولــة
المشاهد الخليجي والعربي هذا العام.
ولـ ـع ــل الـ ــافـ ــت اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـ ـحـ ــراك الـ ــدرامـ ــي
ال ـش ـب ــاب ــي ،وم ـ ــن أبـ ـ ــرز ت ـل ــك األع ـ ـمـ ــال مـسـلـســل
"آ خــر شـتــا" ،ا لــذي ُيعد التجربة األو لــى للفنان
فيصل العميري كمخرج يـقــود د فــة عمل كتب
أحداثه فيصل البلوشي ،ويشارك في بطولته:
حسين المهدي ،محمد المسلم ،حمد أشكناني،
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـطـ ـلـ ـيـ ـح ــي ،م ـح ـم ــد ص ـ ـفـ ــر ،ي ــوس ــف
الـبـلــوشــي ،عـبــدالـلــه الـبـلــوشــي ،روان الـمـهــدي،

غادة الزدجالي ،إيمان الحسيني وفهد الصالح.
ويطرح العمل مجموعة من القضايا المهمة
وال ـم ــؤث ــرة ال ـتــي ي ـكــابــدهــا الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،
ويتمتع بالجرأة في الطرح.
وتدور أحداث المسلسل في ملجأ لأليتام أنشأه
أحد اآلباء ،لتربية  5أبناء ،تحدث بينهم مواقف
َّ
وتتغير
ومشاكل وأم ــور كثيرة ،قبل أن يكبروا
األحداث ،في إطار درامي مشوق.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ـ َّـب ــر الـ ـمـ ـخ ــرج فـيـصــل
العميري لـ"الجريدة" عن سعادته بتلك التجربة،
متوجها بالشكر إلى كل من دعمه وآمن به منذ
بداية عمله في الوسط الفني ،وتمنى أن يترك
بصمة من خالل "آخر شتا" كمخرج ،وأثنى على
ال ــروح الـطـيـبــة الـتــي تظلل نـجــوم الـعـمــل خــال
تصوير أحداثه.

فيصل العميري مع فريق اإلخراج

خبريات
درويش يتهم النقابة
بإطالق شائعة وفاته

اتهم الفنان إيمان البحر
درويش ،مجلس نقابة
املوسيقيني ،برئاسة الفنان
هاني شاكر ،بالترويج لشائعة
وفاته ،التي القت تداوال
واسعا ،أمس ،عبر صفحات
مواقع التواصل االجتماعي.
وقال درويش" :هذه املحاوالت
الدنيئة لنشر إشاعات
كاذبة من نقابة املوسيقيني،
تارة بتهديدي بالسجن في
حالة غنائي ،ثم إنكار ذلك،
رغم أنه مثبت بمستندات
ال تقبل الشك ،ثم يتم نشر
إشاعة وفاتي وأقاويل كثيرة
مغلوطة ،للضغط العصبي،
الذي تسبب من قبل في نزيف
باملخ ،ثم إجراء عمليتني
في منتهي الخطورة أنقذنا
الله منهما بدعاء الصالحني
واملحبني".
وأضاف" :ال أقول لهم إال
حسبي الله ونعم الوكيل،
وأطمئن الجميع ولله الحمد،
بأنني بخير ،وأخضع للعالج
الطبيعي ،وكل ما ُينشر عن
حالتي الصحية غير ذلك
ليس صحيحا ،وأحمد الله
حمدا كثيرا طيبا على ما أنا
فيه ،وأشكر جميع من دعا لي
بالخير والشفاء".

سر زيارة راغب عالمة
المفاجئة للقاهرة

غادر النجم اللبناني راغب
مصر ،حيث نشر
عالمة إلى ُ
صورة له من شرفة غرفته
املطلة على نيل القاهرة .ورغم
عدم إعالن راغب املسبق عن
هذه الزيارة ،فإن مصادر
أكدت أنه يتواجد في القاهرة
لتسجيل أغنيته الجديدة،
التي لحنها املوهوب محمود
خيامي ،ويوزعها مدحت
خميس ،على أن يطرحها
راغب فور االنتهاء من وضع
اللمسات النهائية عليها.
واستغل راغب فرصة وجوده
في القاهرة ،وقرر الظهور
بعدد من البرامج اإلذاعية
والتلفزيونية ،كما سينتهي
من عدد من ارتباطاته
الفنية ،وسيتفق على بعض
النشاطات الغنائية في
القاهرة.
من ناحية أخرى ،يواصل
عالمة اختيار وتسجيل
أغنيات ألبومه الجديد ،الذي
سيتنوع بني اللهجات املصرية
واللبنانية والخليجية أيضا.
وأحيا السوبر ستار اللبناني
واحدة من أقوى حفالته بليلة
رأس السنة في العاصمة
البريطانية لندن.

شريف رمزي :ال ميعاد
الستكمال «الطيارة»

ذكر الفنان شريف رمزي انه
ال يعلم مصير فيلم "الطيارة"
الذي من املفترض أن يشارك
في بطولته مع عدد من
النجوم ،خاصة أنه متوقف
منذ فترة كبيرة ،واعتذر عنه
عدد من الفنانني.
وتدور أحداث الفيلم بالكامل
داخل ديكور الطيارة ،بعد
حدوث مشكلة كبيرة أثناء
الرحلة ،ويشارك في بطولته
شريف رمزي ،ومحمد ثروت،
ومحمود الجندي ،وبيومي
فؤاد ،وإيهاب فهمي ،وسلوى
خطاب ،ومدحت صالح،
وإنتاج ماكس ميديا ،وإخراج
وليد الحلفاوي.
واضاف رمزي أن تقديم الجزء
الثاني من مسلسله الجديد
"سبع صنايع" مرهون بنجاح
الجزء األول ،وردود األفعال
حول العمل ،معربا عن أمله أن
يحظى العمل على استحسان
الجمهور ،وأن يتلقى صناع
العمل ردود أفعال مشجعة
لتقديم جزء جديد ،الفتا إلى
أن الجزء األول يتكون من 60
حلقة تم االنتهاء منها.

ةديرجلا
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ترامب يحسم مصير «نووي إيران» ...وأوروبا تناشده إبقاءه
• طهران لواشنطن :التزام كامل أو ال شيء • تحذير أوروبي «خجول» من «الباليستي اإليراني»
يترقب العالم اليوم ما سيقرره
الرئيس األميركي دونالد
ترامب بشأن االتفاق النووي
اإليراني ،الذي سبق أن لوح
بتمزيقه في وقت ناشد وزراء
أوروبيون واشنطن المحافظة
على المعاهدة المبرمة في
 2015وأعربوا عن القلق تجاه
أنشطة طهران المعقدة في
الشرق األوسط وتطوير برنامج
تسلحها الصاروخي.

دعوات إيرانية
جديدة لالحتجاج
والبيت األبيض
يطالب بإطالق
فوري للمعتقلين

عشية إصدار الرئيس األميركي
دونالد ترامب قــراره بشأن مصير
االتفاق النووي اإليراني ،الذي يمكن
أن «يمزقه كما وعد» في وقت سابق،
وجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا
مناشدة مشتركة للواليات المتحدة
لحماية االتفاق الموقع بين القوى
الكبرى وطهران في .2015
وجــاءت المناشدة التي أطلقها
وزراء خــارجـيــة ال ـقــوى األوروب ـي ــة
الـ ـ ـث ـ ــاث وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة فــي االت ـحــاد األوروب ــي
وف ـ ـي ـ ــدري ـ ـك ـ ــا مـ ــوغ ـ ـيـ ــري ـ ـنـ ــي ب ـع ــد
اجتماعهم في بروكسل عشية مهلة
نهائية للرئيس األميركي كي يبت
فــي مـســألــة إعـ ــادة ف ــرض عـقــوبــات
نفطية تم رفعها بموجب االتفاق.
وقال وزير خارجية فرنسا جان
إيــف لــو دري ــان« :االت ـفــاق ضــروري
ول ـي ــس ه ـن ــاك ب ــدي ــل .ال نـتـجــاهــل
وجود نقاط خالف أخرى مع إيران».
وأك ــدت موغيريني أن االتـحــاد
عـ ــازم ع ـلــى اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى االت ـف ــاق،
وطـ ــال ـ ـبـ ــت «الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ــاالل ـ ـتـ ــزام»
باالتفاق.
وأضــافــت عـقــب مباحثاتها مع
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي ج ــواد
ظريف ونظرائه من فرنسا وألمانيا
وبريطانيا «االتفاق ناجح ويحقق
ً
هدفه األســاســي» ،موجهة تحذيرا
ً
خجوال من برنامجها الصاروخي
الباليستي.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
البريطاني بوريس جونسون عن
اعتقاده
«ال أعتقد أنه تم التوصل لبديل
أف ـض ــل ح ـتــى اآلن كــوس ـي ـلــة لمنع
ً
اإليــران ـي ـيــن مــن الـمـضــي قــدمــا في
امتالك قدرات نووية».
واعترف غابرييل في بروكسل،
بجدية مــا تشعر بــه واشـنـطــن من
قلق بشأن استراتيجية إيــران في
منطقة الشرق األوســط ،لكنه شدد
عـلــى أن «االت ـح ــاد األوروب ـ ــي يريد
الحفاظ على الصفقة النووية».
فــي المقابل ،كتب ظريف على
ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر»
ل ـ ـل ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ب ـع ــد
الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات فـ ــي بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،أن
ألـ ـم ــانـ ـي ــا وف ــرنـ ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا

ً
جونسون متحدثا خالل مؤتمر عقد عقب اجتماع أوروبي مع ظريف في بروكسل أمس
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي «عـلــى دراي ــة
كاملة بــأن اسـتـمــرار الـتــزام إيــران
مشروط بااللتزام الكامل من جانب
أميركا».
وأضــاف أنــه كــان هناك «إجماع
ق ــوي» خ ــال الـلـقــاء عـلــى أن إي ــران
م ـل ـت ــزم ــة ب ــاالتـ ـف ــاق ،وأن ال ـش ـعــب
اإلي ــران ــي «ل ــه كــل الـحــق فــي جميع
ا سـ ـتـ ـحـ ـق ــا ق ــا ت ــه» ،وأن أي خ ـطــوة
تقوض االتفاق «غير مقبولة».
وف ــي وق ــت ســابــق ،تمسك وزيــر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
خــال اجتماع مع نظيره اإليراني
فــي مــوس ـكــو،أمــس األول ،بأهمية
االتفاق النووي.
ووصف تنفيذ بنود االتفاق بأنه
ً
يحظى بأهمية كبيرة ،الفتا إلى أن
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية أكد التزام إيران به.

رهانات وترقب
وي ـف ـت ــرض أن ي ـع ـلــن الــرئ ـيــس

الجمهوري اليوم أن اإلبقاء على
االت ـفــاق حــول الـبــرنــامــج الـنــووي
االيـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي م ـص ـل ـحــة
الواليات المتحدة.
وكـ ـ ـ ــان عـ ـب ــر ع ـ ــن نـ ـ ــوايـ ـ ــاه فــي
أكتوبر الـمــاضــي ،ويتحتم عليه
بموجب القانون األميركي حول
االتفاق اإليراني ،إبالغ الكونغرس
ً
بموقفه خالل تسعين يوما.
وب ـعــد أن يـتـخــذ ق ـ ــراره ،يمكن
ل ــ«ال ـك ــون ـغ ــرس» ،أن ي ـقــرر إع ــادة
فرض بعض العقوبات أو تعديل
القانون المرتبط باالتفاق إللغاء
ض ــرورة إب ــاغ «ال ـكــون ـغــرس» كل
ثالثة أشهر.
غـيــر أن إعـ ــادة ف ــرض سلسلة
جدية من العقوبات على طهران
ال تبدو أنها فرضية وشيكة في
الوقت الراهن.
فــال ـع ـقــوبــات ،ال ـتــي تستهدف
طهران بسبب برنامجها النووي
العسكري لم ترفع في الكونغرس
ً
إطالقا .ففي عهد الرئيس السابق

ب ــاراك أوبــامــا كما تــرامــب ،علقت
هـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــات ب ـمــوجــب بـنــود
محددة.
وه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـن ـ ــود ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ــأهـ ــم ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط فــي
الـعـقــوبــات مـثــل الـنـفــط ،يفترض
أن تـ ـم ــدد فـ ــي ن ـه ــاي ــة األسـ ـب ــوع
واالسبوع المقبل.
وإذا ل ـ ــم ي ـ ـمـ ــدد ت ـ ــرام ـ ــب ت ـلــك
ال ـب ـن ــود ،فـ ــإن ال ـع ـق ــوب ــات تـطـبــق
مـ ــن جـ ــديـ ــد .وي ـم ـك ــن أن ي ـفــرض
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي عـ ـق ــوب ــات
جديدة بسبب االنتهاكات ،التي
تتهم طهران بارتكابها في مجال
حقوق اإلنسان ودعم مجموعات
إرهابية.
لكن في حــال عــادت العقوبات
األميركية ،التي خنقت االقتصاد
اإلي ــران ــي ل ـس ـن ــوات ،ف ــإن ط ـهــران
ً
قــد تـشـكــل شــرخــا بـيــن واشـنـطــن
وحلفائها التقليديين في أوروبا
ال ــذي أك ــدوا أنـهــم سيبقون على
االتـفــاق طالما أن طهران تحترم

(رويترز)
الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا ب ـت ـط ــوي ــر الـ ـن ــووي
ً
المدني حصرا.
وسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة م ــن
العقوبات األميركية التي ستؤدي
إلــى إغــاق السوق األميركية في
وجهها في حال ارتبطت بعالقات
تجارية مع إيران.

ضغط واحتجاجات
وتزامن الترقب لموقف ترامب
من االتفاق النووي مع مواصلته
الضغط على طهران بملف حقوق
اإلنسان ،وطالب «البيت األبيض»،
السلطات اإليــرانـيــة ،أمــس األول،
باإلفراج عن المتظاهرين ،الذين
تم اعتقالهم خالل االحتجاجات
التي عمت المدن اإليرانية.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت سـ ـك ــرتـ ـي ــرة «الـ ـبـ ـي ــت
األبيض» ،سارة ساندرز ،في بيان
« ل ــن نـظــل صامتين بينما تقمع
الــدكـتــاتــوريــة اإليــران ـيــة الحقوق

األســاس ـيــة لـمــواطـنـيـهــا ،وســوف
ّ
نحمل زعـمــاء إي ــران المسؤولية
عن أي انتهاكات».
وقال «البيت األبيض»« :تشعر
إدارة ت ــر م ــب ب ـق ـلــق ع ـم ـيــق إزاء
الـتـقــاريــر الـتــي تفيد بــأن النظام
سجن اآلالف مــن اإليــرانـيـيــن في
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي الش ـتــراك ـهــم
في تظاهرات سلمية وتعرضهم
للتعذيب أو القتل».
وت ــاب ــع «الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
تدعو إلى اإلفراج الفوري عن كل
السجناء السياسيين في إيــران،
ب ـمــن ف ـي ـهــم ض ـحــايــا آخـ ــر حملة
قمع».
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا تـ ـعـ ـل ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
اإليــران ـيــة انـتـهــاء االحـتـجــاجــات،
خــرجــت دع ــوات لـتـظــاهــرة كبرى
ي ــوم غــد الـجـمـعــة ،كـمــا تواصلت
ال ـت ـج ـم ـعــات م ــن أجـ ــل الـمـطــالـبــة
ب ــإط ــاق س ـ ــراح الـمـعـتـقـلـيــن مــن
سجين إيفين.
(طهران  -وكاالت)

العراق :تحالفات انتخابية تشي بتغيرات سياسية تونس :الجيش يوسع انتشاره والمعتقلون
• فصائل «الحشد» تأتلف في «الفتح» ...والمالكي يرأس الئحة تضم «الدعوة»  ٦٠٠و«مسيرة وطنية» للمعارضة األحد

• عالوي يتحالف مع الجبوري • برهم صالح يجمع المعارضة الكردية

الشاهد يتهم «الجبهة الشعبية» بالتحريض على العنف

عنصران أمنيان يعتقالن أحد المتظاهرين في منطقة التضامن التونسية مساء أمس األول

نازح عراقي أمام حطام سيارات لدى عودته إلى الموصل قبل أيام
مــع إ ع ــان المفوضية العليا
ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
ال ـ ـعـ ــراق ،أمـ ـ ــس ،ان ـت ـه ــاء تـقــديــم
ط ـل ـبــات الـتـسـجـيــل لـلـتـحــالـفــات
االنتخابية ،وتسجيل نحو 30
ً
تحالفا ،بــدأت الصورة تتكشف
عن انتخابات تشريعية طاحنة
م ــن ال ـم ـقــرر إج ــراؤه ــا ف ــي مــايــو
المقبل.
وأع ـل ــن ال ـق ـيــادي ف ــي تحالف
«ال ـف ـت ــح» االن ـت ـخ ــاب ــي ،واألم ـي ــن
العام لتجمع العدالة والوحدة،
عامر الفايز ،تفاصيل التحالف
الجديد الــذي تضاربت األنباء
ع ــن تـشـكـيـلــه وأبـ ـ ــرز م ـكــونــاتــه،
مبينا أن ــه يـضــم أغ ـلــب فصائل
الحشد الشعبي ،باإلضافة إلى
ً
ً
 15حزبا سياسيا برئاسة األمين
العام لبدر ،هادي العامري.
وكشف الفايز عن أبرز األحزاب
المنضوية ضمن تحالف «الفتح»
االنتخابي بالقول :إن «التحالف

يضم كــا مــن كتلة بــدر برئاسة
هــادي الـعــامــري ،وعصائب أهل
الـحــق بــرئــاســة قـيــس الخزعلي،
والـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ،وت ـج ـم ــع
العدالة والــوحــدة برئاسة عامر
الفايز ،وتجمع عــراق المستقبل
بــرئــاســة إبــراه ـيــم بـحــر الـعـلــوم،
وحركة الوفاء والتغيير برئاسة
إسـكـنــدر وتـ ــوت ،بــاإلضــافــة إلــى
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن فـ ـص ــائ ــل ال ـح ـش ــد
الشعبي».
وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر م ــن داخ ــل
ال ـم ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا الـمـسـتـقـلــة
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ع ـ ــن ال ـت ـح ــال ــف
االن ـت ـخــابــي الـ ــذي ت ــرأس ــه نــائــب
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ورئ ـي ــس
مجلس ال ـ ــوزراء الـســابــق نــوري
الـ ـم ــالـ ـك ــي .وبـ ـيـ ـن ــت وثـ ـيـ ـق ــة أن
المالكي تــرأس تحالف «ائتالف
دولة القانون» ،الذي يضم حزب
الدعوة اإلسالمية ،وحزب دعاة
اإلسالم  -تنظيم العراق ،وحركة

(أ ف ب)

الـ ـن ــور -االن ـت ـف ــاض ــة والـتـغـيـيــر،
ب ــاإلض ــاف ــة ال ـ ــى تـ ـي ــار ال ــوس ــط،
والحزب المدني ،وحركة البشائر
ً
الشبابية ،وكتلة معا للقانون،
والتيار الثقافي المدني.
وكان النائب عن حزب الدعوة،
رس ـ ـ ـ ــول راض ـ ـ ـ ـ ــي ،ق ـ ـ ــال أم ـ ـ ــس إن
«الدعوة» سيشارك في االنتخابات
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ب ـقــائ ـمــة
انتخابية واحدة.
وأع ـل ــن ال ـنــائــب ف ــي الـبــرلـمــان
العراقي عن كتلة االستقامة ،أمير
الكناني ،عن تحالف جديد يضم
عــدة قــوة سياسية ويحمل اسم
«الثائرون».
وق ـ ـ ــال ال ـك ـن ــان ــي إن «ت ـح ــال ــف
(ال ـث ــائ ــرون) سـيـضــم ال ـعــديــد من
الـقــوى السياسية ،وتــم بمباركة
زع ـي ــم ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري مـقـتــدى
الصدر».
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن «ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف دول ـ ــة
القانون» ،الذي يتزعمه المالكي،

هو األبرز حتى اآلن ،لكنه خسر،
ك ـمــا تـشـيــر ال ـم ـع ـلــومــات ،نسبة
كبيرة مــن األح ــزاب التي ذهبت
إلى تحالف «الفتح».
وك ـ ـشـ ــف م ـ ـصـ ــدر ب ــرلـ ـم ــان ــي،
أمس ،عن تحالف رئيس ائتالف
الــوطـنـيــة اي ــاد ع ــاوي ،ورئـيــس
التجمع المدني لالصالح سليم
الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــوري ،ورئـ ـ ـي ـ ــس ائـ ـت ــاف
العربية صالح المطلك لخوض
االنتخابات المقبلة.
وأض ــاف المصدر الــذي طلب
عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـك ـ ـشـ ــف عـ ـ ــن اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ،أن
«التحالف ال ــذي لــم يتم الكشف
ً
عــن اسـمــه حتى اآلن ضــم أيضا
رئ ـيــس ائ ـتــاف الـعــربـيــة صالح
الـمـطـلــك ،وعـبــدالـلــه ال ـيــاور أحــد
شيوخ عشائر نينوى».
ً
كرديا ،أعلن المعارض برهم
صالح تشكيل تحالف مع حركة
ال ـت ـغ ـي ـيــر (كـ ـ ـ ـ ــوران) وال ـج ـم ــاع ــة
اإلسالمية الكردستانية.

مع تصاعد حدة االحتجاجات العنيفة التي اجتاحت
تونس لليوم الثالث على التواليّ ،
وسع الجيش انتشاره
في عدة مدن واعتقلت الشرطة المزيد من المحتجين.
وبعد انسحاب كلي لقوات األمن من مدينة تالة ليل
األربعاء -الخميس عقب حرق المتظاهرين منطقة األمن
الوطني ،دخلت وح ــدات الجيش المنطقة القريبة من
ً
الحدود الجزائرية ،ونشرت عناصرها أيضا في سوسة
وقبلي بعد سيدي بوزيد وطبربة والعديد من المناطق،
ً
بهدف حماية المباني الحكومية ،التي أصبحت هدفا
للمتظاهرين الرافضين إلجراءات التقشف ،في عدة مدن.
ووفـ ـ ــق ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة خليفة
ً
الشيباني ،فإن قــوات األمــن اعتقلت نحو  330متورطا
في أعمال تخريب وسلب مساء أمس األول ،ليرتفع عدد
المعتقلين منذ بدء االحتجاجات العنيفة يوم االثنين 8
يناير إلى  600شخص.
وقبل حلول الذكرى السابعة لسقوط نظام الرئيس
زين العابدين بن علي في  14يناير ،انتشرت االحتجاجات
العنيفة في أرجــاء تونس ضد قــرارات حكومية بفرض
ضــرائــب جــديــدة ورف ــع األس ـعــار ضـمــن مـيــزانـيــة 2018
لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين
ً
يضغطون لتدشين إصالحات اقتصادية تأخرت كثيرا.
ومع عدم تمكن تسع حكومات تولت زمام األمور منذ
إطاحة بن علي في عالج المشكالت االقتصادية المتزايدة،
ات ـهــم رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء يــوســف ال ـشــاهــد ،أم ــس ،الجبهة
الشعبية ،وهي ائتالف المعارضة الرئيسي ،بعدم التحلي
والتحريض على الفوضى واالحتجاجات
بالمسؤولية
ُ
ً
العنيفة ،قائال« :أنا أسمي األمــور بمسمياتها .الجبهة
الشعبية غير مسؤولة».
وف ــي خ ـطــوة تـصـعـيــديــة ت ـهــدف إل ــى تــوسـيــع دائ ــرة
االحتجاجات ،والضغط على الحكومة التونسية للتراجع
عــن قــانــون المالية ،قــرر عــدد مــن األح ــزاب والمنظمات

(أ ف ب)

والـجـمـعـيــات ،ال ـن ــزول إل ــى ال ـش ــارع األح ــد الـمـقـبــل ،في
مسيرة وطنية مشتركة تحت شعار «تونس تستعيد
ثورتها» ،بالتزامن مع الذكرى السابعة لسقوط نظام
زين العابدين بن علي.
ودعا ائتالف المعارضة الذي يقوده حزب «الجبهة
الشعبية» ،جميع مناضليه ومناضالته فــي مختلف
جهات البالد إلى تنظيم تحركات مشتركة رافضة لما
سماه مــوازنــة تفقير الشعب وتدمير قدرته الشرائية،
وطـ ـل ــب م ــن ال ـم ـح ـت ـج ـيــن االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـط ــاب ــع الـسـلـمــي
لنضاالتهم .وحذر مركز األزمات الدولية في تقرير نشر
أمــس مــن االن ـجــراف نحو التسلط وال ـعــودة إلــى نظام
االستبداد في تونس.
ويتهم المركز الرئيس الباجي قائد السبسي (91
ً
ً
عاما) بـ«جعل النظام رئاسيا» و«تشريع أصوات تدعو
إلــى تعديل دستور  2014بهدف توسيع صالحياته»،
قبل أن يترشح لوالية ثانية في االنتخابات الرئاسية
المرتقبة في .2019
ويعتبر المركز أن ضعف المؤسسات ال يعود إلى
الدستور بل إلى عدم تطبيقه.
أما ما يعرقل تطبيق الدستور فهو «انعدام الثقة» بين
الحزبين الرئيسيين في االئتالف الحكومي المكون من
القوميين المنتمين إلى حزب «نداء تونس» وإسالميي
حركة «النهضة» ،بحسب المركز.
ويــوضــح المركز أن الـخــافــات بين هــذيــن الحزبين
اللذين سيتنافسان في انتخابات  2018و« ،2019ساهمت
ف ــي عــرق ـلــة إن ـش ــاء الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،الـمــؤسـســة
الرئيسية» التي تحسم القضايا في حالة األزمة.
وت ــم تشكيل ث ــاث هـيـئــات مــن الـهـيـئــات المستقلة
الخمس التي ّ
ينص عليها الدستور ،لكن «مــع الوقت،
األكثريات النيابية ،قلصت استقاللية هــذه الهيئات»،
(عواصم  -وكاالت)
بحسب المركز.

سلة أخبار
طارق صالح يظهر
ألول مرة منذ مقتل عمه

وصل العميد طارق صالح،
نجل شقيق الرئيس اليمني
الراحل علي صالح ،أمس ،إلى
المناطق الخاضعة لسيطرة
الحكومة الشرعية في محافظة
شبوة جنوبي البالد.
ودعا طارق ،وهو قائد قوات
حزب «المؤتمر الشعبي»،
في أول ظهور له منذ مقتل
عمه على يد الحوثيين في
الرابع من ديسمبر الماضي،
إلى االستمرار في مواجهة
الميليشيات المدعومة من
إيران ،والحفاظ على عروبة
ً
اليمن ،تنفيذا لوصية عمه.
وذكرت تقارير عدة أن العميد
وصل إلى مدينة عتق مركز
المحافظة ،قبل أن يتوجه إلى
مديرية الصعيد ،لتقديم واجب
العزاء بالقيادي في «المؤتمر»
عازف الزوكا الذي اغتالته
الميليشيات مع الرئيس
صالح.

ً
«تحالف اليمن» يحبط هجوما
ً
حوثيا على ناقلة نفط

ذكر «تحالف دعم الشرعية
في اليمن» بقيادة السعودية
ً
أنه أحبط هجوما للحوثيين
على ناقلة نفط سعودية مطلع
األسبوع قرب ميناء ُ
الحديدة
ُ
المطل على البحر األحمر.
وقال المتحدث باسم التحالف
العقيد الركن تركي المالكي،
ً
إن التحالف ّ
دمر قاربا يحمل
متفجرات أثناء توجهه صوب
الناقلة السبت الماضي.
وأضاف« :تمت العملية قبالة
ميناء ُ
الحديدة .وليس هناك
ُ
شك أن ميناء الحديدة أصبح
اآلن كنقطة انطالق للعمليات
اإلرهابية وتهديد المالحة
البحرية في البحر األحمر
ومضيق باب المندب».

السودان :غضب بعد ضرب
رئيس جامعة طالبتين

عبر مستخدمو مواقع
التواصل االجتماعي عن
غضبهم أمس ،مع انتشار
شريط مصور يظهر رئيس
جامعة للبنات في الخرطوم
يضرب طالبتين بعد تظاهرة
ً
للطالبات احتجاجا على
ارتفاع أسعار الوجبات في
مقاهي الجامعة.
وظهر في الشريط ،الذي التقط
أمس األول ،قاسم بدري رئيس
«جامعة االحفاد للبنات» وهو
شخصية بارزة في السودان
ومعروف بدفاعه عن حقوق
المرأة ،وهو يصفع طالبة
ً
ويضرب أخرى تكرارا.
وقالت بلقيس بدري وهي من
العائلة وأستاذة في الجامعة،
ً
إن «الشريط يظهر جانبا
ً
واحدا من الحقيقة» ،مؤكدة أن
الواقعة حدثت عندما اعتدت
إحداهن على بدري ودعت
المتظاهرات إلى حرق مباني
الجامعة.

سلسلة هزات أرضية
تضرب إيران والعراق

وقعت سلسلة من  6زالزل
بلغت أقواها  5درجات على
طول الحدود اإليرانية العراقية،
وضربت حتى بغداد وأجزاء
من الريف العراقي ،أمس ،فيما
لم ترد تقارير فورية عن وقوع
إصابات أو أضرار.
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رئيسا األركان الروسي واألميركي يبحثان التطورات ...والكرملين يؤكد صالبة «محور أستانة»
وسط تحذيرات أطلقتها األمم
المتحدة من فوضى كبرى ،بلغت
معركة إدلب ذروتها من اجتياز
قوات الرئيس السوري بشار
األسد حرم مطار أبو الضهور
العسكري ودخولها بمواجهات
هي األعنف مع فصائل
المعارضة ،في تطور دفع رئيس
هيئة األركان الروسية لبحث
الوضع مع نظيره األميركي.

ش ـه ــدت م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب أم ــس،
عمليات كــر وف ــر بـعــد تمكن قــوات
الــرئـيــس ال ـســوري بـشــار األس ــد من
دخ ـ ــول ح ــرم ق ــاع ــدة أب ــو الـضـهــور
ال ـع ـس ـكــري م ــن ال ـج ـهــة الـجـنــوبـيــة،
وخـ ــوض ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـعـ ـ ــارك ع ـن ـي ـف ــة مــع
ال ـم ـع ــارض ــة وم ـقــات ـل ـيــن م ــن هيئة
تحرير الشام يتمركزون داخله ،وفق
المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ّ
وقـبــل أكـثــر مــن أسـبــوعـيــن ،شــن
ً
النظام بغطاء جوي روسي هجوما
ً
عـنـيـفــا هــدفــه الـسـيـطــرة عـلــى ريــف
إدلــب الجنوبي الشرقي واستعادة
مطار أبوالضهور العسكري لتأمين
طريق استراتيجي إلى الشرق منه
يربط مدينة حلب ،ثاني أكبر المدن
سورية ،بدمشق.
وخ ــال ال ـســاعــات الـمــاضـيــة ،لم
تتمكن قوات النظام من التقدم داخل
الـمـطــار ،ال ــذي سـيـكــون أول قــاعــدة
عسكرية تستعيدها فــي إدل ــب في
حــال نجاحها فــي السيطرة عليه،
نتيجة "المقاومة الشرسة" للفصائل
ال ـم ـتــواجــدة داخ ـل ــه ،وع ـلــى رأسـهــا
"تحرير الشام" و"الحزب اإلسالمي
التركستاني".
وبـحـســب مــديــر ال ـمــرصــد رام ــي
عـبــدالــرحـمــن "شـنــت تـحــريــر الـشــام
ً
ً
والحزب التركستاني هجوما مضادا
على قوات النظام المتواجدة جنوب
ً
المطار" أسفر عن "مقتل  35عنصرا
من قوات النظام" ،باإلضافة إلى 96
ً
ً
مدنيا بينهم  27طفال جراء الغارات
منذ بدء الهجوم في  25ديسمبر.

«رد الطغيان»

الغوطة في  10أيام
ساحة لمئات الغارات
الجوية والصواريخ
وآالف القذائف

وتحت اسم معركة "رد الطغيان"،
شنت هــذه الفصائل ومعها حركة
ً
"أحرار الشام" صباح أمس هجوما
آخ ـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ال ـخ ـل ـف ـي ــة
ل ـق ــوات ال ـن ـظــام ع ـلــى ب ـعــد ع ـشــرات
الـ ـكـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرات ج ـ ـنـ ــوب الـ ـمـ ـط ــار،
مستهدفة مناطق تقدمت فيها في
بداية هجومها عند الحدود اإلدارية
بين إدلب وحماة (وسط).
وأوض ــح عبدالرحمن أن الهدف
"هـ ــو تـخـفـيــف ال ـض ـغــط ع ــن جبهة
مـطــار أبــوالـضـهــور وقـطــع أوص ــال
قوات النظام وفصل القوات المتقدمة
ً
عــن الـخـطــوط الخلفية" ،مــؤكــدا أن

ضابطة روسية في صالة عرض الطائرات المستخدمة في الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس خالل مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع في موسكو أمس (أ ف ب)
ال ـف ـصــائــل تـمـكـنــت م ــن ال ـت ـقــدم في
الـمـنـطـقــة بــاسـتـعــادتـهــا الـسـيـطــرة
عـلــى ع ــدد مــن ال ـقــرى عـنــد الـحــدود
اإلداري ـ ــة بـيــن المحافظتين .وقتل
ً
في المعارك " 16عنصرا على األقل
بينهم قياديان" من عناصرها.
وأك ـ ــد ق ــائ ــد ع ـس ـكــري ف ــي غــرفــة
عـمـلـيــات "رد ال ـط ـغ ـيــان" الـسـيـطــرة
على  15قرية وبلدة في ريفي إدلب
الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي
ال ـش ــرق ــي وق ـت ــل وجـ ـ ــرح ال ـع ـش ــرات
ً
من قــوات النظام وأســر  17عنصرا
واغتنام دبابتين وثالث عربات BMP
و مــدفــع مــن عـيــار  23مـلــم وقــاعــدة
إطــاق صواريخ من نوعي فاغوت
كورنيت وكميات كبيرة من الذخيرة
واألسلحة الخفيفة".

فوضى شديدة
ومـنــذ ب ــدء هـجــومـهــا ،سيطرت
ق ــوات الـنـظــام على عـشــرات القرى
والبلدات في إدلب ،التي تؤوي وفق

األمــم المتحدة 2.5 ،مليون نسمة
بينهم  1.1مليون نازح.
ووثقت األمم المتحدة في تقرير
صــادر عن مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،أمس األول ،نزوح نحو
مئة ألف شخص في الفترة الممتدة
بين األول من ديسمبر حتى التاسع
من الشهر الحالي.
ووصفت األمم المتحدة الوضع
فــي إدل ــب بــأنــه "شــديــد الـفــوضــى"،
وح ـ ـ ــذرت م ــن "ال ــوتـ ـي ــرة الـمـقـلـقــة"
لـلـمـعــارك وم ــن "اس ـت ـمــرار القصف
العنيف على مناطق عدة في ريفي
إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي
بــا ه ــوادة ،مــا ي ــؤدي إلــى خسائر
ونزوح في صفوف المدنيين ودمار
البنى التحتية الحيوية".
وبحسب األم ــم الـمـتـحــدة ،يجد
كثير مــن الـنــازحـيــن أنفسهم "بــا
ملجأ" ،السيما أن "إمكانية اإليواء
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة إدل ـ ـ ـ ــب م ـن ـخ ـف ـضــة
وإيـجــاد مـكــان الستئجاره صعب
للغاية".

ً
وردا على انتقاد فرنسا للهجوم
وقـلـقـهــا الـبــالــغ مــن مــن اسـتـهــدافــه
مــدن ـي ـيــن وم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،داف ـع ــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة أمـ ـ ـ ــس ،عــن
حملتها العسكرية في إدلب ،مؤكدة
أنها تستهدف جماعات إرهابية
ليست ضمن أطراف اتفاق آستانة
لخفض التوتر.
واتهم مصدر بوزارة الخارجية
بــاريــس بــأنـهــا "بــرهـنــت عــن جهل
كبير بما يجري في ريف محافظة
ً
إدل ــب" ،مضيفا أن الجيش يقاتل
فــي هــذه المنطقة "لتحريرها من
إرهاب جبهة النصرة والمنظمات
اإلرهابية األخرى التابعة لها".

خالفات واتصاالت
وف ــي داللـ ــة ع ـلــى تــوتــر مـتــزايــد
بين الدول الثالث الضامنة التفاق
أس ـ ـتـ ــانـ ــة ،حـ ـض ــت ت ــركـ ـي ــا إي ـ ـ ــران
وروسيا على التدخل للجم قوات
األس ــد ووص ــل األم ــر الستدعائها

سفيريهما لالحتجاج على هجومه
على إدلب.
لـكــن الـمـتـحــدث الــرسـمــي باسم
الكرملين دميتري بيسكوف أعلن
أم ـ ــس أن االت ـ ـص ـ ــاالت مـ ــع تــرك ـيــا
وإي ـ ـ ـ ــران ،حـ ــول ت ـن ـف ـيــذ ات ـفــاق ـيــات
خ ـ ـفـ ــض الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد والـ ـتـ ـس ــوي ــة
السياسية بما في ذلك التحضير
لـمــؤتـمــر ســوت ـشــي ،ت ـجــري بشكل
دائم وعلى جميع المستويات.
وعـ ـل ــى وق ـ ــع خ ـ ــاف اس ـت ــدع ــت
على إث ــره تركيا الـقــائــم باألعمال
األميركي لالحتجاج على تدريب
واشـنـطــن مقاتلي "ح ــزب االتـحــاد
الديمقراطي" السوري الكردي الذي
تعتبرها منظمة "إرهابية" ،كشفت
وزارة الــدفــاع الــروسـيــة ،فــي بيان،
ّ
أن "رئ ـي ــس هـيـئــة األرك ـ ــان الـعــامــة
ال ـج ـن ــرال ف ــال ـي ــري غ ـيــراس ـي ـمــوف،
ً
ً
أج ــرى ات ـصــاال هــاتـفـيــا مــع رئيس
هيئة األركــان المشتركة األميركي
الجنرال جوزيف دانفورد ،وناقشا
ً
خــالــه الــوضــع فــي ســوريــة ،فضال

عن القضايا األخرى ذات االهتمام
المشترك".

ساحة الغوطة
وعـ ـل ــى ج ـب ـهــة أخـ ـ ــرى ،واص ـل ــت
الـقــوات الحكومية قصفها الجوي
والصاروخي والمدفعي على مدن
وبلدات غوطة دمشق الشرقية التي
تسيطر عليها المعارضة السورية.
وأع ـل ـنــت صـفـحــات عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي تابعة لفصائل
المعارضة في الغوطة الشرقية "أنه
مـنــذ تــاريــخ  28ديسمبر الماضي
وحتى  10يناير الـجــاري بلغ عدد
ً
القتلى  250قتيال وأكثر من 1300
ج ــري ــح ،وب ـل ــغ ع ــدد الـ ـغ ــارات الـتــي
نفذتها الطائرات الحربية الروسية
والسورية أكثر من  640غارة جوية
وأطلقت أكثر  520ص ــاروخ أرض-
أرض من نوع فيل وجوالن وأكثر من
 5350قذيفة مدفعية وهاون".
(عواصم -وكاالت)

واشنطن تحيي «تحقيق كاسندرا» الخاص بتهريب «حزب الله» للمخدرات
• شظايا أزمة عون ـ بري تصيب الحكومة • حراك «عوني ـ مستقبلي» باتجاه معراب

●

ً
ً
الرئيس اللبناني مستقبال في القصر الجمهوري وفــدا من
أطباء األسنان العرب (داالتي ونهرا)

بيروت  -ةديرجلا

•

في تطور سينعكس على الداخل اللبناني،
أعلن القضاء األميركي ،أمــس ،إنشاء وحدة
خاصة للتحقيق حول "حزب الله" اللبناني،
الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل
عبر االتجار بالمخدرات.
وأكدت وزارة العدل األميركية في بيان ،أن
"هذا الفريق حول تمويل حزب الله واالتجار
بالمخدرات لغايات اإلرهاب مكلف التحقيق
ً
حول األفراد والشبكات التي تقدم دعما لحزب
الله ومالحقتهم".
فــي غضون ذلــك ،شهد اجتماع الحكومة
أمـ ــس ،خ ــاف ــات ع ـلــى أك ـثــر م ــن ص ـع ـيــد ،قــال
مراقبون إنها قد تكون إحدى شظايا الخالف
السياسي المتصاعد بين رئاسة الجمهورية
ورئاسة مجلس النواب.
وأفادت مصادر بأن الخالف احتدم داخل
ال ـج ـل ـســة ع ـل ــى خـلـفـيــة وضـ ــع ب ـن ــود ج ــدول
األعمال .ورغم إشارة المصادر الى أن "اإلشكال

ً
ً
كان بسيطا وليس سياسيا بل يتعلق بملفات
وزاري ـ ــة" ،اال أن م ـغــادة وزي ــر ال ــزراع ــة غــازي
زعـيـتــر ،الـمـقــرب مــن رئ ـيــس مجلس ال ـنــواب
ً
نبيه بري الجلسة غاضبا ،ربما حمل رسالة
مــن عين التنية إلــى رئـيــس مجلس ال ــوزراء
سعد الحريري على خلفية الموقف الحيادي
لـلـحــريــري ف ــي أزمـ ــة م ــرس ــوم مـنــح األقــدمـيــة
لضباط الجيش مــن دورة  1994المعروفة
بدورة عون.
وف ــي ظ ــل ال ـم ـخــاوف م ــن ان ـع ـكــاس خــاف
الرئاستين على االنتخابات المقررة في مايو،
تحدث رئيس اللقاء الديمقراطي النائبوليد
جنبالط عن مبادرة ّ
حملها بري إلى الوزير
السابقوائل أبوفاعو ر إليصالها إلى رئيس
الجمهورية ميشال عون تقوم على فكرة "إعداد
مــرســوم جديد يضم أسـمــاء ضباط الجيش
دورة  94ال ـ ـ ــواردة أس ـمــاؤهــم ف ــي الـمــرســوم
المشكلة إلى جانب ضباط األسالك العسكرية
األخرى في نفس الدورة ،أي ضباط قوى األمن
الــداخـلــي واألم ــن ال ـعــام وغـيــرهــم ،وتضمين

المرسوم منح األقدمية والترقيات بالوقت
نفسه ،ليسلك طريقه بــاتـجــاه وزي ــر الــدفــاع
ووزيــر الداخلية ووزيــر المال لتوقيعه ،ومن
ثم باتجاه رئيس الحكومة لطبع توقيعه عليه
ً
وأخيرا باتجاه رئيس الجمهورية للتوقيع
النهائي".
فــي س ـيــاق آخ ــر ،وع ـقــب جـلـســة الحكومة
ي ووزيــر
تــوجــه وزي ــر اإلع ــامملحم الــريــاشـ 
ي ال ـ ــذي يـنـتـمــي الــى
ال ـث ـقــافــةغ ـط ــاس خ ـ ــور 
"المستقبل" ســويــة إلــىم ـعــراب ،وذل ــك غــداة
اللقاء ،الذي جمع رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع مــع أمـيــن ســر تكتل "التغيير
واإلصـ ــاح" الـنــائــب إبــراهـيــم كـنـعــان ،وال ــذي
تمت خــالــه "مــراجـعــة واس ـت ـعــراض للعالقة
بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
وتقييم المرحلة السابقة" حسبما أعلن كنعان،
ً
أمس ،مؤكدا أنه "سيتم التواصل على مستوى
القيادتين في األيام المقبلة من أجل السعي
إلــى بلورة تصور وق ــراءة مشتركة للمرحلة
المقبلة".

ترامب يستبعد لقاء مولر وقد يعود إلى «اتفاق باريس»
سيول وواشنطن مستعدتان لالجتماع مع زعيم كوريا الشمالية
اس ـت ـب ـع ــد ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب ،لقاء روبــرت مولر،
ال ـمـ ـحـ ـق ــق الـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي ال ـت ــدخ ــل
الــروســي باالنتخابات االميركية،
بـعــد أي ــام مــن ص ــدور تـقــريــر حــول
اجتماع بين مولر ومحامي الرئيس
أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي لـبـحــث
إمكانية إجراء لقاء.
وظهر ترامب وكأنه قد تراجع عن
التزامه بلقاء المحققين خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء
النرويجية ايرنا سولبيرغ في البيت
األبيض ،ورد على سؤال عن إمكانية
حـ ـص ــول ال ـل ـق ــاء ب ــالـ ـق ــول" :س ـ ــأرى
م ــا ال ــذي س ـي ـحــدث ،لـكــن عـنــدمــا ال
يضعون يدهم على أي تواطؤ ،ولم
يكشف أحد عن أي تواطؤ على أي
مستوى ،يبدو أن من غير المرجح
أن تكون لديك مقابلة".
ً
وكـ ــان ت ــرام ــب أع ـلــن ســاب ـقــا أنــه
مستعد "مئة في المئة" للقاء مولر
المحقق الخاص والمدير السابق
لمكتب التحقيقات ال ـفــدرالــي "إف
بي آي".
في سياق آخــر ،وقــال ترامب ،إن
ً
بالده يمكنها "نظريا" أن تعود إلى
اتفاق باريس للمناخ مع عدم أبداء
أي إشارة ملموسة للتوجه في هذا
االتجاه.
وق ـ ــال" :ب ـص ــراح ــة ،ف ــي المطلق

ل ـي ـســت ل ـ ــدي أي م ـش ـك ـلــة م ــع ه ــذا
االتفاق ،لكن لدي مشكلة مع االتفاق
الــذي وقـعــوا عليه ،ألنـهــم ،كالعادة
ً
ً
أبرموا اتفاقا سيئا" ،في إشارة إلى
االت ـفــاق ،ال ــذي أبــرمـتــه إدارة سلفه
الديمقراطي باراك أوباما.
وشدد الرئيس األميركي على أن
اتفاق باريس بالصيغة ،التي وقعت
ً ً
عليها إدارة أوباما "كان ظالما جدا
ً
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة" ،م ـك ــررا بذلك
م ــآخ ــذه ع ـلــى هـ ــذا االتـ ـف ــاق لجهة
تـبـعــاتــه الـسـلـبـيــة ع ـلــى االق ـت ـصــاد
األميركي.
وردا على س ــؤال آخــر عما قاله
جـنــرال أمـيــركــي لجنود أميركيين
متمركزين فــي الـنــروج بــأن "هناك
ً
حــربــا مقبلة" ،استبعد تــرامــب ،أن
ت ـك ــون ه ـن ــاك ت ـج ـه ـيــزات أمـيــركـيــة
ل ـ ـ "ح ـ ــرب م ـق ـب ـلــة" ،وق ـ ــال إن هـنــاك
تعزيزات عسكرية أميركية هدفها
"ضمان السالم من خالل القوة".
إلى ذلك ،أكدت كوريا الجنوبية
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة االس ـت ـع ــداد
لــاج ـت ـمــاع م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة،
وربما حتى مع الزعيم كيم جونغ
أون ،فــي ظــل ظ ــروف مـنــاسـبــة ،في
خ ـط ــوة تـصــالـحـيــة مـحـتـمـلــة بعد
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الـ ـع ــزل ــة الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة
لبيونغيانغ.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض رغ ـبــة

تــرامــب خــال توقيعه فــي البيت األبـيــض مـشــروع قــانــون لوقف تدفق الـمــواد األفيونية إلى
الواليات المتحدة (أي بي آي)
الرئيس األميركي دونالد ترامب في
دراسة إجراء محادثات مباشرة بين
بالده وكوريا الشمالية "في الوقت
المناسب وفي ظل ظروف مواتية".
وف ــي وق ــت ســابــق ،ق ــال الرئيس
الكوري الجنوبي ،إنه مستعد للقاء
زعيم كوريا الشمالية "إذا توفرت
الظروف المالئمة".
من ناحية أخرى ،قررت مجموعة

برلمانيات من الحزب الديمقراطي
في الكونغرس ارتداء األسود خالل
خطاب الرئيس دونالد ترامب حول
حال االتحاد المرتقب في  30يناير،
ً
تـضــامـنــا مــع ضـحــايــا االنـتـهــاكــات
الجنسية.
ً
وتماشيا مع القرار ،الذي اتخذته
أوس ــاط السينما ب ــارت ــداء مالبس
سـ ــوداء خ ــال حـفــل تــوزيــع جــوائــز

"غ ــول ــدن غ ـل ــوب" ال ــذي أق ـيــم األح ــد
الماضي ،دعت النائبة الديمقراطية
ج ـ ــاك ـ ــي س ـ ـب ـ ـيـ ــر عـ ـ ـب ـ ــر "ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر"
زميالتها ،من الحزبين الديمقراطي
والجمهوري ،إلى االتشاح باألسود
ً
تضامنا مع الضحايا في "هوليوود
ومـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة وال ـ ـج ـ ـيـ ــش
واألوساط الجامعية ،إلخ".

وقال وزير العدل األميركي جيف سيشنز
إن وزارته شكلت فريقا للتحقيق بشأن أفراد
ومنظمات يقدمون دعما لحزب الله.
وانتقد الجمهوريون الرئيس الديمقراطي
ال ـســابــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا عـقــب تـقــريــر لموقع
بوليتيكو اإلخباري في ديسمبر المنصرم ذكر
أن إدارة أوباما عطلت برنامجا إلدارة مكافحة
ال ـم ـخــدرات ك ــان يـسـتـهــدف عـمـلـيــات تهريب
لجماعة حزب الله خالل مفاوضات واشنطن
بشأن االتفاق النووي مع إيران عام .2015
وأوضح سيشنز أن وزارة العدل ستجمع
محققين ومـمـثـلــي ادعـ ــاء ك ـبــارا فــي الـفــريــق
المعني بالتحقيق في أنشطة تمويل حزب الله
واالتجار في المخدرات لدعم اإلرهاب لضمان
استكمال كل التحقيقات المدرجة في البرنامج
المعروف باسم المشروع "كاساندرا".
وقـ ــال سـيـشـنــز إن "وزارة ال ـع ــدل ستبذل
ق ـصــارى جـهــدهــا مــن أج ــل الـقـضــاء عـلــى أي
تهديد لمواطنينا من منظمات إرهابية وإنهاء
أزمة المخدرات المدمرة".

إسرائيل تزيد االستيطان في «الضفة»
أعطت إسرائيل الضوء األخضر لبناء أكثر من  1100وحدة استيطانية
في الضفة الغربية المحتلة ،كما أعلنت منظمة السالم اآلن ،المناهضة
لالستيطان ،أمس ،في أحدث خطوة من نوعها في األشهر االخيرة.
وقالت المنظمة اإلسرائيلية غير الحكومية إن الــوحــدات السكنية
البالغ عددها  ،1122وتمت الموافقة عليها أمــس األول ،اصبحت في
مراحل مختلفة من اإلجراءات.
وذكرت هاغيت عفران من المنظمة انه تم منح موافقة نهائية لـ325
وحدة ،ما يعني ان اشغال البناء ستبدأ في وقت قريب ،بينما اعطيت
 770وحدة اخرى الموافقة االولية ،وتم تقديم خطط لـ 1122وحدة ،بما في
ذلك سبع وحدات سكنية اقيمت بالفعل حصلت على موافقة بأثر رجعي.
وأشارت عفران الى أن غالبية الموافقات هي في مستوطنات داخل
الـضـفــة الـغــربـيــة المحتلة ،خ ــارج الـكـتــل الـكـبــرى الـتــي تـقــول إســرائـيــل
إنها ستبقي عليها في إطار اتفاق سالم مع الفلسطينيين يحقق حل
الدولتين.
في سياق آخر ،مازال الجيش االسرائيلي يبحث عن مطلقي النار على
رجل دين يهودي مستوطن يبلغ  36عاما ،وتم إغــاق منطقة نابلس
ونصب حواجز هناك.
ودعا المستوطنون الى "االنتقام" في جنازة القتيل ،التي جرت أمس
االول في البؤرة االستيطانية ،خالل خطاب القاه وزير التعليم نفتالي
بينيت ،زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف ،ورد بينيت ان
االنتقام الوحيد يجب ان يكون عبر بناء المزيد من المستوطنات في
االراضي الفلسطينية المحتلة.
وأثار مقتل المستوطن غضبا اميركيا ايضا في فترة تشهد العالقات
االميركية الفلسطينية توترا شديدا منذ قرار الرئيس االميركي دونالد
ترامب االعتراف بمدينة القدس عاصمة للدولة العبرية الشهر الماضي.
وكتب السفير االميركي ديفيد فريدمان ،في تغريدة على حسابه
على "تويتر"" ،قتل أب إسرائيلي لستة اطفال الليلة الماضية ،بدم بارد
على يد إرهابيين فلسطينيين .حماس تبارك القتلة وقوانين السلطة
الفلسطينية ستوفر لهم مكافآت مالية .ال تبحثوا أكثر عن سبب عدم
وجود السالم".
وأعرب فريدمان عن شكوكه في السابق من إمكانية التوصل الى حل
الدولتين كتسوية للصراع الفلسطيني االسرائيلي ،قبل أن يعين في
منصبه ،وهو أيضا داعم لالستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبها ،رفضت الخارجية الفلسطينية انتقادات فريدمان ،متهمة
اياه بـ"االنحياز".

دوليات
سلة أخبار
هل حصل أسانج
على جنسية اإلكوادور؟

ظهر اسم جوليان أسانج ،مؤسس
موقع «ويكيليكس» اإللكتروني
في قاعدة بيانات حكومية
باإلكوادور ألرقام الهوية الخاصة
باملواطنني ،ما يعزز تكهنات بأنه
ربما حصل على جنسية الدولة
الواقعة في أميركا الجنوبية.
ويقيم أسانج في سفارة اإلكوادور
في لندن منذ أكثر من خمس
سنوات ،بعد أن حصل على
موافقة لطلبه اللجوء في 2012
لتفادي ترحيله للسويد بسبب
مزاعم اغتصاب.
وأوقف محققون سويديون
في مايو التحريات في مزاعم
االغتصاب ،لكن الشرطة
البريطانية أكدت أنها ستلقي
القبض على أسانج إن خرج من
السفارة .وعثرت «رويترز» على
اسم «جوليان بول أسانج» في
السجل املدني لإلكوادور ،والذي
ال يشمل سوى أسماء مواطني
البالد.

ضابط أميركي :شهادة
ميالد أوباما ّ
مزورة

ّ
كرر ضابط الشرطة السابق جو
أربايو ،املزاعم حول شهادة ميالد
الرئيس األميركي السابق ،باراك
أوباما ،قائال إن الوثيقة «مزيفة»،
ليعود إلى الجدل الذي دار خالل
عهد أوباما بينه وبني خصومه
حيال القضية التي تعد شرطا
أساسيا من شروط تولي الرئاسة
في أميركا.
وقال أربايو« :الشك في ذلك،
ولدينا الدليل ،وأنا لن أسرد كل
التفاصيل ،لكن نعم ،انها وثيقة
مزورة».
وسبق ألربايو أن أعلن تأييده
في املاضي لحركة «بيرثرزم»،
وهي حركة اعتراضه ضد الرئيس
باراك أوباما ،اتهمته بأنه لم يولد
في أميركا ،وبالتالي فهو غير
مؤهل ليكون رئيسًا.

باكستان :قتيالن وتظاهرات
بعد اغتصاب طفلة

أسفرت االحتجاجات الغاضبة
التي اندلعت في باكستان ،في
أعقاب خطف واغتصاب وقتل
الطفلة ،زينب األنصاري (8
سنوات) ،عن مقتل شخصني.
واستدعت السلطات قوات شبه
عسكرية إلى مدينة كاسور
في إقليم البنجاب ،قرب حدود
الهند ،في محاولة ملواجهة
أعمال العنف التي تفجرت
غضبا على الحادثة.
واختطفت الطفلة في  4يناير،
وعثر على جثتها في صندوق
قمامة ،الثالثاء.
وشيع اآلالف الطفلة إلى مثواها
األخير ،وسط مشاعر غضب.

عسكري أميركي رفيع
يهدد بقتل «الدواعش»
بـ «الرفوش»

حذر السرجنت ميغور جون
تروكسل ،الذي يمثل ضباط
الصف في هيئة األركان
األميركية ،من ان الواليات
ُ
املتحدة وحلفاءها ستجهز على
االرهابيني إذا لم يستسلموا
بإلقاء قنابل عليهم أو بإطالق
النار وحتى ضربهم حتى
املوت بالرفوش املستخدمة
لحفر الخنادق ،مثيرًا بذلك
عاصفة على مواقع التواصل
االجتماعي.
وأضاف« :إذا استسلموا
فسنؤمن نقلهم بكل امان الى
زنزانتهم ،وسنقدم لهم الطعام
وسريرا وسنحترم اإلجراءات،
لكن اذا اختاروا اال يستسلموا
فسنقتلهم بعنف كبير ،إما
بمساعدة قوات األمن أو بإلقاء
القنابل عليهم أو اطالق النار
على جماجمهم أو ضربهم حتى
املوت بأدواتنا لحفر الخنادق».
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أخبار مصر

إعادة محاكمة حبيب العادلي ...وانتقاد برلماني ً للخرطوم

• السيسي يبحث تأمين «الرئاسية» مع «األمني المصغر» • «المركزي» يفتح حسابا لـ «كسور الشيكات»

سلة أخبار
توقيف رئيس «النصر
للتعدين» بتهم فساد

القاهرة  -أيمن عيسى وخالد عبده ومحمد يحيى وعادل زناتي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح
السيسي بوزيري الدفاع
والداخلية ،أمس ،لبحث الحالة
األمنية للبالد قبل الدخول في
إجراءات االنتخابات الرئاسية،
التي تنطلق  20الجاري ،على
وقع تواصل تزكية غالبية النواب
في البرلمان لترشح السيسي،
بينما ألغت محكمة النقض حكما
بحبس وزير الداخلية األسبق
حبيب العادلي ،وأمرت بإعادة
محاكمته في القضية المعروفة
إعالميا بـ «فساد الداخلية».

وزير خارجية
الخرطوم ينفي
إغالق المعابر
السودانية مع مصر

ب ـي ـن ـمــا ت ـ ــواص ـ ــل ،أم ـ ـ ــس ،إق ـب ــال
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ع ـل ــى م ـك ــات ــب الـشـهــر
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ،لـ ـت ــأيـ ـي ــد ال ـم ــرش ـح ـي ــن
المحتملين في االنتخابات الرئاسية
المقبلة ،لليوم الثالث على التوالي،
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي،
في مقر وزارة الدفاع ،مع وزير الدفاع
الفريق أول صدقي صبحي ،ووزير
الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار،
ورئ ـيــس الـمـخــابــرات الـعــامــة الـلــواء
خالد فوزي ،وعدد من قيادات القوات
المسلحة والشرطة ،ويأتي االجتماع
مــع المجلس األم ـنــي المصغر في
وقت تدخل مصر أجواء االنتخابات
الرئاسية.
وق ــال ــت الــرئــاســة الـمـصــريــة ،في
بـيــان رس ـمــي ،إن االج ـت ـمــاع تـنــاول
آخر المستجدات والتطورات األمنية
على مختلف االتجاهات والمحاور
االستراتيجية ،وشدد على ضرورة
توفير المناخ اآلمن والمستقر لسرعة
تنفيذ المشروعات التنموية.
وذكـ ــر م ـصــدر رف ـيــع الـمـسـتــوى،
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،ان الــرئـيــس السيسي
ط ــال ــب خـ ــال االج ـت ـم ــاع ب ـض ــرورة
وجود لجنة أمنية مشتركة تضطلع
بمهمة تأمين االنتخابات الرئاسية
الـتــي تـبــدأ إجــراءات ـهــا  20ال ـجــاري،
وتنتهي مطلع أب ــري ــل ،إذا لــم تكن
هناك جولة إعادة ،أو مطلع مايو بعد
إجراء جولة اإلعادة.
وشـ ـ ــدد ال ــرئ ـي ــس ع ـل ــى ضـ ــرورة
االنتهاء من فترة االنتخابات بهدوء
وسالم ،بعدم السماح بأي عمليات
إره ــابـ ـي ــة ت ـس ـت ـهــدف ال ـم ـصــري ـيــن،
مطالبا باليقظة التامة في سيناء
وعلى الحدود المصرية مع ليبيا.
في األثناء ،أعلن رئيس الهيئة
الوطنية لالنتخابات المستشار
الشـ ـي ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم فـ ـت ــح م ـكــاتــب
التوثيق والـشـهــر الـعـقــاري دون
عـ ـط ــات أس ـب ــوع ـي ــة ،الس ـت ـق ـبــال
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـم ـق ـيــديــن بـقــاعــدة
بيانات الناخبين الراغبين في
ع ـم ــل نـ ـم ــاذج ت ــأي ـي ــد لـمــرشـحــي
االنتخابات الرئاسية.
وأكد إبراهيم ،في بيان ،أنه سيتم
فتح أبواب المكاتب ( 289مكتبا في
جميع المحافظات المصرية) ،طوال
أيام األسبوع حتى الموعد المحدد

أعلنت هيئة الرقابة اإلدارية،
أمس ،القبض على رئيس
مجلس اإلدارة العضو
المنتدب لشركة النصر
للتعدين ،والمستشار التجاري
السابق للشركة ،لتورطهما في
عملية صرف المستخلصات
الخاصة بمشروعات الشركة
لصالح أحد المقاولين
بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض على رئيس
شركة النصر للتعدين فور
وصوله من أسوان حيث مقر
الشركة الرئيس ،إلى مطار
القاهرة الدولي ،بالتوازي
مع القبض على المستشار
التجاري السابق بمحل إقامته
في ضاحية "القاهرة الجديدة"،
فيما قررت النيابة العامة
حبسهما أربعة أيام على ذمة
التحقيقات.

أفورقي يغادر القاهرة
الفتة تؤيد التجديد للسيسي لوالية ثانية في القاهرة أمس (إي بي أيه)
لالنتهاء من استصدار نماذج التأييد
 29الجاري.
إلــى ذل ــك ،واص ــل ن ــواب البرلمان
المصري التوقيع على استمارات
تزكية الرئيس السيسي ،إذ وصل
عدد النواب الذين حرروا االستمارات
ن ـح ــو  516ن ــائ ـب ــا (م ـ ــن أص ـ ــل 596
نائبا) ،أمس ،وتتيح الهيئة الوطنية
لالنتخابات لكل مرشح رئاسي أن
يحصل على تزكية عــدد مــن نــواب
الـبــرلـمــان الـمـصــري بما ال يقل عن
 20نائبا.
في المقابل ،قال المتحدث باسم
تكتل " "25-30البرلماني المعارض
أحـمــد شــرقــاوي إن أعـضــاء التكتل
يـ ـت ــابـ ـع ــون إع ـ ـ ـ ــان ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
الترشح ،ولم يتخذوا موقفا نهائيا
حتى اآلن ،وسيعلنون موقفهم في
الوقت المناسب ،سواء بتأييد أحد
الـمــرشـحـيــن أو ع ــدم االن ـح ـيــاز ألي
طرف في الرئاسية.

•

فتحت وزارة التربية والتعليم المصرية ،أمس،
ً
تحقيقا في خريطة تضم مثلث حاليب وشالتين
إل ــى دول ــة ال ـس ــودان ،فــي امـتـحــان بــالـصــف األول
الثانوي بمدينة بني سويف (جنوب القاهرة).
وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،
محمد حـســام الــديــن ،قــرر إحــالــة واض ــع امتحان
الـجـغــرافـيــا ،مــوجــه ال ــدراس ــات االجـتـمــاعـيــة ،إلــى
التحقيق العاجل ،مع خصم ثالثة أيام من راتبه
بشكل أولي ،فيما يتم بحث إمكانية حرمانه من
وضع االمتحانات مرة أخرى.

محاكمة العادلي
قضائيا ،قضت محكمة النقض
بــإل ـغــاء الـحـكــم الـجـنــائــي ال ـصــادر
بمعاقبة وزيــر الداخلية المصري
األس ـبــق حبيب ال ـعــادلــي ،واثنين
آخرين ،بالسجن المشدد  7سنوات.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة
العادلي أمام إحدى دوائر محكمة
جنايات القاهرة غير التي سبق ان
أصــدرت حكمها بإدانته وآخرين،
ف ــي قـضـيــة ات ـهــام ـهــم بــاالسـتـيــاء
على المال العام بــوزارة الداخلية
واإلض ـ ـ ـ ــرار ال ـع ـمــد بـ ــه ،بــأك ـثــر مــن
ملياري جنيه ،من عام  2000حتى

وقالت تحقيقات ال ــوزارة إن واضــع االمتحان
ارتكب خطأ على الرغم من محاولته تبرير نفسه
ً
باإلشارة إلى أنه وضع خطا بالقلم الجاف عند
خط  22عــرض ،والــذي يتماشى مع حــدود مصر
السياسية جنوبا مع السودان ،لكن لم يظهر الخط
عند تصوير ورقة األسئلة.
وأثارت الواقعة جهات سيادية لحساسية ملف
حاليب ،وقال مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"،
إن وزير التعليم شكل لجنة للتحقيق مع الموجه
الـ ـمـ ـس ــؤول عـ ــن وض ـ ــع االم ـ ـت ـ ـحـ ــان ،وق ـ ــد أث ـب ـتــت
التحقيقات أن ليس لــه أي نـشــاط سـيــاســي ،وال
ينتمي إلى جماعات متشددة.

ً
أمين «الوحدة اإلفريقية» السابق :إسرائيل تنشط في إفريقيا دون أن تدفع شيئا
أكد األمين العام السابق لمنظمة الوحدة
اإلفريقية ،السفير أحمد حجاج ،خالل مقابلة مع
تنشط في إفريقيا معتمدة
«الجريدة» أن إسرائيل ً
على الخبرة والسالح ،معتبرا أن استدعاء السودان
سفيره في القاهرة «خطوة استفزازية» هدفها
استدراج مصر إلجراء مماثل .وفيما يلي نص
المقابلة:
• كيف تتعامل مصر مع أزمة استدعاء السفير
السوداني في القاهرة؟
 النظام السوداني يحاول خلق أزمة ال مبررلـهــا ب ــإث ــارة قـضـيــة مـثـلــث "ح ــاي ــب وشــاتـيــن"
ال ـ ـحـ ــدودي رغـ ــم ح ـســم هـ ــذا ال ـم ـلــف ،م ـنــذ أكـثــر
ً
مــن ثالثين عــامــا ،فــي إط ــار م ـحــاوالت الجانب
الـســودانــي اسـتـفــزاز مصر لـلــرد على استدعاء
السفير بإجراء مماثل ،لكن أتوقع أال تقوم مصر
بذلك ،حيث إن العالقات بين البلدين تاريخية
ً
ووثـيـقــة ،وال يمكن أب ــدا تصور سحب السفير
المصري من الخرطوم.
• هل تــرى أن ثمة عالقة بين زي ــارة الرئيس
التركي للخرطوم وتــوتــر العالقات المصرية -
السودانية؟
 قيام الجانب السوداني بتسليم جزر ومناطقً
لتركيا ،يعد خرقا لكل األعراف واالتفاقيات ،خاصة
أنها المرة األولى التي يتم إدخال دولة غير عربية

فــي ه ــذه المنطقة مــن الـبـحــر األح ـم ــر ،والـنـظــام
السوداني َّ
تعمد ذلك بما يكشف عن تحالف بدأ
يظهر في المنطقة بغرض اإلضرار بمصالح مصر،
ما يهدد األمن القومي المصري.
• إل ــى أي م ــدى تـتــوقــع ن ـجــاح زيـ ــارة رئيس
الوزراء اإلثيوبي المرتقبة لمصر في التوصل لحل
أزمة سد النهضة؟
 ال أستطيع استباق األحداث ،لكن يجب علىمصر أن تسير في ملف التفاوض حتى النهاية
لكي توضح للمجتمع الدولي أنها بذلت أقصى
ج ـهــودهــا لـلـتــوصــل لـحــل ل ـهــذه األزمـ ـ ــة ،ومصر
اقترحت على إثيوبيا إدخ ــال البنك الــدولــي في
المفاوضات ،وهو ما يجب أن توافق عليه أديس
أبابا بشكل سريع ،قبل أن تبدأ ملء السد ،الذي
كان من المفترض أال تزيد سعته على  14مليار
متر مكعب ،لكن فوجئنا بإعالن إثيوبيا أن السد
سـتـكــون سـعـتــه  74مـلـيــار مـتــر مـكـعــب ،وهـنــاك

وع ـلــى وق ــع تــوتــر ف ــي الـعــاقــات
المصرية السودانية ،انتقد أعضاء
فــي الـبــرلـمــان الـمـصــري مـمــارســات
الـنـظــام ال ـســودانــي ت ـجــاه الـقــاهــرة،
واع ـت ـبــرت لجنة ال ـش ــؤون العربية
بالمجلس ،في اجتماعها أمس األول،
أن الـتــوجـهــات األخ ـيــرة والمتكررة
ف ــي ال ـس ـيــاســات ال ـس ــودان ـي ــة تضر
بعالقاتها المتينة مــع مـصــر ،في
إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى اسـ ـت ــدع ــاء ال ـخ ــرط ــوم
س ـف ـيــرهــا مـ ــن الـ ـق ــاه ــرة لـلـتـشــاور
نهاية األسبوع الماضي ،بعد تبادل
االتهامات بين الطرفين ،على خلفية
تباين المصالح فــي ملفات مثلث
حــايــب وم ـفــاوضــات ســد النهضة
اإلثيوبي.
وقــالــت الـلـجـنــة الـبــرلـمــانـيــة ،في

أصدرت الهيئة الوطنية لالنتخابات في مصر ،أمس،
قرارها رقم  14لسنة  ،2018بتحديد الرموز االنتخابية
وقواعد تخصيصها للمرشحين النهائيين لالنتخابات
الرئاسية المقبلة.
ً
ونشرت الجريدة الرسمية القرار ،الذي تضمن  15رمزا
ً
انتخابيا ،هي :النجمة ،الشمس ،األسد ،الحصان ،النسر،
ا لــد يــك ،الميزان ،الطائرة ،ساعة اليد ،النخلة ،المركب،
المظلة ،التليفون ،النظارة ،السلم.
ونصت المادة األولى من القرار على أنه "لكل مرشح
في القائمة النهائية للمرشحين اختيار رمز انتخابي
ً
مــن بـيــن الــرمــوز ال ـمــدرجــة ،وف ـقــا ألسـبـقـيــة تـقــديــم طلب
الترشح".

ً
َّ
حجاج :قضية «حاليب» محسومة منذ  30عاما
القاهرة -طارق لطفي

استياء برلماني

ً
ً
 15رمزا انتخابيا لمرشحي «الرئاسية»

حاليب سودانية في امتحان مصري
القاهرة  -خالد عبده

بدوره ،قال عضو التكتل أحمد
ط ـن ـط ــاوي ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"" ،مــوقــف
التكتل سيعلن جماعيا بخصوص
ال ـم ــوق ــف م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ،وذل ــك
ب ـعــد اك ـت ـم ــال قــائ ـمــة الـمــرشـحـيــن
للرئاسية".

يوليو  ،2011في القضية المعروفة
إعالميا بـ"فساد الداخلية".

اتفاقيات دولية تمنع أي دولــة من بناء سد إال
بموافقة دول المصب.
• هل بــدأت الجامعة العربية إدراك خطورة
النشاط اإلسرائيلي في إفريقيا؟
 ال ـجــام ـعــة تـ ــدرك بــالـفـعــل خ ـط ــورة الـنـشــاطاإلسرائيلي في إفريقيا ،وتبذل أقصى جهودها
في التصدي له ،فقد قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ً
بنيامين نتنياهو مؤخرا بزيارة إفريقيا وقابل
ً
ً
ع ــددا مــن ال ــرؤس ــاء األف ــارق ــة م ـحــاوال إقــامــة قمة
إفريقية إسرائيلية في توغو ،لكن بسبب الضغط
العربي اعتذرت توغو عنها ،وربما يتم نقل هذه
القمة إلــى إسرائيل ،حيث من الصعب قبول أي
دولة إفريقية بعقد مثل هذه القمة على أراضيها.
• م ــا أدوات إســرائ ـيــل ل ــزي ــادة نـشــاطـهــا في
إفريقيا؟
 إسرائيل تنشط في إفريقيا من خالل تقديمبعض المشروعات الصغيرة ،رغم أنها ال تدفع
ً
ً
دوالرا واح ـ ــدا ،ألن م ــا تـقــدمــه ي ـكــون م ــن خــال
الخارجية األميركية ،وصندوق العمالة األميركي،
حيث يقدمان تلك المعونات إلسرائيل إلرسال
ً
الخبراء إلى إفريقيا ،كما ترسل أيضا األسلحة
إلى عدد من الدول اإلفريقية.
• ما آليات تنفيذ قــرار التصدي للنشاط
اإلسرائيلي في القارة السوداء؟
 في كل دولة إفريقية هناك مجموعات عربيةتتابع النشاط اإلسرائيلي ويتم إخطار الحكومات
العربية به ،وبعض الــدول بها مكاتب للجامعة
العربية مثل أديس أبابا ،لكن آليات النجاح تحتاج
ميزانية ضخمة ،خاصة أنه ال يوجد تنسيق جيد
بين ال ــدول العربية والنشاط اإلسرائيلي يجد
الدعم األميركي الكامل.

ب ـي ــان ـه ــا ،إن الـ ـع ــاق ــات ال ـم ـصــريــة
السودانية شهدت في اآلونة األخيرة
الكثير من عوامل التوتر والتطورات
السلبية ،نتيجة تـصــريـحــات غير
ودي ـ ـ ــة مـ ــن عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـســؤول ـيــن
السودانيين ،وإعادة إثارة موضوع
حــايــب وشــاتـيــن ،بــل وص ــل األمــر
إلى تقديم شكوى في األمم المتحدة
ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
المصرية  -السعودية.
وش ــددت على أن البحر األحمر
بكل مــا يزخر بــه مــن مشاكل ســواء
في الصومال أو اليمن وباب المندب
ال يتحمل خلق مزيد من التوترات،
في إشارة إلى منح النظام السوداني
نظيره التركي اإلشراف على جزيرة
ســواكــن ،وهــي الخطوة التي أثــارت
استياء مصريا واسعا.
وأكـ ــدت لجنة ال ـش ــؤون العربية
وج ــوب ال ـعــودة إلــى طــاولــة الـحــوار
وحـ ـ ــل ج ـم ـي ــع ال ـم ـش ــاك ــل ب ــال ـط ــرق
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،وت ـب ـنــي سـيــاســات
متوازنة بعيدة عن التحالفات التي
قد تضر بأحد البلدين ،مشيرة إلى
أن التوجهات األخيرة والمتكررة في
السياسات السودانية تحتاج إلى
إعادة نظر وتفاهمات من الجانبين
لـ ـع ــودة ال ـع ــاق ــات إلـ ــى مـجــريــاتـهــا
الطبيعية.
إل ــى ذل ــك ،نـفــى وزي ــر الخارجية
ال ـســودان ــي إبــراه ـيــم غ ـن ــدور ،أمــس
األول ،شائعات حــول إغ ــاق بــاده
الـمـعــابــر الـتــي تربطها مــع الـجــارة
الـشـمــالـيــة م ـصــر ،ف ــي وق ــت تشهد
الـعــاقــات بين البلدين تــوتــرا غير
مسبوق.

كسور شيكات
مــن جهته ،أعلن البنك المركزي

المصري ،أمس ،موافقته على توجيه
كسور قيم الشيكات أو التحويالت
الـمـصــرفـيــة ،الـتــي يـتــم صــرفـهــا عن
طريق شباك الصرف من العمالء ،إلى
تمويل بعض المشروعات التنموية
والخيرية ومنها المناطق العشوائية،
بعد موافقة العمالء أنفسهم.
وقال البنك المركزي ،في بيان ،إنه
قرر فتح حساب مصرفي لتحصيل
"ك ـ ـسـ ــور الـ ـشـ ـيـ ـك ــات" ،وت ـحــوي ـل ـهــا
إل ــى بعض الـمـشــروعــات التنموية
والخيرية .وبــدا أن "المركزي" ينفذ
ف ـك ــرة طــرح ـهــا ال ــرئ ـي ــس الـسـيـســي
فــي سبتمبر  ،2016عـنــدمــا طالب
مـ ـس ــؤول ــي الـ ـبـ ـن ــوك ب ــإيـ ـج ــاد آل ـيــة
لالستفادة من "فكة" كسور الشيكات،
لضخها في مشروعات تخدم البالد.
وق ـ ـ ـ ــال "الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي" إن ـ ـ ــه سـيـتــم
خصم كسور الشيكات والـحــواالت
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ب ـع ــد الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
موافقة كتابية من العمالء ،وان القرار
يـتـضـمــن تـحـصـيــل ك ـســور الجنيه
لـلـشـيـكــات وال ـ ـحـ ــواالت المصرفية
التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل،
وكسور العشرة جنيهات للشيكات
والحواالت المصرفية التي تتجاوز
مليون جنيه ،مــع إع ـفــاء الشيكات
والحواالت حتى  100جنيه وشيكات
معاشات التقاعد.
وب ـي ـن ـمــا رحـ ــب عـ ــدد م ــن خ ـبــراء
االقتصاد بالقرار الذي يوفر حصيلة
مالية للمشروعات القومية ،انتقد
الخبير االقتصادي زهــدي الشامي
القرار قائال لـ"الجريدة" انه "استمرار
لمسلسل ال ـقــرارات غير المدروسة
اقتصاديا ،والتي لن تــؤدي إلــى أي
مــردود اقتصادي حقيقي ،فتمويل
التنمية ال يـكــون باالستقطاع من
مدخرات المواطنين".

تذاكر القطارات إلى ارتفاع بعد أسبوعين

ً
• الصعايدة يتبرمون من القرار ألنهم األكثر تضررا
• الحريري يدين الزيادة بال تحسين الخدمات
•

القاهرة  -هيثم عسران وكاملة خطاب

ب ـســرعــة فــائ ـقــة تـتـجــه ال ـق ـط ــارات ف ــي مصر
نحو زيادة أسعار تذاكرها ،بعد إعالن وزير
النقل المصري هشام عــر فــات ،أ خـيــرا ،اعتزام
ا لــدو لــة ز يــادة أسعار تذاكر السكك الحديدية
"في القريب العاجل" ،حيث قال مصدر مطلع
لـ"الجريدة" إن من المقرر تطبيق الزيادة أواخر
يناير الجاري ،في وقت بدا أن أكثر متضرري
ا لـقــرار أبناء محافظات الصعيد ،باعتبارهم
األك ـثــر اسـتـخــدامــا لـلـخـطــوط ذات الـمـســافــات
الطويلة.
قـ ـ ـ ــرار تـ ـح ــري ــك أسـ ـ ـع ـ ــار ت ـ ــذاك ـ ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــارات
يـسـتـهــدف تـعــويــض الـخـســائــر الـسـنــويــة التي
تمنى بها هيئة السكك الحديدية ،وتقدر بنحو
 3م ـل ـيــارات جـنـيــه ( ن ـحــو  300مـلـيــون دوالر)،
هي قيمة الفارق بين المصروفات واإليرادات،
بحسب تصريحات لــوز يــر النقل ،أ شــار فيها
أ يـضــا إ ل ــى أن ا ل ـقــرار يــأ تــي تــزا مـنــا مــع تنفيذ
خـطــة مــوسـعــة لـتـطــويــر ال ـق ـطــارات واالعـتـمــاد
على النظام اإللكتروني في اإلشارات ،وزيادة
أع ــداد ال ـج ــرارات وال ـق ـطــارات لـنـقــل أك ـبــر عــدد
من المواطنين والبضائع على الخطوط التي
يتجاوز طولها  9500كيلومتر.
وتستهدف وزارة النقل ضخ  55مليار جنيه
لتطوير الخطوط واإلشارات بشكل كامل خالل
السنوات األربع المقبلة ،وتعتمد الخطة على
ال ـحــد م ــن تــدخــل الـعـنـصــر ال ـب ـشــري ف ــي عمل
القطارات ،وهو السبب الرئيسي وراء غالبية
الحوادث التي شهدتها مصر خالل السنوات
األخيرة.

وكان وزير النقل أكد أن الزيادات في أسعار
القطارات للمسافات الطويلة لن تكون كبيرة،
مـقــار نــة بتحسن ا لـخــد مــة ا لـتــدر يـجــي ،ا لـمـقــرر
أن ينتهي جــزء كبير منه بحلول عــام ،2022
مـشـيــرا إل ــى أن ال ــزي ــادات األك ـب ــر سـتـكــون من
نصيب قطارات الضواحي – قطارات تقف في
جميع محطات القرى والمراكز  -التي تحقق
خسائر نتيجة عدم زيادة أسعارها منذ فترة
طويلة.
ووص ـل ــت أصـ ــداء ال ـق ــرار إل ــى ال ـبــرل ـمــان ،إذ
قــال عـضــو " تـكـتــل  "25/30ا ل ـم ـعــارض ،النائب
هيثم الحريري ،إن الحكومة أصبحت تنتهج
طريقا واحدا هو زيادة األسعار ،عبر تحميل
ال ـم ــواط ــن أع ـب ــاء مــال ـيــة لـتـحـسـيــن ال ـخــدمــات،
وهذا أمر مرفوض شكال وموضوعا ،مضيفا
لــ"ا لـجــر يــدة" " :يـتــم ر فــع األ سـعــار لكن ال توجد
خدمة حقيقية ،وال يحدث أي تحسن ،في حين
ال يتصدى البرلمان لمثل هذه القرارات".
وبينما عكست مواقع التواصل االجتماعي
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـصـ ـعـ ـي ــد عـ ـل ــى الـ ـ ــزيـ ـ ــادات
المتوقعة ،كونهم األكثر استخداما للقطارات
ذات ا ل ـم ـس ــا ف ــات ا ل ـط ــو ي ـل ــة ،أكـ ــد خ ـب ـيــر ا لـنـقــل
وال ـطــرق عـمــاد نـبـيــل أن رف ــع الـتــذاكــر أضحى
ض ـ ــرورة ح ـت ـم ـيــة ،خ ــاص ــة ب ـعــد ت ـحــريــر سـعــر
صرف الجنيه.
لكنه في الوقت ذاته قال نبيل لـ"الجريدة":
"ي ـم ـكــن تـ ـف ــادي زيـ ـ ــادة س ـعــر ال ـت ــذك ــرة بـقـيـمــة
كبيرة عن طريق إعالنات المحطات ،أو تأجير
األراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية".

غادر الرئيس اإلريتري أسياس
أفورقي القاهرة أمس ،بعد
زيارة لمصر استغرقت يومين
أجرى خاللها مباحثات
مطاولة مع الرئيس عبدالفتاح
السيسي ،تناولت سبل
تعزيز العالقات المشتركة في
مختلف المجاالت التنموية
واألمنية ،واالتفاق على تبادل
زيارات الوفود ،بهدف تفعيل
أطر التعاون القائمة وتنفيذ
المشروعات المشتركة .وقال
مصدر مسؤول لـ"الجريدة"
إن مباحثات أفورقي تركزت
على ملف البحر األحمر،
والموضوعات المتعلقة
بالوضع في القرن اإلفريقي.

وزير الري :طمي السد
ال يؤثر على التخزين

قال وزير الموارد المائية
والري محمد عبدالعاطي،
إن طمي السد العالي أغلبه
موجود في دولة السودان،
وتكاليف استخراجه أكبر من
ً
االستفادة منه ،مشددا على
أن الطمي ال يخلق مشكلة في
السعة التخزينة للسد.
وأشار عبدالعاطي ،أمام
الجلسة العامة للبرلمان أمس
األول ،إلى أن الوزارة اتجهت
إلى وضع شرط إقامة شبكة
معالجة ثالثية للصرف
الصحي ،ضمن أحد شروط
تصاريح تراخيص عمل
محطات المياه ،من أجل توفير
مياه الشرب بدال من رميها
ً
في المصارف ،مضيفا أن مياه
الشرب مهمة لكن دون إضرار
أيضا بالفالح ،وشدد على أن
الدولة مصرة على تحصيل
غرامات مالعب الجولف التي
تهدر الكثير من المياه.

«البحرية» تحبط شحنة
مخدرات بالبحر األحمر

أعلن المتحدث باسم القوات
المسلحة المصرية ،بدر
الرفاعي ،أمس ،أن القوات
البحرية نجحت في إحباط
محاولة إدخال شحنة مخدرات
عبر البحر األحمر.
الرفاعي قال في بيان رسمي،
إنه في إطار جهود القوات
البحرية في تأمين سواحل
البالد ،والتصدي للمهربين
والعناصر اإلجرامية ،تم
إحباط محاولة مركب صيد
في تهريب كمية كبيرة من
المواد المخدرة.

ةديرجلا
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رياضة
الكويت والعربي لحسم
صدارة المجموعة األولى

باختصار
انطالق بطولة الشيخ
سالم الصباح لقفز الحواجز

يواجهان اليرموك والفحيحيل بكأس ولي العهد مساء اليوم
احمد حامد

تنطلق مساء اليوم الجولة قبل
األخيرة من منافسات الدور
التمهيدي لكأس سمو ولي
العهد ،بإقامة ثالث مباريات
ضمن منافسات المجموعة
األولى ،والتي ضمن فيها
الكويت والعربي الصعود الى
المربع الذهبي ،في حين أن
صراع الصدارة لم يحسم.

تـ ـ ـق ـ ــام مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ثـ ــاث
مباريات في الجولة السادسة،
قبل األخيرة من منافسات الدور
التمهيدي بالمجموعة األولى
لـكــأس سـمــو ول ــي الـعـهــد لكرة
القدم ،حيث يلعب الفيحيحيل
مــع الـعــربــي عـلــى اس ـتــاد نــادي
الـ ـك ــوي ــت"  ،4.25وب ـ ــرق ـ ــان مــع
ا ل ـ ـص ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـخـ ــات  ،6.50ع ـل ــى
استاد عبدالله الخليفة بنادي
اليرموك ،وفــي التوقيت نفسه
ي ـل ـعــب الـ ـك ــوي ــت مـ ــع ال ـي ــرم ــوك
على استاد علي صباح السالم
بجليب الشيوخ.
وتستكمل منافسات الجولة
ً
غ ــدا بــإقــامــة  4مـبــاريــات ضمن
منافسات المجموعة الثانية
تجمع السالمية مــع الساحل،
والنصر مع كاظمة ،والقادسية
م ــع ال ـج ـه ــراء ،وال ـت ـضــامــن مع
خيطان.
وح ـج ــز ال ـك ــوي ــت وال ـع ــرب ــي،
ولكل منهما  12نقطة بطاقتي
المربع الذهبي عن المجموعة
األول ــى ،ما يعني أن مهمتهما
ال ـ ـيـ ــوم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ت ـحــديــد

جانب من لقاء سابق بين العربي والفحيحيل
ال ـيــرمــوك سـيـلـفــا يــأمــل تقديم
مـسـتــوى مـمـيــز أم ــام األب ـيــض،
إلعادة الثقة إلى الالعبين ،بعد
تراجع النتائج في المسابقة.

العربي يخشى الفيحيحيل
رغـ ـ ـ ــم وجـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي فــي
وص ــاف ــة ال ـم ـج ـمــوعــة ،ووج ــود
الـفـحـيـحـيــل ف ــي الـ ـق ــاع بنقطة

واحدة ،فإن األخضر يخشى من
عــودة أبـنــاء المنطقة العاشرة
في المواجهة المقررة بينهما،
الس ـي ـمــا أن الـفـيـحـيـحـيــل عــدل
مــن صـفــوفــه فــي فـتــرة التوقف
ال ـم ــاض ـي ــة ،مـ ــن أج ـ ــل ال ـظ ـهــور
ال ـم ـغ ــاي ــر ،وق ـ ــد تـ ـك ــون مـ ـب ــاراة
العربي فرصة لذلك.
وقدم العربي ،الذي استعاد
هـ ـ ــدافـ ـ ــه حـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــوي،

استكمل استعداداته لبطولة
«الرماية» ً
سمو األمير غدا

«اليد» يشطب المصري
مجدي والبلوشي

محمد مجدي

●

المتصدر والوصيف ،السيما
ان العربي سيغيب عن الجولة
األخ ـيــرة ،فيما يــواجــه الكويت
فريق الشباب.
ويتطلع الـكــويــت إلــى حسم
صـ ــراع الـ ـص ــدارة م ــع ال ـعــربــي،
لـ ـضـ ـم ــان م ــواجـ ـه ــة ال ــوص ـي ــف
فــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،وهــو
ً
مــا يـبــدو مـتــاحــا ،فــي مواجهة
ً
ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ،ع ـط ـف ــا ع ـل ــى فـ ــارق
اإلمكانات في الفريقين ،وغياب
ال ـ ـحـ ــافـ ــز ع ـ ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء مـ ـش ــرف،
لــوجــودهــم ف ــي ال ـمــركــز الــرابــع
بــرص ـيــد  4ن ـق ــاط ،ل ـكــن هـ ــذا ال
يـمـنــع رغ ـبــة أب ـن ــاء م ـشــرف في
الـ ـظـ ـه ــور ال ـ ـقـ ــوي أم ـ ـ ــام حــامــل
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب ،ومـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر الـ ـ ـ ـ ــدوري
الممتاز حتى اآلن.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
عبدالله أبــوزمــع على المباراة
لـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز جـ ـمـ ـي ــع ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
لـلـمــوا جـهــات المقبلة ،السيما
أن الـفــريــق غــاب مــدة شهر عن
ال ـم ـنــاف ـســات الــرس ـم ـيــة بسبب
"خليجي ."23
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ف ـ ـ ــإن م ـ ــدرب

محمد عبدالعزيز

قــرر مجلس إدارة اتـحــاد كــرة اليد شطب العبي العربي والقرين؛
المصري محمد مـجــدي ،ومحمد البلوشي ،فــي اجتماعه الــذي ُعقد
أمس األول بمقر االتحاد.
وجـ ـ ــاء قـ ـ ــرار ش ـط ــب ال ـم ـص ــري م ـج ــدي ب ـن ــاء ع ـل ــى ت ــوص ـي ــة لـجـنــة
المسابقات ،التي أوقفت الالعب حتى نهاية الموسم ،وأوصت مجلس
اإلدارة بشطبه ،بـنــاء على ازدواج ـي ــة قـيــده فــي االتـحــاديــن المصري
والكويتي في موسم واحد ،مخالفا بذلك اللوائح الخاصة بمشاركة
الالعب األجنبي في نشاط االتحاد الكويتي.
في الوقت ذاته ،اعتمد مجلس إدارة االتحاد قرار نادي القرين ،الذي
قام أخيرا بشطب الالعب محمد البلوشي ،إثر اعتدائه على الحكم أحمد
المطوع ،الذي أدار مباراه القرين مع كاظمة في  18ديسمبر الماضي
ضمن الجولة العاشرة من الدوري العام للعبة.

أن ـهــت الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة العليا
لبطولة سمو األمير الدولية الكبرى
لـلــرمــايــة وض ــع الـلـمـســات األخـيــرة
على التحضيرات الخاصة بانطالق
ً
ال ـف ـعــال ـيــات غـ ـ ــدا ،وأصـ ـب ــح مجمع
ميادين الــرمــايــة جــاهــزا الستقبال
الرماة والراميات.
وتم أمس توزيع الشهادات على
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ــي دورت ـ ـ ــي ال ـح ـكــام
ل ـل ـخ ــرط ــوش والـ ـمـ ـس ــدس ،الـلـتـيــن
نـظـمـهـمــا االتـ ـح ــاد الـمـحـلــي تحت
مظلة نظيره الدولي ( ،)ISSFوحاضر
فيهما الدولي حازم حسني ،رئيس
االت ـح ــادي ــن ال ـم ـصــري واإلفــري ـقــي،
بـمـشــاركــة  37حكما مــن البحرين
والسعودية ومصر ولبنان ،إضافة
إلى الحكام المستجدين من الكويت.
وأك ــد نائب المدير الفني العام
ل ـل ــرص ــاص ورئـ ـي ــس ل ـج ـنــة حـكــام
الرصاص عبدالله البركات ،جاهزية
نادي الرماية الستقبال المشاركين
في البطولة.
وق ــال إن "دورت ــي الـحـكــام كانتا
مفيدتين" ،وأضــاف" :الحكام الذين
اج ـ ـتـ ــازوا ال ــدورت ـي ــن سيحصلون
ع ـلــى شـ ـه ــادات تـحـكـيــم دول ـ ــي ،كل
فــي مجاله" .وأش ــار إلــى أن الحكام
المحليين المشاركين في البطولة

تدريب رماة المسدس

سيصل عددهم إلى قرابة  40حكما،
وس ـي ـتــم الـ ـي ــوم بـ ــدء ع ـمــل ال ـح ـكــام
وال ـطــاقــم الـفـنــي وتــدري ـبــات ال ــدول
المشاركة في ميادين العشرة أمتار
بمسابقات الرصاص.
مــن جانبه ،قــال رئـيــس االتـحــاد
الـلـبـنــانــي ل ـلــرمــايــة ،ب ـطــرس جـلــغ،
حرص اتحاد بالده على التواجد في
البطولة ،مضيفا أن لبنان مستعد
لمزيد من متابعة التعاون الرياضي
فــي الــرمــايــة ،وخــاصــة أن الـكــويــت
دائما َّ
سباقة في كل برامج التدريب.

وأض ــاف" :ال ـم ـبــادرات الكويتية
سـ َّـبــاقــة عـلــى الـصـعـيــديــن الـعــربــي
واآلسيوي ،حتى الدولي" ،موجها
ش ـك ــره ل ـل ـن ـشــاط ال ـك ـب ـيــر ال ــواض ــح
لـلـجـمـيــع حــال ـيــا لـتـنـمـيــة ريــاضــة
الرماية على المستوى العربي.
وح ــول المشاركة اللبنانية في
البطولة ،قال" :لبنان يشارك بثالثة
رماة ،وهو الحد األقصى المسموح
لكل دولة ،ونأمل أن نحقق النتائج
المرجوة ،بما يتناسب مع طموحات
الرماية اللبنانية".

والـمــدافــع جمعة الـعـنــزي ،أداء
ً
بــاه ـتــا ف ــي ال ـجــولــة الـمــاضـيــة،
فيما غاب الفحيحيل عن نفس
الجولة.

تحصيل حاصل
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــاراة بـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــان
والصليبيخات يعول الفريقان
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ،ل ـ ـ ــإع ـ ـ ــداد

للمباريات المقبلة ،بعد تالشي
األمل في تحقيق أي إنجاز في
المسابقة.
وخـ ـس ــر ال ـص ـل ـي ـب ـب ـخــات فــي
الجولة الماضية أمام الكويت،
لكنه ظهر بصورة جيدة ،وهو
م ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ب ـ ــرق ـ ــان فــي
ً
ظ ـه ــوره ال ـم ـق ـبــول أخـ ـي ــرا أم ــام
العربي.

اتحاد الكرة يسمح للعربي بتسجيل
المحترفين ويخاطب «الفيفا»
●

عبدالرحمن فوزان

حسم اتـحــاد الـكــرة الـمــوقــف حــول ملف محترفي الـعــربــي ،وقــدرة
"األخ ـضــر" على تسجيل العبين ج ــدد ،فــي ظــل عــدم تفعيل العقوبة
الصادرة بحقه من االتحاد الدولي ،والتي تقضي بحرمانه من تسجيل
العبين جدد ،سواء محليين أو محترفين ،في مختلف المراحل ،لفترتي
تسجيل متتاليتين ،بعد عدة شكاوى من محترفيه السابقين ،لعدم
تسلمهم مستحقاتهم المادية.
َّ
ورد اتحاد الكرة على استفسارات النادي العربي بكتاب رسمي،
أمس األول ،يخطره فيه بسماحه له بتسجيل العبين جدد خالل فترة
التسجيل الحالية ،كما سيقوم االتحاد بمراسلة ومخاطبة االتحاد
الدولي (الفيفا) الحقا بهذا الخصوص.
ً
وبناء على ذلك ،سيقوم "األخضر" بإبرام صفقتين جديدتين على
مستوى المحترفين ،كما سيعمل على عقد بعض الصفقات المحلية
لتدعيم صفوفه ،لعل أبرزها ضم مدافع اليرموك مهند األنصاري.
من جانب آخر ،عقد مجلس إدارة النادي العربي اجتماعا له أمس
األول ،واتخذ عدة قرارات ،أبرزها قبول االعتذار الشفوي ألمين السر
الحالي عبدالرزاق المضف ،عن االستمرار في مهامه لظروف خاصة.
ونظرا لوجود أمين السر المساعد عــادل خليفة خــارج البالد ،تقرر
تكليف عضو مجلس اإلدارة عبدالرزاق معرفي القيام بأعمال أمانة
السر.
كما واف ــق المجلس ،بشكل مـبــدئــي ،على عــرض إح ــدى الشركات
لتنظيم مباراة وديــة جماهيرية تجمع بين العربي ونظيره األهلي
المصري ،بكامل نجومه ،على استاد صباح السالم ،وتم تكليف أمين
الصندوق أحمد العمران والعضو عبدالرزاق معرفي التفاوض مع
الشركة حول نصيب النادي من المباراة المذكورة ،المقرر أن تقام في
األسبوع األول من مارس المقبل ،في حال تم االتفاق بين الطرفين.
وأخيرا ،اعتمد مجلس اإلدارة الهيكل اإلداري الجديد إلدارة العالقات
العامة ،برئاسة حامد الخشاوي.

«الجوهرة» يدشن اليوم استقبال العائالت القادسية والجهراء إلى نهائي «درع السلة»

في مباريات الكرة السعودية
تتجه أنظار مشجعي كرة القدم السعوديين ،اليوم،
إلى استاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية
بجدة ،لمتابعة مباراة األهلي والباطن ضمن منافسات
المرحلة الـ  17من الدوري ،والتي انطلقت الخميس.
وسـتـكــون ه ــذه ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ال ـتــي ي ـتــاح فيها
بدخول النساء إلى المالعب السعودية ،تطبيقا لقرار
تهيئة ثالثة مالعب "لتكون جاهزة لدخول العائالت
وفقا للضوابط الخاصة".
وس ـت ـكــون م ـبــاريــات ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ،األول ـ ــى الـتــي
يدخل فيها حيز التنفيذ ،القرار الذي أعلنته السلطات
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة ف ــي
أكتوبر الماضي
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاح
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاء
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب

مشجعة سعودية

لـمـتــابـعــة ال ـم ـب ــاري ــات ،وه ــي اس ـت ــاد ال ـم ـلــك ف ـهــد في
الرياض ،ومدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة،
وملعب األمير محمد بن فهد في الدمام شرق البالد.
ورحـ ــب الـ ـن ــادي األه ـل ــي "ب ـح ـضــور ال ـع ــائ ــات من
جماهير النادي لدعم ومساندة الفريق في مواجهة
الباطن كأول حضور للعائالت في المالعب السعودية"،
مشيرا عبر حسابه على "تويتر" إلــى أنــه "تــم توفير
أطقم الفريق األول النسائية" في المتاجر التابعة له.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مجموعة
صور تظهر أعمال التطوير الجارية بملعب الجوهرة
الـمـشـعــة ف ــي ج ــدة (غ ـ ــرب) ال ـس ـعــوديــة ،تمهيدا
للسماح للعائالت بحضور مباريات كرة القدم.
وكشفت الصور عن تخصيص دورات مياه
للسيدات ،وكذلك أماكن يسمح فيها لهم
بــالـتــدخـيــن ،فـضــا عــن وض ــع حــواجــز
لفصل أماكن دخــول العائالت إلى
المدرجات عن غيرهم من باقي
الجماهير.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
بـ ـي ــن ال ـن ـس ــاء
والـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــال ف ــي
األم ـ ــاك ـ ــن ال ـع ــام ــة،
وس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــح ل ـ ـل ـ ـن ـ ـسـ ــاء
بـ ـ ــدخـ ـ ــول مـ ـلـ ـع ــب لـ ـك ــرة
القدم بالرياض في سبتمبر
ال ـم ــاض ــي ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،حـيــث
ح ـض ــرن اح ـت ـف ــاال ل ـم ـنــاس ـبــة الـعـيــد
الوطني.
وتــأتــي الـخـطــوة فــي خضم ب ــوادر انفتاح
في المملكة ،بعد قرار السماح للمرأة بقيادة
السيارة بدءا من يونيو المقبل.

هزما النصر والكويت في الدور قبل النهائي
●

جابر الشريفي

ت ـ ـ ــأه ـ ـ ــل ف ـ ــري ـ ـق ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة
والجهراء الى المباراة النهائية
لـ ـبـ ـط ــول ــة درع اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـسـ ـل ــة،
بتغلبهما على النصر 78-108
وال ـكــويــت  ،63-69عـلــى الـتــوالــي
في المبارتين اللتين أقيمتا أمس
األول عـلــى صــالــة فـجـحــان هــال
المطيري بنادي القادسية ضمن
منافسات الدور قبل النهائي.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى نـجــح
ال ـق ــادس ـي ــة ف ــي فـ ــرض سـيـطــرتــه
م ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،مـ ــن خ ـ ــال دفـ ــاع
المنطقة الذي بدأ به المباراة ،ولم
يستطع النصر أن يتعامل معه
ليتقدم  4-19بعد أن تميز العبوه،
باإلضافة الى الدفاع القوي ،في
التسجيل من الخارج عبر فهاد
السبيعي ومتابعة أحمد درويش
أسفل السلة ،لينهي الربع االول
لمصلحته .17-32
وواصل األصفر بسط سيطرته
ً
على المباراة ،مستفيدا من تسرع
م ـن ــاف ـس ــه فـ ــي ان ـ ـهـ ــاء ال ـه ـج ـمــات
التي حولها للهجوم المعاكس
ال ـســريــع ،لـيـصــل ال ـف ــارق ال ــى 25
نـ ـقـ ـط ــة ،إال ان اخ ـ ـتـ ــراقـ ــات ب ــدر
العتيبي وثالثيات يوسف عقاب
قلصت الـفــارق الــى  13نقطة مع
نهاية الربع الثاني .59-46
واستطاع العنابي ان يواصل
تقليص الـفــارق ال ــذي وصــل الى

 6نـ ـق ــاط ف ــي اول دق ـي ـق ـت ـيــن مــن
الربع الثالث عبر تحركات سعد
ال ــرف ــاع ــي اسـ ـف ــل الـ ـسـ ـل ــة ،ول ـكــن
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا عـ ـ ــاد االص ـ ـف ـ ــر ال ــى
ً
تــوسـيــع ال ـفــارق م ـج ــددا ،وأنـهــى
الربع الثالث لمصلحته ،63-84
و لــم يستطع النصر ان يفعل
شيئا لتقليص الفارق في الربع
الـ ــرابـ ــع ،م ــن خـ ــال ت ـم ـيــز العـبــي
االصفر في التسجيل من الداخل
والخارج ،لتنتهي المباراة بفوز
القادسية .78-108

بطولة المنتجين تتواصل
في «بيت العرب»
تتواصل اليوم منافسات
بطولة الكويت السادسة
لجمال الخيل العربية األصيلة
للمنتجين ،التي انطلقت أمس
على مضمار مركز الجواد
العربي (بيت العرب).
وتبدأ فعليات اليوم الساعة
ً
 10صباحا لفئة المهور
بعمر سنة وسنتين وثالث
سنوات ،تتبعها منافسات
األفراس واألفحل ،على أن
تختتم فعاليات البطولة غدا
ببطوالت المهور والمهرات
واألفراس واألفحل.
وقال نائب رئيس اللجنة
المنظمة المدير العام للبطولة
محمد الخميس ،إن المناسبة
جاءت بناء على التوجيهات
السامية باالهتمام بالموروث
الشعبي وأنشطته.
وأوضح أن البطولة ستشهد
مشاركة  220رأسا من 95
مربطا كويتيا من اإلنتاج
المحلي ،معربا عن شكره
لدعم "بيت العرب" للمربين
ونادي الصيد والفروسية.

مهرجان عبدالله المبارك
بفروسية الفروانية اليوم
برعاية ورثة المغفور له الشيخ
عبدالله المبارك الصباح،
يشهد مضمار المغفور له
الشيخ أحمد الجابر بفروسية
الفروانية ،االجتماع الثالث
عشر لسباق الخيل لهذا
الموسم ،الذي قيد فيه 69
جوادا وفرسا من الكالسات
الثاني والثالث والرابع
لمسافات 1200م و2000م
و1600م ،ومسافة السرعة
1000م ،يتنافسون على
الكؤوس المقدمة من راعي
المهرجان.
وأعرب رئيس نادي فروسية
الفروانية مبارك الديحاني،
عن سعادته وأسرة النادي
بإقامة مهرجان اليوم على
كأس المغفور له الشيخ
عبدالله المبارك ،أحد القيادات
التي قدمت الكثير للكويت في
مختلف المجاالت.

«الداخلية» و«التربية» بطال
دوري البولينغ النسائي

مباراة مثيرة
وف ــي ال ـم ـب ــاراة الـثــانـيــة طغت
االث ـ ـ ـ ـ ــارة وال ـ ـنـ ــديـ ــة ع ـل ـي ـه ــا مـنــذ
البداية ،بعدما تقدم الجهراء 0-8
عبر تحركات أحمد فالح أسفل
السلة ،اال ان الكويت سرعان ما
عــاد عبر تألق عبدالله الشمري
وحـسـيــن ال ـخ ـبــاز ،وأن ـهــى الــربــع
االول لمصلحته ،12-15
وواص ـ ــل ال ـفــري ـقــان تـبــادلـهـمــا
للتسجيل في الربع الثاني ،وبرز
تركي حمود وعبدالله الصراف
من جانب الجهراء وحمد عدنان
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـش ـم ــري م ــن جــانــب
ال ـكــويــت لـيـنـتـهــي ال ــرب ــع الـثــانــي
بتقدم الجهراء .26-31
ً
وع ـ ــاد ال ـف ــري ـق ــان مـ ـج ــددا الــى
تـبــادل الـتـقــدم فــي الــربــع الثالث،
ولم يزد الفارق على  4نقاط ،وكان

تنطلق الساعة التاسعة
من صباح اليوم منافسات
بطولة الشيخ سالم صباح
السالم السنوية لفروسية قفز
الحواجز على مضمار نادي
الصيد الفروسية ،وتستمر
منافساتها حتى مساء غد،
وسط مشاركة كبيرة من
الفرسان والفارسات ،وفي
مقدمتهم :جميلة ونادية
المطوع وراكان الحساوي
وكادي المرشود ،للمنافسة
على الجوائز المقدمة من أسرة
المرحوم الشيخ سالم صباح
السالم.
وأكدت بطلة الفروسية
السابقة الشيخة بارعة سالم
الصباح ،أن تنظيم بطولة
سنوية لفروسية قفز الحواجز
ً
سنويا باسم والدها المغفور
له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ
سالم صباح السالم ،هو أقل
شيء يمكن تقديمه لفرسان
وفارسات الكويت ،من أجل
مواصلة المشوار ،ومساعدتهم
على تجهيز أنفسهم
لالستحقاقات المقبلة.

صراع تحت السلة (تصوير جورج رجي)
للمدربين دور مهم في المباراة
من خالل التكتيك الدفاعي الذي
ل ـعــب ب ــه ك ــل ف ــري ــق وال ـت ـبــديــات
ل ـي ـن ـت ـهــي ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث بـتـقــدم
الجهراء .46-48
واستمر السجال بين الفريقين
فــي الــربــع ال ــراب ــع حـتــى الدقيقة
السابعة عندما كــا نــت النتيجة
تشير الــى تقدم الكويت ،61-62
قبل أن تشهد المباراة طرد نجم
الكويت حسين الخباز وخــروج
شعالن مهنا باألخطاء الخمسة

ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي مـنــح
ً
الجهراء األفضلية ليخرج فائزا
.63-69

النهائي األحد
قررت لجنة المسابقات تأجيل
ً
النهائي الذي كان مقررا أن يقام
ال ـيــوم ال ــى االح ــد الـمـقـبــل ،وذلــك
العطاء الفريقين فرصة للراحة.

استحوذت سيدات وزارتي
الداخلية والتربية على ألقاب
منافسات دوري الوزارات
النسائي للبولينغ ،الذي أقيم
على صالة كوزمو بمجمع
ديسكفري ،بمشاركة  24العبة
يمثلن  6وزارات.
حضر ختام البطولة حامد
الهزيم مدير إدارة الرياضة
للجميع ،وفيصل المقصيد
الوكيل المساعد للتنمية
التربوية واألنشطة بوزارة
التربية ،ومسؤولو الوزارات
المشاركة.
وتمكنت العبة "الداخلية"
مريم يعقوب من إحراز ذهبية
الفردي ،كما أحرزت زميلتها
حكمه العبكل ذهبية الزوجي،
وأحرز فريق التربية ذهبيتي
الفرق واألساتذة.
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قمة سلبية بين تشلسي وأرسنال في كأس الرابطة

في ذهاب نصف نهائي كأس
رابطة األندية اإلنكليزية
في كرة القدمَّ ،
خيم التعادل
السلبي على مواجهة تشلسي،
حامل لقب الدوري ،وأرسنال
على ملعب ستامفورد بريدج
في غرب العاصمة لندن.

َّ
خيم التعادل السلبي على مواجهة تشلسي،
حامل لقب الــدوري ،وأرسـنــال ،الــذي يسعى إلى
مصالحة جمهوره ،في ذهاب نصف نهائي كأس
رابطة األندية اإلنكليزية في كرة القدم ،على ملعب
ستامفورد بريدج في غرب العاصمة لندن.
وتقام مباراة اإلياب في  24يناير على ملعب
اإلمارات في شمال العاصمة.
وه ـ ــذه ال ـم ــواج ـه ــة ال ـثــان ـيــة ف ــي أسـ ـب ــوع بين
فريقي العاصمة ،أذ التقيا على أرض أرسنال في
الدوري وتعادال  2-2في مباراة مثيرة عادل فيها
اإلسباني هكتور بيليرين ألرسـنــال فــي الوقت
بدل الضائع.
وخـ ــاض أرسـ ـن ــال ،ال ـم ـتــوج مــرتـيــن ف ــي كــأس
الرابطة في  1987و ،1993المباراة ،بعدما تنازل
األحد عن لقب كأس إنكلترا ،بخروجه من الدور
الثالث للمرة األولــى في حقبة مدربه الفرنسي
أرسين فينغر ،أمام مضيفه نوتنغهام فوريست
.4-2

ولم يسبق ألرسنال أن ودع المسابقة من هذا
الدور منذ الموسم األخير له قبل وصول فينغر،
وكان ذلك عام  1996على يد شيفيليد يونايتد،
علما بأن فينغر تولى زمام اإلشراف على أرسنال
صيف العام عينه.
وفي ظل تخلفه في الدوري الممتاز بفارق 23
نقطة عن سيتي ،يبحث أرسنال عن التعويض
من بوابة كأس الرابطة ،وهي البطولة المحلية
الوحيدة التي لم يحرزها فينغر مع "المدفعجية".
وج ـلــس فـيـنـغــر ف ــي م ـق ـصــورة الـصـحــافـيـيــن،
إليقافه ثالث مباريات ،بسبب "سوء السلوك" ،بعد
االنتقادات التي وجهها إلى الحكام ،إثر تعادل
فريقه مع وست بروميتش ألبيون ضمن المرحلة
 21من الدوري الممتاز.
ب ــدوره ،دخــل تشلسي ،الـمـتــوج خمس مــرات
في كأس الرابطة ،آخرها في  ،2015المباراة بعد
أن فــرض عليه نوريتش سيتي خــوض مـبــاراة
معادة في الكأس بعد تعادلهما سلبا ،متسلحا

بخسارته مرة وحيدة في آخر  16مباراة ضمن
جميع المسابقات ،وبتسعة انتصارات على أرضه
في آخر  10مباريات.

تقنية الفيديو
وطـبـقــت تـقـنـيــة الـفـيــديــو لـمـســاعــدة الـحـكــام،
خ ـصــوصــا ف ــي ال ـش ــوط األول ،ب ـعــد اع ـت ـمــادهــا
للمرة الثالثة في إنكلترا ،بعد مباراة برايتون
وكريستال باالس في الدور الثالث من مسابقة
الكأس االثنين الماضي ،ومانشستر سيتي ضد
بريستول في نصف نهائي كأس الرابطة الثالثاء.
ورحب فينغر بالتقنية ،قائال" :بالطبع ،أرحب
بالتقنية ،رغــم أنــه يجب توضيح مــا هــي ركلة
الجزاء أو ليس بركلة جزاء ،ألن جميعنا مرتبك".
أما كونتي ،فقال "ليست سيئة ،هي مهمة ،ألنها
تقلل األخ ـطــاء .يجب أن نـكــون صبورين قليال.
يمكنها أن تحسن كرة القدم في إنكلترا".

حرب التذاكر تحتدم بين يونايتد وإشبيلية
احـتــدمــت "ح ــرب ال ـتــذاكــر" بين
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد اإلنـكـلـيــزي
وإشبيلية اإلسباني ،بعدما قرر
األول ت ـعــويــض ج ـم ـه ــوره بــدفــع
جزء من السعر الذي حدده األخير
للمباراة المقررة على أرضه الشهر
ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ذهـ ــاب ث ـمــن نـهــائــي
دوري أبطال أوروبا ،من خالل رفع
سعر التذكرة للقاء اإلياب المقرر
على أرضه.
وحــدد إشبيلية سعر التذكرة
ب ـ ـ ــ 89ج ـن ـي ـهــا إس ـتــرل ـي ـن ـيــا (120

دوالرا) لـلـفــريــق ال ــزائ ــر ،م ــا دفــع
يــونــايـتــد ال ــى رف ــع سـعــر الـتــذكــرة
لمباراة اإليــاب إلــى نفس القيمة،
على أن يقتطع من كل تذكرة 35
جنيها ،من أجــل التعويض على
مشجعيه الــذيــن ق ــرروا مــؤازرتــه
فـ ــي م ـل ـع ــب "رامـ ـ ـ ـ ــون ســان ـش ـيــس
بيسخوان" فــي اللقاء المقرر 21
فبراير.
وهذا األمر يعني أن كل مشجع
ليونايتد أن يدفع  54جنيها ثمن
التذكرة ،وهــي نفس القيمة التي

خضيرة :منافسونا أقوياء
هذا العام في «الكالتشيو»
أع ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي األل ـ ـمـ ــانـ ــي
ســامــي خ ـض ـيــرة ،الع ــب وســط
يوفنتوس ،عــن قلقه مــن خطر
الـمـنــافـســة الـقــويــة لفريقه هــذا
الموسم فــي ال ــدوري اإليطالي
لكرة الـقــدم ،مــا يهدد احتكاره
لـ ـلـ ـق ــب ف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــواس ـ ــم ال ـس ـت ــة
األخيرة.
وك ــان يوفنتوس اول فريق
يحرز لقب بطل ايطاليا للمرة
الـســادســة تــوالـيــا ،لكنه يواجه
منافسة قوية هذا الموسم من
اك ـثــر مــن فــريــق ،وه ــو يتخلف
حاليا بفارق نقطة واحــدة عن
نابولي المتصدر.
وقـ ـ ــال خ ـض ـي ــرة ( 30ع ــام ــا)
لـ ـشـ ـبـ ـك ــة "سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاي س ـ ـ ـبـ ـ ــورت"
اإلي ـطــال ـيــة "االمـ ــر مـخـتـلــف عن
العام الماضي وقبل موسمين.
ث ـمــة ع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرق ال ـقــويــة
ت ـت ـم ـتــع بــال ـم ـس ـتــوى ذاتـ ـ ــه فــي
صدارة ترتيب بطولة ايطاليا".
وأض ــاف الع ــب ري ــال مــدريــد
ال ـ ـسـ ــابـ ــق "ب ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ن ــاب ــول ــي

سامي خضيرة

واي ـ ـضـ ــا انـ ـت ــر م ـ ـيـ ــان ،رومـ ـ ــا،
التسيو ويــوفـنـتــوس بالطبع،
لـهــذه األس ـب ــاب سـيـكــون الـفــوز
ب ــالـ ـسـ ـك ــوديـ ـت ــو اص ـ ـعـ ــب ه ــذه
المرة ،يتعين علينا بذل جهود
م ـضــاع ـفــة ل ـك ــي ن ـح ــرز ال ـل ـقــب.
أعـتـقــد ان األمـ ــر سـيـكــون اكـثــر
تعقيدا هذا الموسم".

دفـعـهــا جـمـهــور لـيـفــربــول عندما
ح ــل األخ ـي ــر ف ــي مـلـعــب اشبيلية
( )3-3خ ــال مـبــاراتـهـمــا فــي دور
المجموعات.
وق ــال يونايتد ،فــي بـيــان" ،في
هذه الحالة ،نعتقد أن مشجعينا
الذين سيسافرون (الى اشبيلية)
تـ ـم ــت م ـع ــام ـل ـت ـه ــم بـ ـشـ ـك ــل غ ـيــر
ع ـ ــادل م ــن خـ ــال ال ــرف ــع الـمـبــالــغ
فـيــه ألس ـعــار الـتــذاكــر مــن الـنــادي
الـمـضـيــف" ،متابعا" :لـقــد تلقينا
الـكـثـيــر م ــن الـطـلـبــات م ــن األف ــراد

ومجموعات المشجعين للتدخل
في هذه المسألة".
وأث ـ ـي ـ ــر ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع مــع
إشبيلية ،وداخليا (في يونايتد)،
"لكن في نهاية المطاف ،لم يوافق
إش ـب ـي ـل ـيــة ع ـل ــى خ ـف ــض مـلـحــوظ
فــي أس ـعــار ال ـتــذاكــر المخصصة
لـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــرن ــا ال ـ ـ ــى م ـ ــا ن ـع ـت ـب ــره
مستوى معقوال".
واعتبر يونايتد أن من العدل
أن ي ـفــرض عـلــى جـمـهــور الـفــريــق
المنافس نفس التسعيرة ،مضيفا:

وي ـتــم ال ـل ـجــوء إل ــى الـتـقـنـيــة ب ـحــال ال ـشــك في
األه ـ ـ ــداف ،ركـ ــات الـ ـج ــزاء ،ال ـب ـطــاقــات ال ـح ـمــراء
والخطأ في هوية الالعبين.
وغاب عن التشكيلة األساسية ألرسنال ،الذي
بلغ النهائي آخر مرة في  ،2011مهاجمه التشيلي
الكسيس سانشيس الجالس على دكة البدالء قبل
دخوله منتصف الشوط الثاني ،وصانع ألعابه
األلماني مسعود أوزيل ،بسبب اإلصابة ،وفق ما
ذكرت الصحف المحلية ،لينضم إلى الفرنسيين
أوليفييه جيرو ولوران كوسيلني ،الويلزي أرون
رامسي والبوسني سياد كوالشيناتس.
وع ـلــى غ ــرار م ـبــاريــات ال ـك ــأس ،حــل ال ـحــارس
الكولومبي دافـيــد أوسبينا ،بــدال مــن التشيكي
المخضرم بتر تشيك.
ورغم إيقاعه السريع ،لم يشهد الشوط األول
الكثير مــن ال ـفــرص ،وأبــرزهــا كــان ألرس ـنــال من
ت ـســديــدة الـنـيـجـيــري ال ـش ــاب ال ـي ـكــس اي ــووب ــي،
أبعدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (،)39

رد عليها اإلسباني سيسك فابريغاس برأسية
ضعيفة بين يدي أوسبينا (.)45
وبعد بداية سريعة أيضا في الشوط الثاني،
ل ـع ــب الـ ـم ــداف ــع ال ــدنـ ـم ــارك ــي الـ ـش ــاب أن ــدري ــاس
كريستنسن رأسية فوق العارضة (.)47
وسدد المهاجم اإلسباني الفارو موراتا كرة
قوية من خارج المنطقة أبعدها أوسبينا (،)55
قبل أن يضيف فرصة جديدة من زاويــة ضيقة
ارتطمت في الجهة الخارجية من القائم األيمن
(.)57
وب ـع ــد دخ ـ ــول ال ـم ـص ــري م ـح ـمــد ال ـن ـنــي بــدال
مــن جــاك ويلشير المصاب ( ،)57تابع تشلسي
م ـس ـل ـســل س ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى ال ـ ـكـ ــرة ،وسـ ـع ــى عـبــر
ع ــرض ـي ــات ال ـظ ـه ـيــريــن اإلس ـبــان ـي ـيــن م ــارك ــوس
ال ــون ـس ــو وسـ ـي ــزار اسـبـيـلـيـكــويـتــا ،وم ـح ــاوالت
الـبـلـجـيـكــي إدي ـ ــن هـ ـ ــازار وال ـن ـي ـج ـيــري فـيـكـتــور
موزيس من دون فائدة.

تورام يهاجم السلطات اإليطالية وغريزمان
"لــذلــك ،اتـخــذنــا ق ــرارا صعبا بــأن
ن ـفــرض عـلــى مشجعي إشبيلية
تسعيرة للقاء اإلي ــاب على أولــد
ترافورد بنفس قيمة ما فرض على
مشجعينا للقاء الذهاب".
واردف " :سـ ـنـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض عـ ـل ــى
مشجعينا ،ونحن نريد أن يكون
هذا األمر بمنزلة رادع لمنافسي
لمستقبل ال ــذي ــن يـتـطـلـعــون الــى
زيادة أسعار التذاكر المخصصة
لجمهورنا خارج ملعبنا".

هاجم المدافع الدولي الفرنسي
السابق ليليان تــورام السلطات
اإلي ـطــال ـيــة ،ل ـعــدم تـحــركـهــا بعد
اإلهانات العنصرية التي صدرت
ب ـحــق م ــواط ـن ــه ب ـل ـيــز مــاتــويــدي
خ ــال م ـب ــاراة فــريـقــه يوفنتوس
مع كالياري (-1صفر) السبت في
الدوري المحلي.
وقـ ــال ت ـ ــورام "ن ـح ــن ال نـعــالــج
م ـس ــأل ــة ال ـع ـن ـص ــري ــة بــال ـطــري ـقــة
ال ـم ــائ ـم ــة" ،مـتـســائــا "لـ ـم ــاذا لم
يتخذ الحكم قرار إيقاف المباراة؟
ول ـم ــاذا لــم يـتــرك الــاع ـبــون ذوو

البشرة البيضاء أرضية الملعب
عندما أهين ماتويدي؟".
وتــابــع "إذا كــان هـنــاك أحــد لم
ي ـط ــرح ه ــذه األس ـئ ـل ــة ،فــالــوضــع
سيبقى على ما هو عليه لعشرين
سنة قادمة".
كـ ـم ــا انـ ـتـ ـق ــد ت ـ ـ ـ ــورام م ــواط ـن ــه
مهاجم اتلتيكو مدريد اإلسباني
ان ـط ــوان غــريــزمــان ،لــدهــن نفسه
باللون األســود خالل حفل تنكر
فيه كالعب من فريق غلوبترترز
األميركي االستعراضي.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــابـ ــق

لبرشلونة اإلسباني ممتعضا من
تصرف مواطنه ،معتبرا "أنه إذا
أراد رجــل أســود شــاب ان يرتدي
زي ســوبــرمــان ،فــا يــدهــن نفسه
باللون األبيض".

سان جرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا
واصـ ـ ــل بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
ب ــداي ـت ــه ال ـج ـي ــدة ل ـل ـع ــام ال ـجــديــد
وزحـ ـف ــه ن ـح ــو إح ـ ـ ــراز ل ـق ــب ك ــأس
رابطة األندية الفرنسية المحترفة
ل ـل ـم ــرة ال ـخ ــام ـس ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
وال ـثــام ـنــة ف ــي ت ــاري ـخ ــه ،بـبـلــوغــه
ال ــدور نصف النهائي بعد فــوزه
ام ــس االول ع ـلــى مـضـيـفــه ام ـيــان
 -2صفر.
وك ــان فــريــق الـمــدرب اإلسباني
اون ـ ـ ــاي اي ـ ـمـ ــري ب ـ ــدأ  2018ب ـفــوز
س ــاح ــق ع ـلــى مـضـيـفــه ريـ ــن ،1-6
في مستهل حملة دفاعه عن لقب
مسابقة ال ـكــأس ال ــذي أح ــرزه في
المواسم الثالثة األخيرة ،ونجح
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء فـ ــي إضـ ــافـ ــة فـ ـ ــوز ث ــان
ليستعد بــأفـضــل طــريـقــة لـعــودة
م ـنــاف ـســات ال ـ ـ ــدوري ب ـعــد ان ـت ـهــاء
العطلة الشتوية حيث يحل األحد
ضيفا على نانت.
ويـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر نـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
تــرت ـيــب ال ـ ـ ــدوري بـ ـف ــارق  9نـقــاط
عــن كــل مــن مــونــاكــو حــامــل اللقب
ولـيــون الثالث ،وم ــازال أيضا في
ال ـس ـبــاق األهـ ــم الـمـتـمـثــل ب ــدوري

اب ـ ـطـ ــال اوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ح ـي ــث ت ـن ـت ـظــره
مــواج ـهــة صـعـبــة ج ــدا ض ــد ري ــال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ال ـ ــذي يلتقيه
ف ـ ــي  14الـ ـشـ ـه ــر ال ـم ـق ـب ــل ذه ــاب ــا
ف ــي "ســان ـت ـيــاغــو ب ــرن ــاب ـي ــو" قبل
استضافة اإلياب في  6مارس.
وخـ ـ ـ ــاض سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ال ـ ــذي
ي ـح ـق ــق ف ـ ـ ــوزه الـ ـ ـ ـ ــ 18ت ــوالـ ـي ــا فــي
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة (تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود خ ـ ـسـ ــارتـ ــه
األخ ـ ـيـ ــرة ف ـي ـهــا ال ـ ــى  27نــوفـمـبــر
 2012فـ ـ ــي ر ب ـ ـ ــع ا ل ـ ـن ـ ـهـ ــا ئـ ــي ضــد
سانت اتيان وبركالت الترجيح)،
الـلـقــاء بتشكيلة اســاس ـيــة ،وكــان
األوروغــويــانــي ادينسون كافاني
أبـ ـ ــرز ال ـغ ــائ ـب ـي ــن ،م ــا ف ـت ــح ال ـب ــاب
أ م ــام مشاركة األرجنتيني انخل
دي م ــاري ــا اس ــاس ـي ــا ال ـ ــى جــانــب
البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.
ورغم اضطرار اميان إلى اكمال
اللقاء بعشرة العبين منذ الدقيقة
 34لطرد حارسه ريجيس غورتنر
بـ ـع ــد خـ ـط ــأ عـ ـل ــى مـ ـب ــاب ــي خـ ــارج
منطقة الجزاء ،واضطرار اصحاب
األرض ا لـ ـ ـ ــى إ ج ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـب ــد ي ـل ـي ــن
م ـب ـكــريــن ،األول بـسـبــب االصــابــة

وال ـثــانــي نـتـيـجــة ط ــرد ال ـح ــارس،
عانى ســان جرمان للوصول الى
الشباك.
وانـتـظــر ن ــادي العاصمة حتى
الدقائق األولى من الشوط الثاني
الفتتاح التسجيل من ركلة جزاء
انـتــزعـهــا نـيـمــار ون ـفــذهــا بنفسه
بنجاح ( ،)53ليجد بالتالي طريقه
الى الشباك في اول مباراة له في
كــل مــن المسابقات األرب ــع لــه في
مــوس ـمــه األول م ــع س ــان جــرمــان
(الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي ض ــد غــان ـغــان
ودوري ابطال اوروبا ضد سلتيك
االسكتلندي و ك ــأس فرنسا ضد
رين وكأس الرابطة ضد اميان).
وحـ ـس ــم ف ــري ــق اي ـ ـمـ ــري ال ـل ـق ــاء
بشكل كبير في الدقيقة  ،78عندما
اضاف ادريان رابيو الهدف الثاني
بمساعدة العارضة اثر ركلة ركنية
نفذها دي ماريا.
ولـحــق س ــان جــرمــان بموناكو
ال ـ ــذي كـ ــان أول الـ ـف ــرق الـمـتــأهـلــة
لنصف الـنـهــائــي الـثــاثــاء بـفــوزه
على مضيفه نيس  ،1-2واكتمل
عقد دور األربعة بتأهل مونبلييه

ال ـف ــائ ــز ع ـلــى مـضـيـفــه انـجـيــه
بـ ـ ـه ـ ــدف ق ـ ــات ـ ــل ل ـل ـب ـل ـج ـي ـكــي
ا سـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق م ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــزا (،)86
وري ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـق ــق ف ـ ــوزا
مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــرا أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى
ض ـي ـفــه ت ــول ــوز بــأرب ـعــة
أه ـ ـ ـ ـ ــداف ل ـل ـب ــورك ـي ـن ــي
ستيف ياغو ( 21خطأ
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــرمـ ـ ــى ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه)،
وب ـ ـن ـ ـجـ ــامـ ــان ب ــوريـ ـغ ــو
( ،)42وادريين هونو (86
و ،)90+2مقابل هدفين
للغيني ايسياغا سيال
( )40ويايا سانوغو.

نيمار

بايرن في مواجهة صعبة أمام ليفركوزن
يلتقي بايرن ميونيخ المتصدر
باير ليفركوزن الرابع على ملعب
األخير "باي ارينا" ،اليوم ،حيث
يعاود الدوري األلماني لكرة
القدم نشاطه بعد انتهاء
العطلة الشتوية التقليدية.

تدريبات بايرن ميونيخ

يعاود الــدوري األلماني لكرة القدم
ن ـش ــاط ــه الـ ـي ــوم ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء الـعـطـلــة
ال ـش ـت ــوي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة بـ ـمـ ـب ــاراة قــويــة
تجمع بايرن ميونيخ المتصدر وباير
لـيـفــركــوزن الــرابــع عـلــى ملعب األخـيــر
"باي ارينا".
ويأمل النادي البافاري أن يبدأ العام
الجديد من حيث أنهى سابقه ،وتحقيق
فوزه الخامس على التوالي في الدوري،
وبالتالي مواصلة زحفه بثبات نحو
تعزيز رقميه القياسيين من حيث عدد
األلقاب بالمجمل ( 27حاليا) واأللقاب
المتتالية (خمسة حاليا).
وأنهى فريق المدرب يوب هاينكس
ع ــام  2017بــأف ـضــل طــري ـقــة م ــن خــال
الـتــأهــل لـلــدور ربــع النهائي لمسابقة
الكأس المحلية ،على حساب بوروسيا
دورتموند حامل اللقب ( ،)1-2محققا
ثأره ألن األخير جرده الموسم الماضي
من اللقب بإخراجه من نصف النهائي.

ويعاني فريق هاينكس ايضا إصابة
الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي
(ركـبــة) وقلب الــدفــاع ماتس هوميلس
(ح ــال ــب) ،ل ـكــن قـ ــدوم س ــان ــدرو واغ ـنــر
مـ ــن ه ــوف ـن ـه ــاي ــم ،س ـي ـخ ـفــف ال ـض ـغــط
على ليفاندوفسكي وسيمنحه فرصة
التعافي تماما قبل معاودة اللعب.
وي ـعــول بــايــرن عـلــى خـبــرة تــومــاس
مولر في قيادة دفة الفريق الذي استعاد
ن ـش ــاط ــه ب ــال ـك ــام ــل ،ب ـع ــدم ــا أره ـ ــق فــي
األسابيع األخيرة من العام الماضي،
حسبما أشار المهاجم الدولي ،مضيفا:
"االسـتـمـتــاع باللعب ع ــاد م ـجــددا .إذا
بقينا في وضع بدني جيد ،فهذا األمر
سيساعدنا بالتأكيد".
وال يـ ـب ــدو أن أح ـ ـ ــدا بــاس ـت ـطــاع ـتــه
الوقوف بوجه زحف النادي البافاري
الذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق 11
نقطة عن مالحقه شالكه ،كما سيكون
أمام اختبارين سهلين في ثمن نهائي

دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ورب ـ ــع نـهــائــي
ال ـكــأس الـمـحـلــي ،إذ يلتقي بشكتاش
التركي وبادربورن من الدرجة الثالثة
على التوالي.
لكن مـبــاراتــه األول ــى للعام الجديد
لــن تـكــون نــزهــة ،ألنــه يــواجــه فريقا لم
يــذق طعم الهزيمة فــي مبارياته الــ14
األخيرة بقيادة مدربه الجديد والعبه
السابق هايكو هيرليتش الــذي تسلم
م ـه ـمــة االش ـ ـ ــراف ع ـلــى ل ـي ـف ــرك ــوزن في
يونيو الماضي.
وسيحاول ليفركوزن أن يضع حدا
لمسلسل انتصارات النادي البافاري
ال ـ ــذي أن ـه ــى  2017بـسـتــة ان ـت ـص ــارات
متتالية فــي جـمـيــع الـمـســابـقــات ،وأن
ي ـكــون ثــالــث فــريــق فـقــط ه ــذا الـمــوســم
يتفوق عليه في الدوري بعد هوفنهايم
وبوروسيا مونشنغالدباخ.
ويـ ـع ــول ل ـي ـف ــرك ــوزن ع ـل ــى ال ـج ـنــاح
الـجــامــايـكــي ال ـشــاب ل ـيــون بــايـلــي (20

عــامــا) الــذي قــدم أداء الفتا مــع الفريق
منذ انضمامه اليه من غنك البلجيكي
في يناير الماضي ،وسجل حتى اآلن 6
أهداف في دوري الموسم الحالي مع 4
تمريرات حاسمة.
وتحضر ليفركوزن للقاء بايرن ،الذي
فــاز فــي ثــاث وت ـعــادل فــي اثنتين من
المواجهات الخمس األخيرة في الدوري
مع منافسه ،بالتعادل وديــا مع فريق
الدرجة الثالثة برويسن موينستر ،2-2
وسجل له الهدفين األرجنتيني لوكا
االريو العائد من اإلصابة.
أم ــا ب ــاي ــرن ،الـ ــذي خ ــاض مـعـسـكــرا
تدريبيا في قطر ،أصيب خالله حارسه
سفن اورليتش ،فتحضر لعودة الدوري
ب ـف ــوز ودي أمـ ــس األول ،ع ـل ــى فــريــق
الدرجة الثالثة غروساسباخ  ،3-5في
مباراة تألق خاللها الجناح الفرنسي
الـمـخـضــرم فــرانــك ريـبـيــري بتسجيله
ثالثة أهداف.
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رياضة

نومانسيا يجبر الريال
على التعادل في «برنابيو»
في إياب ثمن نهائي مسابقة
كأس إسبانيا ،أحرج نومانسيا من
الدرجة الثانية مضيفه العمالق
ريال مدريد دون أن يخرجه،
بعدما أجبره على التعادل 2-2
على ملعبه «سانتياغو برنابيو».

أحـ ــرج نــومــانـسـيــا م ــن الــدرجــة
ال ـث ــان ـي ــة م ـض ـي ـفــه ال ـع ـم ــاق ري ــال
م ــدري ــد دون أن ي ـخ ــرج ــه ،بـعــدمــا
أجبره على التعادل  2-2على ملعبه
"سانتياغو برنابيو" في اياب ثمن
نهائي مسابقة كأس اسبانيا ،فيما
انتهى مـشــوار فـيــاريــال رغــم فــوزه
على ليغانيس .1-2
وك ـ ـ ــان ري ـ ـ ــال ض ــام ـن ــا ال ـ ــى حــد
ك ـب ـيــر ب ـلــوغــه ربـ ــع ال ـن ـهــائــي بعد
فــوزه ذهابا -3صـفــر ،لكن المدرب
ال ـفــرن ـســي زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان كــان
بحاجة الــى الـفــوز بـهــذه الـمـبــاراة
م ــن أج ــل رف ــع م ـع ـنــويــات العـبـيــه،
الس ـي ـم ــا ب ـع ــد الـ ـتـ ـع ــادل الـمـخـيــب
األحد أمام سلتا فيغو  2-2ايضا،
مــا جعله يفقد األ م ــل منطقيا في
االح ـت ـفــاظ بـلـقــب ال ـ ــدوري ،لـكــونــه
أصبح متخلفا بفارق  16نقطة عن
غريمه برشلونة المتصدر الفائز
في المرحلة األخيرة من  2017على
النادي الملكي -3صفر.
وبـتــأهـلــه لــربــع الـنـهــائــي ،أبقى
ريـ ــال عـلــى آم ــال ــه بــإن ـقــاذ موسمه
المحلي ،ومحاولة الفوز بمسابقة
كــأس اسـبــانـيــا لـلـمــرة األول ــى منذ
.2014
وع ـلــى غ ــرار ل ـقــاء الــذهــاب،
خاض ريال االياب بتشكيلة
رديـفــة الــى حــد كبير وحتى
ان الويلزي غاريث بايل الذي
سجل هدفا في الذهاب ،غاب

عن التشكيلة كما حال البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،أو الكرواتي
لوكا مودريتش والقائد سيرخيو
رامــوس والمهاجم الفرنسي كريم
بنزيمة (األخيران مصابان أصال).
واس ـت ـه ــل ف ــري ــق زي ـ ــدان ال ـل ـقــاء
بشكل مثالي حيث افتتح التسجيل
منذ الدقيقة  10برأسية للوكاس
فاسكيز بـعــد عــرضـيــة مــن دانـيــال
كارفاخال.
لكن البديل غييرمو الذي دخل
فــي الدقيقة  41بــدال مــن المصاب
إيـخـيـنـيــو م ــاري ــن ،أدرك ال ـت ـعــادل
للضيوف في الثواني األخيرة من
ال ـش ــوط األول اث ــر هـجـمــة مــرتــدة
وتمريرة من مارك ماتو.
لكن فاسكيز اعاد النادي الملكي
الى المقدمة في الشوط الثاني بعد
تمريرة رأسية من بورخا مايورال،
مسجال هدفه الخامس في جميع
المسابقات هذا الموسم ،وثنائيته
األولى في  109مباراة خاضها مع
ريال في جميع المسابقات.
إال أن غييرمو قال كلمته مجددا
وأدرك ال ـت ـع ــادل ل ـل ـض ـيــوف بـكــرة
رأسية رائعة إثر عرضية من ساول
غــارسـيــا ( ،)82ثــم بقيت النتيجة
عـلــى حــالـهــا حـتــى صــافــرة نهاية
المباراة التي شهدت في ثوانيها
األخـ ـي ــرة طـ ــرد دانـ ـي ــال كــال ـفــو من
نومانسيا لحصوله على انذارين.
وان ـت ـهــى م ـش ــوار ف ـيــاريــال عند

جانب من لقاء ريال مدريد ونومانسيا
الدور ثمن النهائي رغم فوزه ايابا
بين جمهوره على ليغانيس ،1-2
لخسارته ذهابا صفر 1-في ملعب
األخير.
ويبدو أن ليغانيس بــدأ يشكل
عقدة لفريق "الغواصة الصفراء"،
إذ فـ ــاز ع ـلــى األخـ ـي ــر  1-3عـنــدمــا
تواجها في  3ديسمبر في الدوري
الـمـحـلــي ،ثــم 1-ص ـفــر فــي الــذهــاب

بفضل المغربي نور الدين امرابط،
وكان صاحب هدف التقدم في لقاء
األربعاء عبر المغربي االخر نبيل
الزهر (.)31
وعـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــال الـ ـ ـ ــى اجـ ـ ـ ــواء
المواجهة في بداية الشوط الثاني
عندما أدرك الـتـعــادل عبر دانـيــال
راب ــا ( ،)48لـكـنــه عـجــز بـعــدهــا عن
الوصول الى الشباك حتى الدقيقة

زيدان يمدد عقده حتى 2020
كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ،بعد تأهل
فريقه ريال مدريد لربع نهائي مسابقة كأس إسبانيا
لكرة الـقــدم ،أنــه مــدد عقده مــع الـنــادي الملكي حتى
.2020
وق ــال زي ــدان "تــم الـتــوقـيــع" فــي اش ــارة الــى العقد
الجديد ،مؤكدا ما كشفته وسائل اإلعالم اإلسبانية
في الساعات األخيرة بــأن العقد الجديد يمتد إلى
عام .2020
ويدرك النجم الدولي السابق أن األمور يمكن أن

إنكلترا تخوض تجربتين ضد
نيجيريا وكوستاريكا
أضــاف المنتخب اإلنكليزي مباراتين
وديتين ضد نيجيريا وكوستاريكا ،ضمن
برنامجه االستعدادي لخوض نهائيات
كأس العالم لكرة القدم  2018في روسيا،
بحسب ما أعلن االتحاد المحلي.
ويلتقي منتخب "األس ــود الـثــاثــة" مع
نظيره النيجيري على ملعب ويمبلي في
لندن في  2يونيو ،ومع كوستاريكا على ملعب
ايالند رود في مدينة ليدز في  7منه.
واعتبر مــدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت أن المباراتين
هما أفضل استعداد لمواجهة تونس وبنما في دور المجموعات
في نهائيات كأس العالم المقبلة ،علما بأن مجموعة انكلترا تضم
أيضا بلجيكا.
وقال ساوثغيت "لعبنا حتى االن ضد منافسين من أوروبا ومباراة
ضد البرازيل (انتهت بالتعادل السلبي في نوفمبر الماضي) ،وكان
يتعين علينا مواجهة منافسين من نوعية اخرى".
وأضـ ــاف "نــذهــب ال ــى ك ــأس ال ـعــالــم ،حـيــث سـنــواجــه منتخبا من
افريقيا وآخر من أميركا الوسطى ،ولهذا السبب سنواجه نيجيريا
وكوستاريكا".
وأوضح "نريد ان يتأقلم الفريق مع مواجهة منتخبات من اساليب
مختلفة".
ويخوض المنتخب اإلنكليزي اولى مبارياته في المونديال في
 18يونيو ضد تونس في فولغوغراد ،ثم يلتقي بنما في نيجني
نوفغورود في  24منه قبل ان يختتم دور المجموعات بلقاء بلجيكا
بعدها بأربعة ايام في كالينينغراد.

تتعقد مع فريق بحجم ريال مدريد ،وهذا ما أشار اليه بالقول
إن تمديد العقد ال يعني أنه ضامن لمستقبله في "سانتياغو
برنابيو" ،وما يهمه اآلن هو التركيز على الحاضر ،مضيفا
"أتعامل مع األمــور كالعادة ،كل مباراة على حدة ،كل موسم
بموسمه".
وواصل "أنا أستمتع بما أقوم به يوميا ،ألن هذا هو واقع
األم ــور .ال يمكنني التوقع بأني ســأكــون مــدربــا بعد عامين
أو ثالثة أعوام ،ألن األمور ال تسير بهذه الطريقة .أعلم كيف
تسير ،ال شيء أكثر من ذلك ،حتى هذا العقد ال يغير أي شيء".

قبل األخيرة عندما سجل الروسي
دينيس تشيريشيف هدف التقدم
لـكــن ذل ــك ل ــم يـكــن كــافـيــا لتجنيب
فريقه الخروج من المسابقة.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر الـ ـ ــوصـ ـ ــول ال ـ ـ ــى رب ــع
الـنـهــائــي ان ـج ــازا لـلـيـغــانـيــس ،ألن
أفضل نتيجة له قبل هذا الموسم
ك ــان ــت وصـ ــولـ ــه ال ـ ــى الـ ـ ـ ــدور ثـمــن
النهائي موسم  2001-2000حين

برشلونة يعلن استقدام مينا
أعلن برشلونة ،متصدر الدوري اإلسباني لكرة القدم ،أمس،
توصله إلى اتفاق لضم قلب الدفاع الكولومبي العمالق ييري
مينا ،من بالميراس البرازيلي ،مقابل  11.8مليون يورو.
وارتبط عقد الالعب ،الممتد حتى عام  ،2023ببند جزائي
مقداره  100مليون يورو ،وفق ما ذكر النادي الكتالوني.
ويتمتع مينا ( 23عاما) الــذي بــدأ مسيرته في مركز خط
الــوســط ،ببنية جـســديــة ضخمة ( 1.95م) ،وداف ــع عــن أل ــوان
بالميراس منذ مايو  ،2016بعد قدومه من سانتافي.
وذكـ ــر بــرش ـلــونــة ،أن مـيـنــا "خـ ــاض  49م ـب ــاراة م ــع فــريـقــه
البرازيلي ،مسجال  9أهداف .كما سجل  3أهداف مع المنتخب
الكولومبي في  9مباريات منذ يونيو ."2016

انسحاب لوب من رالي دكار إلصابة مالحه
انسحب الفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) ،وصيف الترتيب
العام لفئة السيارات ،من رالي دكار الصحراوي ،إلصابة مالحه
دان ـيــال ايلينا فــي بــدايــة الـمــرحـلــة الـخــامـســة بـيــن س ــان خــوان
ماركونا واريكويبا في البيرو ،ما سمح لزميله ومواطنه ستيفان
بيترهانسل باالبتعاد في الصدارة.
وغرزت سيارة بطل العالم للراليات  9مرات ،مرتين في الرمال،
لكن بعد  53كلم من انطالق المرحلة البالغة مسافتها  267كلم،
أعلن انسحابه بسبب آالم ايلينا من امارة موناكو ،حسبما ذكر
فريقه في بيان .وفي السقطة الثانية ،هبطت سيارة لوب ،في
حفرة من الرمال الناعمة ،واحتاج الى
مساعدة مــن إحــدى شاحنات الدعم
من أجل سحبها.
وقال لوب لصحافي من التلفزيون
ال ـفــرن ـســي "ل ــم ت ـجــر االم ـ ــور بشكل
ج ـيــد .الـكـثـبــان نــاعـمــة ج ــدا ،لــم نر
ال ـح ـف ــرة ،واص ـطــدم ـنــا ب ـق ــوة .لقد
انتهى االمــر .دانيال متألم .لوال
شاحنة ،لم نكن لنخرج".

واضاف لوب" :كان يصرخ كلما تخطت سرعتنا  30كلم/ساعة،
ال اعرف كيف يمكن ان نتابع في هكذا ظروف".
وتأخر لوب عند نقطة التدقيق األولى ساعتين و 45دقيقة عن
متصدري المرحلة ،وهو وقت كبير في صراعه على الصدارة.
وكان لوب الفائز أمس األول بالمرحلة الرابعة ،ما سمح له
بتقليص الـفــارق الــى  7دقــائــق مــع المتصدر ،يفتتح المرحلة
من دون حصوله على افضلية السير وراء آثار بقية السيارات.
وك ــان لــوب وإيلينا يطمحان إلــى إح ــراز لقب الــرالــي للمرة
األولــى ،في مشاركتهما الثالثة واألخيرة .وبخروج لــوب ،كان
مواطنه ستيفان بيترهانسل ،حامل اللقب  7مرات آخرها في
 ،2017أ كـبــر المستفيدين ،ليعزز صــدار تــه فــي الترتيب العام
لسائقي السيارات.
وحــل القطري ناصر العطية (تــويــوتــا) ،بطل  2011و،2015
خامسا في المرحلة الخامسة بفارق  24دقيقة عن بيترهانسل
االول ،وبقي رابعا في الترتيب العام ،في ظل تقدم الهولندي
بــرنــارد تن برينكي (تويوتا) إلــى المركز الثالث ،فيما يبتعد
اإلسباني كارلوس ساينز (بيجو) بفارق  31دقيقة و 16ثانية
عن المتصدر بيترهانسل.
وأحـ ـ ــرز بـيـتــرهــانـســل الـمـك ـنــى "ال ـس ـيــد دكـ ـ ــار" لقب
الــرالــي  13مــرة 7 ،مــرات في فئة السيارات و 6مرات
في الدراجات.
بدوره ،أنهى االماراتي الشيخ خالد القاسمي
(بـيـجــو) الـمــرحـلــة فــي الـمــركــز الـســابــع بـفــارق
 25:39د ع ــن ال ـم ـت ـص ــدر ،لـيـحـتــل ال ـمــركــز
السادس في الترتيب العام بفارق 1.46:48
ساعة عن بيترهانسل.

لوب لحظة توقف سيارته

 50نقطة لوليامز في سلة غولدن ستايت
سجل لو وليامز  50نقطة (وهو رقم قياسي شخصي) لفريقه
لــوس انجلس كليبرز ليقوده الــى فــوز كبير على غولدن ستايت
ووريرز بطل الموسم
ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي -125
 106ف ـ ــي عـقــر
دار األ خ ـ ـيـ ــر،
ضمن دوري
ك ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي
لـلـمـحـتــرفـيــن،
ف ــي ح ـيــن حقق
كـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــن دوران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ع ــام ــة فـ ــارقـ ــة فـ ــي ت ــاري ــخ
الدوري.
وكان الربع الثالث حاسما في المباراة،
ألنه شهد تسجيل وليامز  27نقطة ليحقق
فــري ـقــه ف ـ ــوزه األول ع ـلــى غ ــول ــدن س ـتــايــت منذ
ديسمبر عــام  ،2014علما بــأن الـفــائــز خــاض الـمـبــاراة فــي غياب
نجمه بالك غريفين .كما سجل وليامز  8رميات ثالثية ونجح في
 7تمريرات حاسمة.
وبات وليامز اول العب في صفوف كليبرز يسجل  50نقطة في
مباراة واحدة منذ عام  ،1990وقال بعد انجازه "لم افكر إال بالفوز
في الـمـبــاراة ،ألن ذلــك لم يحصل لي في مواجهة غولدن ستايت
منذ فترة طويلة".
وأضـ ــاف "كـ ــان زم ــائ ــي متحمسين اك ـثــر مـنــي ب ــاألرق ــام الـتــي
حققتها".
وخطف وليامز بالتالي األضواء من نجم ووريرز كيفن دورانت
الــذي بــات بعمر التاسعة والعشرين ،ثاني اصغر العــب يتخطى

حاجز ال ــ 20الــف نقطة في تاريخ ال ــدوري األميركي بعد ليبرون
جيمس ،الذي حقق هذا اإلنجاز بعد ايام قليلة من احتفاله بعيد
ميالده الثامن والعشرين.
وأنهى دورانت العائد بعد إصابة ابعدته عن المالعب المباراة
بتسجيله  40نقطة ،ليصبح أيضا الالعب رقم  44يحقق هذا الرقم.
وعلى الرغم من الخسارة ،بقي غولدن ستايت الــذي غاب عنه
ستيفن كوري الذي اصيب خالل تدريبات صباح االربعاء ،متصدرا
للمجموعة الغربية بـ 33فوزا مقابل  9هزائم.
وأشاد مدرب ووريرز بدورانت بقوله "انه احد العظماء على مر
التاريخ .سيحقق عالمة فارقة جديدة بعد شهر من االن".
وأضاف "انه كيفن دورانت ،ثاني اصغر العب يحقق هذا اإلنجاز...
من هو االصغر؟ ليبرون ،ال شك انه بجانب رفقة جيدة".
وعــن الـمـبــاراة قــال كير "لـقــد استحق كليبرز ال ـفــوز ،لقد دخل
المباراة بروحية جيدة وحيوية كبيرة ،في المقابل افتقد فريقي
الى االنضباط وكان في يوم سيئ".
أمــا دورانــت فأشاد بمنافسه وليامز بالقول "كــان من الصعب
ايقافه .لم نقم بواجبنا الدفاعي تجاهه وفعل بما يحلو له".
ومني اوكالهوما سيتي ثاندر بخسارته الثالثة على التوالي
بسقوطه امام مينيسوتا تمبروولفز  104-88في مباراة سجل فيها
جيمي باتلر  26نقطة ونجح في  8متابعات للفائز.
أما نجم ثاندر راسل وستبروك فسجل  38نقطة مع  10متابعات
لكنه لم يلق مساهمة فعالة من باقي زمالئه وتحديدا كارميلو
انطوني الذي اكتفى بـ 15نقطة .ويقدم مينيسوتا افضل عروضه في
اآلونة األخيرة بعد تحقيقه ثالثة انتصارات الفتة على ارضه تواليا
على نيو اورليانز وكليفالند كافالييرز ثم ثاندر وبفارق كبير.
وقال باتلر الذي يخوض اول موسم له في صفوف مينيسوتا
بعد انتقاله اليه قادما من شيكاغو بولز "عندما نلعب بطريقة
دفاعية محكمة فمن الصعب التغلب علينا".

كان في الدرجة الثانية ،علما بأنه
يـخــوض موسمه الـثــانــي فقط في
الدرجة األولى.
واحـ ـ ـت ـ ــرم ـ ــت الـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
المواجهة بين ديبورتيفو االفيس
وضـيـفــه فــورمـيـنـتـيــرا مــن الــدرجــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،إذ ف ـ ــاز األول ب ـهــدف ـيــن
للبوسني ارميدين ديميروفيتش
( )55والفونسو بيدراسا (،)90+1

بـعــد أن حـســم ايـضــا لـقــاء الــذهــاب
خارج ملعبه .1-3
ول ـ ـحـ ــق ل ـي ـغ ــان ـي ــس واالف ـ ـيـ ــس
باتلتيكو مــدر يــد وفالنسيا ،على
أن ي ـل ـت ـقــي ال ـخ ـم ـي ــس بــرش ـلــونــة
حامل اللقب مع سلتا فيغو (،)1-1
واشبيلية مــع ق ــادش مــن الــدرجــة
الـثــانـيــة (-2صـ ـف ــر) ،ولـيـفــانـتــي مع
اسبانيول (.)1-2

اجتماع للكوريتين في مقر
«األولمبية الدولية»  20الجاري
يعقد مسؤولون من كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية اجتماعا
في مقر اللجنة األولمبية الدولية يوم  20الحالي ،للبحث في تفاصيل
مشاركة الشمال في أولمبياد  2018الشتوي في مدينة بيونغ تشانغ،
بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية امس األول.
وقــال اللجنة ،التي تتخذ من مدينة لــوزان السويسرية مقرا لها،
"يشارك في االجتماع وفد من اللجنة المنظمة لبيونغ تشانغ ،2018
ووفدان من اللجنتين األولمبيتين الكورية الجنوبية والكورية الشمالية
برئاسة رئيس اللجنتين ،اضافة الى مسؤولين حكوميين من مستوى
عال ،وأعضاء اللجنة األولمبية الدولية من البلدين".
وأضــافــت "يتعين عـلــى االجـتـمــاع ان يتخذ سلسلة مــن ال ـقــرارات
المهمة بينها ع ــدد وأس ـمــاء الــريــاضـيـيــن والـمـســؤولـيــن مــن اللجنة
األولمبية الكورية الشمالية ،ألن كل مهل التسجيل قد انتهت .يتعين
على "االولمبية" اتخاذ الـقــرار بشأن صيغة هــذه المشاركة ،السيما
االسئلة المتعلقة بالبروتوكول الرسمي (العلم ،النشيد ،المراسم،
اللباس ،إلخ.")...
وتال هذا اإلعالن سلسلة اجتماعات عقدت صباح األربعاء ،ضمت
رئيس اللجنة األولمبية الدولية األلماني توماس باخ ،وعضو اللجنة
األولمبية الدولية الكوري الشمالي تشانغ أونــغ ،للبحث في إرسال
رياضيين شماليين الى بيونغ تشانغ للمشاركة في األولمبياد الشتوي
المقرر بين التاسع من فبراير و 25منه.
وقال باخ بعد االجتماع الذي استمر اربع ساعات "أرحب بحرارة
باالقتراح المشترك من قبل حكومتي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية،
والذي اشادت به حكومات أخرى حول العالم".
وأضاف "هذه خطوة عمالقة في اطار الروحية األولمبية وروحية
قانون الحقيقة االولمبية ،الــذي اصــدرتــه الجمعية العمومية لالمم
المتحدة".

كيربر إلى نصف نهائي دورة سيدني
بلغت األلمانية انجيليك كيربر
الدور نصف النهائي لدورة سيدني
الدولية في كرة المضرب ،بفوزها
أمــس على السلوفاكية دومينيكا
تشيبولكوفا بسهولة  3-6و.1-6
واح ـت ــاج ــت ك ـيــربــر إلـ ــى ســاعــة
و 22دقـ ـيـ ـق ــة لـ ـك ــي ت ـت ـخ ـل ــص مــن
ت ـش ـي ـب ــول ـك ــوف ــا وتـ ـحـ ـق ــق ف ــوزه ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــادس ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـن ــافـ ـسـ ـتـ ـه ــا
السلوفاكية من أصل  11مواجهة
بينهما ،إحداها في دورة سيدني
ب ــال ــذات ع ــام  2013ح ـيــن خــرجــت
األخيرة منتصرة في الدور نصف
النهائي.
وتـلـتـقــي كـيــربــر ،ال ـتــي أخــرجــت
ال ـت ـش ـي ـك ـي ــة لـ ــوسـ ــي سـ ــافـ ــاروفـ ــا
واألمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـي ـن ــوس ول ـي ــام ــس،
ال ـم ـص ـن ـف ــة ث ــانـ ـي ــة مـ ــن الـ ــدوريـ ــن
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـق ـ ـيـ ــن ،فـ ـ ــي دور األربـ ـ ـع ـ ــة
اإلي ـطــال ـيــة كــامـيــا ج ــورج ــي الـتــي
أق ـ ـص ـ ــت ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــديـ ــة ان ـي ـي ـش ـك ــا
رادفانسكا ،وصيفة  2017وبطلة
 ،2013بالفوز عليها  1-6و.2-6
وتسعى كيربر هذا الموسم إلى
استعادة شيء من المستوى الذي
خولها إحراز لقبي بطولة أستراليا
وفالشينغ مـيــدوز األميركية عام
.2016
وصـ ـنـ ـف ــت كـ ـي ــرب ــر ف ـ ــي ب ـطــولــة
أس ـتــرال ـيــا ،ال ـم ـقــررة بـيــن  15و28
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـ ـحـ ــادي

والـعـشــريــن ،وه ــي تـبــدأ مـشــوارهــا
في الدور األول بمواجهة مواطنتها
آنا-لينا فريدسام بحسب القرعة
التي سحبت الخميس في ملبورن.
وس ـت ـك ــون ال ـم ــواج ـه ــة الـثــانـيــة
ف ــي ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي س ـي ــدن ــي بـيــن
األستراليتين داريا غافريلوفا التي
تأهلت دون أن تلعب بعد انسحاب
اإلسبانية غاربيني موغوروتسا
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،واش ـل ــي بــارتــي
التي تخلصت الخميس من عقبة
ال ـت ـش ـي ـك ـيــة ب ـ ــارب ـ ــورا زاه ــاف ــوف ــا
ستريكوفا بالفوز عليها  3-6و.2-6
وعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،ت ـ ـ ـنـ ـ ــازل
الـ ـل ــوكـ ـسـ ـمـ ـب ــورغ ــي جـ ـي ــل م ــول ــر،
المصنف ثانيا ،عن لقبه ،وانتهى
م ـشــواره عند ال ــدور ربــع النهائي

بخسارته امام الفرنسي بينوا بير
 6-4و.6-4
وك ـ ــان م ــول ــر أح ـ ــرز ل ـقــب 2017
بـفــوزه فــي الـمـبــاراة النهائية على
البريطاني دانيال ايفانز .ويلتقي
بير في دور األربعة مع الفائز من
لقاء اإلسباني فيليسيانو لوبيز
واألسترالي اليكس دي ميناور.
وس ـت ـك ــون ال ـم ــواج ـه ــة الـثــانـيــة
فــي نصف النهائي بين اإليطالي
فابيو فونييني والروسي دانييل
مــدف ـيــديــف ،ب ـعــد ف ــوز األول على
الفرنسي ادريان مانارينو الخامس
 )7-4( 7-6و )4-7( 6-7و ،2-6والثاني
على اإليطالي اآلخر باولو لورنزي
 3-6و.3-6
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نـسـتـطـيــع اق ـت ـب ــاس م ـج ـمــوعــة دروس
وعبر من "خليجي  ،"23التي أضفت على
ِ
ً
األسابيع
بهاء فــوق بهاء ،خــال
الكويت
الـثــاثــة الـمــاضـيــة ،وه ــي دروس َتـطـ َّـرقــتُ
من
لها في هذه الزاوية ،وتناولها غيري ً
زواي ــا أخ ــرى ،إال أن مــا لفت نـظــري حقا،
ترديد الجماهير الخليجية أثناء فعاليات
الدورة النشيد الخالد الذي صاغ كلماته
الشاعر المبدع عبداللطيف البناي ،ووضع
لحنه الفنان المرحوم مرزوق المرزوق ،في
الثمانينيات ،وهو "خليجنا واحد" ،الذي
شدت به حينها فرقة التلفزيون الكويتية.
دالالت ترديد "خليجنا واحد وشعبنا
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد" ،ومـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى أرض ال ـ ـصـ ــداقـ ــة
والـ ـس ــام ال ـت ــي ص ــاغ ــت ال ـن ـش ـيــد ،بـعــدمــا
أنـبـتــت فـكــرة قـيــام مجلس ال ـت ـعــاون ،هي
االعـ ـت ــراف واالح ـت ـف ــاء بـ ــدور ال ـكــويــت في
جهود الوساطة بين األشقاء ،إلزالة غمة
الخالفات بصبر وعزم.
الــداللــة أيـضـ ًـا ،هي ُّ
تمسك أهــل الخليج
ُ
بوحدتهم ولحمتهم ،مهما عصفت بها
األنـ ــواء ،ورف ــض شـعــوب الخليج انـفــراط
عـقــد منظومتهم ،فــا سـتـهــدت الجماهير
بـ"خليجي  "23كصيغة ر مــز يَّــة للتقارب،
ال الـتـبــاعــد بـيــن أط ــراف ــه ،وم ــث ــل الـتــرديــد
العفوي تــوق الشعوب الخليجية لحسم
خ ــاف دولـ ـه ــم ،منطلقين م ــن األمـ ــل بــأن
تـصـلــح الــريــاضــة م ــا أف ـســدتــه الـسـيــاســة،
بغض النظر عن القرب أو ُ
البعد من هذا
المعسكر أو ذاك.
هتاف الجماهير أكد أن "خليجنا واحد،
وشعبنا واحد ،يعيش يعيش ،الله أكبر يا
خليج ّ
ضمنا".
ُ
النشيد
تـ ــرى ،هــل وصـلــت رســالــة ه ــذا ً
لمن يعنيهم األم ــر؟ نأمل ذلــك ،رغـمــا عن
الصعاب.

انزلقت على بطنها وأغلقت المطار!
أعلنت السلطات البولندية ،أن طائرة ركاب
تــاب ـعــة ل ـل ـخ ـطــوط ال ـج ــوي ــة ال ـبــول ـنــديــة (لـ ــوت)
أقلعت من كراكوف (جنوب) متجهة إلى وارسو،
ً
ً
نفذت أمس األول هبوطا اضطراريا في مطار
ً
العاصمة ،بعدما واجهت خلال في عمل عجالتها
األمامية ،من دون أن ُيصاب أي من ركابها الـ59
بأذى.

العاصمة ،هوبرت
وقال المتحدث باسم مطار
ُ
فويسيشوفسكي ،أمس ،إن "المطار أغلق أربع
س ــاع ــات ع ـلــى األق ـ ــل .ه ــذا يـعـنــي أن ــه ل ــن يـكــون
بإمكان أي ُطائرة أن تهبط فيه ،أو تقلع منه".
ً
ً
والحقا ،أعيد فتح المطار جزئيا أمام حركتي
اإلقالع والهبوط.
ووف ــق المعلومات األول ـيــة ومـشــاهــد بثتها

شبكات التلفزة المحلية ،فــإن الـطــا ئــرة ،وهي
من طراز بومباردييه داش كيو ،400عانت لدى
هبوطها مشكلة فــي عجالتها األمــامـيــة ،التي
ارتدت إلى الخلف فور مالمستها أرض المدرج،
وذلك جعل الطائرة تنزلق على بطنها من الجهة
األمامية.
(أ ف ب)

***
ُ ِّ
* أ َعـ ـ ـ ــزي أخـ ــي م ـح ـمــد ج ــاس ــم الـصـقــر
وحـ ــرمـ ــه وأس ـ ــرت ـ ــه ب ـف ـق ــد ف ـ ـلـ ــذة ك ـب ــده ــم،
المرحومة بإذن الله تعالى ابنتهم حنان.
رفع الله منزلتها في رياض جنانه ،وكتب
لها الرحمة ،ولذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سرقة «الريتز» ...مليونية
ق ــال ــت ال ـشــرطــة ال ـفــرن ـس ـيــة إن
ً
ل ـصــوصــا مـسـلـحـيــن بــال ـفــؤوس
ســرقــوا ،أمــس األول ،مـجــوهــرات
ربما تصل قيمتها إلى أكثر من
خمسة ماليين دوالر مــن متجر
في فندق ريتز باريس الشهير.
ونفذ خمسة لصوص عملية
الـ ـسـ ـط ــو ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـنـ ــدق الـ ـف ــاخ ــر.
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ُ
وألقي القبض على ثالثة منهم،
والذ اثـنــان بــالـفــرار .ولــم تقع أي
إصابات.
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر ب ــالـ ـش ــرط ــة إن
ً
ـدا ،ولم َّ
تقدر
"الخسارة كبيرة جـ
ب ـعــد" .وتـكـهــن م ـصــدر آخ ــر ،بــأن
الخسارة تقدر بنحو  4.5ماليين
يورو ( 5.38ماليين دوالر) ،لكنه

في السيارة ...ثعبان أسود
ق ــال إن ــه تـ َّـمــت اس ـت ـعــادة حقيبة
رب ـ ـمـ ــا تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ج ـ ـ ــزء مــن
المسروقات.
واف ـت ـتــح ف ـن ــدق ري ـت ــز بــاريــس
ع ـ ـ ــام  ،1898و كـ ـ ـ ــان أول ف ـن ــدق
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـفــرن ـس ـيــة يــوفــر
الكهرباء في جميع أدواره وفي
دورات المياه بداخل الغرف.

تلقى رجــل أسـتــرالــي صدمة
عنيفة عـنــد مــا فــو جــئ بثعبان
م ـم ـي ــت يـ ـن ــزل ــق عـ ـل ــى ال ــزج ــاج
األمامي لسيارته أثناء القيادة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األسترالية (إي بي سي) ،أمس،
أن تيد أوجير كان يقود سيارته
ف ــي ن ـيــو س ـ ــاوث وي ـل ــز عـنــدمــا

فوجئ بخروج ثعبان أسود من
الجزء األمامي للسيارة.
وانزلق الثعبان على الزجاج
ّ
األمـ ــامـ ــي ،ق ـبــل أن ي ــل ــف نفسه
على المرآة الجانبية للسائق.
وي ـ ـتـ ــراوح طـ ــول ال ـث ـع ـبــان بين
مترين و 2.5متر.
وواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر قـ ـ ـي ـ ــادة

أشـ ـ ـ ــرت فـ ــي الـ ـمـ ـق ــال ال ـس ــاب ــق
إل ــى أن الـمـيـجــر كــوكــس ،المقيم
ال ـبــري ـطــانــي ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،أرس ــل
رس ــال ــة طــوي ـلــة ل ـحــاكــم ال ـكــويــت
الـشـيــخ م ـبــارك الـصـبــاح فــي عــام
ً
 ،1906ت ـ ـنـ ــاول ف ـي ـه ــا عـ ـ ـ ــددا مــن
القضايا التي تتعلق بالكويت،
وكانت أولــى هــذه القضايا وفاة
اثنين من أبناء الشيخ مبارك؛ فهد
وصباح ،اللذين ليس لهما ذرية،
ُ
وتوفيا بسبب المرض في وقت
م ـت ـقــارب ،فـكــانــت خ ـســارة كبيرة
ً
للشيخ م ـبــارك ،ال ــذي بــذل جهدا
ً
كبيرا لعالجهما ،لكن إرادة الله
تعالى قضت بما هو غير ذلك.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـق ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة،
فسنتناولها في مقال اليوم ،وهي
تتعلق بطلب بريطاني ورجاء من
الـمـقـيــم الـبــريـطــانــي فــي الخليج
بالتعامل مع الوكيل السياسي في
الكويت بأسلوب وطريقة أفضل.
ي ـ ـقـ ــول كـ ــوكـ ــس فـ ــي رس ــالـ ـت ــه:
ً
"أي ـ ـضـ ــا ه ـن ــا م ـس ــأل ــة أخ ـ ــرى لـمــا
ت ـلــونــاهــا هـيـنــت ل ـنــا ال ـت ــأس ــف...
وهي هذه أن في مدة مسافرتنا قد
حصل التداخل إلى النقاد في ذات
بين المراودة الحسنة المتواترة
الـ ـت ــي مـ ــا زال ـ ـ ــت ت ـت ـع ــاط ــى فـيـمــا
ب ـيــن جـنــابـكــم وج ـن ــاب الـقـبـطــان
ناكس صاحب ،ولكن حصل لنا

يومية سياسية مستقلة

مـعــزوفــة قديمة وم ـكــررة أن يتهم الـمــرشــد اإليــرانــي علي
ً
خامنئي أطرافا خارجية ،في مقدمتها كما ادعــى الواليات
المتحدة وبريطانيا والسعودية ،بالوقوف وراء االضطرابات
ً
األخيرة التي شهدتها بــاده ،والتي ستتجدد حتما مادام
ال ــرئ ـي ــس ح ـســن روح ــان ــي اعـ ـت ــرف بـ ــأن سـبـبـيــن وراء هــذه
االض ـط ــراب ــات ،األول ي ـعــود ل ـتــردي األوض ـ ــاع االقـتـصــاديــة،
والثاني سياسي يتمثل في القهر وغياب الحريات العامة
وتسلط حراس الثورة بالقمع البدائي على الناس ،الذين لم
يعودوا قادرين على المزيد من االحتمال والسكوت.
في نهايات فبراير  ،1979أي بعد الثورة الخمينية بأقل من
أسبوعين ،كنت ضمن وفد على رأسه الرئيس الفلسطيني
ال ــراح ــل يــاســر عــرفــات (أب ــو ع ـم ــار) ،وض ــم الــرئـيــس الـ ُحــالــي
محمود عباس (أبو مازن) وهاني الحسن وآخرين ،ونظمت
ً
ً
لبعضنا زيارة لسجن "إيفين" ،الشهير سابقا والحقا ،وهناك
انبرى مرافقونا إلظهار كم من الويالت شهدت زنازين هذا
السجن وساحاته على أيــدي مخابرات الـشــاه محمد رضا
بـهـلــوي ،وبــالـطـبــع ف ــإن ه ــؤالء وعــدونــا كـمــا وع ــدوا الشعب
ً
اإليراني ،الذي يعض اآلن على أصابعه ندما على ما جرى وما
حدث ،وعلى إطاحة نظام بات يعتبر بعد كل هذه السنوات
من حكم آيــات الله ،بــأن هــذا السجن سيتحول إلــى "منتزه"
لألطفال اإليرانيين.
ً
ً
لقد ذكر مرافقونا رقما فلكيا لنزالء "إيفين" في عهد الشاه
محمد رضا بهلوي ،وازداد هذا الرقم إلى أضعاف مضاعفة
حسب التقارير الدولية التي بقيت تصدر من طهران خالل
سنوات عهد هذه الثورة ،التي كان األمل أن تتحول إلى نعمة
لإليرانيين ،وشعوب دول الجوار العربي ،لكنها تحولت إلى
نقمة ،وتحول هذا السجن ،الذي وعدوا بأنه سيصبح حديقة
أطفال ،إلى مسلخ بشري أكثر وحشية بألف مرة مما كان عليه
ً
سابقا قبل ثورة فبراير .1979
إن هذه مسألة يعرفها اإليرانيون كلهم ،وتعرفها منظمات
حـقــوق اإلن ـســان فــي ال ـكــرة األرض ـيــة بــأســرهــا ،أم ــا المسألة
األخــرى فهي حكاية "الجهات الخارجية" ،التي قــال مرشد
الثورة إنها هي التي وقفت وراء تحريك هذه االضطرابات،
وحـقـيـقــة إن ه ــذا ع ــذر أق ـبــح م ــن ذنـ ــب ،وإن ذري ـع ــة "ال ـقــوى
ً
األجنبية" ،التي حركت شعوبا كثيرة ضد أنظمتها القمعية
واالستبدادية ،استخدمها الـجــاوزة والسفاحون في دول
كثيرة في الكرة األرضية ،وثبت بالتجارب ومع الوقت أنها
بـضــاعــة ف ــاس ــدة ،وأن ـهــا تـحــولــت إل ــى مـقــدمــات النـتـفــاضــات
الشعوب التي انتزعت حرياتها حتى بالثورات وبالسالح.
وهكذا فإن على "المرشد" علي خامنئي أن يدرك ويعرف
أن هذه الحجة غدت كذبة مكشوفة ،ليس في إيران وحدها،
وإنما في دول العالم الثالث بأسرها ،وفي رياح األرض األربع،
وعليه أن يهيئ نفسه لثورة حقيقية لن يكون سالحها هذه
المرة الهتافات والمسيرات الشعبية واالحتجاجات السلمية،
وإنما الرصاص والمتفجرات والقنابل وحروب "العصابات"...
ً
وإن غدا لناظره قريب ...وإن القادم سيكون أعظم!

السيارة .بينما تمكن هو وامرأة
ك ــان ــت م ـع ــه فـ ــي الـ ـسـ ـي ــارة مــن
التخلص مــن الـثـعـبــان بـســام،
بــواسـطــة مكنسة يــدويــة كانت
في خلفية السيارة ،حيث سلك
الثعبان طريقه إلــى غابة على
جانب الطريق.
(د ب أ)

غنيمة عيسى الطراروة

أرملة حمد عبدالله الشراح
ً
 81عاما ،شيعت ،الــرجــال :العدان ق ،7ش ،17م ،3النساء:
ضاحية عبدالله المبارك ،ق ،6ش ،602م ،46ت،66056127 :
66066803

هال ناصر مطلق العنزي

ً
 31ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ال ـع ــزاء فــي الـمـقـبــرة ،الـنـســاء:
الفردوس ،ق ،5ج ،6م ،22ت99996887 :

فهد محمد فهد المطيري

ً
 18عاما ،شيع ،الصباحية ،ق ،4ش ،16م ،877ت،55570577 :
67730030

نوره منور نهار العجمي

أرملة دغيم فهيد حليفان الشمري
ً
 87عاما ،شيعت ،الجهراء ،ق ،2ش عبدالله بن جدعان ،م،40
ت66399880 ،66466864 :

محمد مسلم الرز السبيعي

ً
 90عاما ،شيع ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،3ش ،7م ،15النساء:
الرقة ،ق ،7ش ،9م ،303ت99049454 :

عطية حسن عبدالله

ً
 87عاما ،شيع ،الرجال :حسينية البحارنة ،الدعية ،النساء:
القصور ،ق ،4ش ،14م ،21ت96620133 :

حميد عبدالله السماك

ً
 78عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الدعية،
ق 2مقابل الدسمة ،النساء :الدعية ،ق ،4ش ،46م12ن ت:
67004779

مواعيد الصالة
يـشـيــر إل ــى مـتــانــة ال ـعــاقــة الـتــي
ت ــرب ــط ب ـي ــن ال ــوك ـي ــل ال ـس ـيــاســي
ناكس والشيخ مبارك ،وأنه يؤكد
له أنه مهما وقع من اختالف في
ال ـم ــواق ــف ،ف ــإن ن ـظــرة بريطانيا
لعالقتها مع الشيخ مبارك نظرة
احترام ،وأنها ال تقلل من شأنه،
ً
مـتـمـنـيــا أن ت ـكــون ن ـظــرة الشيخ
مبارك لبريطانيا بالمثل.
وأض ــاف بعد ذلــك عـبــارة أراد

مـنـهــا أن يـســانــد مــوقــف الــوكـيــل
الـسـيــاســي فــي الـكــويــت ،ليحظى
باالحترام والتقدير ،فقال" :وإننا
مــا بنا شــك أن آم ــال جنابكم في
هــذا الـخـصــوص أنـكــم تتعاطون
ب ـم ـث ــل ذل ـ ـ ــك ،وي ـ ـكـ ــون ث ــاب ــت فــي
خــاطــركــم أن ال ـم ــأم ــور الـمـعـتـمــد
مــن طرفنا فــي الكويت الــذي هو
ش ـخ ــص إن ـك ـل ـي ــزي ووح ـ ـيـ ــد فــي
حدودكم يحتاج إلى أن تحترموه،

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

كاتب وسياسي أردني

وفيات

كوكس للشيخ مبارك :االختالف وارد
وال يقلل من احترامنا لشخصكم ومكانتكم
االستبيان لما بلغنا مــن أخبار
الـ ــواصـ ــل م ــع ال ـم ـي ــل الـ ـ ـ ــوارد مــن
طرفكم من بعد وصولنا أن ذلك
الـتـبــايــن الـخـفـيـفــة ال ـتــي محتمل
حــدوثـهــا ال ـحــال ارت ـف ـعــت" .وهنا
يقصد الميجر كوكس ،أن هناك
ً
تباينا في المواقف تجاه قضية
لم توضحها الوثيقة بين الشيخ
م ـب ــارك وال ــوك ـي ــل ال ـس ـيــاســي في
ال ـكــويــت ن ــاك ــس ،وأن االخ ـت ــاف
تـصــاعــد بـيــن االثـنـيــن ح ــول هــذه
القضية.
وي ـض ـيــف ك ــوك ــس" :إن ـن ــا بكل
وقت الذي نصل إلى الكويت كنا
نرى أن الروابط الموجودة فيما
ب ـيــن جـنــابـكــم وج ـن ــاب الـقـبـطــان
نـ ــاكـ ــس صـ ــاحـ ــب غ ــايـ ـت ــا ك ــان ــت
مستحسنة ،إذ كـنــا نـتـصــور إذا
ي ـق ــع ش ـ ــيء م ــن الـ ـ ـح ـ ــوادث فـيـمــا
بينكم يوجب كمال اليأس ...فكما
أننا نتيقن هو غير مخفي على
جـنــابـكــم أن اآلم ــال الـتــي مــازالــت
ث ــاب ـت ــة غ ـي ــر م ـت ـبــدلــة ف ــي أن ـظ ــار
دولـ ـتـ ـن ــا وم ــأم ــوريـ ـتـ ـه ــا ،هـ ــو أن
يحترموا جنابكم ،ومهما أمكن
يثبتونكم فــي ال ـفــرد واالح ـت ــرام
وعلو شأنكم ،وأننا ما بنا شك أن
آمال جنابكم في هذا الخصوص
أنكم تتعاملون بمثل ذلك".
ُ
وي ـف ـهــم م ــن ك ــام ك ــوك ــس ،أنــه

صالح القالب

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

اإلعالنات:

ويكون ذا شأن ووقار في نظركم
وأن ـظ ــار رع ــاي ــاك ــم ،وال ـمــرجــو أن
األحوال تجري على هذا المنوال".
إذن ،أراد ك ــو ك ــس أن يـســا نــد
ن ــاك ــس مـ ــن خ ـ ــال ط ـل ــب َّ
وج ـه ــه
إل ــى الـشـيــخ م ـبــارك تـجــاه قضية
لم توضحها الوثيقة التي نحن
بـ ـص ــدده ــا ،ول ـع ـل ـن ــي أق ـ ــف عـلــى
تفاصيل هذه القضية في فرصة
أخرى إن شاء الله.

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

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى

17

الشروق

06:44

الصغرى

08

الظهر

11:56

أعلى مد

ً
 09:14صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:50

 08:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:09

ً
أدنى جزر  02:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:30

 02:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

