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«مارفل» تطرح اإلعالن الدعائي
لفيلم «»Captain Marvel
ص 11

«فوتسي» يقفز بسيولة البورصة
إلى  167مليون دينار
دفعة أولى من استحقاق الترقية إلى مؤشر األسواق الناشئة ...والثانية في ديسمبر
• سوق الكويت :اإلدراج يؤدي إلى تدفق ملحوظ لالستثمارات األجنبية
ف ــي أع ـل ــى قـيـمــة ل ـتــداول ـهــا م ـنــذ 10
س ـ ـنـ ــوات ،س ـج ـلــت ت ـع ــام ــات ب ــورص ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت أم ـ ـ ــس مـ ـسـ ـت ــوي ــات س ـي ــول ــة
ق ـيــاس ـيــة ب ـل ـغــت  167م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
م ــدع ــوم ــة ب ــاألسـ ـه ــم الـ ـت ــي أدرجـ ـتـ ـه ــا
البورصة في مؤشر األســواق الناشئة
«فــوتـســي راسـ ــل» ،إذ ح ــازت  7مــن تلك
األس ـ ـهـ ــم هـ ــي «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ،و«بـ ـيـ ـت ــك»،
و«زي ـ ـ ـ ـ ــن» ،و«أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي» ،و«ب ــوبـ ـي ــان
ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات» ،وب ـن ــك بــوب ـيــان،
و«هيومن سوفت» 148 ،مليون دينار،

علي العنزي

بما يوازي  %88.8من تعامالت السوق
أمس.
وارتفع مؤشر السوق العام بنصف
نقطة مئوية ،تعادل  29.04نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5147.66نـقـطــة ،وســط
س ـيــولــة بـلـغــت  167.2م ـل ـيــون دي ـن ــار،
وبكمية أسهم متداولة  345.5مليون
سهم ،نفذت من خالل  10576صفقة.
ك ــذل ــك ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول
ً
 ،%0.77بما يعادل  40.77نقطة ،مقفال
على مستوى  5362.75نقطة ،بسيولة

الكندري :إنجاز الئحة «تعارض المصالح»
ثمرة التعاون الناجح بين السلطتين
الجبري« :الزراعة» اتخذت إجراءات
إلغاء تخصيص وسحب حيازات
«آلية جديدة لمحاربة سوق األعالف السوداء»
أكــد وزيــر اإلعــام وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب محمد الجبري أن
الهيئة العامة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة السمكية اتـخــذت اإلج ــراء ات
الـقــانــونـيــة إلل ـغــاء تخصيص وس ـحــب ع ــدد مــن ال ـح ـيــازات الــزراعـيــة
بمختلف األنشطة (مشاتل -خدمات  -أمن غذائي) ،وتحويل المخالفة
والمتعدية على أمــاك الــدولــة إلــى الجهات المختصة التخاذ الــازم
حيالها.
وأوض ــح الـجـبــري ،فــي بيان أمــس ،أن الهيئة وضعت آلية جديدة
لمحاربة سوق األعالف السوداء ،وذلك بتطبيق تسليم دعم األعالف إلى
ً
ً
صاحب العالقة شخصيا أو من ينوب عنه قانونيا من الدرجة األولى.
ً
ولـفــت إلــى أن «ال ــزراع ــة» تتخذ راه ـنــا اإلجـ ــراء ات القانونية حيال
المالحظات والمخالفات الـمــرصــودة مــن الجهات الرقابية ،وإحالة
ً
ً
البعض منها إلى النيابة العامة ،مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوصيات
لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

 155م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وب ـك ـ ُم ـ ِّيــة أس ـهــم
متداولة  264مليون سهم نــفــذت عبر
 7805ص ـف ـقــات ،ف ــي حـيــن نـمــا مــؤشــر
السوق الرئيسي  ،%0.16تساوي 7.6
نقاط ،ليستقر عند مستوى 4756.68
ن ـق ـطــة ،بـسـيــولــة  12.1م ـل ـيــون دي ـن ــار،
وبـكـمـ ُيـِّـة أس ـهــم م ـتــداولــة  81.5مليون
سهم نفذت عبر  2771صفقة.
وأشارت مصادر استثمارية إلى أن
هذه السيولة في معظمها أجنبية ،وهي
دفعة أولى من استحقاق سوق الكويت
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بعد ترقيته إلى مؤشر «فوتسي راسل»،
مبينة أن هذه السيولة سيعقبها عملية
ت ــدوي ــر خ ــال الـجـلـســات الـمـقـبـلــة ،أمــا
الدفعة الثانية المماثلة لقيمة األولى
فستكون في ديسمبر المقبل.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أع ـل ـن ــت شــركــة
ب ــورص ــة ال ـكــويــت أن ان ـض ـمــام ـهــا إلــى
«فوتسي راس ــل» يشير إلــى تــزايــد ثقة
المستثمرين بــالـســوق الـكــويـتــي ،كما
ي ــؤك ــد ال ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـس ــري ــع وال ـن ــاج ــح
ل ــإص ــاح ــات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ــواس ـع ــة

قبل ستة أشهر من الموعد
الـمـقــرر ل ـخــروج بــريـطــانـيــا من
االتحاد األوروبي ،شهدت القمة
األوروب ـيــة غير الرسمية التي

تيريزا ماي

مستمر
«السكنية» :العمل ُّ
في «المطالع» وال توقف
بالضواحي

الـنـطــاق ال ـتــي ع ــززت إمـكــانـيــة وصــول
المستثمرين الدوليين إلى البورصة،
حيث يتطلب جذب رأس المال األجنبي
ً
جهودا هائلة من أي سوق ناشئ.
وتوقعت الشركة ،في بيان لها« ،أن
يؤدي اإلدراج ضمن المؤشر إلى تدفق
ملحوظ لالستثمارات األجنبية ،مما
سيعزز دعــم السيولة فــي ســوق رأس
المال المحلي ،ويساهم في زيادة توازن
حالة األسواق واستقرارها».

 ٠٨الفلسطينيون في أميركا
ِّ
يكرمون مندوب الكويت
الدائم بمجلس األمن

فهاد لـ ةديرجلا :.دور انعقاد ساخن بانتظار
الحكومة ولن نقف متفرجين
05

اقتصاد

نصراهلل يؤكد خبر ةديرجلا :.لدينا صواريخ دقيقة
• أحرج دمشق بكشفه أن غارات إسرائيل تستهدف الجيش السوري
• شكك في «اتفاق إدلب» ورفض سياسة النأي بالنفس بلبنان

١٠
الدكتور عباس المجـرن:

السعودية ...على مسار
التحول عن النفط

اقتصاد

٠٩
إلى أي مدى ستتسع
دائرة الحرب التجارية بين
واشنطن وبكين؟
مناصرو حزب الله خالل مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت ،بمناسبة ذكرى العاشر من المحرم أمس (إي بي إيه)
في تصريح يؤكد صحة ما نشرته «الجريدة» في فبراير الماضي ،قال
األمين العام لـحزب الله حسن نصرالله ،إن الحزب بات يمتلك صواريخ
دقيقة ومتطورة رغم محاوالت إسرائيل المتكررة قطع الطريق أمام
ذلك عبر توجيهها ضربات في سورية.
وقال نصرالله ،في خطاب ألقاه عبر شاشة عمالقة أمام حشد من
مناصريه أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت خالل مراسم إحياء
ذكرى العاشر من المحرم« :في موضوع الصواريخ الدقيقة ومحاوالت
وتلك اإلمكانية،
اإلسرائيلي في سورية لقطع الطريق على هذه القدرة ُ
أقول له اليوم مهما فعلت ...لقد انتهى األمر ،وتم األمر ،وأنجز األمر».
وأض ــاف أن «الـمـقــاومــة بــاتــت تملك صــواريــخ دقـيـقــة وغـيــر دقيقة
ً
وإمكانات تسليحية ،وإذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا فستواجه
ً
ً
مصيرا وواقعا لم تتوقعهما في يوم من األيام».
02

ترامب لـ «أوبك» :سنتذكر رفعكم أسعار
النفط ...رغم حمايتنا لدولكم
البرميل يواصل الصعود بسبب انخفاض المخزونات األميركية ومخاوف المعروض
ربــط الرئيس األميركي دونالد ترامب
دعم بــاده لــدول الشرق األوســط بأسعار
ً
الـنـفــط ،داع ـيــا منظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة
ل ـل ـب ـتــرول (أوب ـ ـ ــك) م ــن ج ــدي ــد إل ــى خفض
أسعار الخام.
وغ ـ ـ ـ ّـرد تـ ــرامـ ــب« :ن ـح ـم ــي دول ال ـش ــرق
األوسـ ــط ،ومــن غـيــرنــا لــن يـكــونــوا آمنين،
وم ــع ذل ــك يــواص ـلــون دف ــع أس ـع ــار النفط
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الثانية

األوروبيون يرفضون
خطة ماي لـ «بريكست»
ع ـقــدت ف ــي مــدي ـنــة ســالــزبــورغ
ً
النمساوية ضغوطا أورو بـيــة
على رئيسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي قد تضاعف األزمة
السياسية في لندن.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
األوروب ـ ــي دون ــال ــد تــوســك ،في
خـ ـت ــام الـ ـقـ ـم ــة ،إن خـ ـط ــة م ــاي
للخروج من االتحاد المعروفة
بـخـطــة تـشـيـكــرز «ل ــن تـصـلــح»،
ً
م ـض ـي ـفــا أن «إط ـ ـ ــار ال ـع ــاق ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ك ـمــا ه ــو مـقـتــرح
ً
لن يعمل جـيــدا ،ألنــه سينسف
أسس السوق الداخلي» لالتحاد
األوروبي.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون،
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــن ،أن 02

محليات

ً
ألعـلــى! سنتذكر ذل ــك» ،داعـيــا السعودية،
أكبر منتج في المنظمة ،لزيادة اإلنتاج،
ومـســاعــدة الــواليــات المتحدة فــي خفض
أسعار الوقود.
وحـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات «رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» ،ف ــإن
 4م ـص ــادر بـ ـ «أوبـ ـ ــك» ق ــال ــوا إن المنظمة
وحلفاءها من غير المرجح أن يتفقوا على
زيادة رسمية أخرى في إنتاج النفط خالل

اجتماع الجزائر األحد المقبل.
إلى ذلك ،صعدت أسعار النفط للجلسة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ظــل
انـخـفــاض جــديــد لـلـمـخــزونــات األميركية
وط ـلــب ق ــوي عـلــى الـبـنــزيــن فــي الــواليــات
ً
المتحدة ،كما وجدت دعما عبر مؤشرات
إلى أن «أوبك» قد ال تزيد اإلنتاج لتعويض
نقص إمدادات إيران.

وصـ ـ ـع ـ ــد س ـ ـعـ ــر خـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـي ــاس
ً
العالمي مزيج برنت  26سنتا أو
ً
 %0.3إ ل ــى  79.66دوالرا للبرميل
بعدما زاد  ،%0.5أمس األول ،في حين
ارتـفــع سعر خــام غــرب تكساس الوسيط
ً
األمـيــركــي  60سنتا أو  %0.8إلــى 71.72
ً
دوالرا للبرميل ،بعدما قفز نحو  %2في
الجلسة السابقة.
٠٨

دوليات

١٩

صورة ضوئية عن خبر «الجريدة»

كيم جونغ أون يطلب قمة
ثانية مع ترامب لتسريع
إزالة «النووي»

دوليات

١٩

طهران فشلت في
صفقات الستعادة أموال
ومساجين مع الغرب

ةديرجلا

•
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واشنطن :خطوات مهمة للكويت في محاربة اإلرهاب
تقرير «الخارجية» األميركية أشاد بجهود الحكومة لتعزيز االعتدال
بلدكم «شريك
نشيط» في
استقرار
العراق ودوركم
ً
رائد عربيا
ً
وإسالميا
ً
وخليجيا

أشــادت الــواليــات المتحدة ،أمــس األول،
بــدور الكويت الــرائــد في محاربة اإلرهــاب
مثمنة جهود الحكومة الكويتية في تعزيز
االعتدال ومحاربة التطرف.
وقــالــت وزارة الخارجية األميركية ،في
تقريرها السنوي حول اإلرهاب في العالم
لـعــام  ،2017إن الكويت تــرأســت وشــاركــت
في الكثير من اجتماعات التحالف الدولي
لمحاربة تنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية
«داعش».
ووص ــف الـتـقــريــر الـكــويــت بـ ـ «الـشــريــك
الـنـشـيــط» فــي جـهــود تحقيق االسـتـقــرار
وإعـ ـ ـ ـ ــادة اإلعـ ـ ـم ـ ــار فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق مـ ــا ب ـعــد
«داعش».
ونوه التقرير بـ «الخطوات المهمة» التي
اتخذتها الكويت لتطبيق نظام العقوبات،
الـتــي فــرضـهــا مجلس األم ــن الــدولــي على
ً
ً
تنظيمي (داعــش) و (القاعدة) الفتا أيضا

إلى انضمام الكويت لمجموعة (إيغمونت)
الدولية لمكافحة غسل األم ــوال وتجفيف
مـنــابــع تـمــويــل اإلرهـ ــاب كــذلــك انضمامها
إلى مركز استهداف تمويل اإلرهاب ،الذي
جرى إطالقه خالل زيارة الرئيس األميركي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب إلـ ـ ــى ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية في مايو .2017
وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـتـ ـق ــري ــر بـ ـجـ ـه ــود ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـت ـع ــزي ــز االعـ ـ ـت ـ ــدال وم ـح ــارب ــة
ً
التطرف ،مشيرا إلى أن «الكويت بفضل تلك
الجهود تغلبت على التحديات اإلرهابية
في عام  2017رغم محاوالت اإلرهاب النيل
منها».
وفــي هــذا اإلط ــار ،سلط التقرير الضوء
ع ـلــى الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـثــانــي بين
الواليات المتحدة والكويت الذي عقد في
واشنطن في سبتمبر  2017وتبنت الكويت
م ــن خ ــال ــه تــرت ـي ـبــات ل ـم ـحــاربــة اإلره ـ ــاب

الفلسطينيون بأميركا ِّ
يكرمون مندوب
الكويت الدائم بمجلس األمن
العتيبي :الدفاع عن القضية الفلسطينية أولوية وواجب
كـ َّـر مــت ا لـجــا لـيــة الفلسطينية
األمـيــركـيــة ،أم ــس األول ،مـنــدوب
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
السفير منصور العتيبي ،على
دوره وجـ ـه ــوده ف ــي ال ــدف ــاع عن
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ــاألم ــم
المتحدة.
جاء ذلك في حفل أقيم بمركز
الجالية فــي واليــة نيوجيرسي،
على شــرف عــدد مــن المندوبين
الــدائ ـم ـيــن ل ــدى األمـ ــم الـمـتـحــدة،
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـس ـف ـيــر ال ـع ـت ـي ـبــي،
وهم مندوبو فلسطين وبوليفيا
وجنوب إفريقيا.
وأع ـ ـ ــرب ال ـع ـت ـي ـبــي ،ف ــي كـلـمــة
أل ـق ــاه ــا ب ــال ـح ـف ــل ،ع ــن االعـ ـت ــزاز
وال ـت ـق ــدي ــر ل ـل ـت ـكــريــم ،م ــؤك ــدا أن
الدفاع عن القضية الفلسطينية
ال ـ ـعـ ــادلـ ــة فـ ــي األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة،
السيما مجلس األمن ،ونصرتها،
واجب على كل دبلوماسي عربي
وإسالمي ،وخاصة أنها القضية
المركزية للعرب والمسلمين.
وذك ـ ـ ــر أنـ ـ ــه ووف ـ ـ ــد ال ـك ــوي ــت
ال ـ ــدائ ـ ــم ل ـ ــدى األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
يـعـمــان عـلــى خــدمــة القضايا
ال ـعــرب ـيــة ف ــي األم ـ ــم الـم ـت ـحــدة،
مجددا التأكيد على أن القضايا
العربية ،وعلى رأسها القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،تـشـكــل أول ــوي ــة
للكويت خــال عضويتها في

جانب من حفل تكريم العتيبي
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ل ـع ــام ــي 2018
و .2019وأ ضـ ـ ـ ــاف أن مــو قــف
الـ ـك ــوي ــت ث ــاب ــت ومـ ـب ــدئ ــي مــن
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة فــي
االس ـت ـم ــرار بـتـقــديــم ك ــل الــدعــم
وال ــوق ــوف إل ــى جــانــب الشعب

الفلسطيني الشقيق إلى حين
حصوله على حقوقه الشرعية،
وإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ح ـ ــل ع ـ ـ ـ ــادل وس ـ ــام
دائ ــم وشــامــل ي ــؤدي إل ــى قيام
الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية.

وتقاسم المعلومات بهدف ردع الهجمات
اإلرهــابـيــة وتـعــزيــز الـمـشــاركــة األمـنـيــة مع
الواليات المتحدة.
وأشار إلى أنه في الشهر التالي أكتوبر
 2017ان ـض ـم ــت الـ ـك ــوي ــت إلـ ـ ــى الـ ــواليـ ــات
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
ً
في إعــان  13تصنيفا لألفراد والكيانات
ً
التابعة للقاعدة وداعش في اليمن مشيرا
إلى أن ذلك «كان أول إجراء تعاوني بموجب
مركز استهداف تمويل اإلرهاب الذي أسس
العام الماضين الــذي يعمل كآلية لتبادل
المعلومات وتنسيق جهود محاربة تمويل
اإلرهاب بين دول الخليج».
وأثنى التقرير على دور الكويت «الفاعل»
في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي وفي مجلس التعاون الخليجي،
ً
ً
ً
مشيرا إلى أن الكويت تؤدي «دورا رائدا» في
وساطتها لحل األزمة الخليجية.

الحجرف يبحث مع السفير األميركي
تعزيز التعاون بين البلدين
بـ ـح ــث وزيـ ـ ـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة د.
ن ــاي ــف ال ـح ـج ــرف ،أم ـ ــس ،مع
س ـف ـي ــر الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األميركية لدى البالد لورانس
سـ ـيـ ـلـ ـف ــرم ــان والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ف ـ ــي الـ ـسـ ـف ــارة
جوزيف ربلي سبل التعاون
المشترك بين البلدين.
وأعلنت «المالية» ،في بيان
صحافي ،أن هــذا اللقاء جاء
فــي أعـقــاب زي ــارة سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد
والوفد الرسمي إلى الواليات
المتحدة ،والتي تم من خاللها
إج ــراء مباحثات رسمية مع
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب.

ً
الحجرف مستقبال سفير الواليات المتحدة أمس

ّ
«الصندوق الكويتي» يوقع اتفاقية لجدولة ديون األردن

ً
تشمل  17قرضا بـقيمة  300.7مليون دوالر
أبرم الصندوق الكويتي ًاتفاقية
أولية لجدولة  17قرضا لألردن
قيمتها  300.7مليون دوالر،
وذلك بهدف مساعدته في
احتواء التحديات المالية
واالقتصادية التي يواجهها.

لمواجهة
مصاعب
المملكة نتيجة
عدم استقرار
المنطقة

الغانم

وق ـ ـع ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ب ــاألح ــرف
األولـ ـ ـ ـ ــى ،أم ـ ـ ــس ،ات ـف ــاق ـي ــة ث ـنــائ ـيــة
لتخفيف أع ـب ــاء مــديــونـيــة األردن
ت ـجــاه ال ـص ـن ــدوق ،وذلـ ــك بـجــدولــة
 17قرضا قيمتها اإلجمالية 300.7
مليون دوالر.
ّ
وقــع االتفاقية ممثل الصندوق
مدير إدارة العمليات ،مروان الغانم،
في حين وقعها عن الجانب األردني
القائم بأعمال األمين العام لوزارة
التخطيط والتعاون الدولي ،زياد
ع ـب ـي ــدات ،ال ـ ــذي قـ ــال ف ــي تـصــريــح
عقب التوقيع إن االتفاقية تهدف
ال ــى م ـســاعــدة ال ـح ـكــومــة األردن ـي ــة
على التخفيف من حدة التحديات
المالية واالقتصادية التي تواجهها.
وأض ــاف أن االتفاقية تــأتــي في
إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه
الكويت من خالل الصندوق لألردن
لمساعدة المملكة على التصدي
للتحديات الـمــالـيــة واالقـتـصــاديــة
الـتــي تواجهها نتيجة حــالــة عدم
االستقرار في المنطقة وتداعياتها
السلبية على االقتصاد الوطني.
وأوض ــح أن االتـفــاقـيــة تضمنت
إعــادة جدولة مديونية الصندوق
على الحكومة األردن ـيــة والـتــي لم
يتم سدادها حتى نهاية ديسمبر
 ،2018ويـبـلــغ ع ــدد ه ــذه الـقــروض
 17قرضا بقيمة إجمالية تبلغ 91.1
مليون دينار ،أي ما يعادل حوالي

جانب من توقيع االتفاقية
 300.7مليون دوالر سيتم سدادها
على مدى  40عاما ،متضمنة فترة
سماح تبلغ  15سنة ،وبسعر فائدة
يبلغ  1في المئة.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـبـ ـي ــدات ب ــال ـع ــاق ــات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـم ـم ـي ــزة ب ـي ــن األردن
والكويت ،معربا عن شكره للكويت
أمـيــرا وشعبا ،واع ـتــزازه بالعالقة
مع الصندوق الذي اعتبره "شريكا
أساسيا" في دعم الجهود التنموية
ف ــي الـمـمـلـكــة ،م ــن خ ــال دوره في
إدارة مـســاهـمــة الـكــويــت فــي إطــار
"الـمـنـحــة الخليجية" و"م ـنــح دعــم
الــاج ـئ ـيــن ال ـس ــوري ـي ــن" وتـقــديـمــه
القروض الميسرة والمنح لألردن
منذ عام .1962

ّ
وبين عبيدات أن األردن يواجه
حاليا مصاعب مالية عابرة ناشئة
ع ــن األزمـ ـ ـ ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة،
وال ـت ـط ــورات االقـلـيـمـيــة الـسـلـبـيــة،
وم ــا نـجــم عنهما مــن الـتــدفــق غير
ال ـم ـس ـب ــوق لــاج ـئ ـيــن ال ـســوري ـيــن
وتداعيات هذه األزمة ومضاعفاتها
على مجمل األوضــاع االقتصادية
والمالية في األردن ،مشيرا الى أن
االتـفــاقـيــة ج ــاءت لـ ـم ــؤازرة جهود
الحكومة األردنية المبذولة حاليا
لإلصالح االقتصادي وتعزيزها.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أش ـ ــاد ال ـغ ــان ــم فــي
تصريح مماثل بالعالقات الثنائية
المتميزة بين البلدين الشقيقين،
مــؤكــدا وقــوف الكويت بتوجيهات

«مفوضية الالجئين» :الكويت ساهمت «المحاسبة» يستعرض في فيتنام تجربته
بسخاء في معالجة القضايا اإلنسانية حول التدقيق البيئي والتنمية
أعـلـنــت مـفــوضـيــة األمـ ــم الـمـتـحــدة لـشــؤون
الالجئين أمــس ،أن الكويت ساهمت بسخاء
في معالجة القضايا اإلنسانية على مستوى
ا لـعــا لــم مــن خــال قيادتها الحكيمة وتمويل
ال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة
العربية.
وقالت المفوضية ،في بيان صحافي صادر
ع ــن مكتبها ف ــي ال ـكــويــت ،إن ال ـكــويــت عملت
كجهة ضغط رئيسية لدعم ضحايا األزمــات
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمساهمات
بلغت  400مليون دوالر لعمليات المفوضية
على مستوى العالم خــال السنوات الخمس
الماضية.
وأضـ ــافـ ــت أن هـ ــذه ال ـم ـســاه ـمــات ســاعــدت
الماليين مــن الــرجــال والنساء واألطـفــال عبر
م ـش ــاري ــع م ـت ـع ــددة ش ـم ـلــت ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
لمشاريع الالجئين والدول المضيفة لهم ،مثل
لبنان واألردن والعراق وبنغالديش وغيرها.
وذكرت أن القطاع الخاص في الكويت تبرع
بأكثر من مليوني دوالر لدعم أزمات الالجئين

ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ع ـ ــام  2017الفـ ـت ــة إل ـ ــى أه ـم ـيــة
الـمـســاهـمــات الـكــويـتـيــة مــن خ ــال الـمـشــاريــع
المستدامة.

ميثاق عالمي
وأضافت أنه وسط تصاعد الوضع اإلنساني
الصعب سيقدم مفوض األمم المتحدة لشؤون
الالجئين فيليبو غــرا نــدي الميثاق العالمي
ً
بشأن الالجئين جزءا من تقريره إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة خالل دورتها الحالية
الـ  73على أمل أن يتم اعتمادها بحلول نهاية
العام الحالي.
وأشارت إلى أن الميثاق يهدف إلى تخفيف
الضغط على البلدان التي ترحب بالالجئين
وتستضيفهم لتعزيز اعتماد الالجئين على
أنفسهم مع توسيع نطاق الوصول إلــى دول
ثالثة إلعادة التوطين ومسارات القبول األخرى
وتعزيز الظروف التي تمكن الالجئين من حرية
العودة إلى دولتهم األم».

اس ـت ـع ــرض دي ـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
ت ـجــرب ـتــه ح ـ ــول ال ـت ــدق ـي ــق الـبـيـئــي
والـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ف ــي مؤتمر
عقد ضمن أعـمــال االجـتـمــاع الـ ـ 14
للمنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة
الـعـلـيــا «أس ــوس ــاي» ف ــي العاصمة
الفيتنامية هــانــوي .وق ــدم المدقق
ف ــي إدارة ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى األداء في
ال ــدي ــوان ط ــال الــوهـيــب ورق ــة عمل
ب ـع ـن ــوان «ال ـت ــدق ـي ــق ال ـب ـي ـئــي حــول
التنمية المستدامة» تناولت تجربة
الديوان في تنفيذ العمليات الرقابية
ب ــاألن ـش ـط ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى
استعراض مشاركة الكويت الفعالة
في التدقيق المبني على المخاطر
والتدقيق على مشروعات الشراكة.
وأكـ ــد ازديـ ـ ــاد أهـمـيــة الـمــراجـعــة
البيئية وآث ــاره ــا على الصعيدين
ً
ً
الوطني والعالمي معا ،مستعرضا
بعض النتائج المختارة من تقارير
البيئة في ديــوان المحاسبة البالغ

ً
الصرعاوي مترئسا وفد الكويت خالل اجتماع «األسوساي»
ً
ً
عــددهــا  27تـقــريــرا بيئيا ،منها ما
يتعلق بالبيئة الـبـحــريــة وال ـهــواء
والمياه والصرف الصحي.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـ ــدي ـ ــوان أدرج
ال ـت ـح ـق ــق والـ ـت ــدقـ ـي ــق فـ ــي أهـ ـ ــداف
التنمية المستدامة ضمن الخطة

االستراتيجية للديوان للفترة بين
عامي  2016و  2020في حين يقوم
ً
حاليا بإعداد تقرير عن مهمة تقييم
كفاءة وفاعلية المشاريع المرتبطة
بــالـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ،ال ـتــي تتعلق
بالهدف السابع من أهداف التنمية

المستدامة ،وسيتم خــال النصف
الثاني من سنة  2018تنفيذ مهمة
تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات
ال ـم ـع ـن ـيــة فـ ــي م ـكــاف ـحــة الـتـصـحــر
والمرتبطة بالهدف الـ  15من أهداف
التنمية المستدامة.

من سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـن ــدوق
الكويتي الى جانب األردن لمواجهة
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي يـمــر بـهــا نتيجة
ل ـحــالــة عـ ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـت ــي تمر
بها المنطقة ،معربا عــن استعداد
الـ ـصـ ـن ــدوق لـلـنـظــر وال ـت ـف ــاع ــل مع
المتطلبات التنموية لألردن.
وك ــان ــت ال ـك ــوي ــت وال ـس ـع ــودي ــة
واإلمــارات قد اتفقت خالل اجتماع
"قمة مكة" ،الــذي عقد خالل يونيو
الـ ـم ــاض ــي ،ع ـل ــى الـ ـتـ ـق ــدم ب ـحــزمــة
مساعدات لدعم االقتصاد األردني
بـقـيـمــة اج ـمــال ـيــة تـبـلــغ  2.5مـلـيــار
دوالر بينها تمويل وتنفيذ مشاريع
تنموية.

وقف العمل المسائي
بمركز إصدار
الجوازات الدبلوماسية
أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة
توقف العمل في مركز إصدار
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوازات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
وال ـخ ــاص ــة بـ ــالـ ــوزارة خــال
الفترة المسائية اعتبارا من
االحد المقبل.
وقــالــت ال ـ ــوزارة فــي بيان
م ـق ـت ـضــب ام ـ ــس ان ال ـمــركــز
سيستقبل مــراجـعـيــه خــال
ال ـ ـف ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ـ ـيـ ــة م ــن
الـ ـس ــاع ــة  9صـ ـب ــاح ــا حـتــى
الواحدة ظهرا ماعدا الجمعة
والسبت .وأكدت الوزارة على
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ض ـ ـ ــرورة أخ ــذ
موعد مسبق للتقدم بطلب
جـ ـ ــواز ال ـس ـف ــر اإلل ـك ـت ــرون ــي
على االرقام المحددة في مقر
الوزارة بجانب قصر السيف،
وضـ ـ ــرورة ح ـض ــور صــاحــب
العالقة شخصيا للمباشرة
بإجراءات اإلصدار.

«األوقاف» تشيد بجهود «العون المباشر»
المطيري :الجمعيات الخيرية الكويتية أكسبت البالد سمعة عالمية
●

محمد راشد

أ ش ــاد الوكيل المساعد لقطاع
اإلع ــام والـعــاقــات الخارجية في
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
محمد المطيري «بجهود جمعية
ال ـع ــون الـمـبــاشــر ال ـتــي ت ـقــوم بها
لـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـف ـق ـي ــرة
وسعيها الحثيث للرقي بها من
خــال تقديم اإلغــاثــة والمساعدة
اإلنسانية لها السيما فــي القارة
االفريقية».
وقال المطيري خالل استقباله
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــون
المباشر الدكتور عبدالله السميط،
أمس األول« ،اطلعت على الجهود
ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا الـجـمـعـيــة والـتــي
تـقــد مـهــا للمحتاجين و م ــا لديها
م ـ ــن فـ ـك ــر اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي وه ـي ـك ــل
تنظيمي مميز» ،مشيرا إلى ان «ما
رأيناه يثلج الصدر ويسر الخاطر،

ً
المطيري مستقبال السميط
السيما أن العمل في الجمعية هو
عمل مؤسسي محكم يطلع على
أدق الـتـفــاصـيــل ،خـصــوصــا فيما
ً
يتعلق بأوجه الصرف لديها فضال
عن العائد من المشاريع».
وأكــد ان «الجمعيات الخيرية
الكويتية أكـسـبــت ال ـبــاد سمعة
ع ــالـ ـمـ ـي ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـق ــدي ـم ـه ــا

إل ــى جــانــب م ــا تـقــدمــه الـحـكــومــة
م ــن م ـس ــاع ــدات وأعـ ـم ــال خـيــريــة
لـلـمـحـتــاجـيــن وال ـم ـت ـضــرريــن في
م ـخ ـت ـلــف دول ال ـع ــال ــم وهـ ـ ــذا مــا
جـ ـع ــل األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـس ـمــي
ً
الكويت مــر كــزا للعمل اإلنساني
وت ـم ـنــح س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد لقب
قائد العمل اإلنساني» ،موضحا

ان «الـ ـعـ ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري ال ـكــوي ـتــي
يـعـتـبــر ع ــام ــة ف ــارق ــة ف ــي الـعـمــل
اإلنساني العالمي ويجب الوقوف
إل ـ ــى ج ــان ـب ــه وم ـ ــد ي ــد الـ ـع ــون لــه
وتوفير جميع احتياجاته حتى
ي ـت ــواص ــل هـ ــذا ال ـع ـط ــاء م ــن دون
توقف» .وبين المطيري أن «وزارة
األوق ـ ـ ــاف ت ــدع ــم ال ـع ـمــل الـخـيــري
الـكــويـتــي والـجـمـعـيــات الخيرية
و مـنـهــا جمعية ا ل ـعــون المباشر
التي سيكون لنا تعاون معها»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن «الـ ـ ـ ـ ــوزارة ال تــألــو
أي ج ـه ــد فـ ــي ت ــذل ـي ــل ال ـص ـع ــاب
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه الـ ـعـ ـم ــل ال ـخ ـي ــري
ً
الكويتي ،وذلــك انطالقا مــن قيم
ال ــوزارة التي تتمثل في التمييز
وال ـع ـم ــل ال ـم ــؤس ـس ــي وال ـش ــراك ــة
وال ــوسـ ـطـ ـي ــة وكـ ــذلـ ــك ال ـش ـفــاف ـيــة
ً
ً
وال ـم ـس ــؤول ـي ــة وأي ـ ـضـ ــا ت ـن ـف ـيــذا
لـلـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة ل ـل ــوزارة
ً
وهي الريادة عالميا».

األوروبيون يرفضون خطة ماي...
االقتراحات البريطانية حول «بريكست» في الشق االقتصادي «ليست
ً
مقبولة بوضعها الحالي» ،ألنها ال تحترم السوق الموحد ،مضيفا:
«نحن اليوم أمام ساعة الحقيقة في شأن الخروج من االتحاد».
وأوضــح ماكرون أنه «يجب أن نستخدم األسابيع المقبلة لكي نحرز
ً
ً
تقدما» ،متوقعا «اقتراحات بريطانية جديدة في أكتوبر».
ً
وفي مطالبات تضع ضغوطا إضافية على ماي التي ترفض إعادة
االستفتاء فــي بريطانيا بشأن «بريكست» ،أكــد رئيس وزراء مالطا
جــوزف موسكات أن قــادة االتحاد األوروبــي يؤيدون «بشبه إجماع»
ـان بعد استفتاء يونيو  2016الــذي أفضى إلى قرار
إجــراء استفتاء ثـ ٍ
بخروج المملكة المتحدة من االتحاد بأغلبية  %52من األصوات.
بــدوره ،قال رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيش« :نأمل في نهاية
ً
المطاف التوصل إلى اتفاق ،ولكن في شكل عام أنا مستاء جدا لخروج
المملكة المتحدة .من هنا ،قد يكون من األفضل إجــراء استفتاء آخر
ً
ً
فربما يغير الناس رأيهم» ،معتبرا أن ذلك سيتيح «حل المشكلة سريعا».
(سالزبورغ  -وكاالت)

نصراهلل يؤكد خبر ةديرجلا :.لدينا...
وكان مصدر في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري اإليراني ،أكد
لـ «الجريدة» في فبراير الماضي ،أن «إيران ّ
أمدت بالفعل ،خالل األشهر
األخ ـيــرة ،حــزب الـلــه ،وبـعــض الميليشيات الموالية لها فــي ســوريــة،

بصواريخ ذكية ُم َّ
سيرة عن بعد».
وأضاف المصدر أن «الفرق بين الجيلين القديم والجديد من هذه
الصواريخ ،هو أن القديم يحتاج إلى اتصال عبر األقمار الصناعية ليتم
تسييره ،مع احتمال أن يضل عن هدفه إذا ما انقطع اتصاله بالقمر
االصـطـنــاعــي ألي سـبــب ،أمــا الجيل الـجــديــد فيستخدم تكنولوجيا
التصوير الضوئي للهدف ،ويتبعه عبر الليزر ،ولذلك ال يضل حتى
ً
لو كان الهدف متحركا».
وكانت «الجريدة» انفردت في  11مارس  2017بالكشف عن معلومات
إيرانية عن إنشاء طهران مصانع أسلحة في لبنان ،األمر الذي أقرت
إسرائيل بصحته بعد أشهر.
وفــي إع ــان يـحــرج دمـشــق ،قــال نـصــرالـلــه ،خــال خطابه أم ــس ،إن
إسرائيل عندما تضرب في سورية فهي تقصف الجيش السوري ،ال
ً
شحنات أسلحة للحزب ،موضحا أن «تل أبيب تعمل على منع دمشق من
امتالك قدرات صاروخية من خالل الغارات التي تشنها على أراضيها».
ً
ً
وفــي إعــان يظهر امتعاضا إيــرانـيــا مــن اتـفــاق إدلــب بين موسكو
باق في سورية حتى بعد التفاهمات
وأنقرة ،أكد
نصرالله أن «الحزب ٍ
ً
في إدلب» ،مشددا على أن االتفاق «مرهون بالتنفيذ الدقيق».
وبـيـنـمــا انـتـقــد سـيــاســة ال ـنــأي بــالـنـفــس الـتــي تعتمدها الحكومة
ً
اللبنانية وحزب الله جزء منها ،موضحا أن هذه السياسة «هي نقطة
ً
خالف جوهرية» ،تساءل« :هل لبنان مفصول فعال عن أحداث المنطقة،
ً
إن ما يجري فيها هو شأن مصيري لكل اللبنانيين؟» ،مطالبا إياهم
بأال ينأوا بأنفسهم« ،ألن مصير بالدهم يصنع في ساحات المنطقة».
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محليات
«الصحة» :تقرير «األمراض المزمنة» أمام األمم المتحدة الخميس
باسل الصباح إلى نيويورك الثالثاء لحضور االجتماع «الثالث»
عادل سامي

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن وزي ــر
الـ ـصـ ـح ــة د .بـ ــاسـ ــل ال ـص ـب ــاح
سيغادر إ لــى مدينة نيويورك
الـ ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـب ــل ،ع ـل ــى رأس
وفد صحي لحضور االجتماع
الثالث الرفيع المستوى أ مــام
األمم المتحدة الذي سيعقد في
نيويورك  27الجاري.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مطلعة إن الوفد سيضم عددا
م ـ ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن م ـ ــن م ـك ـتــب
ا ل ـ ـ ــوز ي ـ ـ ــر و م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــري اإلدارات

الـمـعـنـيــة ،إل ــى جــانــب ع ــدد من
ال ـ ــوك ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن ،حـيــث
س ـيـتــم ت ـقــديــم ت ـقــريــر ال ـكــويــت
ح ـ ـ ـ ــول "مـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــراض
المزمنة".
وأكــدت المصادر أن التقرير
سـيـتـضـمــن انـ ـج ــازات الـكــويــت
لـلــوقــايــة والـتـصــدي لــأمــراص
المزمنة غير المعدية وعوامل
الـ ـخـ ـط ــورة ذات الـ ـع ــاق ــة بـهــا
وفــي مقدمتها اعتبار الوقاية
والتصدي لــأمــراض المزمنة،

تغطية طبية للحسينيات
أكـ ــد وك ـي ــل وزارة ال ـص ـحــة ال ـم ـســاعــد ل ـشــؤون
الـخــدمــات الطبية الـمـســانــدة د .ف ــواز الــرفــاعــي أن
قطاع الطوارئ الطبية في الوزارة تولى بالتنسيق
ً
مع وزارة الداخلية تغطية الحسينيات طبيا خالل
شهر المحرم.
وقال الرفاعي ،في تصريح صحافي أمس ،إنه
نتيجة االجتماعات مع وزارة الداخلية تم تفعيل
خطة الطوارئ في الــوزارة ووضع جميع الطواقم

ال ـف ـن ـيــة وال ـط ـب ـي ــة ع ـل ــى أه ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد ،وف ــرز
مسؤولين من إدارة الطوارئ الطبية في المواقع
بالتعاون مع القادة األمنيين من وزارة الداخلية
في جميع المحافظات.
وذك ــر أنــه تــم تجهيز غــرفــة ال ـطــوارئ المركزية
وغ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي ادارة ال ـ ـطـ ــوارئ الـطـبـيــة
واسـتـعــداد الجميع هـنــاك بشكل كــامــل ،وتجهيز
واستعداد المستشفيات في حالة حصول أي طارئ.

أولـ ـ ــويـ ـ ــة فـ ـ ــي خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة
وبرنامج عمل الحكومة.
وأوض ـح ــت أن الـ ـ ــوزارة تــولــي
الـمـحــوريــن الــوقــائــي والـعــاجــي
أه ـم ـيــة ك ـب ــرى ،ب ـهــدف الـتـصــدي
لـلـتـحــدي الـكـبـيــر والـمـتـمـثــل في
خفض معدالت الوفيات الناتجة
عـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـمـ ــزم ـ ـنـ ــة غ ـيــر
المعدية.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــدت أن وزارة ا ل ـص ـح ــة
شـ ـجـ ـع ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ف ـ ــي م ـج ــال
ال ــوق ــاي ــة والـ ـتـ ـص ــدي ل ــأم ــراض
ال ـم ــزم ـن ــة م ــن خـ ــال تـخـصـيــص
جائزة تحت مظلة منظمة الصحة
ال ـعــال ـم ـيــة بـجـنـيــف ت ـح ـمــل اســم
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وجائزة الكويت
لـمـكــافـحــة ال ـس ـك ــري وال ـس ــرط ــان
وأمـ ـ ــراض ال ـق ـلــب ،ع ـلــى مـسـتــوى
اللجنة االقليمية لشرق المتوسط
التابعة لمنظمة الصحة العالمية،
وكـلـتــا الـجــائــزتـيــن تـجـســد على
أرض ال ـ ــواق ـ ــع حـ ـ ــرص ال ـك ــوي ــت
عـلــى تشجيع الـبـحــوث وتـكــريــم
الباحثين ،وأفـضــل المساهمات
ل ـلــوقــايــة وال ـت ـص ــدي ل ــأم ــراض

باسل الصباح

الـمــزمـنــة غـيــر الـمـعــديــة وعــوامــل
الخطورة ذات العالقه بها.

لجنة وطنية
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر س ـي ـت ـض ـم ــن اعـ ـتـ ـب ــار
األم ــراض المزمنة غير المعدية
أول ـ ــوي ـ ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى وزارة
الصحة مــن خــال تشكيل لجنة
وطـ ـنـ ـي ــة عـ ـلـ ـي ــا بـ ــرئـ ــاسـ ــة وزي ـ ــر

الصحة ،وتشكيل برنامج وطني
لمكافحة التدخين برئاسة وكيل
الوزارة لمتابعة تنفيذ االتفاقية
اإلطارية لمكافحة التبغ الصادرة
ع ــن مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة،
وإج ـ ـ ــراء ال ـم ـس ــوح ــات الـصـحـيــة
والبحوث وتنظيم الماراثونات
وح ـم ــات ال ـتــوع ـيــة ،إل ــى جــانــب
تـنـظـيــم ب ــرام ــج وط ـن ـيــة للمسح
الـ ـصـ ـح ــي ل ــاكـ ـتـ ـش ــاف ال ـم ـب ـك ــر
لسرطان الثدي وسرطان القولون
وال ـم ـس ـت ـق ـي ــم ،مـ ــع الـ ـت ــوس ــع فــي
إنشاء عيادات األمراض المزمنة
فـ ــي مـ ــراكـ ــز الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
األولـ ـ ـي ـ ــة وتـ ــزويـ ــدهـ ــا بـ ــاالدويـ ــة
والمستلزمات الطبية.

تخفيض الملح
وأك ــدت ال ـم ـصــادر أن التقرير
سيتضمن كذلك منجرات الوزارة
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـب ــادرة
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض ال ـ ـم ـ ـلـ ــح فـ ـ ــي ال ـخ ـب ــز
بــال ـت ـعــاون م ــع شــركــة الـمـطــاحــن
والـمـخــابــز الكويتية ،والـتـعــاون
مع وزارة التربية لتنفيذ برامج

الصحة المدرسية لتعزيز الصحة
وإج ـ ـ ــراء ال ـم ـس ــوح ــات الـصـحـيــة
ال ــدوري ــة بــال ـت ـعــاون م ــع منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وت ـط ــوي ــر
الـمـلــف اإللـكـتــرونــي فــي الــرعــايــة
االول ـي ــة بـمــا يـســاعــد عـلــى حفظ
وتخزين بيانات عوامل الخطورة،
والتطوير المستمر في إمكانيات
مراكز القلب والسرطان وتزويدها
بأحدث االجهزة والمعدات الطبية
واألدوية ،إلى جانب التعاون مع
جمعيات النفع العام والمجتمع
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ل ـت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
المجتمعية وحمالت التوعية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـت ـ ـقـ ــر يـ ــر
سيتضمن كذلك ،تطبيق مكافحة
ال ـت ــدخ ـي ــن ف ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـعــامــة
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لـلـبـيـئــة ،وال ـت ـع ــاون م ــع منظمة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة والـمـنـظـمــات
الدولية ،واالستفادة من خبراتها
وق ـ ـ ــراراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا لـ ـتـ ـط ــوي ــر بـ ــرامـ ــج
األم ـ ـ ـ ــراض الـ ـم ــزمـ ـن ــة ،وال ـت ــوج ــه
نـحــو اس ـت ـحــداث إداره مستقلة
لـ ــأمـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة ف ــي وزارة
الصحة.

ُّ
«السكنية» :العمل مستمر في «المطالع» وال توقف بالضواحي

الحبيل :طلبنا من المقاول «المتأخر» تدارك نسب اإلنجاز بزيادة المعدات والعمالة
●

جورج عاطف ويوسف العبدالله

ن ـف ــى ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـش ــؤون
الـتـنـفـيــذ بــالـمــؤسـســة ال ـعــامــة للرعاية
السكنية م .علي الحبيل صحة ما يشاع
عــن توقف األعـمــال فــي مـشــروع مدينة
ً
المطالع السكنية ،مؤكدا أن المؤسسة
حريصة على سير األعمال في المدينة
ً
بـكــل عـقــودهــا ،وف ـقــا لـلـبــرامــج الزمنية
ً
المحددة لها ،مشيرا إلى أنه تم التأكيد
على المقاول بزيادة المعدات والمواد
والـ ـعـ ـم ــال ــة ل ـم ــاح ـق ــة نـ ـس ــب اإلنـ ـج ــاز
المطلوبة بالبرنامج الزمني ،وتــدارك
التأخير الحاصل بنسب اإلنجاز لبعض
الضواحي.
وقال الحبيل ،في تصريح صحافي
أمس ،إن العمل مستمر في العقد الثاني
ً
بجميع الضواحي ،مؤكدا أن المؤسسة

لـ ــن تـ ـتـ ـه ــاون بـ ـش ــأن ت ـط ـب ـي ــق شـ ــروط
العقد في حال ظهور تقصير من جهة
الـمـقــاول ،س ــواء بتنفيذ األع ـمــال وفقا
لنسب اإلنجاز المطلوبة منه ،أو بسداد
مـسـتـحـقــات ال ـعــام ـل ـيــن ،وسـ ــوف تـقــوم
المؤسسة فــورا باتخاذ كل اإلجــراء ات
ال ـت ــي ت ـنــص عـلـيـهــا ش ـ ــروط ال ـت ـعــاقــد،
ب ـمــا يـضـمــن ح ـق ــوق ال ـمــؤس ـســة ،الـتــي
تصب بالنهاية في مصلحة المواطن،
وب ـهــدف االس ـت ـفــادة مــن ال ـم ـشــروع في
الوقت المحدد له ،طبقا للبرامج الزمنية
المخططة.
بدورها ،قالت مديرة إدارة العالقات
ال ـعــامــة واإلع ـ ـ ــام ،ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
ً
للقوى العاملة أسيل المزيد ،إن "فريقا
مــن مفتشي الهيئة قــام بــالــذهــاب إلــى
مــوقــع تـنـفـيــذ الـعـقــد ال ـثــانــي لـمـشــروع
جنوب المطالع السكنية ،للوقوف على

حقيقة تنفيذ إضــراب من جانب عمال
الـمــوقــع ،بــدعــوى عــدم صــرف رواتبهم
منذ  3أشهر ماضية" ،مؤكدة أنه "تبين
عـ ــدم وج ـ ــود أي اضـ ـ ــراب أو اش ـك ــاالت
بــالـمــوقــع ،وق ــد ك ــان الـعـمــال عـلــى رأس
عملهم ،دون تنفيذ أي إضراب".
وبينت المزيد ،في تصريح صحافي
أم ـ ـ ـ ــس ،أن "مـ ـفـ ـتـ ـش ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل قـ ــامـ ــوا
ً
بالتفتيش عـلــى سـكــن الـعـمــال أي ـضــا،
والـ ـت ــأك ــد مـ ــن م ـطــاب ـق ـتــه الشـ ـت ــراط ــات
ال ـص ـحــة وال ـس ــام ــة ال ـم ـه ـن ـيــة" ،مهيبة
ب ــأص ـح ــاب ال ـع ـم ــل والـ ـعـ ـم ــال االلـ ـت ــزام
بــأح ـكــام ال ـقــانــون رق ــم  6لـسـنــة ،2010
الصادر بشأن العمل في القطاع األهلي
والقرارات الوزارية المنفذة لهما ،حرصا
على عدم التعرض للعقوبات المقررة
خالله.

جانب من حركة األعمال اإلنشائية في موقع مشروع المطالع أمس بال إضرابات

ً
العنزي لـ ةديرجلا  :تحسين البنية التحتية «الخدمة المدنية» يبلغ «التربية» رسميا بوقف
ل●ـ «الشامية والشويخ» ينتظر الموافقة الرقابية إجراءات تعيين معلمي «المحلية»
•

سيد القصاص

أك ــد الــوكـيــل الـمـســاعــد لقطاع
ال ـه ـن ــدس ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي وزارة
األشغال ،المهندس عبدالمحسن
العنزي ،أن الوزارة حريصة على
تـنـفـيــذ أع ـم ــال م ـشــاريــع تـجــديــد
ش ـب ـكــات الـ ـص ــرف ف ــي الـمـنــاطــق
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،وفـ ـق ــا ألع ـ ـمـ ــار تـلــك
ال ـش ـب ـك ــات م ــن خـ ــال اس ـت ـخ ــدام
أحدث التقنيات في هذا المجال،
الفتا إلى أن القطاع بصدد دراسة
وتصميم واإلشــراف على تنفيذ
أ عـمــال تحسين البنية التحتية
لـمـنـطـقـتــي "ال ـشــام ـيــة والـشــويــخ
الـسـكـنـيــة" ،مـبـيـنــا أن الـمـشــروع
ينتظر موافقة الجهات الرقابية
عليه.
ول ـف ــت ال ـع ـن ــزي ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إل ــى أن م ــن ضمن
المشاريع ا لـتــي سيتم تنفيذها
ق ــري ـب ــا مـ ـش ــروع أعـ ـم ــال تـطــويــر
وتشغيل وصيانة مركز التحكم

عبدالمحسن العنزي

ب ــال ـم ـي ــاه ال ـم ـع ــال ـج ــة وال ـم ــراف ــق
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـهـ ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
المشروع يشمل
"خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات عـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـت ـش ـغ ـي ــل
وصيانة محطات الضخ وخزانات
الـ ـمـ ـي ــاه ال ـم ـع ــال ـج ــة وال ـش ـب ـك ــات
القائمة ،إضافة إلى أعمال تطوير
األجـهــزة والـمـعــدات فــي المواقع

المختلفة التابعة للعقد وأعمال
اإلصالح".
وأشار إلى أن أعمال الصيانة
المختلفة ال تتوقف على شبكات
وخطوط الصرف القديمة ،إنما
ه ـنــاك أع ـم ــال مـخـتـلـفــة لصيانة
المباني الجديدة كذلك مثل مركز
ال ـت ـح ـكــم وال ـم ــراق ـب ــة ف ــي منطقة
العارضية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع
ي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل
والصيانة ألربعة مباني ،ثالثة
م ـن ـهــا مـسـتـقـلــة ت ـش ـمــل الـمـبـنــى
الرئيسي للتحكم والمراقبة عن
بـعــد لـمـحـطــات التنقية والـضــخ
لمرافق شبكة الـصــرف الصحي
في البالد.
وأش ــار إلــى أن المبنى الــرابــع
يـحـتــوي عـلــى ال ـخــدمــات الـعــامــة
ل ـل ـم ـبــانــي الـ ـث ــاث ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
مـحـطــة الـ ــري ال ــزراع ــي الـخــاصــة
بالزراعات التجميلية.

ً
الوزارة ملزمة بتطبيق القرار ...ويؤثر سلبا على سير العملية التعليمية
●

غياب موظفي
الوزارة ...ونسبة
حضور الطلبة لم
تتجاوز %5

«الكهرباء» :اجتماعات مكثفة مع البلدية
الستخراج رخصة بناء البيت الكويتي
●

سيد القصاص

ث ـم ـنــت م ــدي ــرة إدارة كـ ـف ــاء ة ال ـط ــاق ــة وال ـتــرش ـيــد
المهندسة إقبال الطيار جهود بلدية الكويت في دعم
مـشــروع "البيت الكويتي" ،وعقد اجتماعات مكثفة
الستخراج رخصته قريبا ،الفتة إلى أنه سيتم طرح
مناقصته عن طريق معهد الكويت لألبحاث العلمية.
وأشارت الطيار في تصريح صحافي إلى أن البيت
الكويتي مشروع وطني سيكون في المستقبل متحفا
لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية والمياه ،يستطيع
المستهلك من خالل زيارته التعرف على أحدث تقنيات
وأساليب المحافظة على المياه والكهرباء.
وأضافت سنبدأ قريبا مرحلة البناء وهو مشروع

وطني الهدف منه توعية المواطن بأهمية استخدام
مواد بناء توفر استهالك الطاقة الكهربائية والمياه
في المستقبل.
وق ــال ــت ال ـط ـي ــار :س ـي ـكــون ف ــي ك ــل رك ــن م ــن أرك ــان
البيت الكويتي جانب توعوي حول اإلضاءة وأنظمة
التكييف والعوازل ،وسيشمل كذلك أجهزة استشعار
لمعرفة معدالت استهالك الكهرباء والماء ،إضافة إلى
كل التقنيات الحديثة لترشيد االستهالك ،الفتة إلى
أن هذا المشروع ليس وليد هذه األيام ،إنما فكرته تم
طرحها عن طريق بلدية الكويت منذ قرابة  20عاما،
عندما تم إنشاء سوق شرق ،وخصصت أرض إلقامة
هذا المشروع ،لكن العائق كان يتمثل في الجهة التي
ستقوم ببناء هذا البيت وتصميمه.

فهد الرمضان

ً
شهدت وزارة التربية غيابا شبه جماعي لموظفيها
وطلبة ال ـمــدارس ،أمــس ،حيث سجلت ال ــوزارة أعلى
نسبة غـيــاب بين الطلبة منذ بــدء ال ــدوام المدرسي
هذا العام.
وأكــدت مصادر تربوية مطلعة ،لــ"الـجــريــدة" ،أن
أغلب الـمــدارس سجلت نسبة غياب بلغت  95في
المئة فأكثر ،بعدما آثــر الطلبة التغيب عن الــدوام
الـمــدرســي أم ــس ،فــي وقــت خلت أروق ــة ال ــوزارة من
الموظفين والمراجعين.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن نـسـبــة ح ـضــور موظفي
"التربية لم تتجاوز أمس  30في المئة ،في حين غاب
بعض الباقين إما بالحصول على مرضيات أو إجازات
طــارئــة أو دوريـ ــة وغ ـيــرهــا مــن الــوســائــل ال ـتــي تـبــرر
التغيب ،وغــاب آخــرون دون عــذر ،حيث جــرت العادة
بعدم محاسبة الوزارة على الغياب في يوم "عاشوراء".
في موضوع آخر ،علمت "الجريدة" ،من مصادرها،
ً
أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ وزارة التربية رسميا،

ً
أمـ ــس ،ب ــوق ــف إج ـ ـ ــراءات تـعـيـيــن الـمـعـلـمـيــن مـحـلـيــا،
واالستثناء الممنوح لها إلتمامها ،موضحة أن الديوان
أخبر مسؤولي الوزارة بأنه سيبحث تلك اإلجراءات.
ورجحت المصادر أن يتم تمرير معامالت معلمي
ً
التعاقدات المحلية التي تمت أخيرا دون تأخير على
أن يتولى الديوان مراجعة التعيينات الجديدة الحقا.
وأوضـ ـح ــت أن الـ ـ ـ ــوزارة م ـلــزمــة بـتـطـبـيــق ق ـ ــرارات
"الخدمة المدنية" ،وبالتالي سيتم إرســال إجــراء ات
تعيين أي مـعـلــم واف ــد إل ــى ال ــدي ــوان لـلـحـصــول على
مــواف ـقــة مـسـبـقــة لـلـتـعــاقــد م ـعــه ،لـيـتــم ب ـعــدهــا إت ـمــام
اإلجراءات ،الفتة إلى أن هذه الخطوات ستكون طويلة،
وبالتالي ستؤدي إلى تأخر تعيين المعلمين والتأثير
سلبا على سير العملية التعليمية.
وكــان ديــوان الخدمة تفاعل مع ما نشرته وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،أمـ ــس األول ،حـ ــول تـعـيـيــن
"التربية" لشخص وافــد بمهنة معلم رياضيات ،في
حـيــن أن ــه ك ــان يعمل ل ــدى إح ــدى الـشــركــات الخاصة
بوظيفة "مساعد طباخ" ،األمر الذي أدى إلى استياء
بين أوساط المغردين.

اللجنة الكويتية  -الفلبينية المشتركة
تجتمع في أكتوبر المقبل
الكويت عالجت جميع المالحظات المتعلقة بالعمالة المنزلية
●

ناصر الخمري

كـشــف مـصــدر دبـلــومــاســي ،ل ـ "ال ـجــريــدة" ،عن
انتهاء الجهات المعنية في الكويت من معالجة
جميع ما يتعلق بالقوانين واللوائح والمالحظات
الخاصة بتسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية
الفلبينية ،وغيرها من الجنسيات.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن ال ـش ـهــر ال ـم ـق ـبــل سيشهد
اجتماع اللجنة الكويتية  -الفلبينية المشتركة،
ً
التي من المتوقع أن تبرم عــددا من االتفاقيات،

إض ــاف ــة إل ــى مـنــاقـشــة زيـ ــارة الــرئ ـيــس الفلبيني
للكويت في ديسمبر المقبل.
وكـ ــان ال ـفــريــق الـتـنـسـيـقــي ال ـكــوي ـتــي المعني
ب ــال ـم ـح ــادث ــات ال ـكــوي ـت ـيــة الـفـلـبـيـنـيــة الـمـتـعـلـقــة
بــاس ـت ـقــدام الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة بــرئــاســة مساعد
وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد
اجتمع أمس؛ لمناقشة أهم المواضيع المتعلقة
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ،وذل ـ ــك ب ـح ـضــور مـمـثـلــي وزارات
ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة والـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والهيئة العامة للقوى العاملة.

سلة أخبار
بلدية «مبارك الكبير» تزيل
 564إعالنًا مخالفًا

أعلن قسم إزالة املخالفات بفرع
بلدية محافظة مبارك الكبير
تحرير  60مخالفة ،ورفع 564
إعالنا خالل أغسطس املاضي،
في إطار حملة إزالة التعديات
على أمالك الدولة واإلعالنات
بالشوارع وامليادين ومتابعة
الباعة الجائلني ،وكل ما يشغل
الطريق ،سواء استغالل مساحة
دون ترخيص ،أو سيارات
مهملة ،فضال عن متابعة
شركات النظافة ،ومدى التزامها
بتطبيق العقود بينها وبني
البلدية ،إلى جانب متابعة
شكاوى الجمهور الواردة عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
وأوضح رئيس القسم ماجد
املطيري ،أنه تم عمل  5أوامر
صلح ،إضافة إلى إزالة 8
تعديات على أمالك الدولة،
والتعامل مع  21شكوى.

«الهيئة الخيرية» تنظم
ورشة المشاريع الدعوية
تنظم الهيئة الخيرية اإلسالمية
العاملية ورشة عمل تدريبية
بعنوان "منهجية التعليم
والدعوة في املنظمات الخيرية"،
األحد املقبل في مقرها بمنطقة
جنوب السرة .
وقال مدير إدارة اإلعالم
والعالقات العامة في الهيئة
خالد الخليفي ،في تصريح
صحافي ،إن الورشة تأتي
في إطار تطوير الهيئة
ألداء كوادرها على مختلف
مستوياتها اإلدارية ،ويقدمها
املستشار والخبير د .عبدالله
الغامدي ،وهو مدير شركة
وأكاديمية ُبنيان للتدريب.
وأوضح الخليفي أن الورشة
مخصصة ملنتسبي وموظفي
ومتطوعي قطاع املشاريع
في مؤسسات العمل الخيري،
وتركز على مساعدتهم في فهم
ومعرفة معايير اختيار املشاريع
التعليمية والدعوية املثمرة
والناجحة.

«حماية البيئة» تشارك
في معرض بهولندا
شاركت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة في املؤتمر
واملعرض الدولي لتقنيات
اإلعالم ،الذي ُعقد في العاصمة
الهولندية (أمستردام) من 13
إلى  18الجاري.
وقال مدير مركز اإلعالم
والتوثيق البيئي التابع
للجمعية وممثلها في املؤتمر،
عبدالرضا الرامزي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن املؤتمر
استضاف أكثر من 1700
عارض في مجاالت اإلعالم
والتكنولوجيا ،ليمثل منصة
عاملية الكتشاف التقنيات
واالبتكارات اإلعالمية الحديثة.

«العلمي للغوص»
يطلق سلحفاة نادرة

أعلن النادي العلمي نجاح فريق
الغوص التابع له في إنقاذ
سلحفاة نادرة من نوع ّ
معرض
لالنقراض يسمى منقار الصقر
"هوكس بل" كانت محتجزة
في مأخذ مياه البحر الخاص
بمحطة الزور الجنوبية لتوليد
القوى الكهربائية وتقطير املياه
وأطلقت في جزيرة قاروه بعد
فترة عالج وتأهيل استمرت
نحو سبعة أشهر.
وأوضح النادي ،في بيان
صحافي أمس ،أن عملية
اإلطالق تمت في رحلة بحرية
نظمها الفريق برفقة الوكيل
املساعد ملحطات القوى
الكهربائية فؤاد العون وعدد من
الباحثني املعالجني للسلحفاة
التابعني للهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية.
وعقب اإلطالق أشاد العون
بالجهود املتميزة ،التي يبذلها
ً
النادي ممثال بفريق الغوص
للحفاظ على البيئة البحرية من
منطلق وطني بحت.

محليات

٤
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ً
تجمع لـ«نقابة اإلطفاء» رفضا لـ «عسكرة اإلدارة» «حطين التعاونية» تبرعت لبيت الزكاة
طالب بإقرار زيادة البدالت ورفض تغيير نظام العمل الحالي
محمد الشرهان

القانون أمام
«التشريعية»
البرلمانية
ونتمنى
إنجازه
وإحالته إلى
«الصحية»
الشاهين

ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــة الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن
ب ـ ــاإل طـ ـ ـف ـ ــاء ،أم ـ ـ ــس األول ،و ق ـف ــة
احتجاجية بمقر اال ت ـحــاد العام
لعمال الكويت ،للمطالبة بإقرار
ح ـقــوق اإلطـفــائـيـيــن الـمـشــروعــة،
وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا زي ـ ـ ــادة ال ـب ــدالت
والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاوات ،ورف ـ ـ ـ ــض ع ـس ـك ــرة
اإلط ـ ـفـ ــاء وت ـغ ـي ـي ــر نـ ـظ ــام ال ـع ـمــل
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ــراك ـ ــز ،م ـ ــؤك ـ ــدة رف ـض ـهــا
القاطع لإلضراب ،إال أنها هددت
بــاالع ـت ـصــام إذا ل ــم ي ـتــم تحقيق
مطالبها.
وأعلن النائب أسامة الشاهين،
ف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ل ـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ــال ال ـت ـج ـم ــع
الـعـمــالــي ،دعـمــه الـكــامــل لمطالب
نقابة العاملين ب ـ «اإلط ـفــاء» لما
يقدمونه من تضحيات غالية في
سبيل وطننا الكويت ،واصفا تلك
المطالب بأنها عادلة ومستحقة.
وقــال الشاهين إن الحكومات
المتعاقبة تقاعست عــن تحقيق
مطالب العاملين فــي «اإلط ـفــاء»،
وم ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ـ ــود ح ـ ــواف ـ ــز
تشجيعية مقابل ظ ــروف العمل
الـ ـق ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـتـ ـع ــرض ل ـهــا
اإلط ـفــائ ـيــون ،م ــؤك ــدا أن الـنـقــابــة
تسعى إلى تحقيق مطالب جموع
اإل طـ ـف ــا ئـ ـيـ ـي ــن دون أي م ـطــا لــب
شخصية.

وأعـ ـ ــرب ع ــن اع ـ ـتـ ــرازه بـتـقــديــم
اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــذي أع ــدت ــه
ق ـ ــان ـ ــون ّ
النقابة ووقع عليه  5نواب بصفة
االستعجال ،مشيرا إلى أن القانون
ً
حــال ـيــا ف ــي الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة،
وم ـت ـم ـن ـيــا اإلس ـ ـ ــراع ف ــي إن ـج ــازه
وإح ــال ـت ــه إل ــى الـلـجـنــة الـصـحـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وه ــي
المختصة بهذا المقترح بقانون.

نظام العمل
بـ ـ ـ ــدوره ،ط ــال ــب رئ ـي ــس نـقــابــة
اإلطـ ـف ــاء خ ــال ــد ال ـع ـج ـمــي ب ــإق ــرار
مشروع زيادة البدالت والعالوات
لــرجــال اإلطـفــاء ،مشيرا الــى أنهم
يرفضون تحويل اإلطفاء للنظام
العسكري ،وكذلك يرفضون القرار
اإلداري الصادر برقم 2018/1821
ب ـش ــأن ت ـغ ـي ـيــر ن ـظ ــام ال ـع ـم ــل فــي
المراكز لرجال اإلطفاء الخارجية،
لـمــا سيسببه مــن إره ــاق لــرجــال
اإلطفاء بسبب بعد المسافة وما
يترتب عليه أيضا من خصم في
بعض البدالت.
وذكــر العجمي أنهم يرفضون
ً
أيضا توجه اإلدارة لتغيير نظام
العمل الـحــالــي فــي الـمــراكــز التي
تعمل بنظام  24ساعة للخصم من

البدالت الذي سيترتب عليه كثير
من السلبيات ،الفتا إلى أن رجال
اإلط ـف ــاء يــرف ـضــون تـغـيـيــر نـظــام
العمل ،إضافة إلى رفضهم القرار
اإلداري للبصمة الـثــالـثــة ،وهــذا
ال ـق ــرار مـخــالــف ل ــدي ــوان الـخــدمــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة .وأك ـ ـ ــد أنـ ـه ــم ك ـن ـقــابــة
ي ــرف ـض ــون اإلض ـ ـ ــراب ع ــن الـعـمــل
جملة وتفصيال ،ألن اإلطفائيين
يـ ـتـ ـع ــا مـ ـل ــون م ـ ــع أرواح ا ل ـب ـش ــر
والـمـمـتـلـكــات ال ـع ــام ــة ،ف ـ ـ ُـاألرواح
أمــانــة فــي أعـنــاقـنــا ،ولــن نـضــرب،
ولكن سنعتصم إذا لم يتم تحقيق
مطالبهم.

حقوق العاملين
من جانبه ،أكد رئيس االتحاد
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـعـ ـم ــال ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،س ــال ــم
ال ـع ـج ـم ــي ،أن ـ ــه ي ـت ــاب ــع ع ــن كـثــب
م ـجــريــات األم ـ ــور وم ــا يـ ــدور في
الساحة العمالية ومطالب حقوق
العاملين فــي مــراكــز اإلط ـفــاء من
رجـ ـ ــال ال ـم ـك ــاف ـح ــة وغـ ـي ــره ــم مــن
الـعــامـلـيــن ،داع ـيــا اإلدارة العامة
ل ــإطـ ـف ــاء إلـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق م ـطــالــب
اإلطفائيين ،مؤكدا أنها مشروعة،
حيث إن اإلطفائي يمارس أخطر
األعمال في البلد.

مسؤولة بيت الزكاة تتسلم تبرع جمعية حطين
زار و ف ــد مــن جمعية حطين
التعاونية ،ضم رئيس مجلس
اإلدارة عـبــدالـلـطـيــف الـقـبـنــدي،
وأمـيــن الـصـنــدوق عبدالله مال
الـ ـ ـل ـ ــه ،وأمـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـسـ ــر س ـل ـي ـمــان
المكيمي ،المقر الرئيسي لبيت
الزكاة ،لتسليم تبرع الجمعية،
وقدره  58.495ألف دينار ،حيث
كان في استقبالهم نائب المدير
العام للموارد واإلعالم في بيت
ال ــزك ــاة ك ــوث ــر ال ـم ـس ـلــم ،ومــديــر
إدارة ت ـن ـم ـيــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد نــايــف

الـجـيـمــاز ،ورئ ـيــس قـســم خدمة
الشركات أبرار الياسين.
وأعربت المسلم ،في تصريح
صحافي ،عن شكرها وتقديرها
لـمـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة على
هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـط ـي ـب ــة ،ال ـتــي
تـهــدف إلــى دعــم ومـعــاونــة بيت
الزكاة في القيام بدوره المنشود
فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن،
وتـحـقـيــق ال ـت ـكــافــل والـتـعــاضــد
وال ـت ــآخ ــي وال ـت ــآل ــف ب ـيــن أف ــراد
المجتمع.

وأوض ـح ــت أن ال ـت ـبــرع يــأتــي
مساهمة فــي تعزيز المشاركة
الـمـجـتـمـعـيــة ،وتــوط ـيــد أواص ــر
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ال ـ ـم ـ ـث ـ ـمـ ــر مـ ـ ــع ب ـيــت
ال ــزك ــاة ،م ــن أج ــل ال ـتــواصــل في
ع ـمــل ال ـخ ـيــر ،وإت ــاح ــة الـفــرصــة
لـلـبـيــت لـلـقـيــام ب ـ ــدوره ف ــي أداء
ال ــزك ــاة ،وتــوزيـعـهــا عـلــى األســر
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة ،لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة فــي
المجتمع ،وتلبية احتياجاتهم
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـل ــك
الفريضة اإلسالمية.

طقس حار ورطب
األيام المقبلة
تـ ــو ق ـ ـعـ ــت إدارة األر ص ـ ـ ـ ـ ــاد
الجوية ،أن يكون الطقس خالل
األيـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة ح ـ ــارا ورط ـب ــا
نسبيا على المناطق الساحلية،
والـ ــريـ ــاح ش ـمــال ـيــة غــرب ـيــة إلــى
مـتـقـلـبــة االت ـ ـجـ ــاه خ ـف ـي ـفــة إل ــى
معتدلة السرعة.
وتـ ــوقـ ــع مـ ــراقـ ــب ال ـت ـن ـب ــؤات
ال ـج ــوي ــة ب ـ ـ ــاإلدارة عـبــدالـعــزيــز
مـطـلــق ال ـ ـقـ ــراوي ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ ـ ــ»ك ـ ـ ــون ـ ـ ــا» ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن يـ ـك ــون
ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوم حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا،
والـ ــريـ ــاح ش ـمــال ـيــة غــرب ـيــة إلــى
م ـت ـق ـل ـب ــة االت ـج ــاه خ ـف ـي ـفــة إل ــى
م ـع ـت ــدل ــة ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ،وت ـ ـتـ ــراوح
س ــرعـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن  08و30
كيلومترا فــي الـســاعــة ،وتكون
درجة الحرارة العظمى المتوقعة
ب ـي ــن  44و 46درجـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـئ ــوي ــة،
والصغرى بين  27و 29درجة.
وأوضح أن الطقس المتوقع
غدا حار ،والرياح شمالية غربية
إلى متقلبة االتجاه خفيفة إلى
معتدلة السرعة تتراوح سرعتها
مــا بـيــن  06و 26كيلومترا في
الساعة ،وتكون درجــة الحرارة
العظمى المتوقعة بين  44و46
درجــة ،والصغرى بين  26و28
درجة مئوية.

«تعاونية الصليبيخات» :توزيع جمعية الجهراء تطلق مهرجان
تخفيضات سبتمبر لزيادة المبيعات
 2000حقيبة مدرسية

تسجيل المتفوقين حتى  27الجاري
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة
الصليبيخات والدوحة التعاونية
شمالن السليمان ،توزيع 2000
حقيبة مدرسية لحاملي بطاقة
العائلة من المساهمين بقيمة 3
دنانير ،فيما تقدر القيمة الفعلية
لمحتوى الحقيبة بـ  20دينارا.
وقــال السليمان ،فــي تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،إن «ال ـهــدف من
الحقيبة المدرسية هو تخفيف
األعـ ـ ـب ـ ــاء الـ ـم ــالـ ـي ــة ع ـ ــن أه ــال ــي
المنطقة ،وقــد احـتــوت الحقيبة
على أحدث الماركات في األدوات
المدرسية ،مع شنطة ذات جودة».
وأشــاد السليمان بدور وزارة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ف ـ ــي ت ـس ـه ـي ــل ج ـم ـيــع
اإلج ـ ــراءات ،وإن ـجــاز المعامالت
بـ ــأسـ ــرع وق ـ ــت م ـم ـك ــن ،ضـمـنـهــا
الحقيبة الـمــدرسـيــة ،الـتــي «تعد
خــدمــة مـهـمــة ألب ـنــائ ـنــا الـطـلـبــة،
حـ ـي ــث لـ ــم تـ ـت ــأخ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
إعطاء الموافقة للجمعية لتنظيم
ال ـح ـق ـي ـبــة ال ـم ــدرس ـي ــة لـحــامـلــي
بطاقة العائلة من المساهمين».
وشدد على أن «مجلس اإلدارة
وضــع نصب أعينه دعــم أبنائنا
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ـفــوق ـيــن م ــن أب ـن ــاء
المساهمين ،من خالل فتح باب

شمالن السليمان

الـتـسـجـيــل لـهــم لـلـعــام ال ــدراس ــي
 ،2017فـ ــي ق ـس ــم ا ل ـم ـســا ه ـم ـيــن
بـســوق الصليبيخات الـمــركــزي
حـ ـ ـت ـ ــى  27الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاري» .ودعـ ـ ــا
الـ ـسـ ـلـ ـيـ ـم ــان ج ـم ـي ــع «أبـ ـن ــائـ ـن ــا»
الـمـتـفــوقـيــن فــي ال ـعــام الــدراســي
 ،2018 /2017إلــى التسجيل في
ح ـفــل ت ـكــريــم ال ـم ـت ـفــوق ـيــن ال ــذي
س ـي ـق ــام ق ــريـ ـب ــا ،ب ـع ــد ق ـف ــل ب ــاب
التسجيل ،حيث «يشمل التكريم
م ــن ال ـمــرح ـلــة االب ـت ــدائ ـي ــة حتى
الـمـعــاهــد وال ـجــام ـعــات ،شريطة
أن تفوق النسبة  90في المئة ،أو
 3.50نقاط».

«اإلصالح» ّ
تكرم
إدارتها ومسؤولين
سابقين بها

أحمد القطان

ك ــرم ــت ج ـم ـع ـيــة اإلص ـ ــاح
االجتماعي الثالثاء الماضي
ً
عـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـلــس
إدارتها ،ومسؤولي األمانات
وق ـطــاعــات الـعـمــل السابقين
بـهــا عـلــى ج ـهــودهــم الـكـبـيــرة
وإنجازاتهم من خالل أنشطة
وفعاليات الجمعية المختلفة.
وخــال الحفل ،قــدم رئيس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة د .خ ــا ل ــد
ال ـمــذكــور الـشـكــر للمكرمين،
مــؤكــدا أن "ه ــذا االحـتـفــال هو
عرفان بالجميل لهم ،وتعبير
عن الوفاء بمعناه ومراده".
مــن جــانـبــه ،تـحــدث الشيخ
ال ــداع ـي ــة أح ـم ــد ال ـق ـط ــان ،في
كـ ـلـ ـمـ ـت ــه ،ع ـ ــن اإلخـ ـ ـ ـ ــاص فــي
العمل وفعل الخير والدعوة
في سبيل الله ،في حين ألقى
ك ـل ـمــة ال ـم ـك ــرم ـي ــن د .عـيـســى
الظفيري.
وفــي خـتــام الـحـفــل ،قــدم د.
الـ ـم ــذك ــور والـ ـقـ ـط ــان الـ ـ ــدروع
ال ـت ــذك ــاري ــة لـلـمـكــرمـيــن ،وهــم
د .ط ــارق ال ـســويــدان ،ومسلم
الـ ـ ــزامـ ـ ــل ،وعـ ـبـ ـي ــد ال ـع ـج ـم ــي،
ود .عيسى الظفيري ،وفــاح
الهاجري ،ود .محمد الراشد،
ود .عبدالعزيز الحمد.

ً
تصل إلى  %60على أكثر من  350صنفا

جانب من افتتاح مهرجان التخفيضات بتعاونية الجهراء
أعـلــن أمـيــن ص ـنــدوق جمعية الـجـهــراء الـتـعــاونـيــة،
ماضي التيسي ،انطالق مهرجان تخفيضات سبتمبر
الجاري في سوقي الجهراء والواحة المركزي ،بنسبة
تصل إلى  60في المئة على أكثر من  350صنفا غذائيا
واستهالكيا ،بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة في
السوقين المحلي واإلقليمي.
َّ
وبين التيسي ،في كلمة له ،خالل افتتاحه المهرجان،
بحضور أمين السر عبدالعزيز الميع ،ورئيس اللجنة
المالية واإلداري ــة محمد المطيري ،أن هذا المهرجان
يأتي ضمن الخطة التسويقية من مجلس اإلدارة لزيادة
المبيعات وتخفيض األصناف التي يكون عليها إقبال
من رواد الجمعية وأهالي المنطقة.
وتــابــع« :الكميات مـتــوافــرة طــوال فـتــرة المهرجان،

وش ـ ـعـ ــارنـ ــا فـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات وال ـ ـعـ ــروض
(المصداقية ،وتوفير جميع ما يحتاجه المساهم)».
وأش ـ ــار إل ــى إص ـ ــدار تـعـلـيـمــات ل ـم ــدي ــري األسـ ــواق
بمتابعة العملية الـشــرائـيــة ،بحيث يـكــون المستفيد
األول من العروض هم أهالي المنطقة ،وليس أصحاب
البقاالت ،مشيدا بدور لجنة المشتريات بما تقوم به
مــن تنظيم لـلـعــروض والتخفيضات وال ـت ـفــاوض مع
الشركات ،للحصول على أكبر خصم ممكن يستفيد منه
رواد الجمعية .وأوضح أن المهرجان سيستمر حتى 10
أكتوبر المقبل ،ليستفيد من العروض جميع المواطنين
والمتقاعدين والمقيمين ،الفتا إلى أن الفترة المقبلة
ستشهد المزيد من التنوع في الخدمات واإلنجازات
على األصعدة كافة.

ةديرجلا

•
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فهاد لـ ةديرجلا  :دور انعقاد ساخن في انتظار
الحكومة ولن نقف متفرجين
•

«بيدها التعاون مع المجلس أو التأزيم ونطالب بوزراء على قدر المسؤولية»
فهد التركي

قال فهاد إن حل القضايا
بيد الحكومة ،فهي الجهة
التنفيذية التي تدير البلد
ومقدراته ،ويجب أن تكون
على قدر المسؤولية وإال
فاالستجوابات قادمة.

اك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ـل ــه فـ ـه ــاد ان
مجلس األ م ــة ينتظره دور انعقاد
ساخن في ظل عدم تعاون الحكومة
وعدم تجاوبها مع متطلبات النواب
والشعب.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـهـ ـ ــاد ف ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح لـ ـ
"الجريدة" ان الحكومة ال تزال تعاني
خ ـلــا ك ـب ـيــرا ف ــي ال ـج ــوان ــب الـفـنـيــة
واالداري ـ ــة فــي كــل ال ـ ــوزارات فــي ظل
استشراء الفساد في أروقتها ،الفتا
الى "اننا كنواب لن نقف متفرجين
امــام سياسة الحكومة واجراء اتها
المتعنتة".
وأضــاف :هناك اولويات تعهدت
ب ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة ي ـج ــب ان ت ـقــدم ـهــا
وتـ ـنـ ـج ــزه ــا ف ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا ع ـ ــودة

الـجـنــاســي والـعـفــو ال ـعــام وقـضــايــا
اخ ـ ـ ـ ــرى ،الف ـ ـتـ ــا الـ ـ ــى "ان ـ ـنـ ــا مـنـحـنــا
ً
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــرص ــا ك ـث ـي ــرة امـ ــا فــي
تصحيح مسار عملها لكن ال حياة
لمن تنادي ،واالن جاء دور الحساب".
وت ــاب ــع ف ـه ــاد ان "حـ ــل الـقـضــايــا
ب ـ ــأي ـ ــدي ال ـ ـحـ ـك ــومـ ــة ،فـ ـه ــي ال ـج ـه ــة
التنفيذية التي تدير البلد ومقدراته،
ويجب ان تكون على قدر المسؤولية
واال فــاالسـتـجــوابــات قــادمــة" ،الفتا
الــى ان "الحكومة بيدها االستقرار
السياسي كما بيدها تأزيم االمور،
لــذلــك نـطــالــب الـ ـ ــوزراء ب ــأن يـكــونــوا
على قدر المسؤولية ،وان يصححوا
مسار الحكومة ،ويعالجوا القضايا
العالقة".

عبدالله فهاد
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برلمانيات

الكندري :إنجاز الئحة «تعارض المصالح»
ثمرة التعاون الناجح بين السلطتين
طالب بسرعة تطبيقها لمكافحة الفساد وحماية المبلغين
أ ش ــاد نــا ئــب ر ئـيــس مجلس
األمة عيسى الكندري بإنجاز
ا لـحـكــو مــة ا لــا ئـحــة التنفيذية
ل ـق ــان ــون تـ ـع ــارض ال ـم ـصــالــح،
مـتـمـنـيــا عـلـيـهــا ال ـم ـبــادرة الــى
تطبيقها لمكافحة الفساد.
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري إن "إن ـج ــاز
ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـقــانــون
تـ ـ ـع ـ ــارض الـ ـمـ ـص ــال ــح انـ ـج ــاز
جديد ،وثمرة للتعاون الناجح
ب ـيــن ال ـس ـل ـط ـت ـيــن الـتـشــريـعـيــة
والتنفيذية".
ونوه الكندري بجهود وزير
العدل وزير األوقاف والشؤون
االس ــام ـي ــة د .ف ـهــد الـعـفــاســي
لسرعة إخراج الالئحة ،مطالبا

عيسى الكندري
الحكومة بتطبيقها لمكافحة
ال ـف ـســاد ووقـ ــف ال ـت ـعــدي عـلــى
المال العام وحماية المبلغين.

الحجرف :استجواب الروضان استحقاق وطني لنصرة الشباب

ً
«محاوره جاهزة للتقديم رسميا وعلى الوزير صعود المنصة أو االستقالة»
وجه النائب مبارك الحجرف
رسالة لزمالئه النواب بعدم
الوقوف مع الوزير الروضان،
ً
مطالبا إياهم بقول كلمة
الحق« ،فكل المسائل موثقة
بالمستندات».

أكد النائب مبارك الحجرف أن استجواب
وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة خــالــد الــروضــان
جـ ــاهـ ــز ،وهـ ـ ــو اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق وط ـ ـنـ ــي ل ـن ـصــرة
الـ ـشـ ـب ــاب تـ ـج ــاه اإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة فــي
ال ـص ـن ــدوق الــوط ـنــي ل ـل ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
ً
والمتوسطة ،متمنيا صعود الوزير المنصة
أو االستقالة.
وق ـ ـ ــال الـ ـحـ ـج ــرف فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـح ــاف ــي
بمجلس األمة امس إنه قبل عشرة أيام أعلن
ً
عن استجواب للوزير ا لــرو ضــان ،مؤكدا أن
االسـتـجــواب جــاهــز ووضــع أكـثــر مــن محور
ً
ً
وأصبح جاهزا لتقديمه رسميا .
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه يـ ـم ــارس ح ـق ــه ال ــدس ـت ــوري
ا لـ ـمـ ـنـ ـص ــوص عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة  100مــن
ال ــدس ـت ــور "م ــع االحـ ـت ــرام ل ـش ـخــص وعــائ ـلــة
الوزير ،إال أن ذلك عمله السياسي لمعالجة
اإلخفاقات في أداء الوزير من منطلق القسم
ا لــد سـتــوري ا ل ــذي أ قـسـمــه فــي قــا عــة عبدالله
السالم".
ولفت الحجرف الى أنه تدرج في األدوات
الدستورية مــع ا لــوز يــر فــي أكثر مــن مسألة
خـ ــاصـ ــة م ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـص ـغ ـي ــرة
ً
والمتوسطة ،موضحا أنه تحدث إلى الوزير
ف ــي ش ـهــر مـ ــارس ب ــال ــدور ال ـمــاضــي ونـبـهــه
بـ ـش ــأن االخـ ـ ـت ـ ــاالت ال ـك ـث ـي ــرة ف ــي ص ـن ــدوق
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الدول المتقدمة

الروضان فشل
في حل مشكلة
الرياضة والخدم
والمشاريع
الصغيرة

وأوضـ ـ ــح أن هـ ــذه ال ـص ـن ــادي ــق ت ـن ـشــأ فــي
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة لـ ــدعـ ــم ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وأه ـ ــل
ً
ا ل ـم ـشــار يــع ا لـصـغـيــرة وا لـمـتــو سـطــة ،مبينا
أن فـ ـئ ــة ا لـ ـشـ ـب ــاب ه ـ ــي ا ل ـل ـب ـن ــة األ س ــا سـ ـي ــة
فـ ــي اق ـ ـت ـ ـصـ ــادات الـ ـع ــال ــم وتـ ــؤمـ ــن وظ ــائ ــف
مناسبة للشباب وكذا للتحرر من الوظيفة
الحكومية.

مبارك الحجرف
وبين أن الوزير أخفق في هذا الملف "وعندما
أعلنت عن االستجواب انهالت علي االتصاالت
من كثير من المبادرين لنقل شكاواهم".
وش ـ ــدد ع ـل ــى أن االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب هـ ــو ب ـم ـثــابــة
استحقاق وطني لنصرة الشباب "ولن نتوانى
ً
عن نصرتهم خاصة أنهم رسموا أحالما وردية
ولكنها تحطمت على صخرة إدارة الوزير لهذا
الصندوق".
ً
ً
ول ـف ــت إل ــى أن ال ــوزي ــر س ـعــى س ـع ـيــا حـثـيـثــا
لتعديل القانون وبالفعل عدله "ولكني رفضت
التعديل و لــو كنت صــوت عليه بالموافقة لتم
التعديل باإلجماع".
وك ـش ــف ع ــن أن ال ــوزي ــر ب ـه ــذا ال ـت ـعــديــل ركــز
سلطة الصندوق كلها بيده وشكل الجهاز الفني
فــي الصندوق ور كــز كــل السلطات بـيــده ،يمنح
ً
ويـمـنــع ،مـتـســائــا "أي ــن الـجـهــاز الـفـنــي المعني
بالتقييم؟".

السويط يستفسر من بوشهري عن
قياسات شوارع مدينة المطالع
وجــه الـنــائــب ثــامــر السويط
سؤاال الى وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون
الخدمات جنان بوشهري عن
قياسات شوارع مدينة المطالع.
وجـ ــا ف ــي ال ـ ـسـ ــؤال :يشتكي
أهــالــي مــديـنــة الـمـطــاع مــن أن
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـيـســت
بــال ـق ـيــاســات الـمـطـلــوبــة أس ــوة
بالشوارع الرئيسية في باقي
المدن حيث تبلغ قياساتها ،8.4
و ،8.8و 8.9أمتار ذات الجانب
(السايد) الواحد التي تحتوي
ع ـلــى ج ــزي ــرة ،وب ـعــد الـمـقــارنــة
تبين ان قياسات شوارع مدينة
المطالع ذات الجزيرة  7.4أمتار
أي بفارق أكثر من نصف متر

وهــذه سابقة جديدة وخطيرة
في مدينة مثل مدينة المطالع
التي تحتوي على  28288وحدة
سـكـنـيــة ح ـيــث إن ـه ــا سـتـعــانــي
ازدحاما شديدا.
وت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاءل ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــط :ه ــل
تغيرت المقاسات التصميمية
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ل ـ ـ ـشـ ـ ــوارع م ــدي ـن ــة
الـ ـمـ ـط ــاع؟ اذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
باإليجاب فما المبررات الفنية
ل ــذل ــك ال ـت ـغ ـي ـيــر؟ م ــع ت ــزوي ــدي
بـنـسـخــة م ــن مـخـطــط قـيــاســات
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع
الرئيسية والفرعية والداخلية
والـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــور واألن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق وف ـق ــا
لمخطط بلدية الكويت المعتمد
في عام .2014/2013

ثامر السويط

ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح
ان اخالء او اغالق او إعادة اي دار
من دور الضيافة او نقل األبناء
مـ ــن دار إل ـ ــى دار اخ ـ ـ ــرى ي ـكــون
ألسباب متعددة ،منها في حال
تطلب األمــر أعمال صيانة للدار
وع ـن ــد إي ـج ــاد م ـك ــان آخ ــر مــائــم
لألبناء.
وقالت الصبيح في ردها على
سـ ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب ص ــال ــح ع ــاش ــور
ان أم ــر الـنـقــل واإلخ ـ ــاء يخضع
لـتـقــديــر ورؤيـ ــة اإلدارة المعنية
وهي المختصة بذلك ،وكل هذه
األعـ ـ ـم ـ ــال انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ال ـس ـعــي

واجب وطني
وأضاف أن "األدهى واألمر أن هناك أكثر
ً
من شخص وأثبت بما ال يدع مجاال للشك
أن أح ـ ــد م ـش ــار ي ـع ــه ق ــد ت ـم ــت س ــر ق ـت ـه ــا فــي
ً
الصندوق" ،متسائال" :هل هذا يرضي أحدا؟
لذلك علينا واجب وطني لتصحيح المسار
وإذا الوزير ارتضى أن تكون السلطة بيده
فعليه أن يتحمل المسؤولية".

لن نسمح
و قــال "إ نـنــا كـنــواب لــن نسمح بــأن تذهب
ً
أموال الناس هباء منثورا ،فنحن هنا للدفاع
عن حقوقهم ومكتسباتهم ومدخراتهم".
ووجه الحجرف برقيات شكر إلى مجلس
إدارة هيئة الصناعة" ،إذ إنه في االجتماع
األخير كانت هناك رغبة للوزير في التفرد
بــا لـقــرار حـتــى يـتــم تــوز يــع قـســا ئــم صناعية
في المنطقة الجنوبية إال أن مجلس اإلدارة
وقف حجر عثرة في وجهه وتم إبطال هذا
األمر".
ووجه رسالة أخرى لزمالئه النواب بعدم
ً
الوقوف مع الوزير ،مطالبا إياهم بقول كلمة
ً
الحق ،متمنيا صعود الوزير المنصة" ،وكل
المسائل موثقة بالمستندات".
و قــال الحجرف في رسالة أ خــرى وجهها
إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك إن الوزير الروضان أتى لحل مشكلة
ال ــري ــاض ــة وف ـشــل ف ــي ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
وفي موضوع الخدم ،باإلضافة إلى مشروع
النافذة الواحدة الذي كان في وزارة التجارة
وأصبح اآلن أكثر ِمن  ١٠٠نافذة.

النصف يسأل العفاسي عن أعداد الموظفين
في بعثة الحج وتالعب حمالت بالتصاريح
ً
ّ
وجـ ـ ــه ال ـن ــائ ــب راك ـ ـ ــان ال ـن ـص ــف س ـ ــؤاال
إلــى وزيــر العدل وزيــر األوق ــاف والشؤون
اإلســام ـيــة د .فـهــد الـعـفــاســي ع ــن تــاعــب
حمالت في تصاريح الحج.
وق ـ ــال ال ـن ـصــف ف ــي س ــؤال ــه" :ن ـم ــى إلــى
علمي مخالفة بعض الحمالت الكويتية
ف ــي مــوســم ال ـحــج ل ـهــذا ال ـع ــام  1439نظم
ول ــوائ ــح وزارة األوق ـ ــاف وتــاع ـبــت بـعــدد
الـ ـحـ ـج ــاج ،واسـ ـت ــأج ــرت عـ ـم ــارة إضــاف ـيــة
مــن غير علم ال ــوزارة ،وبـنــاء عليه ،يرجى
افادتي بمدى صحة هذه المعلومات ،وعدد
الحمالت التي خالفت نظم ولوائح الوزارة،
واإلجراءات التي تم اتخاذها بشأنها".
وطـ ـل ــب تـ ــزويـ ــده ب ــاس ــم ال ـح ـم ـل ــة ال ـتــي

الصبيح :ال دعاوى قضائية مرفوعة
من «بيت حولي  »2للرعاية
اليجاد األفضل والمالئم لراحة
األبـ ـن ــاء ،الف ـت ــة ال ــى ان مصلحة
األب ـ ـنـ ــاء هـ ــي الـ ــدافـ ــع االس ــاس ــي
فــي تقدير النقل او ايـجــاد مكان
أف ـضــل ،وي ـظــل ام ــر الـنـقــل فــي ما
بين الدور وهي التي تتبع إدارة
واحدة وال يترتب عليه أي ضرر
ً
ع ـلــى األبـ ـن ــاء م ـط ـل ـقــا ،عـلـمــا بــأن
اإلدارة خاطبت الدار بنقل األبناء
بمدة ال تقل عن اربعة اشهر ولم
يتم التنفيذ وما كان قــرار النقل
اال لمصلحة األبناء.
وب ـش ــأن اف ــادت ــه ع ــن االس ـبــاب
الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـعـ ـل ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـن ـفــذ
هـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ــرار عـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ـق ــوة

وقال إن من حسنات إعالني االستجواب
أن مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤو ل ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق ي ـ ـت ـ ـص ـ ـلـ ــون
بالمبادرين ،معنى ذ لــك أنهم "ال يأتون إال
بالعين الحمراء" ،رافضا "تعنت المسؤولين
وا سـتـهـتــار هــم بحقوق ا لـشـبــاب ا لــذ يــن بنوا
أحالمهم على هــذا الصندوق ،ولكن الوعد
قاعة عبدالله السالم".

ورفض ما قاله البعض عن استجوابه من
أنه استجواب تاجر أو استجواب شيخ" ،فأنا
ال يحركني شيخ أو تاجر".
و ق ـ ـ ــال "إن ا ل ـ ــوز ي ـ ــر فـ ــي عـ ـق ــد أ م ـ ـغـ ــرة مــع
ا لـمـخــازن ا لـعـمــو مـيــة تــرك ا لـعـقــد ينتهي في
شهر يــو نـيــو ،و قــام بفسخ العقد فــي أوا خــر
شهر يوليو ،و هــذا معناه تحصين العقد"،
ً
ً
م ــدل ــا ع ـلــى ذل ــك بــأنــه وع ــد أن ــاس ــا بـتــوقـيــع
ع ـقــود مـعـهــم وإل ــى اآلن ل ــم يــوقــع مـعـهــم أي
عقود.
وبين ا نــه " كــان ينبغي على ا لــوز يــر إ نــذار
هذه الشركة برغبة ا لــوزارة بعدم تجديدها
العقد وفي هذه الحالة يكون موقف الوزير
القانوني سليما ،وإال فقد امتد العقد امتدادا
ً
قانونيا طبقا للعقود المدنية الموقعة من
الشركات مع الدولة".
ً
وأ ك ــد "أن ا لــوز يــر قــام بـهــذا األ م ــر متعمدا
ويعطي عالمات استفهام كثيرة ،إذ لم يقم
باتخاذ اال خـطــارات القانونية أو اإل نــذارات
بـفـســخ ال ـع ـقــد ح ـتــى يـحـمــي ال ـشــركــة ولـيــس
فسخ العقد".
وأ ضــاف أن هــذا األ مــر "أدى إ لــى استمرار
ً
عقد الشركة بقوة القانون" ،مسترشدا بكتاب
من "الفتوى والتشريع" يؤكد صحة امتداد
عقد الشركة.
وت ـط ــرق ال ـح ـجــرف إل ــى ش ــرك ــات الـنـصــب
الـعـقــاري ا ُلـتــي "طــالــت مــا يـقــارب  500أســرة
كويتية ،وقدمت شكاوى لدى وزارة التجارة
ال ـتــي تــركــت الـحـبــل عـلــى ال ـغ ــارب وم ــن دون
ضوابط قانونية ومن دون أي حماية لتوقيع
الـعـقــود مــن الـمــواطـنـيــن مــع الـشــركــات حتى
ذهبت أموال المتقاعدين أدراج الرياح".
و كـشــف أن " أ كـثــر مــن  300مـلـيــون د يـنــار
ً
ذه ـبــت ه ـبــاء م ـن ـثــورا عـلــى شــركــات النصب
ا لـ ـعـ ـق ــاري ب ـس ـب ــب إ ه ـ ـمـ ــال وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
ويتحمل ذلك وزير التجارة".

وأضاف "حتى وصل األمر إلى أن النيابة
ً
ردت ه ــذا الـمـلــف كــامــا بـسـبــب ع ــدم وجــود
األدلـ ــة وال ـبــراه ـيــن وع ــدم اك ـت ـمــال األركـ ــان"،
ً
م ـ ـس ـ ـتـ ــدركـ ــا "أن ـ ـ ـهـ ـ ــم ب ـ ـم ـ ـجـ ــرد اإلع ـ ـ ـ ـ ــان عــن
اال سـتـجــواب قــد مــوا الملف إ لــى النيابة كي
يحموا أنفسهم".

واالستعانة بــدوريــات من وزارة
الداخلية ،وبعض الموضوعات
األخ ـ ــرى ال ـ ـ ــواردة بـ ــذات ال ـس ــؤال
اضــافــت الصبيح :فــي مــا يتعلق
بالصيانة فإن صيانة الدار ضمن
عقد شامل لجميع الدور التابعة
لقطاع الرعاية االجتماعية والتي
تأتي ضمن مراحل تتوزع فيها
مهام الصيانة على جميع الدور،
ونود اإلفادة بأنه لم ترد للوزارة
اي دع ــوى قضائية مــرفــوعــة من
أبناء بيت حولي ( )2حتى تاريخ
ورود السؤال.

هند الصبيح

ت ــاع ـب ــت ب ـت ـص ــاري ــح الـ ـح ــج وزادت ع ــدد
حـجــاجـهــا بـتـصــاريــح إداريـ ـ ــة ،واسـتـغـلــت
ع ـم ــارة غ ـيــر رس ـم ـيــة دون خ ــدم ــات طبية
للحجاج ،وبــاإلجــراء ات التي تم اتخاذها
بحقها ،وقيمة التأمين المالي الذي تودعه
الحملة عند الوزارة ،وما إذا كان يتناسب
هذا التأمين مع األسعار التي تتقاضاها
الحملة من الحاج.
وت ـ ـسـ ــاءل" :كـ ــم ي ـب ـلــغ عـ ــدد الـمــوظـفـيــن
المشاركين في بعثة الحج هذا العام؟ وما
دورهم الرقابي على الحمالت؟ وما الشروط
والمعايير للمشاركين من إدارة الحج في
البعثة؟ وما المهام المطلوبة لكل شخص
منهم؟".

النصف والعفاسي في جلسة سابقة

عسكر إلنشاء مركز إطفاء وحدائق عامة
بمدينة جابر األحمد
قدم النائب عسكر العنزي مجموعة من االقتراحات تتعلق بمدينة جابر
ً
األحمد .وقال عسكر :نظرا الفتقار مدينة جابر األحمد إلى وجود الحدائق
العامة ،اقترح إنشاء حدائق عامة في جميع القطع السكنية بما يخدم اهالي
المدينة وتكون متنفسا لهم ،وكذلك العمل على تشجير الطرق الرئيسية
والشوارع الداخلية لمدينة جابر األحمد.
وقدم عسكر اقتراحا آخر التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الحزام الشجري
حول مدينة جابر األحمد السكنية ،وتسليم الحدائق العامة فيها للهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتنفيذها وافتتاحها.
وقال :تعد مدينة جابر األحمد من المدن اإلسكانية االكبر مساحة وكثافة
سكانية ،ورغم ذلك ينقصها العديد من الخدمات حيث تفتقر لتشجير الطرقات
الرئيسة والداخلية للحد من الغبار والسافي واألتربة التي تغلق الطرقات
ً
بشكل مستمر ،كما ينقصها الحدائق التي ستكون متنفسا ألهالي المدينة
األمر الذي يستوجب سرعة تسليم الحدائق العامة بالمدينة للهيئة العامة
ً
لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتكون متنفسا ألهالي المدينة.
وفي اقتراح ثالث طالب عسكر بإنشاء مركز إطفاء بمدينة جابر األحمد،
مشيرا الى ان المدينة تتكون من تسع قطع وتتسم باتساع رقعتها الجغرافية
إال أنه بالرغم من ذلك ال يوجد بها مركز إطفاء.

عسكر العنزي

أكاديميا
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جمعية «الهندسة» :حسم النتائج وراء انخفاض المشاركة في االنتخابات
فيصل متعب

أك ـ ــد رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة ط ـل ـب ــة كـلـيــة
الهندسة والبترول في جامعة الكويت
سعد البدي ،أن حسم النتائج لقائمة
معينة وراء انخفاض نسبة المشاركة
في االنتخابات الطالبية في الجامعة،
ول ــذل ــك ال ي ـق ـبــل ال ـط ـل ـبــة ع ـلــى لـجــان
االقتراع لالدالء بأصواتهم.
وأشار البدي في تصريح صحافي
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن ال ـق ــوائ ــم الـطــابـيــة
تــواجــه خـلــا مــع الـجـيــل ال ـحــالــي في
الجامعة الذي ال يملك الخبرة الكافية
ف ــي ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي ،م ـش ـيــرا إل ــى أن

القوائم تستند إلى ممثلين سابقين
لها في إدارة العملية االنتخابية.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـ ـبـ ـ ــدي أن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الـخــريـجـيــن م ــازال ــوا م ــوج ــودي ــن مع
ال ـقــوائــم لـمـســانــدتـهــا ،ألن كـثـيــرا من
الطلبة الذين يخوضون االنتخابات
ال يمتلكون خـبــرة كـبـيــرة فــي العمل
النقابي.
ومن جانبه ،قال رئيس رابطة كلية
الـعـلــوم اإلداريـ ــة فــي جــامـعــة الكويت
س ـعــود الـكـتـيـتــي ،أن تـكــاســل الطلبة
فــي الـتـصــويــت بـمـقــار االق ـت ــراع وراء

انخفاض نسبة اإلقبال على االقتراع
في الجمعيات والروابط.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـكـ ـتـ ـيـ ـت ــي فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ل ـ «الـجــريــدة» ،أن الطلبة في
اآلونة االخيرة ال يهتمون بالحضور
والمشاركة فــي العملية االنتخابية،
كما ان للجو الــدراســي أث ــرا فــي عدم
تحفيز الطلبة على التصويت ،فضال
عن األجواء الحارة التي تجعل الطلبة
ي ـج ـل ـســون ف ــي االم ــاك ــن ال ـ ـبـ ــاردة وال
يحضرون الى لجان التصويت.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـك ـ ـت ـ ـي ـ ـتـ ــي أن ن ـس ـب ــة

التصويت في الوقت الحالي اصبحت
اقـ ــل ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـجــام ـعــة نـظــرا
ال نـخـفــاض ع ــدد الطلبة المشاركين
في االنتخابات ،بحيث اصبح الطلبة
ال يبالون باختيار الممثل الشرعي
لهم داخل الجامعة ،وأن هذه الظاهرة
ازدادت في اآلونة االخيرة بالجامعة،
وه ــي عـ ــزوف الـطـلـبــة ع ــن الـمـشــاركــة
فــي العملية االنتخابية ،نظرا لعدم
الميل الى القوائم المتنافسة ،إضافة
إلى أن كثيرا منهم اصبح يمتنع عن
التصويت ألسباب شخصية.

صورة أرشيفية لعملية التصويت
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لوحة وطنية جميلة!
د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com
ص ــورة جميلة رسـمـهــا رج ــال ون ـســاء األم ــن ،وبمعية جنود
مجهولين مــن اإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء ووزارة الـصـحــة ،خــال
ّ
وجسدت جملة من المعاني الراقية التي تستحق
موسم عاشوراء
أسمى آيات الشكر والعرفان ،فقد كان إخواننا وبناتنا وأبناؤنا
من مختلف الرتب العسكرية ،بعتادهم ومركباتهم ،كخلية نحل
تحرس وتنظم حركة الـمــرور ومــداخــل مجالس الحسين "عليه
السالم" في مختلف أنحاء البالد ،فكانوا بحق العين الساهرة
واليد األمينة والجهة المؤتمنة على حياة المواطنين والمحافظة
على الممتلكات العامة والخاصة.
قد يكون كل ذلك مسؤولية هؤالء الرجال والنساء الوظيفية
ومصدر رزقهم ،إال أن القيمة المضافة في عملهم االستثنائي
تتمثل في الروح العالية واألخــاق الرفيعة ،وهم يتعاملون مع
الناس واالبتسامة ال تفارق محياهم عند االستقبال والتفتيش،
ثــم توديعهم بعد انتهاء المجالس الحسينية ،بــاإل ضــا فــة إلى
االهتمام الشخصي والمباشر بكبار السن وذوي االحتياجات
الخاصة ،وكل هذه الجهود المضنية والدقيقة كانت تحت طقس
شديد الحرارة ورطوبة عالية ،وفي فضاء مفتوح ،حيث تزداد
قسوة هذا المناخ.
الجانب اآلخر الذي عكسته هذه األجواء ويرتقي به اإلحساس
الــوجــدانــي الجميل هــو تـنــوع تشكيلة أس ـمــاء ه ــؤالء الـشــابــات
وال ـش ـبــاب ال ـتــي تــرســم لــوحــة وطـنـيــة رائ ـعــة مــن أب ـنــاء الـعــوائــل
والـقـبــائــل ،وم ــؤدى ذل ــك رســالــة إل ــى الجميع بالتمسك بــالــروح
الكويتية وتسامحها وتكاتفها ،خاصة في المناسبات المهمة
ومنها أيــام شهر المحرم ،وهــذا مــا يضيف بلسم االرتـيــاح في
مـقــابــل بـعــض الـتـصــرفــات ال ـفــرديــة وال ـم ـح ــاوالت الـمــريـضــة في
استغالل هذه المناسبة باالستفزاز والتعصب األعمى فتخمدها
في مهدها من خالل هذا التالحم الوطني المميز.
فتحية كـبـيــرة إل ــى جميع األج ـهــزة األمـنـيــة والـخــدمـيــة وفــي
ً
ً
مقدمتها وزارة الــداخـلـيــة ب ــدء ا بــالـقـيــادة العليا ،م ــرورا بكبار
ً
وانتهاء برجال ونساء الميدان على الجهد الجبار
المسؤولين،
ً
ومواصلة الليل بالنهار ،حرصا على أمن البالد والعباد ،الذي
يستحق كل أشكال التكريم المادي والمعنوي لهذه الشخصيات
ً
ً
فردا فردا ،مع خالص الدعوات التي تشملهم دونما أي شك من
األجر والثواب في مواساة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)
في مصاب أهله بيته ،وما تقدمه مائدة اإلمام الحسين صاحب
هذا العزاء من فكر وموعظة ونشر تعاليم ديننا الحنيف.
نـســأل ال ـب ــاري عــز وج ــل أن يــديــم عـلــى بـلــدنــا وشـعـبـنــا نعمة
األمن واألمان التي قد يفتقدها الكثير من الشعوب ،وأن يوفقنا
في تعزيزها وديمومتها عبر الحرص الجماعي ومشاركة الكل
ً
ْ
فــي تغذيتها بــروح األخ ــوة ،انطالقا مــن مبدأ أن ليس لنا غير
ً
هذه األرض الطيبة بديال ،وليس لهذه األرض بديل عن تنوعنا
وانتماءاتنا وتوجهاتنا الفكرية ،اللهم احفظ بلدنا آمنة مطمئنة
وسائر بالد المسلمين والبشرية أجمعين.

الداعية اإلسالمي
عبدالرحمن السميط
محمد العويصي
د .عبدالرحمن السميط ،الطبيب الكويتي والداعية اإلسالمي
في إفريقيا ،رجل هدى الله على يديه أكثر من  13مليون إنسان
إلى اإلســام ،باإلضافة إلى من هداهم الله على أيدي من أسلم،
إنــه رجــل وهــب حياته لإلسالم وزهــد في متاعها دون ضجيج
تعال وال تكبر وظهور فضائي فج ،بل جعلها لله في صمت.
وال
ٍ
يـقــول د .السميط" :كـنــت أقــف ذات يــوم فسمعت بـكــاء سيدة
إفــريـقـيــة ونـحـيـبـهــا وتــوســات ـهــا ألح ــد األط ـب ــاء الـقــائـمـيــن على
مساعدة األطفال الصغار وعالجهم في بعثتنا في إفريقيا ،وللحق
تأثرت لشدة إصرارها وتمسكها بتحقيق مطلبها ،فتحدثت مع
الطبيب فقال لي :إن ابنها الرضيع في حكم الميت ،ولن يعيش،
وهــي تــريــدنــي أن أضـمــه إلــى األط ـفــال الــذيــن سنرعاهم ،والـمــال
ً
الذي سننفقه على طفلها ال فائدة له ،إنه طفل لن يعيش إال أياما
مـعــدودات ،والـمــال أولــى به غيره ،قــال السميط :نظرت إلـ ّـي األم
والطبيب يحكي لي بنظرات توسل واستعطاف ،فقلت للمترجم:
اسألها كم تحتاج من المال كل يوم؟ فأخبرته بالمبلغ ،ووجدته
ً
قليال يـســاوي ثمن مـشــروب غ ــازي فــي بـلــدي ،فقلت :ال مشكلة
سأدفعه من مالي الخاص ،وطمأنتها ،فأخذت تريد تقبيل يدي،
فمنعتها ،وقلت لها :خــذي هــذه نفقة عــام كامل البنك ،وعندما
َّ
مساعدي ،سيعطيك ما تحتاجينه،
تنفد النقود ،أشرت إلى أحد
ً
ووقعت لها صكا لتصرف به المبلغ المتفق عليه.
ً
ً
ً
تمر الشهور والسنوات ،وللحق أنا اعتبرته فعال طفال ميتا،
وما فعلته كان فقط لكي أهدئ األم المسكينة وأجبر خاطرها،
السيما أنها حديثة عهد باإلسالم ،ثم نسيت الموضوع برمته.
ً
وبعد أكثر من  12عاما كنت في المركز وحضر لي أحد الموظفين،
وقال لي :هناك سيدة إفريقية تصر على لقائك وأتت عدة مرات،
فقلت له :أحضرها فدخلت سيدة ال أعرفها ،ومعها طفل جميل
الوجه هادئ ،وقالت لي :هذا ابني عبدالرحمن أتم حفظ القرآن،
والكثير من أحاديث الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،ويتمنى أن
يصبح داعية لإلسالم معكم ،تعجبت وقلت لها :ولماذا تصرين
على هذا الطلب مني؟
ً
ول ــم أك ــن أف ـهــم ش ـي ـئــا ون ـظ ــرت إل ــى ال ـط ـفــل ال ـه ــادئ فــوجــدتــه
يتحدث اللغة العربية بهدوء ،وقال لي :لوال اإلسالم ورحمته ما
كنت أنا أعيش وأقف بين يديك ،فقد حكت لي أمي قصتك معها
وإنفاقك علي طوال مدة طفولتي ،وأريد أن أكون تحت رعايتك،
ً
وأنا أجيد اللغة اإلفريقية وأعرفها تماما ،وأحب أن أعمل معكم
كداعية لإلسالم ،وال أحتاج سوى الطعام فقط ،وأحب أن أسمعك
تالوتي للقرآن ،وأخذ يتلو آيات من سورة البقرة بصوت شجي
وعيناه الجميلتان تنظران لي متوسلة أن أوافــق ،وهنا تذكرت
وقلت لها :هل هذا هو ّذلك الطفل الذي رفضوا ضمه إلى الرعاية؟
فقالت :نعم ...نعم ،وعقب هو :لذلك أصرت أمي أن تقدمني إليك،
بل ولقبتني باسمك عبدالرحمن .يقول د .السميط :قدماي لم
تحمالني ،خــررت على األرض وأنــا شبه مشلول لهول الفرحة
ً
والمفاجأة وسجدت لله شكرا ،وأنــا أبكي وأقــول :ثمن مشروب
ً
غازي يحيي نفسا ويرزقنا بداعية نحتاجه؟! هذا الطفل أصبح
ً
من أكثر دعاة إفريقيا بين قبائلها شهرة وقبوال لدى الناس.
"كم هي جميلة جنة الله ،وكم أن التقرب إلى الله سهل ،وكم من
صدقة قليلة حولت حياة ناس كثيرين وجعلتهم سعداء ،وكم من
أموال ننفقها بال طائل ،وكم نحن مسرفون وبال هدف؟!
تأثرت عند قراء تي لهذه القصة الحقيقية واغرورقت عيناي
بالدموع ،فقلت في نفسي سبحان الله الذي يحيي العظام وهي
يساوي َثمن َمشروب غازي تنقذ به
رميم ،مبلغ زهيد َمن المال
ْ َْ َ
ْ
حياة طفل رضيع "ف َمن َي ْع َمل ِمثقال ذ َّر ٍة خ ْي ًرا َي َر ُه"( .الزلزلة) ،حقا
إن الصدقة من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى ،لذا عزيزي
القارئ نصيحتي لك بفعل الخيرات ومساعدة المحتاجين في كل
فكلنا
أو جنسيته أو
المحتاج
مكان ،وال تنظر إلى شكل ُ َ
ديانتهْ ُ ،
ْ َ َ
َُْ ُ
وه ِعن َد
اإلنسانية"َ َ ،و َما تق ِّد ُموا ْ ِلنف ِسك ْم ِمن خ ْي ٍر َت ُ ِج ُد
إخوة في َ
َّ َ َّ َّ
َ
َ َ
َّ ُ
ور َر ِح ٌ
الل َه غف ٌ
يم"
اللهِ ه َو خ ْي ًرا َوأ ْعظ َم أ ْج ًرا َو ْاستغ ِف ُروا الله ِإن
(المزمل).
* آخر المقال:
يـقــول الــرس ـ ّـول مـحـمــد ،صـلــى الـلــه عليه وس ـلــمّ ،فــي الحديث
ُ
الشريف" :من نفس عن مؤمن كربة من ك َرب الدنيا ،نفس الله عنه
كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ّ
يسر على معسر يسر الله عليه
ً
في الدنيا واآلخرة ،ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا واآلخرة،
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

المسؤولية السياسية
يا سعادة الوزير

دانة الراشد

دواء القلوب
لألفئدة قدرة مذهلة على التشافي من جروح
داو
الماضي ،هي فقط تنتظر منا أن نقرر ذلكِ .
قلبك بنفسك وال تنتظر الدواء ممن جرحك ،فهو
آخ ــر مــن يملك أن يـعــالـجــك ...ال تنكر آالم ــك ،بل
استشعر عمقها وأمعن في إدراك مصدرها وكيف
ساهمت في تكوينها دون قصد كي ال تتكرر من
ً
ـض قــدمــا بعد ذل ــك ،فما أسـهــل الغرق
جــديــد .ام ـ ِ
في بحر األح ــزان ،ألــم تسأم من إلقاء اللوم على
ً
ً
اآلخرين وعزف تلك النغمة الحزينة مرارا وتكرارا؟
ً
ً
سامح نفسك على هفواتها وابدأ فصال جديدا من
حياتك ،فقد حان اآلن وقت التجدد واالنتعاش.
وازن الكفة عن طريق القيام بتجارب جديدة
لطالما تمنيت خوضها ،وامأل حياتك بما تحب
مــن أنشطة وشـغــف ،تــذكــر أحـبــابــك وأصــدقــاءك
واقض وقتك معهم
من حولك فهم شبكة دعمك،
ِ

أ .د .فيصل الشريفي
دون اإلثقال عليهم ،فال أحد يحب الهموم وكثرة
الشكوى .استثمر هــذا الوقت معهم في نسيان
آالمك وإدخال الفرح على قلبك.
صاحب الطفل والطير والقط ،فلهذه األرواح
كاف أن ينشر
البريئة حضور رائع وتأثير لطيف ٍ
ً
البهجة ويطهر قلبك من الهموم .قد يفيدك أحيانا
النظر إلى األمور بعين الخفة والفكاهة وعدم أخذ
ً
كل شيء على محمل الجد .رفقا بقلبك ،ال تحمله
ما ال طاقة له به ،فأنت لن تقوم بحل جميع مشاكل
هذا العالم وحدك.
ً
ً
خ ـ ــذ وقـ ـ ـت ـ ــا م ـس ـت ـق ـط ـع ــا ل ـ ـلـ ــراحـ ــة ال ـع ـم ـي ـقــة
ٌ
واالستجمام ،ففيها صفاء للذهن وإعــادة اتزان
مكان جديد،
للمشاعر ،اذهب في رحلة سفر إلى
ٍ
ف ـبــذلــك يـتـســع أف ـق ــك وب ـت ـنــوع ال ـت ـج ــارب ســوف
تــدرك حجم مشكلتك الصغيرة أمــام هــذا الكون

الشاسع .احذر أوقات الفراغ الطويلة ،فهي تسبب
المشاكل من العدم ،وليكن اإلنجاز أسلوب حياتك،
فتحقيق أهدافك التي لطالما حلمت بها يزيدك
ثقة وسـعــادة ،حركة الجسد هــي حركة لقنوات
ً
المشاعر المسدودة أيضا ،ولها فاعلية كبيرة
ً
ً
فــي تحسين الـمــزاج ،وإن كانت نشاطا بسيطا
كممارسة رياضة المشي.
انظر إلى النعم من حولك واحفظها بالشكر
والعرفان ،تذكر حال من هم أسوأ منك ،أولئك من
ال يملكون الكثير من الخيارات لتحسين حياتهم،
الكثير منهم قد يتمنون أن يكونوا مكانك ،تعلم
من أخطائك دون جلد للذات ،وليكن لديك أمل أن
القادم أجمل.
«ك ــن كــالـشـجــرة واس ـم ــح ل ـ ــأوراق الـمـيـتــة أن
تتساقط» ...جالل الدين الرومي

جري سالم الجري

خيبة المسرح الكويتي والمصري!
كثير مــن أهــل الـفــن يعبرون عــن شعورهم بــزيــادة تخلف المسرح
الـعــربــي كلما تـقــدم بـنــا الــزمــن ،مـقــريــن ب ــأن الـمـســرح فــي األص ــل عمل
راق ،في وقت تهدف أحزاب سياسية معروفة بالتشدد
حضاري ،وفن ٍ
إلى تقليص كل ينابيع الفن.
أن ــا كـمــواطــن عــربــي ،أق ــع فــي ح ـيــرة ،فــأهــل الـفــن يصفونه بالفشل،
وذوي التيارات الدينية يحلمون بهدمه ،فهل بالفعل انتهى كل أمل
السـتــرجــاع الـفــن الـعــربــي بـبــراء تــه وأريـحـيـتــه الـمـعـهــودة؟ وبرسائله
السامية المنشودة؟
لخص الفنان الكويتي المحبوب عبدالله الحبيل هذه المسألة حينما
قال في آخر مقابلة له على قناة «اليوم» أجراها الزميل الكاتب محمد
الوشيحي ،حينما سأله عن سبب غيابه عن الوسط الفني« :كنت أمام
خيارين ،إما أدخل الزبالة او أطلع بكرامتي ،ال لهجتنا سليمة ،ويظهرون
بناتنا رايحين فيها وأبناءنا».
مسألة التحريم فيها الكثير من االختالفات ،ولكن أدبيات القصص
ليست محرمة ،وتجسيد حروف الرواية بالتمثيل له ضوابط إن التزم
بها الناس فلن يكون ألي أحد حجة ضد الفن بشتى أنواعه؛ ففكرة الفن
بذاتها ليست محرمة ،ولكن ما قد يصحبها من منكرات.
َ
أما القول بأنه منزلق للمعاصي والفتن ،فهو لم يكن كذلك إال بسبب
تدني الثقافة العامة لدى األجيال الحالية ،التي ال تستطعم الشعر؛ وال
تقرأ الرويات؛ وال تحب التعمق في الشخصيات ،بل تستهويها النكتة
السريعة ومغامرات الممثلين والمخرجين مع الرقابة ،فاألغلبية تشتهي
الصدمة السريعة والمفاجأة الصارخة ليس إال ،هذا التدني جعل الكثير
يستكثر على المسرح العربي أن نصفه بالعمل الحضاري ،وكأن أي
عمل حضاري عربي البد أن يكون حبيس حقبة زمنية للخالفة األموية
أو ببالد األندلس!
لم أخص في هذه المقالة المسرحين الكويتي والمصري إال ألنهما
أعظم مسرحين في العالم يتحدثان العربية ،األول هو المصري بعظمة

ٌ
االنتشار يليه الكويتي ...ويؤسفني قول أن أغلب الوطن العربي جاهل
ً
تـمــامــا بــالـمـســرح الـمـغــربــي بحكم وع ــورة الـلـهـجــة الـمـمــزوجــة باللغة
ُ
األمازيغية واإلسبانية والفرنسية ،أي خطأ يرتكب في المسرح المصري
سيؤثر على اإلعالم الترفيهي العربي كله ،وأي خطأ ُيرتكب في المسرح
الكويتي ُ
سيؤثر على اإلعالم الخليجي جميعه.
عبدالحسين عبدالرضا ،رحمه الـلــه ،أنتج «فــرســان الـمـنــاخ» ،التي
ً
ً
تعتبر كتابا كامال ُيفصل لنا المشاكل التي نعيشها اآلن مع مجلس
األمة ،وبعض الحركات الخبيثة التي تحصل في الوزارات ،والتكتيكات
الباطنية بين بعض أفراد نخب المال والوجاهة االجتماعية .هذه األمور
الخفية هي التي سببت لنا أزمة المناخ التي كبدتنا خسائر تقدر بـ 26.7
مليار دينارُ ،ع ِرضت المسرحية في قطر واإلمــارات والبحرين ،وفازت
بعظيم االحترام والتقدير ،ألنها وظفت الكوميديا التوظيف الصحيح،
ً
بتقديم المواضيع الشائكة ،عبر أسلوب يجذب الكل ،وال ُينفر أحــدا،

فالباحث والعامي كالهما تلقيا ذات الرسائل المقصودة من المسرحية،
والممثل قد يتمكن من قول ما ال يقوله غيره من ناطقين رسميين بل
وخطباء جمعة من أمور حساسة ،فيصل إلى الكل بسحر الكوميديا.
محمد صبحي بمسرحية «عائلة ونيس» كشف مشاكل واقعية في
األسر المصرية ،وعرض حلولها بشكل فكاهي ،مثل غيرة الزوج حينما
ً
سبقته زوجته في الترقية فصارت هي األعلى دخال ،فبات يصارع حسده
وغيرته من نجاحها ،فذكره أبناؤه بأنه هو من كان ينصحهم بأن الحسد
ً
عدو لسعادة األسرة ،فمجددا أقولها ،وظف محمد صبحي الكوميديا
توظيفها الصحيح ،وقدم نصائح تربوية بدون رتابة األسلوب المثالي.
ولـكــن مــن أول مــن بــدأ فــن الـمـســرح فــي الـتــاريــخ؟ ول ـمــاذا فــي الوطن
العربي لدينا صورة نمطية بأن أي مسرحية ينبغي أن تكون ساخرة؟
هذا ما سنطرحه في المقال القادم إن شاء الله تعالى؛ أما اآلن ،فانتهى
هذا الفصل األول من المقال؛ وقد نزل الستار ،الذي سنرفعه عندما نبدأ
الفصل الثاني.

غوردن براون*

فضيحة الجئي أوروبا
من المعروف منذ فترة طويلة أن مخيم موريا
لالجئين على جزيرة ليسبوس اليونانية يعاني
االكتظاظ والظروف غير الصحية وانتشار العنف
بما في ذلك أعمال الشغب التي خلفت العديد من
الجرحى ،ولكن عندما ذكر عمال اإلغاثة في ابريل
ً
أن أطفاال ال تتجاوز أعمارهم العاشرة يحاولون
االنتحار ،تم تسليط الضوء على وجه مأساوي
ً
آخر ألزمة الالجئين ،حيث يوجد حاليا  30مليون
طفل نازح حول العالم ،والعديد منهم يعيشون
ً
أوضاعا مأساوية.
ف ــي مـخـيــم م ــوري ــا يـعـيــش األطـ ـف ــال ب ـخــوف،
فأعمال الشغب األخيرة شردت مئات من سكان
المخيم ،وأدت إلى إصابة العديد من األشخاص،
وهذا يؤدي إلى إصابة االطفال الموجودين مع
عائالتهم بالصدمة والفزع ،ولكن مشاعر الصدمة
تلك تكون أكبر في حالة األطفال الذين ال ترافقهم
ً
عائالتهم ،ومما يزيد األمر سوءا نقص المأوى،
حيث يتم حشر اآلالف مــن الـعــائــات فــي خيام
رخـيـصــة تــم الـتـبــرع بـهــا ،وه ــي ع ــادة مــا تكون
غير مقاومة للمياه ،وفي الشتاء الماضي لقي
ثالثة أشخاص مصرعهم بسبب التسمم بأول
اكسيد الكربون وهم يحاولون إيجاد الدفء .لكن
التحديات التي يواجهها هــؤالء األطـفــال تمتد
إلى ما هو أبعد كثيرا من المدى القصير ،فحتى
لو استطاع أطفال الالجئين في نهاية المطاف
أن يصلوا إلى مكان آمن فإن مستقبلهم سيكون
قاتما ،وذلك بسبب أن معظمهم لن تتاح له فرصة
الذهاب للمدرسة وهي حقيقة ستقوض بشكل
كبير قدرتهم على الحصول على عمل يكسبون به
ً
الرزق .طبقا آلخر اإلحصاءات ،يوجد  1729طفال
في موريا ،علما أن أكثر من ألف منهم في سن
المدرسة .لقد زاد الرقم مؤخرا بسبب ان الزيادة
الضخمة في عدد القوارب التي تصل للجزيرة قد
جلبت  834شخصا جديدا إلى المخيم منذ أيام،
علما أنــه ال أحــد منهم يذهب للمدرسة العامة،
والحكومة اليونانية لم تسمح بعد لهم بالوصول
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إضافات

إلى برامج التعليم الرسمية التي تم تأسيسها
لطالبي اللجوء.
إن أفضل خيار لألطفال الالجئين في موريا
هو مراكز التعليم غير الرسمي المكتظة والتي
تعاني مشكلة عدم استقرار المعلمين فيها ،ولكن
حتى هذا الخيار غير متوفر للجميع ،حيث إن
المراكز الحالية يمكنها أن توفر التعليم لـ 500
طفل فقط يوميا ،أقــل من نصف عــدد الذين هم
فــي ســن ال ـمــدرســة ،عـلـمــا أن ذل ــك الــرقــم مرشح
لالنخفاض ،ألن أكبر مركز تعليمي غير رسمي
والذي تديره "اليونسيف" من المفترض أن يغلق
في ديسمبر ،لعدم الحصول على المبلغ المطلوب
لتشغيل ال ـمــركــز ،وه ــو  30أل ــف ي ــورو (34900
دوالر) شـهــريــا .لـكــن ربـمــا هـنــاك أم ــل لالجئين
الـعــالـقـيــن فــي مــوريــا فلقد أعـطــى الـمـســؤولــون
اليونانيون وزارة الـهـجــرة  30يــومــا لتحسين
ظــروف المخيم أو إغالقه ،علما أن هذا التحرك
كان من المفترض أن يحصل منذ فترة طويلة.
إن هذا ال يعني تقليل التحديات الضخمة التي
تــواجــه الـيــونــان ،فاليونان الـتــي تعاني بسبب
التقشف ،اضطرت للتعامل مع  1.1مليون الجئ
وصـلــوا إلــى اراضـيـهــا منذ  ،2014كما يستمر
مئات الالجئين بالوصول لشواطئ ليسبوس
يوميا ،وهذا التوجه كان مدمرا بالنسبة للجزيرة
ال ـص ـغ ـيــرة ،حـيــث ق ـضــى عـلــى ق ـطــاع الـسـيــاحــة
فيها ،ونظرا ألن بقية مناطق االتحاد األوروبي
ً
مغلقة فعليا في وجه الالجئين في اليونان ،فإن
المخيمات الموجوده في البر الرئيسي اليوناني
امتألت ،ولكن مخيم موريا اليــزال يعمل بشكل
يتجاوز طاقته الرسمية بمقدار  4-3مرات.
لقد خصصت المفوضية األوروبية أكثر من
 1.5مليار يورو لليونان منذ  2015إلدارة أزمة
الــاجـئـيــن ،كـمــا تـشـيــر إل ــى تــوفــر دع ــم إضــافــي
للطوارئ ،أما أين ذهبت بالضبط األموال السابقة
فـهــو اآلن مــوضــوع بـحــث مــن قـبــل سابستيان
ً
ليبي ،وهو متطوع أمضى عدة أسابيع مؤخرا

فــي المخيم .إن الــدعــم غير الـكــافــي لالجئين ال
يعتبر مشكلة في اليونان فقط ،فهناك مخيمات
لالجئين في العديد من البلدان التي تم التركيز
عليها بسب األوضاع السيئة فيها ،وكما اعترف
المفوض السامي لالجئين فــي األمــم المتحدة
فيليبو غ ــران ــدي ف ــإن ه ــذا يـشـمــل شــح الـفــرص
التعليمية .إن أقل من نصف األطفال الالجئين
في سن الــدراســة على مستوى العالم يذهبون
للمدرسة وأقل من  1من  4يصلون إلى المرحلة
ال ـثــانــويــة وأقـ ــل م ــن  1%ي ـص ـلــون إل ــى مــرحـلــة
التعليم العالي.
وت ـح ـتــاج ال ـب ـل ــدان ال ـتــي يــوجــد فـيـهــا أع ــداد
ضخمة من الالجئين إلــى تمويل كــاف لتمكين
األطفال الالجئين من الوصول للمدارس المحلية،
وق ــد ت ــم تــأسـيــس ص ـن ــدوق "الـتـعـلـيــم ال يمكنه
االنتظار" لسد الفجوة في تمويل التعليم لمثل
ه ــؤالء األط ـف ــال ،وه ــذا ال ـص ـنــدوق ال ــذي تـقــوده
ياسمين شريف ينسق مع األمم المتحدة ماليا
وتنظيميا للتحقق مــن أن كــل ول ــد وب ـنــت من
الالجئين لديه فرصة الحصول على التعليم.
إن االحتياجات التعليمية والتوظيفية الطويلة
الـمــدى ال تحظى عــادة باالهتمام الكافي فيما
يتعلق بالتخطيط المتعلق بالشؤون اإلنسانية،
ولكن بقدر حاجة الالجئين للطعام المناسب
والمأوى والرعاية الصحية اليوم فإنهم بحاجة
كذلك إلى المعرفة واألدوات لبناء حياة جديدة
والمساهمة في مجتمع الغد ،سواء كان ذلك في
بلدهم األصلي أو بلد جديد.
* رئيس وزراء سابق ووزير خزانة سابق
ً
في المملكة المتحدة ،وحاليا مبعوث خاص
لألمم المتحدة للتعليم العالمي ،ورئيس
المفوضية الدولية لتمويل فرص التعليم
العالمية ،ورئيس المجلس االستشاري
لمؤسسة "كاتالست".
"بروجيكت سنديكيت – "2018
باالتفاق مع "الجريدة"

faisal.alsharifi@hotmail.com

خالل الفترة الماضية كانت هناك مجموعة من الحوادث
التي وقعت تحت إدارة السادة الوزراء وأدت إلى تفاعل
المواطنين ،فمنهم من ذهب إلى المطالبة باالستقالة،
ومنهم من أيد وبارك اإلجراءات التي قام بها السادة
الوزراء ،لكن بقيت هناك مساحة للنقد عن نوعية تلك
اإلجراءات ،وهل كانت بسبب الضغط الشعبي أم من خالل
إدراك الوزير لمهامه الوظيفية؟
ً
دائما ما نسمع عن وزير قدم استقالته لشعوره بالمسؤولية
السياسية إذا ما وقعت أخطاء جسيمة تحت إدارته لم يستطع
تــدارك ـهــا أو مـحــاسـبــة الـمـقـصــر فــي الــوقــت الـمـنــاســب ،لذلك
انتبه المشرع عند صياغة الدستور إلــى هــذه الحالة ونظم
استخدامها ،فجعلها منوطة بوجدان الوزير األدبي واألخالقي
وب ــرق ــاب ــة وت ـف ــاع ــل الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،والـ ـ ــذي ق ــد ي ـطــالــب ال ــوزي ــر
باالستقالة ،كما أن من شأن هذا النوع تجنيب الوزير الحرج
السياسي والشعبي في حالة ما إذا وصلت مادة استجوابه
إلــى التجريح ،أو إلــى رفــع كتاب طلب عــدم الثقة فيه ،وذلــك
ً
بسبب ارتباط المساءلة السياسية تاريخيا بالشق الجنائي.
هناك بعض الشواهد والممارسات في الحياة الديمقراطية
الكويتية ،حيث قدم أكثر من وزيــر استقالته بسبب شعوره
بثقل المسؤولية السياسية وبفداحة الخطأ الذي يقع تحت
إدارتــه أو لعدم قدرته على اتخاذ اإلجــراء ات اإلداريــة الالزمة
بسبب الضغوط السياسية التي مورست عليه.
خالل الفترة الماضية كانت هناك مجموعة من الحوادث
ال ـتــي وق ـعــت تـحــت إدارة ال ـس ــادة الـ ـ ــوزراء وأدت إل ــى تفاعل
المواطنين ،فمنهم من ذهب إلى المطالبة باالستقالة ،ومنهم
من أيــد وبــارك اإلج ــراء ات التي قــام بها الـســادة ال ــوزراء ،لكن
بقيت هناك مساحة للنقد عــن نوعية تلك اإلجـ ــراء ات ،وهل
كانت بسبب الضغط الشعبي أم من خالل إدراك الوزير لمهامه
الوظيفية؟
مجمل تلك ال ـحــوادث وقــع تحت إدارة وزراء جــدد ،كما أن
القاسم المشترك بينها أن تلك األ ح ــداث لــم تكن سابقة ،بل
تكررت خالل السنوات الماضية كحادثة وفاة الطلبة الضباط،
ً
ووفاة الطفلة درة الحرز ،بسبب خطأ طبي ،وأخيرا عدم جاهزية
مدارس التربية الستقبال العام الدراسي بسبب أعطال التكييف.
فــي الحالة األول ــى كانت ردة معالي النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد من
خالل قرارات سريعة وغير مسبوقة ،بعد أن قطع رحلة عالجه
وتقديمه واجب العزاء لذوي أسر شهداء الواجب ،حيث لقي
هذا التحرك إشادة شعبية ،مع مطالبة برلمانية بفتح الملفات
السابقة ،والتي عمل الوزير على ضمها إلى الملف الحالي.
الحادثة الثانية وقعت تحت إدارة معالي وزير الصحة د.
باسل الصباح حيث تم وقف الدكتورة المعنية بالحادثة عن
العمل ،ومنعها من السفر إلى حين إتمام إجراءات التحقيق.
الحادثة الثالثة والمرتبطة بجاهزية وزارة التربية الستقبال
العام الدراسي ،أو بما يسمى أزمة التكييف والتي وقعت تحت
إدارة معالي وزير التربية والتعليم العالي د .حامد العازمي،
ً
ً
أثــارت جدال واسعا الرتباطها بشريحة أكبر من المواطنين،
حيث كانت تصريحات الوزارة قبل بداية العام الدراسي مغايرة
للواقع ،كما أن هذه الحادثة تبعها إحالة بعض القياديين في
الوزارة إلى التحقيق بعد لقاء سمو رئيس الوزراء مع الوزير
ووكيل الوزارة والوكالء المساعدين.
إذن قضية استقالة ال ــوزراء بسبب المسؤولية السياسية
منوطة بــوجــدان الــوزيــر وطبيعة اإلجـ ــراء ات والتدابير التي
اتـخــذهــا ،وهــل كــانــت كافية؟ وهــل كــان هــو الـمـبــادر أم جــاء ت
بتوجيه مــن مجلس ال ـ ــوزراء أو مــن خ ــال الـضـغــط الشعبي
والنيابي؟
ودمتم سالمين

«البروبايوتيك» من المكمالت
الغذائية
د .روضة كريز*
ً
ً
تعتبر المكمالت الغذائية مـصــدرا مهما للمواد الغذائية
الالزمة للجسم بنسب مركزة ومحددة حسب النقص المراد
تعويضه ،مثل الفيتامينات والمعادن النادرة ،والبروبايوتيك
( ،)Probioticsوالبروتينات ،واألعشاب واألحماض األمينية
وغ ـيــره مــن ال ـمــواد الـغــذائـيــة الـتــي قــد تنجم عــن م ــرض مــا أو
الوراثة.
والمكمالت الغذائية تأتي بأشكال وجرعات صيدالنية كثيرة
ً
ً
(حبوب ،شراب ،إلخ) حسب عمر األشخاص (أطفاال أو كبارا)،
ً
ً
وال تعتبر تلك المكمالت الغذائية عالجا دوائيا أو تحتاج إلى
وصفة مدققة ،ولكنها ُو ِجدت لتعويض النواقص الغذائية التي
حدثت في الجسم وأعضائه لسبب ما ريثما ينصلح الخطأ
الذي أدى إلى ذلك النقص.
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،ف ــي ح ــال ال ـشــد الـعـضـلــي أو المغص
ال ـم ـت ـك ــررُ ،يـ ـص ــرف الـمـغـنـيـسـيــوم م ــع ف ـي ـتــام ـيــن بـ ــاء أو هــاء
باستشارة الطبيب أو الصيدلي المختص ،وذلك لعالج تشنج
العضالت المتكرر ،السيما عند الالعبين ،أو لضعف العضالت
عند كبار السن! والبروبايوتيك تعتبر من البكتيريا النافعة
ً
ً
وال ـتــي تحضر طبيعيا مــن الـلـبــن الــرائــب (الـمـخـمــر طبيعيا
ً
ً
نباتيا أو حيوانيا) ،أو المخلالت بالملح البحري فقط ،وذلك
لتحفيز الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص المواد الغذائية
من األمعاء .وقد ظهرت في القرن الماضي على هيئة مكمالت
ً
غذائية أدرجت مؤخرا على طاولة األبحاث ،وانتشرت حولها
ً
الـمـقــاالت وأثـ ــارت ال ـت ـســاؤالت فــي كــونـهــا عــاجــا أم وقــايــة أم
ً
حال مؤقتا ألعراض اإلمساك والقولون العصبي ،والبواسير،
والكانديدا ،واإلسهال المزمن.
وق ــد نـصــح الـكـثـيــر مــن الـمـعــالـجـيــن ب ـض ــرورة استعمالها
خـصــوصــا بـعــد ال ـعــاج ب ـم ـضــادات االل ـت ـهــاب ال ـتــي تستعمل
للقضاء على البكتيريا الضارة (فتؤدي إلى قتل النافعة أيضا)،
فيتم تعويضها بجرعة البروبايوتك .والبكتيريا النافعة هي
مخلوقة من بيئة األمعاء والقولون لتحسين الهضم وتنتج
الـغــازات عند الهضم وتـقــوي الجهاز المناعي نتيجة ُحسن
امتصاص الغذاء ،أو تلك التي تحمي المناطق الحميمية عند
النساء ،فتمنع االلتهابات وتحافظ على رطوبة المنطقة في
ّ
حمضي (أقل من  ،)PH 7غير أن البكتيريا غير النافعة في
جو
المكان غير المناسب هي تلك التي تسبب األمراض .ومن آخر
األبحاث التي تم العمل بها أن البروبايوتيك على يد خبراء
التغذية العالجية تعمل على التخلص من االكتئاب والتوحد
ُ
والقلق ،كما أنها تحسن الذاكرة وتحافظ على سالمة الجهاز
الهضمي ،وتعمل على خفض الكوليسترول في الدم ،وتنشط
القلب وتخفض الضغط العالي إذا أخذت بمعدل خمس حصص
ً
أسبوعيا من اللبن الروب ( )Yogurtأو ما ُيعادل  50مليار وحدة
ً
يوميا .كما وجد أن لها تأثيرها في عالج أمراض الحساسية
واإلكــزي ـمــا ،وقــد ت ــؤدي إلــى إنـقــاص ال ــوزن بسبب اإلحـســاس
بالشبع واالكتفاء الغذائي ،كما ترمم األمعاء بالبكتيريا النافعة.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.١٤٧

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٣٦٢

٤.٧٥٦

2.486 2.806 3.301

سيولة أجنبية قياسية ترفع تعامالت البورصة إلى  167مليون دينار
استمرار التركيز على «القيادية» وبعض األسهم في السوق الرئيسي
علي العنزي

شهدت فترة المزاد في
تداوالت بورصة الكويت،
أمس ،تعامالت غير مسبوقة
إذ تجاوزت فترة المزاد ،التي
ال تزيد على عشر دقائق
إجمالي تداوالت السوق التي
كانت بحدود  74مليون دينار،
في حين بلغت ًفترة المزاد
حوالي  95مليونا فقط ،بعد أن
اختلطت الطلبات بالعروض
فرفعت ًالسيولة لهذا الشكل
خصوصا على األسهم القيادية.

أقفلت المؤشرات الرئيسية الثالثة لبورصة
الكويت على أرباح في تعامالت الجلسة األخيرة من
هذا األسبوع ،أمس ،إذ ارتفع مؤشر السوق العام
بنصف نقطة مئوية تعادل  29.04نقطة ليقفل على
مستوى  5147.66نقطة ،وسط سيولة بلغت 167.2
مليون دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت 345.5
مليون سهم نفذت من خالل  10576صفقة ،كذلك
ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة  0.77في المئة
ً
هي  40.77نقطة مقفال على مستوى  5362.75نقطة
بسيولة بلغت  155مليون دينار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  264مليون سهم نفذت عبر 7805
صفقات ،ونما مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16
في المئة تساوي  7.6نقاط ليستقر عند مستوى
 4756.68نقطة بسيولة بلغت  12.1مليون دينار
وبكمية أسهم متداولة بلغت  81.5مليون سهم
نفذت من خالل  2771صفقة.

تدفق السيولة
تدفقت أم ــس ،فــي آخ ــر ي ــوم لمراجعة األسهم
المدرجة في مؤشر "فوتسي راسل" من البورصة
الكويتية سيولة كبيرة بلغت نصف مليار دوالر
تـ ـع ــادل  167م ـل ـيــون ديـ ـن ــار وهـ ــي األكـ ـب ــر خــال
السنوات العشر الماضية ،وكانت مركزة بشكل
كبير كما الـحــال خــال الجلسات الماضية على
أس ـهــم ال ـســوق األول ،ال ــذي بلغت سيولته 155
مليون دينار وتركزت على سهم الوطني وبيتك
وزي ــن وأجيليتي وبــوب ـيــان ،وك ــل الــدالئــل تشير
إلى أن هذه السيولة أجنبية وهي دفعة أولى من
استحقاق سوق الكويت بعد ترقيته إلى مؤشر
األسواق الناشئة "فوتسي راسل" في السابق ،الذي
سوف يعلن يوم  24سبتمبر عن األسهم التي سوف
تدرج في مؤشر "فوتسي راسل" ،بالتالي تستحق
وزنها في هذا المؤشر إذ كانت هذه السيولة هي
الوجبة األولى وسوف تلحقها عملية تدوير خالل
الجلسات المقبلة ،وليست هــذه نهاية القصة،
فكما هو الحال بإيجابية السيولة في فترات من
السنة ،كذلك هناك سلبية إذا ما كان هناك خروج
لمثل هذه السيولة الكثيفة في بعض األحيان لما
يسبب حالة من التذبذب ،لذا يجب توخي الحذر
والـمــراقـبــة المستمرة واالس ـت ـفــادة مــن عمليات
التذبذب بالنسبة لمتداولي السوق ،الذين راعهم
هذا الدخول الكثيف لسيولة في جلسة واحدة فقط.
في الجانب اآلخر ،تلونت مؤشرات أسواق المال
لدول مجلس التعاون الخليجي باللون األخضر
ع ــدا مــؤشــري قطر وأبــوظ ـبــي ،بسبب ارتـفــاعــات
فــي أس ـعــار الـنـفــط هــي األع ـلــى مـنــذ شـهــر يوليو
الماضي ،إذ بلغت تداوالت خام برنت حوالي 80
ً
ً
دوالرا للبرميل ووصــل نايمكس إلــى  71دوالرا
للبرميل الواحد.

شهدت فترة المزاد في تداوالت بورصة الكويت
أمــس ،تعامالت غير مسبوقة ،إذ تـجــاوزت فترة
ال ـمــزاد ،الـتــي ال تــزيــد على عشر دقــائــق إجمالي
ت ــداوالت ال ـســوق ،الـتــي كــانــت بـحــدود  74مليون
ً
دينار ،بينما بلغت فترة المزاد حوالي  95مليونا
فقط ،بعد أن اختلطت الطلبات بالعروض فرفعت
ً
الـسـيــولــة ل ـهــذا الـشـكــل خ ـصــوصــا عـلــى األسـهــم
القيادية ،وكان هناك بعض عمليات جني األرباح
والبيع والـخــروج مما تسبب في تراجع السوق
األول ،الذي تجاوزت مكاسبه نقطة مئوية تراجع
إلى  0.7في المئة ،لتنتهي الجلسة إيجابية على
كــل حــال وبــألــوان خـضــراء وبــارتـفــاعــات متغيرة
على المؤشرات.

أداء القطاعات
تلونت مؤشرات القطاعات باللون األخضر في
تعامالت جلسة أمس ،إذ ارتفعت مؤشرات تسعة
قطاعات هي تكنولوجيا بـ  65.4نقطة واتصاالت بـ
 10.2نقاط وبنوك بـ  8.2نقاط وصناعة بـ  6.1نقاط
وخدمات استهالكية بـ  4.6نقاط والنفط والغاز
بـ  3نقاط وعقار بـ  0.95نقطة ورعاية صحية بـ
 0.74نقطة وتأمين بـ  0.47نقطة ،بينما انخفضت
مــؤشــرات ثالثة قطاعات هي سلع استهالكية بـ
 16.3نقطة ومواد أساسية بـ  10.2نقاط وخدمات
مالية بـ  0.56نقطة ،واستقر مؤشر قطاع منافع
فقط وبقي دون تغير.
وتصدر سهم وطني قائمة األسهم األكثر قيمة
إذ بلغت تداوالته  53.6مليون دينار وبنمو بنسبة
 0.12في المئة تاله سهم بيتك بتداول  34.3مليون
دينار وبأرباح بنسبة  2.3في المئة ثم سهم زين
بتداول  22.6مليون دينار وبارتفاع بنسبة  1.2في
ً
المئة ورابعا سهم أجيليتي بتداول  16.2مليون

ً
دينار وبارتفاع بنسبة  1.7في المئة وأخيرا سهم
بوبيان ب بتداول  8ماليين دينار وبتراجع بنسبة
 1.6في المئة.
ً
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية جاء أوال
سهم وطني إذ ت ــداول بكمية بلغت  64.3مليون
ً
سهم وبنمو بنسبة  0.12في المئة وجــاء ثانيا
سهم بيتك ب ـتــداول  56.6مليون سهم وبــأربــاح
ً
بنسبة  2.3في المئة وجاء ثالثا سهم زين بتداول

أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
انضمامها إل ــى مــؤشــر فوتسي راســل
ل ــأس ــواق الـنــاشـئــة ،الف ـتــة إل ــى أن ذلــك
سيتم على مرحلتين ،بحيث ستمنح
األسهم الكويتية المنظمة إلى المؤشر
الجزء األول من وزنها خالل األيام القليلة
ال ـق ــادم ــة ،والـ ـج ــزء اآلخـ ــر ف ــي ديسمبر
المقبل.
وقـ ــال ب ـيــان صـ ــادر ع ــن ال ـشــركــة ،إن
"ه ــذا االن ـض ـمــام يشير إل ــى تــزايــد ثقة

وي ّ
المستثمرين بالسوق الكويتيُ ،
بين
التطبيق السريع والناجح لإلصالحات
والتطورات الواسعة النطاق ،والتي عززت
إمكانية وصول المستثمرين الدوليين
إلى البورصة ،حيث يتطلب جذب رأس
ً
المال األجنبي بال شك جهودا هائلة من
أي سوق ناشئ".
وأضــاف البيان أنــه "مــن المتوقع أن
يؤدي إدراج المؤشر إلى تدفق ملحوظ
لالستثمارات األجنبية ،مما سيعزز دعم

السيولة في سوق رأس المال المحلي،
ويساهم في زيادة توازن حالة األسواق
واستقرارها".
وذكـ ـ ــر أن "الـ ـب ــورص ــة ق ــام ــت بـعــدد
م ــن األن ـش ـطــة والـ ـمـ ـب ــادرات المصممة
ً
خصوصا لتمهيد الطريق ،إذ إن تطوير
البنية التحتية التي أنجزتها البورصة،
وإنجاز مرحلتي تطوير السوق وطرح
قواعد اإلدراج والتداول التي أصدرتها
وفــق المعايير العالمية ،والعمل على

ً
«منشآت « تدرس عرضا لتسوية المطالبات الضريبية

«التعمير» توقع عقد شراء عقار بـ 5ماليين دينار
وقعت شركة التعمير لالستثمار العقاري عقد شراء عقار مملوك على الشيوع في دولة الكويت ،محلة
المقوع ،منطقة شرق ،بقيمة  5ماليين دينار ( 16.6مليون دوالر).
وقالت الشركة إن عملية الشراء سوف تتم على أساس سداد  2.375مليون دينار عند التوقيع ،والباقي
وقدره  2.625مليون دينار سيتم سدادها في شهر يناير  ،2019مقابل ضمانات لسداد باقي المبلغ .وأوضحت
ً
ً
"التعمير" أن العقار تبلغ مساحته اإلجمالية  4438.5مترا مربعا ،موضحة أن أثر عملية الشراء سيتمثل في
ُ
استثمار طويل األمد بقيمة  5ماليين دينار في عقار سوف يساهم في زيادة إيرادات الشركة عند تطويره،
ضمن خطط الشركة المستقبلية.

«أموال» تتوقع امتالك «شعاع» اإلماراتية  %87.2من أسهمها
توقعت شركة أموال الدولية
أن تمتلك شركة شعاع كابيتال
اإلماراتية ،المدرجة بسوق دبي
المالي ،نحو  %87.22من األسهم
ُ
المصدرة والمدفوعة لـ»أموال»
عند االنتهاء من االستحواذ.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة:
«بـ ـع ــد م ــوافـ ـق ــة ه ـي ـئــة أس ـ ــواق
الـ ـم ــال ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـلــى عملية

التي تمتلكها «شعاع» والبالغة
ً
 29.45م ـل ـيــون س ـهــم تـقــريـبــا،
التي تمثل  %16.31من األسهم
ُ
المصدرة والمدفوعة؛ فإن العدد
اإلجـ ـم ــال ــي لــأس ـهــم الـمـتــوقــع
االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ع ـل ـي ـهــا مـ ــن قـبــل
«ش ـ ـعـ ــاع» ي ـب ـلــغ ن ـحــو 157.47
م ـل ـيــون س ـهــم ت ـم ـثــل ن ـس ـبــة الـ ـ
.%87.22

«صناعات» :صفقة بيع «كهرباء كراتشي» ما زالت قائمة
قالت شركة الصناعات الوطنية القابضة إن
الصفقة المتعلقة ببيع شركة «كهرباء كراتشي»
بباكستان ،مــا زالــت قائمة ،والـتـفــاوض جــار بين
جميع الشركاء.

 46.8مليون سهم وبارتفاع بنسبة  1.2في المئة
ً
وجاء رابعا سهم التعمير بتداول  28.2مليون سهم
ً
وبمكاسب بنسبة  6.6في المئة وجاء خامسا سهم
صناعات بتداول  24مليون سهم وبتراجع بنسبة
 1.2في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا سهم حيات
كوم إذ ارتفع بنسبة  92.5في المئة تاله سهم كفيك
بنسبة  16.7في المئة ثم سهم مراكز بنسبة 9.5

«البورصة» :اكتمال المرحلة األولى من اإلدراج في مؤشر فوتسي

أخبار الشركات

االس ـت ـحــواذ؛ ف ــإن ع ــدد األسهم
النهائي الـ ُـمـقــدم مــن مساهمي
الشركة هو  128.03مليون سهم،
حسب عرض االستحواذ ُ
المقدم
من «شعاع» ،والتي تمثل نسبة
 %70.91من األسهم ُ
المصدرة
والمدفوعة.
وأضــافــت أن العدد السابق،
باإلضافة إلــى األسهم القائمة

ً
في المئة ورابعا سهم المال بنسبة  9.5في المئة
ً
وأخيرا سهم تمكين بنسبة  8.5في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم "إيفكت" إذ
انخفض بنسبة  20في المئة تاله سهم تحصيالت
بنسبة  13.9في المئة ثم سهم تجارة بنسبة  7.3في
ً
المئة ورابعا سهم وطنية م ب بنسبة  6.2في المئة
ً
وأخيرا سهم يوباك بنسبة  4.5في المئة.

ذكــرت شركة منشآت للمشاريع العقارية أنها تسلمت ،أمــس ،من مستشارها
الضريبي والزكوي بالمملكة العربية السعودية كتابا يفيد بتلقيه عرضا من هيئة
الزكاة والدخل بالمملكة ،لتسوية هذه المطالبة الضريبية ،وأنــه (أي المستشار
الضريبي) يوصي بقبول هذا العرض ،لما يحققه من مصلحة الشركة ،وعليه فإن
الشركة تقوم حاليا بدراسة العرض المذكور واتخاذ اإلجراءات واستصدار الموافقات
الالزمة لقبوله ،في حال ثبوت تحقيقه لمصلحة الشركة.

زيادة رأسمال «أعيان القابضة» مقابل دين قائم
أك ـ ـ ـ ـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة أعـ ـ ـي ـ ــان ل ـ ــإج ـ ــارة
واالستثمار الخبر المنشور في جريدة
«ال ـجــريــدة» عــن زي ــادة رأس ـمــال شركة
أعيان القابضة ،مقابل دين قائم لشركة

أعيان لالجارة واالستثمار على شركة
أعيان القابضة (شركة تابعة مملوكة
بنسبة  )%100وال يوجد أثر مالي لهذه
العملية على الشركة.

صفقات خاصة على «األولى» بـ  699.04ألف دينار
أعلنت بورصة الكويت إتمام تنفيذ صفقة ذات طبيعة خاصة على أسهم الشركة
األولى لالستثمار ،بكمية بلغت  18.75مليون سهم بسعر  0.038فلس للسهم ،بإجمالي
بلغ  699.04ألف دينار.

صفقات خاصة على «سنرجي» بـ  493.62ألف دينار

وأكدت «صناعات» أنها سوف تقوم باإلفصاح
في حال وجود أي مستجدات جوهرية بخصوص
الصفقة ُ
المشار إليها.

أعـلـنــت بــورصــة الـكــويــت عــن إتـمــام
تنفيذ صفقة ذات طبيعة خاصة على
أسهم شركة سنرجي القابضة ،بكمية

تعزيز الشفافية واإلف ـص ــاح ،وتعديل
المؤشرات الوزنية وتسهيل اإلجراءات،
كل ذلك ساهم بشكل كبير في استيفاء
الـ ـش ــروط ال ـم ـط ـلــوبــة ل ـتــرق ـيــة ال ـس ــوق،
وي ـت ـط ـلــب ذلـ ــك تـثـقـيــف الـمـسـتـثـمــريــن
الــدول ـي ـيــن ح ــول ال ـف ــرص ال ـجــاذبــة في
البالد" .ولفت إلى أن البورصة شاركت
في عدة حمالت ترويجية للمستثمرين
ً
ً
العالميين ،والتي شهدت اهتماما كبيرا
ّ
مــن ط ــرف المستثمرين المؤسسيين

ب ـش ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن ال ـت ـط ــور
ال ـم ـت ــواص ــل والـ ـس ــري ــع الـ ـ ــذي أن ـجــزتــه
البورصة منذ خصخصتها سيساهم
في ضخ سيولة جديدة بالسوق ،ومن
المتوقع أن يكون لتطور البورصة آثار
مهمة تنعكس إيجابا على االقتصاد
الـكــويـتــي ،وت ـخــدم رؤي ــة دول ــة الكويت
بتحولها إلى مركز إقليمي رائد بحلول
عام .2035

«اإلحصاء» :ارتفاع التضخم المحلي
 %0.89أغسطس الماضي
أظهرت بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء الكويتية
ارت ـف ــاع ــا ف ــي األرق ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة ألسـ ـع ــار الـمـسـتـهـلــك
(التضخم) بنسبة  0.89في المئة في أغسطس الماضي،
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقالت "اإلحصاء" ،في نشرتها الشهرية عن األرقام
القياسية ألسعار المستهلكين ،إن الرقم القياسي العام
ألسعار المستهلك ارتفع على أساس شهري في أغسطس
الماضي بنسبة  0.09في المئة ،مقارنة بيوليو الماضي.
وأض ــاف ــت أن أس ـعــار الـسـجــائــر (ال ـت ـبــغ) حـقـقــت في
أغسطس الـمــاضــي ارتـفــاعــا بنسبة  13.51فــي المئة،
مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ،في حين حققت
األغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة  1.40في المئة.
وأوضحت أن أسعار سلع "االتصاالت" حققت ارتفاعا
بنسبة  5.12في المئة ،في حين حققت السلع والخدمات
المتنوعة ارتفاعا بنسبة  2.48في المئة ،وحققت سلع
المفروشات المنزلية ارتفاعا بنسبة  2في المئة.

وذكرت "اإلحصاء" ،أن تكاليف "التعليم" حققت ارتفاعا
بنسبة  1.71في المئة ،فيما سجل قطاع خدمات المسكن
نسبة تراجع في األسعار بلغت  0.94في المئة ،مبينة أن
أسعار المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة  1.34في المئة،
فيما حققت أسعار النقل ارتفاعا بنسبة  1.78في المئة.
وأش ــارت إلــى أن أسـعــار الـكـســاء ومـلـبــوســات القدم
سجلت انخفاضا بنسبة  1.03في المئة ،فيما حققت
أسعار "الصحة" ارتفاعا بنسبة  3.11في المئة.
ُ
ويعد الرقم القياسي ألسعار المستهلك أداة لقياس
التغيير بمستويات األسعار عموما بين فترتين؛ إما
شهرية أو سـنــويــة ،وع ــادة مــا يـكــون مــؤشــرا أساسيا
لقياس التضخم أو االنـكـمــاش االقـتـصــادي ،إذ يمكن
للدولة من خالله اتخاذ القرارات االقتصادية والتجارية
ورسم السياسات النقدية والمالية.

استقرار الدوالر واليورو وتراجع اإلسترليني

بلغت  18.98مليون سهم ،بسعر 0.026
فـلــس لـلـسـهــم ،بــإجـمــالــي بـلــغ 493.62
ألف دينار.

استقر سعر صرف الــدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي يوم
الخميس عند  0.302دينار كما استقر سعر اليورو عند مستوى 0.353
دينار مقارنة بأسعار صرف يوم االربعاء.
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 االسترليني تراجع عند مستوى
 0.397دينار كما انخفض الفرنك السويسري ليصل إلى  0.312دينار
وبقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.

ترامب :نحمي دول «أوبك» ومع ذلك يرفعون أسعار النفط
البرميل يصعد بسبب انخفاض المخزونات األميركية ومخاوف المعروض
ربط الرئيس األميركي دونالد ترامب
ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي لـ ــدول ال ـش ــرق األوس ــط
بــأس ـعــار ال ـن ـفــط ،داع ـي ــا مـنـظـمــة الـبـلــدان
المصدرة للبترول (أوب ــك) من جديد إلى
خفض أسعار الخام.
وقال ترامب على "تويتر"" :نحمي دول
الـشــرق األوسـ ــط ،ومــن غيرنا لــن يكونوا
آمـنـيــن ،وم ــع ذل ــك يــواصـلــون دف ــع أسعار
النفط ألعلى! سنتذكر ذلك" ،مضيفا":على
م ـن ـظ ـمــة أوبـ ـ ــك ال ـم ـح ـت ـكــرة ل ـل ـس ــوق دف ــع
األسعار لالنخفاض اآلن!".
وقبل ذلك ،صعدت أسعار النفط للجلسة
الثالثة على التوالي أمس ،في ظل انخفاض

جديد للمخزونات األميركية وطلب قوي
على البنزين في الــواليــات المتحدة ،كما
وج ــدت األس ـعــار دعـمــا فــي مــؤشــرات بأن
"أوبك" قد ال تزيد اإلنتاج لتعويض نقص
إمدادات إيران.
وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج
برنت  26سنتا أو  0.3بالمئة إلــى 79.66
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بـعــدمــا زاد  0.5بالمئة
يوم األربعاء.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط
األم ـيــركــي  60سـنـتــا ،أو  0.8بــالـمـئــة إلــى
 71.72دوالرا للبرميل ،بعدما قفز بنحو
اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وق ــال ــت إدارة م ـع ـل ــوم ــات ال ـط ــاق ــة إن
م ـخــزونــات ال ـخ ــام األم ـيــرك ـيــة انخفضت
لألسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى
مستوى في ثالثة أعوام ونصف العام في
األسبوع المنتهي يوم  14الجاري ،بينما
تراجعت مخزونات البنزين بمعدل أكبر من
المتوقع ،بفعل طلب قوي في غير موسمه.
وكشفت بيانات اإلدارة أن المخزونات
تــراجـعــت  2.1مليون بــرمـيــل ،مـقــارنــة مع
توقعات بانخفاضها  2.7مليون برميل.
وتجتمع "أوبــك" ومنتجون مستقلون
منهم روسيا بعد غد األحــد في الجزائر،
لمناقشة كيفية توزيع زيــادات اإلمــدادات

داخ ــل الـحـصــص المخصصة لـكــل منهم
لتعويض النقص في اإلمدادات اإليرانية.
وأبلغت مصادر من "أوبك" "رويترز" أنه
ال توجد خطط التخاذ إجــراء فــوري ،وأن
المنتجين سيناقشون كيفية توزيع زيادة
اإلنتاج المتفق عليها سابقا.

نفط العراق
وق ــال م ـصــدران بــالـقـطــاع إن ص ــادرات
ال ـن ـفــط م ــن ج ـنــوب الـ ـع ــراق تـتـجــه صــوب
مستوى قياسي مرتفع هــذا الشهر ،مما
يـعــزز م ــؤش ــرات ال ـت ــزام ثــانــي أكـبــر منتج

في "أوبــك" باتفاق زيــادة المعروض ،وأن
القالقل المحلية ال تؤثر على الشحنات.
وتفيد بيانات تتبع السفن التي جمعها
مصدر بالقطاع أن صادرات جنوب العراق
في الـ 19يوما األولى من سبتمبر بلغت 3.6
ماليين برميل يوميا في المتوسط ،بزيادة
 20ألف برميل يوميا عن مستوى أغسطس
البالغ  3.58ماليين برميل يوميا ،وهو
المستوى القياسي المرتفع القائم حاليا.
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر ث ـ ــان ب ــال ـق ـط ــاع يــرصــد
ال ـش ـح ـنــات أي ـضــا إن م ـتــوســط صـ ــادرات
الـشـهــر ال ـحــالــي بـلــغ  3.6مــايـيــن برميل
يوميا ،بفضل سالسة العمليات في مرافئ

الـتـصــديــر ،وف ــي ظــل ع ــدم تــأثــر التدفقات
بالقالقل في البصرة ثاني أكبر مدن العراق.
وقال هذا المصدر" :كانت هناك مخاوف
من أن تصل االحتجاجات إلى المرفأ ،لكن
حتى اآلن ال يوجد تأثير".
واندلعت االحتجاجات في البصرة ضد
النخبة السياسية في يوليو ،وفي مطلع
سبتمبر تـعــرض مـطــار الـبـصــرة لهجوم
بالصواريخ ،بينما احتجز محتجون عماال
في حقل نفطي كرهائن لفترة وجيزة.
(رويترز)

البرميل الكويتي
يرتفع  1.18دوالر
ارتفع سعر برميل النفط
الكويتي في تــداوالت أمس
األول  1.18دوالر ،ليبلغ
 76.44دوالرا ،مقابل 75.26
دوالرا للبرميل في تداوالت
الـ ـث ــاث ــاء الـ ـم ــاض ــي ،وف ـقــا
للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
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«داو جونز» نحو أعلى مستوى على اإلطالق وسط
تجاهل التوترات التجارية
ارتفع «داو جونز» الصناعي
بنسبة  0.6في المئة أو 159
نقطة إلى  26405نقاط ،كما
ارتفع « »S&P 500بنسبة
 0.1في المئة أو  3نقاط إلى
 2908نقاط ،في حين تراجع
«ناسداك»  6نقاط إلى
 7950نقطة.

ارتفعت معظم مؤشرات األسهم األميركية
خالل تداوالت ،أمس األول ،وسط تجاهل من
المستثمرين الحـتــدام التوترات التجارية
بين الــواليــات المتحدة والصين ،وأصبح
"داو جونز" على بعد مكاسب بنسبة  0.8في
المئة من أعلى مستوى قياسي الذي سجله
في يناير ،ولكن "نــاســداك" تعرض لضغط
من أسهم القطاع التكنولوجي.
وارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6
فــي المئة أو  159نقطة إلــى  26405نقاط،
كما ارتفع " "S&P 500بنسبة  0.1في المئة
أو  3نقاط إلى  2908نقاط ،في حين تراجع
"ناسداك"  6نقاط إلى  7950نقطة.
وصعدت أسهم القطاع المالي بدعم من
ارت ـف ــاع عــائــد س ـنــدات ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة
إلى  3.08في المئة ،وهو المستوى األعلى
منذ مايو.
وفــي األس ــواق األوروب ـي ــة ،ارتـفــع مؤشر
"سـتــوكــس يـ ــوروب  "600بنسبة  0.33في
المئة أو نقطة واحدة إلى  380نقطة.

من جانبها ،تراجعت األسهم الصينية
ً
هامشيا بعد ارتفاعها على مدار جلستين،
مع استمرار متابعة التطورات التجارية بين
واشنطن وبكين.
وانخفض مؤشر شنغهاي المركب في
ً
التداوالت هامشيا  0.1في المئة عند 2729
نقطة ،بينما تراجع مؤشر شنتشن المركب
بنسبة  0.22في المئة إلى  1420نقطة.
واستقرت العملة الصينية "اليوان" عند
 6.8529مقابل الدوالر.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني "لي
كــا شـيـنــغ" أم ــس األول ،إن الـصـيــن تــواجــه
مجموعة مــن الـتـحــديــات "صـعــوبــات أكبر
فــى ا ل ـح ـفــاظ عـلــى أداء مستقر لالقتصاد
ال ـص ـي ـن ــي" ،وأكـ ـ ــد أن ب ـك ـيــن أعـ ـ ــدت أدوات
سياسية كافية لتعزيز مــرونــة الـبــاد في
التعامل مع مختلف الصعوبات.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني (+
 )31نقطة إلــى  7331نقطة ،وارتـفــع مؤشر
"داكــس" األلماني ( )61 +نقطة إلى 12219
نقطة ،فيما صعد المؤشر الفرنسي "كاك"
( )30 +نقطة إلى  5393نقطة.
وفي آسيا ،أنهى مؤشر األسهم اليابانية
ً
"نيكي" تعامالت أمس ،مستقرا مع ارتفاع
هامشي للين ،في ظل متابعة المستثمرين
ل ـت ـط ــورات الـ ـن ــزاع ال ـت ـج ــاري ب ـيــن أم ـيــركــا
والصين.
واستقر مؤشر "نيكي" في ختام الجلسة
عـنــد  23674نـقـطــة ،بينما صـعــد المؤشر
ً
ً
األوس ــع نطاقا "توبكس" هامشيا  0.1في
المئة إلى  1787نقطة.
وارتفع الين بنسبة طفيفة  0.11في المئة
إلى  112.16مقابل الدوالر.
وي ـت ـج ــه "ش ـي ـن ــزو آبـ ـ ــي" ل ـي ـك ــون رئ ـيــس
ً
بقاء في منصبه،
الــوزراء الياباني األطــول
ب ـعــدمــا ف ــاز ف ــي ان ـت ـخــابــات ق ـي ــادة ال ـحــزب
الحاكم الليبرالي الديمقراطي.
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اقتصاد

ً
ردا على ترامب« ...علي بابا» تتخلى عن
تعهدها بإيجاد مليون وظيفة في أميركا
تـخـلــى مــؤســس عـلــي بــابــا غـ ــروب الـمـلـيــارديــر
الصيني جاك ما عن تعهده الذي قطعه على نفسه
بإيجاد مليون وظيفة في الواليات المتحدة على
مــدار خمس سـنــوات ،في إشــارة إلــى أن التوترات
الـتـجــاريــة بـيــن واشـنـطــن وبـكـيــن فــرضــت نفسها
على األهداف االقتصادية للرئيس دونالد ترامب.
وكان ما قد أطلق هذا التعهد في وقت مبكر من
عــام  ،2017وكــان من بين أهــم التعهدات من قادة
األعمال للرئيس األمريكي المنتخب في ذلك الوقت
دونالد ترامب.
رغم ذلك ،صرح ما بأن هذا الوعد قد تم الكشف
عنه بناء على تعهد بشراكة وديــة بين الواليات
ً
الـمـتـحــدة والـصـيــن ،مـشـيــرا إل ــى أن ه ــذا الــوعــد ال
يمكن تنفيذه.
جــاء ت هــذه التصريحات بعد يــوم مــن تحذير
م ــؤس ــس ع ـلــي ب ــاب ــا بـ ــأن الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة بين
الواليات المتحدة والصين يمكن أن تستمر عشرين
ً
عاما ،وأنها ستسبب في فوضى عارمة.
في سياق آخر ،قال جاك ما إنه لن يعود إلدارة
الشركة مــرة أخ ــرة بعد اعـتــزامــه مـغــادرة منصبه
العام المقبل ،حتى وإن واجه خليفته عقبات في
ً
إدارتها ،متوقعا استمرار تواصله مع الشركة.

جاك ما
وأعلن جاك ما في وقت سابق من الشهر الجاري
اختيار دانيال تشانغ لتولي منصب رئيس مجلس
ً
ً
اإلدارة خلفا له اعتبارا من سبتمبر المقبل.
(أرقام)

إلى أي مدى ستتسع دائرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟
تفرض أكبر قوتين
في العالم
اقتصاديتين ً
تفرضان رسوما جمركية
على سلع قيمتها  360مليار
دوالر ،ويحذر الخبراء من أن
الجديدة تشكل
التعريفات ً
ً
تصعيدا خطيرا سيؤثر على
نمو االقتصاد العالمي.

تــوســع نـطــاق الـحــرب التجارية بين الــواليــات
ً
المتحدة والصين كثيرا بعدما أعلن الجانبان أكبر
موجتين من الرسوم الجمركية في صراعهما حتى
اآلن ،ويرى المحللون أن النزاع يتجه إلى منطقة
ً
أس ــوأ حتى مــع استجابة بكين الـهــادئــة نسبيا،
بحسب تقرير لـ"سي إن إن".
ويـعـنــي الـتـصـعـيــد األخ ـي ــر م ــن الـجــانـبـيــن ،أن
القوتين االقتصاديتين األكبر في العالم تفرضان
ً
ر ســو مــا جمركية عـلــى سـلــع قيمتها  360مليار
دوالر ،ويحذر الخبراء من أن التعريفات الجديدة
ً
ً
تشكل تصعيدا خطيرا سيؤثر على نمو االقتصاد
العالمي.
وقالت الحكومة الصينية هذا األسبوع ،إنها
ً
سـتـفــرض رس ــوم ــا جـمــركـيــة عـلــى سـلــع أمـيــركـيــة
قيمتها  60مليار دوالر ،فــي أعـقــاب إعــان إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب استهداف حصة
جديدة من الواردات الصينية قيمتها  200مليار
دوالر.
وتبدأ التعريفات الجمركية األميركية بمعدل 10
في المئة ،وتفرض في الرابع والعشرين من هذا
الشهر ،قبل أن ترتفع إلى  25في المئة نهاية العام
الحالي ،وسوف تشمل آالف المنتجات الصينية،
ً
ب ــدء ا مــن تــوابــل الطعام وق ـفــازات البيسبول إلى
أج ـه ــزة ال ـتــوج ـيــه الـشـبـكـيــة وق ـط ــع غ ـي ــار اآلالت
الصناعية.
ُ
فيما ســتـفــرض ا لـتـعــر يـفــات الصينية بنسبة
ً
 5أو  10فــي المئة وفـقــا لطبيعة كــل سلعة ،في
نفس التاريخ ،وسيتأثر بسببها أكثر من  5آالف
منتج أميركي ،بما فــي ذلــك اللحوم والمكسرات
والكيماويات والمالبس واآلالت واألث ــاث وقطع
غيار السيارات.
وتحاول إدارة ترامب الضغط على بكين لتغيير

نطاق أقل يتراوح بين  5في المئة إلى  10في المئة،
ً
مما يترك أمامها خيارا آخر للتصعيد ،بتوسيع
هذا النطاق حتى  25في المئة كما هددت في أوائل
أغسطس الماضي.

قرار بكين الصعب؟

سلوكها ،إذ تتهمها باإلشراف على سرقة الملكية
الفكرية األميركية وتعزيز مكانة شركاتها عبر
س ـيــاســات صـنــاعـيــة ع ــدوان ـي ــة ،وه ــو م ــا ترفضه
الحكومة الصينية وتقول ،إنه ادعاء ال أساس له
من الصحة.

ما خطوة الصين المقبلة؟
ً
 -تعرضت بكين فعال لضربة قوية من الواليات

ً
تركيا تفرض رسوما مؤقتة
على واردات الحديد
ً
فرضت تركيا رسوما مالية إضافية بنسبة 25
في المئة على بعض واردات الحديد ومنتجاته مدة
ً
 200يوم كإجراء وقائي مؤقت ،وفقا لقرار من وزارة
التجارة نشرته الجريدة الرسمية أمس.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،ك ــان الــرئـيــس الـتــركــي رجــب
طيب إردوغان قد قال في كلمة أمام رجال أعمال من
الواليات المتحدة إن العالقات بين واشنطن وأنقرة
ً
ستتعزز باالستثمار والتجارة ،وفقا لنص خطابه
الذي اطلعت عليه "رويترز".
وورد في نص كلمة إردوغان ،أن تركيا لن تساوم
على مـبــادئ الـســوق الـحــرة ،وستواصل اتـخــاذ كل
الخطوات الالزمة للحيلولة دون تضرر الشركات من
اإلجراءات التجارية المتخذة ضد الرسوم األميركية.

المتحدة ،بعدما فرضت األخيرة تعريفات جمركية
على سلع صينية قيمتها  50مليار دوالر هذا
العام ،لكن الخيارات المتاحة للرد على التصعيد
ً
األميركي تزداد تعقيدا.
 حــذر البيت األبـيــض قبل أيــام مــن أنــه سوفيـتـعــامــل م ــع أي رد م ــن بـكـيــن ب ـفــرض تـعــريـفــات
إضافية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 267
مليار دوالر ،وهذا سيعني أن التدابير األميركية
ستغطي جميع السلع ،التي تبيعها الصين إلى

الهند تدرس «نافذة دوالرية» لشركات النفط
قال مصدر حكومي ،إن الهند
تــدرس مطالبة البنك المركزي
بـتـقــديــم دوالرات إل ــى شــركــات
تـ ـس ــوي ــق الـ ـنـ ـف ــط مـ ـب ــاش ــرة أو
عبر بنك تــديــره الـحـكــومــة ،في
إط ــار خـطــوات رامـيــة للحد من
انخفاض الروبية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر الـ ـمـ ـطـ ـل ــع
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاورات
المتعلقة ب ـتــراجــع الـعـمـلــة ،إن
ً
الحكومة قد تدرس أيضا جمع
دوالرات عـبــر د ف ــع المغتربين
لالستثمار في السندات.
والروبية أسوأ عمالت آسيا
أداء ه ــذا ال ـع ــام .لـكــن ف ــي وقــت
س ــاب ــق مـ ــن يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس األول،
ح ـق ـق ــت ال ـع ـم ـل ــة أكـ ـب ــر مـكـســب

وأظ ـه ــرت بـيــانــات مــن مـعـهــد اإلح ـص ــاء الـتــركــي
أمس ،تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى  59.3نقطة
ً
في سبتمبر ،انخفاضا من  68.3نقطة في الشهر
السابق ،ليسجل أدنى مستوى له في ثالث سنوات.
ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة تشاؤمية،
إذ ينبغي أن يتجاوز المؤشر مستوى  100نقطة
لكي ينبئ بنظرة متفائلة.
وتتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز االستثمار في
االقتصاد ،ودعم الليرة التركية التي تراجعت  40في
المئة هذا العام ،بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ
الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية،
وخالف مع الواليات المتحدة أوقد شرارة عقوبات
متبادلة وقيود تجارية.

وزير المالية :االقتصاد المصري صامد أمام
اضطرابات األسواق الناشئة
أكد وزير المالية المصري محمد معيط ،أن اقتصاد مصر
ً
"صامد" أمام اضطرابات األسواق الناشئة ،الفتا إلى أن هناك
مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.
وقال معيط ،إن الحكومة ستسعى إلى بيع سندات بالعملة
األجنبية قيمتها نحو  5مليارات دوالر في األشهر المقبلة،
ً
إلى جانب مليارات الدوالرات ،التي تعهد بها فعال صندوق
النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة.
ً
واهتزت األســواق الناشئة عموما جــراء تصاعد الحرب
ً
التجارية بين الواليات المتحدة والصين فضال عن زيادات
أسعار الفائدة األميركية ،التي تجذب األموال من جديد إلى
الواليات المتحدة.
وتعتبر تلك االضطرابات أحد العوامل التي هزت سوق
األسـهــم المصرية ،التي هبطت  3.8فــي المئة ،أمــس األول،
مسجلة أدنى مستوى إغالق لها منذ بداية العام ،وسط شح
في السيولة.
وأقر معيط بأن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة،
ً
ً
وأن ارتفاع أسعار النفط ،وهبوطا طفيفا في قيمة الجنيه
المصري ربما "يعرقل" هدف مصر بخفض عجز ميزانيتها
إلى  8.4في المئة في السنة المالية الحالية ،التي تنتهي في
 30يونيو  ،2019من  9.8في المئة في السنة السابقة.
ً
لكنه قال إن االقتصاد ،الذي تلقى دعما من تعافي قطاع
السياحة وتنفيذ برنامج إصالح يدعمه صندوق النقد الدولي
منذ أواخر  ،2016استطاع أن يصمد أمام الضغوط الخارجية.
وأضاف الوزير "حتى اآلن ،اقتصادنا قادر على مواجهة
تداعيات هذا األثر السلبي".
وتابع "أعتقد أن اقتصادنا صامد ،وأعتقد أنه متنوع بشكل
ً
ً
جيد ...نأمل أن نرى مناخا مختلفا في األشهر القليلة المقبلة".

الــواليــات المتحدة (بلغ إجماليها  507مليارات
دوالر العام الماضي).
 أمــا الصين فستكون قدرتها على الــرد أقــل،ً
فـقــد اش ـتــرت سـلـعــا أمـيــركـيــة قيمتها  130مليار
ً
دوالر العام الماضي ،وفقا للبيانات الرسمية في
واشنطن ،وتعكس االستجابة الصينية األخيرة
ال ـم ـتــواض ـعــة م ـقــارنــة بــالـتـصـعـيــد م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة ،القدرة المتضائلة على الرد.
 -لكن الصين لجأت إلى فرض التعريفات وفق

 اقترح محللون أنــه بعد تغطية الصين لكلالــواردات األميركية بالرسوم الجمركية ،يمكنها
استهداف الشركات الكبرى التي تعمل لديها مثل
"آبل" و"بوينغ".
 للصين سجل حــافــل بـهــذا الـسـلــوك ،بما فيذلــك جعل األمــور أصعب على الشركات الكورية
ال ـج ـنــوب ـيــة بـسـبــب الـ ـن ــزاع ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـعــام
ال ـمــاضــي ع ـلــى خـلـفـيــة ن ـشــر س ــول أن ـظ ـمــة دف ــاع
صاروخي أميركية.
 رصدت بعض الشركات األميركية العاملة فيالصين بالفعل زيادة العقبات أمامها ،بما في ذلك
تأخير اإلفراج عن السلع في الجمارك والمزيد من
عمليات التفتيش من المنظمين.
 لكن ال يزال هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانتالقيادة الصينية ستطبق هذا النهج بحزم وعلى
نطاق أوسع من خالل تشجيع مقاطعة العالمات
التجارية األميركية أو تعطيل سالسل التوريد.
ً
 أيضا تحدث البعض عن احتمالية نقل بعضالشركات العالمية ألعمالها خارج الصين لتجنب
فــرض المزيد من الضرائب عليها عقب تصاعد
الخالف التجاري مع الواليات المتحدة.
 مـ ـط ــاردة ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي جلبتاس ـت ـث ـمــارات ووظ ــائ ــف إل ــى االق ـت ـصــاد الصيني،
سيعني أن بكين تخاطر بجعل البالد أقل جاذبية
(أرقام)
للشركات األجنبية.

وألغت مصر هذا األسبوع عطاء لبيع سندات خزانة هو
الثالث على التوالي ،مع إقبال المستثمرين األجانب على
خفض انكشافهم على ديونها.
ً
وقــال معيط إن مصر يمكنها حاليا االعتماد على دعم
ً
الميزانية المزمع من مقرضين دوليين ،مضيفا "إذا لم نستطع،
فسنلجأ (إلى مبيعات أدوات خزانة) بتكلفة أعلى".
وأضاف أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية
"في الوقت المناسب" ،ربما في الفترة من يناير إلى مارس
.2019
وتتوقع مصر ف ــورة مــن طــروحــات أسهم شــركــات عامة
وخــاصــة فــي األشـهــر المقبلة ،مــن شأنها أن تختبر شهية
المستثمرين.
وقال معيط ،إنه سيتم طرح أسهم شركتين حكوميتين
للبيع في أكتوبر واثنتين أخريين في نوفمبر ،وأسهم شركة
خامسة في ديسمبر.
ً
وستدرس الحكومة في يناير كيفية المضي قدما في بيع
مزيد من الشركات الحكومية.
وأضاف الوزير "(بخصوص) الشركات الخمس التي قررنا
ً
العمل عليها ،قررنا أن نراقب كيف ستسير األمور" ،مضيفا أن
مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستبيع حصص أغلبية
في بعض الشركات ،وما إذا كانت ستبيع إلى مستثمرين
استراتيجيين.
وتأمل مصر أن تحفز مساعي الخصخصة االستثمار
ونمو القطاع الخاص ،الذي أصابه الركود منذ ثورة 2011
التي هزت االقتصاد.
(العربية نت)

يومي خالل التعامالت منذ 25
مايو بدعم من آمال بأن شركات
النفط ،وهــي مــن أكـبــر مشتري
ال ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي الـ ـهـ ـن ــد ،س ـتــوجــه
طلبها اآلن إلى البنك المركزي
وليس السوق المفتوحة.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر ،ال ـ ــذي طلب
عدم نشر اسمه ،إن المباحثات
ما زالت مستمرة "قد نطلب من
بنك االحتياطي الهندي (البنك
المركزي) تخصيص  8مليارات
ً
إلــى  10مليارات دوالر شهريا
بـشـكــل منفصل ل ـشــر كــات نفط
القطاع العام".
وا مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــع دي.إس م ــا لـ ـي ــك
المتحدث باسم وزارة المالية
عن التعقيب.

ً
وأوض ــح الـمـصــدر أن قـيــودا
مقترحة عـلــى اسـتـيــراد السلع
غـيــر األســاس ـيــة رب ـمــا ال يكون
ل ـه ــا س ـ ــوى أث ـ ــر م ـ ـحـ ــدود عـلــى
الروبية المتراجعة ،في الوقت
ال ــذي يــواصــل فيه عجز ميزان
المعامالت الجارية االتساع.
وانخفضت الروبية ما يزيد
عـلــى  11ف ــي الـمـئــة مـنــذ بــدايــة
الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،وأغ ـل ـق ــت عند
 72.39روبـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــدوالر ،أمــس
األول ،ب ـعــدمــا بـلـغــت مـسـتــوى
ً
ً
قياسيا منخفضا عند 72.99
األول من الثالثاء الماضي.
وقـ ــال ال ـم ـصــدر ،إن الــروبـيــة
قــد تنخفض أكـثــر فــور سريان
عقوبات أميركية على صادرات

إي ـ ـ ــران ال ـن ـف ـط ـيــة ف ــي نــوف ـم ـبــر،
فــي إج ــراء ات قــد تقيد إم ــدادات
النفط العالمية وتدفع األسعار
لالرتفاع.
وأف ـ ـ ـ ــاد م ـت ـع ــام ــل لـ ـ ــدى بـنــك
أجـنـبــي "ه ــذا واح ــد م ــن أسـهــل
ال ـ ـح ـ ـلـ ــول الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ـ ــان ي ـن ـب ـغــي
تـطـبـيـقـهــا م ـن ــذ وق ـ ــت ط ــوي ــل".
وأضاف "لماذا ينتظر صانعو
السياسات تكبد الناس لخسائر
كبيرة فــي العملة وال يعلنون
عن هذا اإلجراء البسيط؟"

البلدان العشرة صاحبة أعلى معدالت فائدة في العالم
البلدان صاحبة أعلى معدالت الفائدة في العالم
الترتيب

البلد

معدل الفائدة ()%

09
08
07

أنجوال
مصر
غانا
أوكرانيا
إيران
هايتي
فنزويال
تركيا
سورينام
األرجنتين

16.50
16.75
17.00
18.00
18.00
20.00
20.56
24.00
25.00
60.00

06
05
04
03
02
01
هل الدوالر األميركي هو المتهم األول
فــي اض ـطــرابــات األسـ ــواق الـنــاشـئــة ،التي
بلغت أوجها الشهر الماضي؟ وتسببت
ف ــي ان ـخ ـف ــاض ال ـع ــدي ــد م ــن ع ـم ــات هــذه
األسواق وفي مقدمتها تركيا واألرجنتين
ً
والهند وإندونيسيا ،ربما يكون ذلك سببا
ً
رئـيـسـيــا نتيجة الـسـيــاســة الـنـقــديــة التي
تـنـتـهـجـهــا ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وتـقـضــي
برفع أسعار الفائدة وتقليص الميزانية
العمومية للبنك المركزي.
هـ ــذه ال ـس ـيــاســة أدت بـطـبـيـعــة ال ـحــال
إل ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـم ـع ــروض الـعــالـمــي
مــن ال ـ ــدوالرات وشـجـعــت رؤوس األم ــوال

األجنبية على الهجرة من األسواق الناشئة
ً
إلــى الــواليــات المتحدة ،مــا شكل ضغطا
ً
هبوطيا على عمالت هذه البلدان ،وخلق
م ـخ ــاوف م ــن ان ـت ـقــال عـ ــدوى االض ـط ــراب
االقتصادي إلى دول أخرى.
حتى اآلن ،تشير التوقعات إلى مواصلة
االحتياطي الـفـيــدرالــي رفــع الـفــائــدة على
العملة األميركية ،ومن المتوقع أن يزيدها
بمقدار ربــع نقطة مئوية خــال اجتماعه
ال ـم ـق ـب ــل فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــادس والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
سبتمبر الجاري ،بعدما أبقى عليها دون
تغيير خالل اجتماع أغسطس الماضي.
رف ــع ال ـفــائــدة ه ــذا ال ـش ـهــر ،رب ـمــا يــزيــد

الـضـغــوط عـلــى عـمــات الـبـلــدان الناشئة
التي هبط بعضها بالفعل إلى مستويات
قياسية ،مــا اضطر البنوك المركزية في
هذه األسواق إلى رفع معدالت الفائدة إلى
نسب غير مسبوقة.
ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ف ــي األرج ـن ـت ـيــن
ً
حيث طالبت البالد أخيرا صندوق النقد
بـتـســريــع وت ـيــرة تسليم شــرائــح الـقــرض
ا لـبــا لـغــة قيمته  50مـلـيــار دوالر ،اضطر
البنك المركزي إلى رفع معدل الفائدة 15
ً
نقطة مئوية دفعة واحــدة ،أمــا في وقف
نــزيــف الـقـيـمــة ال ــذي تـتـعــرض ل ــه العملة
المحلية.

وف ـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،ح ـي ــث ي ـت ـع ــرض ال ـب ـنــك
الـمــركــزي لضغوط مـتـكــررة مــن أردوغ ــان
الـمـعــارض لسياسة رفــع الـفــائــدة ،اضطر
صانعو السياسة النقدية في البالد خالل
اجتماعهم األخير إلى زيادة معدل الفائدة
 6.25نقاط مئوية رغم معارضة إردوغان.
الرفع األخير للفائدة في تركيا وضع
البالد في المركز الثالث بقائمة البلدان
صاحبة أعلى معدل فائدة في العالم ،وفي
ما يلي ترتيب البلدان العشرة األوائل في
هذه القائمة.
(أرقام)
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ّ
«الخطوط الكويتية» توقع مذكرة تفاهم
مع «التعليم العالي» بشأن الطلبة المبتعثين

وجهة نظر

السعودية ...على مسار
التحول عن النفط

ً
الشرهان :الشركة تقدم لهم خصما  %15على السعر السوقي المعلن
أشرف عجمي

«الكويتية»
ستقدم 2500
ميل مجانية
للطلبة في
عضوية نادي
الواحة

الشرهان

وقعت شركة الخطوط الجوية
الكويتية مذكرة تفاهم مع وزارة
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي ب ـخ ـص ــوص
ال ـط ـل ـبــة الـمـبـتـعـثـيــن ،بـحـضــور
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي م .عـبــدالـلــه
الشرهان ووكيل وزارة التعليم
العالي د .صبيح المخيزيم.
وعـلــى هــامــش توقيع الـمــذكــرة،
قال الشرهان ،في مؤتمر صحافي
أمس ،إن ذلك يعد من ضمن خطط
ال ـشــركــة لــدعــم وتـشـجـيــع أبـنــائـهــا
ال ـط ـل ـبــة ،م ـش ـيــرا الـ ــى أن ال ـ ــوزارة
س ـت ــزود ال ـشــركــة بــأس ـمــاء الطلبة
وع ــدده ــم  60أل ــف طــالــب وطــالـبــة،
إضافة إلــى قاعدة بيانات الطلبة
الـ ـمـ ـح ــدث ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـت ـن ـس ـيــق
المستمر بين الجهتين.
وأض ــاف أن "الكويتية" ستقدم
 2500م ـيــل م ـجــان ـيــة لـلـطـلـبــة في
عضوية نادي الواحة ،مجزأة على
سنوات الــدراســة ،بواقع  500ميل
للسنة الدراسية الواحدة.
وأش ــار إلــى أن الشركة ستمنح
الطلبة خصما يـصــل إ ل ــى  15في
المئة على السعر السوقي المعلن
ع ـل ــى عـ ــدد رح ـ ــات غ ـي ــر م ـح ــددة،
الفتا الى أن الخصم يشمل التذاكر

الدكتور عباس المجـرن*

ً
العنزي متوسطا المخيزيم والشرهان خالل المؤتمر
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،سـ ــواء ك ــان انـطــاق
الـ ــرح ـ ـلـ ــة م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت أو
خارجها.
ّ
وبين أن عدد الطلبة المبتعثين
يصل الى  23ألف طالب يدرسون
على نفقة وزارة التعليم العالي،
إضافة إلى  3آالف آخرين يدرسون
على نفقتهم الشخصية تحت مظلة
وإش ـ ــراف "ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي" ،أمــا
الطلبة الدارسون على نفقة جهات

حكومية أخرى فيصل عددهم إلى
 7آالف طالب.
مــن جـهـتــه ،ق ــال المخيزيم إن
ع ــدد ال ـط ــاب الـمـسـتـفـيــديــن من
تلك االتفاقية يصل الــى  30ألفا
سـنــويــا ،وه ــو قــابــل ل ـلــزيــادة في
السنوات المقبلة؛ مشيرا الى أن
االت ـفــاق ـيــة تـعــد دع ـمــا للخطوط
الـكــويـتـيــة ،وتـســويـقــا ل ـهــا ،وفــي
ال ــوق ــت نـفـســه اس ـت ـف ــادة عظمى

للطلبة الكويتيين المبتعثين.
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال رئ ـيــس نــادي
ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــة مـ ـشـ ـع ــل ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري إن
االش ـتــراك فــي ال ـنــادي للمبتعثين
سيمنحهم ميزة االستفادة سنويا
مــن  500مـيــل مـجــانـيــة ،مـبـيـنــا أن
العرض سيكون لكل أنحاء البالد
التي سيوجد فيها طلبتنا؛ ومشيرا
الى أن االنضمام الى نادي الواحة
عملية اختيارية للطالب.

«التركية» %85.6 :معدل الحمولة في أغسطس
كشفت "الخطوط الجوية التركية" عن نتائج تقييم
حركة نقل الركاب والبضائع لديها لشهر أغسطس
الماضي ،حيث سجلت ،ألول مرة في تاريخها ،أعلى
معدل في عامل الحمولة لألشهر الثمانية األولى من
العام بواقع  85.6في المئة.
وعلى الرغم من األساس المرتفع لشهر أغسطس
2017؛ فقد شكل النمو الملحوظ في أعداد المسافرين،
واإليــرادات المحققة لكل كيلومتر ،وعامل الحمولة،
مؤشرا مهما على االهتمام العالمي المتنامي بتركيا
و"الخطوط الجوية التركية".
وأظهرت نتائج تقييم حركة المرور لشهر أغسطس
 2018ما يلي:
واصـلــت مـعــدالت نمو حركة المسافرين االرتـفــاع
خالل شهر أغسطس ،ليزداد إجمالي عدد المسافرين
بنسبة  2.4في المئة ويصل إلى  7.6ماليين مسافر،
كما ارتفع معدل عامل الحمولة إلى  86في المئة.

وفي الشهر نفسه ،ارتفع عامل الحمولة اإلجمالي
بواقع  1.3نقطة ،مع زيادة طفيفة قدرها  0.5في المئة
في القدرة االستيعابية (معدل المقاعد المتوفرة لكل

كيلومتر) ،بينما ارتفع عامل الحمولة الدولي بمقدار
 1.1نقطة ليصل إلى  85.3في المئة ،وعامل الحمولة
المحلي بمقدار  2.4نقطة ليصل إلى  87.6في المئة.
وباستثناء رك ــاب الـتــرانــزيــت ،ارتـفــع عــدد الــركــاب
الــدولـيـيــن بنسبة  3.4فــي ال ـم ـئــة ،كـمــا واص ــل حجم
ً
ً
الـبـضــائــع /الـبــريــد تحقيق الـنـمــو ،مسجال رق ـمــا من
خــانـتـيــن ،كـمــا ارت ـفــع بنسبة  21فــي ال ـم ـئــة ،مـقــارنــة
بــال ـف ـتــرة ذات ـه ــا م ــن ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي .والـمـســاهـمــون
الرئيسيون في هذا النمو هم أميركا الشمالية بنسبة
 32في المئة ،وأوروبــا بنسبة  24في المئة ،والشرق
األقصى بنسبة  22في المئة ،ومنطقة الشرق األوسط
بنسبة  18في المئة.
كما سجلت إفريقيا والـشــرق األقصى والخطوط
ً
المحلية وأميركا الشمالية نموا في عامل الحمولة
بمعدل  3.1نقاط ،و 2.3نقطة ،و 2.2نقطة ،و 2.1نقطة،
على التوالي.

سرقة عمالت رقمية قيمتها  60مليون دوالر
تمكن المخترقون من سرقة عمالت رقمية
بقيمة  60مليون دوالر من بورصة يابانية،
وهــي األحــدث في سلسلة من السرقات التي
أبـقــت الـعــديــد مــن المستثمرين المؤسسين
حـ ــذريـ ــن مـ ــن وض ـ ــع أم ــوالـ ـه ــم فـ ــي ال ـع ـم ــات
المشفرة.
وحدثت سرقة عمالت ،من بينها "بتكوين"
و"بتكوين كاش" ،من بورصة " ،"Zaifالمملوكة

من قبل الشركة التي يقع مقرها في أوساكا
"تــك ب ـيــرو" ،األس ـبــوع الـمــاضــي ،وتــم اإلعــان
عنها الخميس.
وت ـعــود ملكية نـحــو  2.2مـلـيــار يــن (19.6
مـلـيــون دوالر) مــن الـعـمــات الـمـســروقــة إلــى
البورصة والبقية من أموال العمالء.
وواجهت بورصات العمالت الرقمية خمس
عمليات اختراق رئيسة على األقل هذا العام،

أسعار صرف العمالت العالمية

وشـهــدت الـيــابــان ،الـتــي تعد موطنا لبعض
بورصات األصول الرقمية األكثر نشاطا في
الـعــالــم ،اثنتين مــن أكـبــر عمليات االخ ـتــراق
للعمالت الــرقـمـيــة فــي ال ـتــاريــخ ،وه ــي كــارثــة
" "Mt.Goxفي  ،2014واألخــرى سرقة عمالت
افتراضية بنحو  500مليون دوالر من "كوين
تشك" في يناير.

االتفاق الذي أبرمه الصندوق السيادي السعودي،
هذا األسبوع ،مع شركة لوسيد األميركية ،التي تعمل
في مجال إنتاج وتطوير السيارة الكهربائية ،والذي
يستثمر الصندوق بموجبه مليار دوالر أميركي في
هــذه الشركة هــو اتـفــاق جدير باالهتمام ،ولكنه ال
يمثل مفاجأة من العيار الثقيل رغم المفارقة الالفتة
التي ينطوي عليها.
ً
القرار السعودي ليس مفاجئا ،ألن هذا التحول
االستراتيجي في سياسة الصندوق السعودي ليس
جديدا ،إذ كان الصندوق قد شرع ،منذ صيف العام
الماضي ،باالستثمار في مشاريع الطاقات البديلة
والمتجددة ،وتطوير كفاءة استهالك الطاقة ودعم
برامج مكافحة التغير المناخي ،وهذه استثمارات
تــدعــم ،إن بشكل أو بــآخــر ،مـســار الـتـحــول العالمي
عن النفط.
أما المفارقة في االتفاق فتكمن في قيام السعودية،
وهي أهم بلد منتج للنفط في العالم ،بتوفير السيولة
الالزمة لشركة لوسيد ،لتمكينها من اإلطالق التجاري
ألول سيارة كهربائية لها بحلول عام  ،2020وهي
السيارة التي يعد انتشارها مصدر خطر متزايد
ً
عـلــى مستقبل الـبـلــدان النفطية ذات ـهــا ،خصوصا
عند معرفتنا ألهمية سيارة البنزين التقليدية في
الخريطة الحالية للطلب العالمي على النفط.

األهمية االستراتيجية للسيارة التقليدية
أن أكثر من  60في المئة من انتاج النفط العالمي
يتم استهالكه حاليا في قطاع النقل والمواصالت.
وتذهب حصة األسد من هذا االستهالك الى نشاط
النقل البري منفردا ،أي الى السيارات والشاحنات
التي تستهلك نحو  50في المئة من انتاج النفط،
وت ــذه ــب ن ـس ـبــة  15ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط ال ـ ــى صـنــاعــة
البتروكيماويات ،في حين تتجه النسبة المتبقية
الــى االستهالك التجاري والسكني ونـشــاط توليد
الكهرباء واالستخدامات األخرى.
بـيــد أن ق ــرار الـصـنــدوق الـسـعــودي باالستثمار
في ميدان تطوير السيارة الكهربائية لن يزيد من
سرعة التداعيات السلبية على الدول النفطية ،التي
سيتسبب بها االحالل التدريجي للسيارة الكهربائية
محل سيارة البنزين ،فهذه التداعيات السلبية آتية ال
محالة ،سواء استثمر الصندوق السعودي في صناعة
السيارة الكهربائية أم لم يستثمر.

انطالقة قوية
لقد حظيت السيارة الكهربائية بانطالقة قوية،

عـبــر الـنـمــاذج الـثــاثــة الـتــي طرحتها شــركــة تسال
الرائدة في صنع هذه السيارة ،كما حظيت بدفعة
قــويــة إثــر االت ـفــاق الــدولــي ال ــذي أقــرتــه قمة المناخ
الـعــالـمــي بـبــاريــس فــي ع ــام  ،2015وال ــذي تعهدت
العديد من البلدان ،وخاصة المتقدمة بعد ابرامه
(فــرنـســا وبريطانيا وألـمــانـيــا وهــولـنــدا والسويد
على سبيل المثال) بااللتزام ببرامج زمنية محددة
لوقف انتاج سيارات البنزين في غضون العقدين
المقبلين من الزمن.
ول ــم يـتــوقــف تحفيز ال ـس ـيــارة الـكـهــربــائـيــة عند
ح ــدود ال ــدول األوروبـ ـي ــة ،بــل تـعــداهــا ال ــى الـبـلــدان
ال ـن ــام ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة م ـث ــل ال ـص ـي ــن والـ ـهـ ـن ــد ،ال ـتــي
كانت الــدول النفطية تعول عليها في نمو الطلب
على البنزين وال ــدي ــزل ،إذ طــرحــت الصين حوافز
ومزايا ضريبية مذهلة إلنتاج وتسويق السيارة
الكهربائية ،وأعلنت عــن بـلــورة خطط تـهــدف الى
التوقف التام عن انتاج وبيع السيارة التقليدية،
وبــاتــت تسابق الــزمــن فــي توسعة شبكة محطات
شـحــن ال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة لتتمكن مــن توفير
احتياجات ماليين السيارات الكهربائية ،التي بدأت
تعج بها طرقاتها ،بينما قررت الهند التخلي عن
سيارات الديزل وحظر بيعها بحلول عام .2030

انتشار النار في الهشيم
مع كل هذا التحول الدولي ،لم يعد هناك مناص
من التقلص التدريجي في معدل نمو الطلب العالمي
على النفط في قطاع النقل عامة ،وقطاع النقل البري
على وجه الخصوص .وتؤكد المتغيرات المتسارعة
ال ـت ــي ن ـش ـهــدهــا أن ال م ـح ـيــص م ــن ت ــراج ــع أعـ ــداد
السيارات الخاصة المستخدمة على طرقات البلدان
المتقدمة ،في ضوء تعدد وتطور وسائل النقل العام
وسياسات الحد من استخدام السيارات في مواقع
متزايدة من المدن الرئيسية ،كما ال مفر من انكفاء
الطلب على الوقود في ظل التحسن المتواصل في
كفاءة استهالك الوقود في سيارة البنزين التقليدية.
وإذا ما تسارع انتشار نقاط الشحن الكهربائية
فــي محطات الــوقــود ،وصـحــت الـتـقــديــرات الراهنة
باقتراب تكلفة انتاج السيارة الكهربائية من السيارة
التقليدية بحلول سنة  ،2025بفعل انخفاض تكلفة
ب ـط ــاري ــات الـلـيـثـيــوم – أي ـ ــون ،وه ــي أه ــم مـكــونــات
السيارة الكهربائية وأعالها كلفة ،فان ذلك سيفسح
الطريق أمام انتشار هذه السيارة بسرعة ،انتشار
النار في الهشيم.
*أستاذ االقتصاد بجامعة الكويت

ً
«جيه بي مورغان» ال يزال أكبر البنوك إيرادا
نـ ـج ــح "غـ ــولـ ــدمـ ــان سـ ــاكـ ــس" فـ ــي تـ ـج ــاوز
"سيتي غروب" ليصبح ثاني أكبر المصارف
االسـتـثـمــاريــة فــي الـعــالــم لناحية اإليـ ــرادات،
ً
وفقا لما ذكرته "فاينانشيال تايمز" ،بدعم من
ارتفاع عائدات البنك من تداول أدوات الدخل
الثابت واإليرادات المصرفية في النصف األول
ً
من العام وخصوصا في األميركتين.
ً
وظ ــل "جـيــه بــي م ــورغ ــان" محتفظا بلقب

مصفاة ميناء عبدالله نظمت
حملة للتبرع بالدم

أكبر البنوك االستثمارية في العالم من حيث
اإليرادات ،حيث يحصد المصرف تلك المكانة
كل عام منذ .2010
وب ـ ـعـ ــد "سـ ـيـ ـت ــي غ ـ ـ ـ ــروب" جـ ـ ــاء "مـ ــورغـ ــان
ستانلي" و"بنك أوف أميركا ميريل لينش"،
مما يبرز هيمنة بنوك وول ستريت الكبرى
على المراكز الخمسة األولى.
واحتل "جيه بي مورغان" المرتبة األولى

في جميع النقاط ما عدا اثنتين من بين 14
فئة عبر أدوات الدخل الثابت والسلع واألسهم
والخدمات المصرفية.
وظل "دويتشه بنك" و"باركليز" في الترتيب
السادس والسابع على الترتيب على مستوى
الـعــالــم ،وتــراجــع "كــريــدي ســويــس" للمرتبة
الثامنة ،وتشارك "يو بي إس" و"إتش إس بي
سي" في المركز التاسع.

«وربة» يختتم مشاركته ورعايته
في معرض «موتور شو»

أسعار صرف العمالت العربية
جانب من الحملة

أسعار المعادن الثمينة والنفط

نـ ـظـ ـم ــت مـ ـصـ ـف ــاة م ـي ـن ــاء
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ال ـت ــاب ـع ــة ل ـشــركــة
البترول الوطنية الكويتية،
حملة للتبرع بالدم ،بحضور
ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـلـمـصـفــاة مـطـلــق ال ـعــازمــي،
وم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
وال ـم ـقــاول ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن في
مشاريعها.
وأكــد العازمي أن الحملة
تندرج في إطار المساهمات
المجتمعية للشركة ،بهدف
اإلسهام في تزويد بنك الدم
المركزي بما أمكن من كميات
ال ـ ـ ــدم لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـم ــرض ــى
والـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن ل ـع ـم ـل ـيــات
نقل دم.
ولفت إلى أن المتبرع يقوم
ب ـع ـم ــل إنـ ـس ــان ــي وأخـ ــاق ّـ ــي
إلنـقــاذ حـيــاة إنـســان ،بغض
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن ديـ ـ ـن ـ ــه ولـ ــونـ ــه
وعرقه ،الفتا إلى أن "البترول
الوطنية" تــزرع هذه الثقافة
ب ــاس ـت ـم ــرار لـ ــدى مــوظـفـيـهــا
ومقاوليها.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أوضـ ـح ــت
ك ـب ـيــرة ال ـص ـيــادلــة ،د .أب ــرار

جناح البنك في المعرض
ال ـخ ـب ــاز ،م ــن ال ـق ـســم الـطـبــي
ب ــدائ ــرة ال ـص ـحــة وال ـســامــة
والبيئة ،أن تنظيم مثل هذه
الحمالت الدورية يجري على
م ـ ــدار ال ـع ــام ف ــي الـمـصــافــي،
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر
التابعة للشركة ،وبالتعاون
وال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع بـ ـن ــك ال ـ ــدم
المركزي.
وتوجهت الخباز بالشكر
إلــى إدارة المصفاة لتنظيم
ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ،وت ــوف ـي ــر كــل
السبل إلنجاحها بما يليق
ب ــال ــدور ال ــرائ ــد لـلـشــركــة في
خدمة المجتمع.
وأسـ ـف ــرت حـمـلــة الـتـبــرع
التي استمرت يوما كامال عن
جـمــع  166كـيــس دم ،ذهبت
لمصلحة دعم مخزون البنك.

اخـتـتــم بـنــك ورب ــة مـشــاركـتــه ورعــاي ـتــه لمعرض
"موتور شو" الذي يعد األول من نوعه في الكويت
والخليج والمتخصص بــا لـسـيــارات المستعملة.
وأق ـيــم "م ــوت ــور ش ــو" فــي أرض م ـشــرف للمعارض
بكل من القاعتين  5و 6إذ استمر على مدار  4أيام
ً
وتحديدا في الفترة ما بين  12و 15سبتمبر الجاري.
ً
ومن خالل وجــود ما يزيد على  30مختصا في
مجال الـسـيــارات ،حــرص المعرض على توفير كل
مــا يحتاجه الــراغــب بامتالك سـيــارة جــديــدة تحت
سقف واحد ،سواء وكالء السيارات ،ومقدمو خدمات
تمويل الشراء من بنوك وشركات ،ومقدمو خدمات
الفحص الفني للسيارات والجهات المعنية بنقل
وتحويل الملكية.
وم ــن نــاحـيــة ال ـس ـيــارات ال ـم ـعــروضــة ،فـقــد شمل
المعرض على المركبات غير المستعملة ،لكن سنة
صنعها أقدم من سنة البيع ،إضافة إلى السيارات
المستعملة عـلــى اخ ـتــاف م ــدة االسـتـعـمــال وعــدد
الكيلومترات المقطوعة ،لكن جميعها تباع بعد
الفحص الفني وتحت الكفالة.
ويحرص بنك وربة على التواجد في الفعاليات
المهمة ،التي تجذب فئة كبيرة من العمالء الحاليين
والمحتملين .ومن خالل ركنه الخاص في المعرض،
قـ ــدم ف ــري ــق ب ـنــك ورب ـ ــة ال ـم ـه ـنــي ش ــروح ــات واف ـيــة
لزوار المعرض عن حلول البنك المتنوعة لتمويل
ً
ً
السيارات ،السيما عرضه الذي يلقى رواجــا كبيرا
بين أوســاط العمالء ويقدمه تحت شعار "قسطها
بسعر الـكــاش" من دون أي أربــاح مع فترة تسديد
ً
تصل إلى  5سنوات ،هذا العرض الذي لقي نجاحا

منقطع النظير بين الـعـمــاء وغـيــر الـعـمــاء الذين
حققوا استفادة كبيرة منه السيما أنــه سهل على
الكثيرين اقـتـنــاء الـسـيــارة الـتــي يــرغـبــون فيها من
خالل شراكاته االستراتيجية مع العديد من الوكالء
المحليين ألفضل وأفخم السيارات العالمية وأكثرها
جودة.
وع ــن ح ـض ــور ب ـنــك وربـ ــة ف ــي ه ــذا الـ ـح ــدث ،قــال
م ـس ــاع ــد م ــزي ــد ال ـم ــزي ــد رئـ ـي ــس قـ ـط ــاع ال ـم ـب ـي ـعــات
والتوزيع لألفراد في البنك" ،لقد سعدنا بالحضور
في هــذا العرض الضخم الــذي نجح في استقطاب
ً
عــدد كبير من الزائرين نظرا إلــى تقديمه التوعية
ســواء مــن حيث الشركات الـمــوجــودة أو السيارات
المعروضة".
وأض ــاف الـمــزيــد أن ــه "م ــن خ ــال ركـنـنــا الـخــاص،
استطعنا جــذب عــدد جيد من الراغبين في اقتناء
ً
س ـيــارات حديثة نـظــرا إلــى الـفــرصــة المميزة التي
يقدمها بنك وربة لهم لتحقيق هذا الطموح من خالل
خطة تسديد مريحة تمتد على خمس سنوات ودون
أي فوائد على سعر السيارة".
تجدر اإلشارة الى أن عروض بنك وربة لتمويل
شراء السيارات تستمر في جذب شريحة كبرى من
ً
ً
الذين يجدون فيها حال جذريا لرغبتهم في اقتناء
سيارة أحالمهم وتسديد ثمنها وفق قدراتهم المالية
ً
ً
بحيث ال تشكل عبئا ماديا عليهم .وبناء عليه أصبح
بنك وربة اليوم المؤسسة المصرفية اإلسالمية التي
تحظى بثقة العمالء والخيار األول لهم للحصول
على تسهيالت ائتمانية مرنة ونوعية.

ثقافات

١٢

مسك وعنبر

١٧
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مسك وعنبر

١٧

حوار مع المؤلف الفلسطيني تعاون أكرم حسني مع تامر تستعد الفنانة صمود الكندري شهد سفير مملكة بلجيكا
لدى البالد بيت هيربات
لتصوير دورها في الدراما
حسني في {البدلة} ...لقاء
الكندي شاكر خزعل حول
معه حول دوره ومشاركته في االجتماعية الجديدة (عطيتك االحتفالية التي اقيمت ظهر
روايته {حكاية تاال} التي
عيوني) ،تأليف عادل الجابري ،أمس بمناسبة الذكرى الستين
الجزء الثاني من الفيلم.
أطلقها تحية لروح جده
للسنافر
وإخراج سائد الهواري.
وقضيته التي ال تنام.
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الحملي والخضر ضيفا برنامج
«العرض الحي لشعيب» في قطر

ميالني ستون

كلير فوي

جيسكا بيل

فوي تهدي جائزتها لفريق عرض فيلم « »Little Womenجيسكا بيل مبهرة بتوقيع
«»The Crown
Ralph & Russo
في  28الجاري
فازت النجمة التلفزيونية كلير فوي بجائزة اإليمي
كأفضل ممثلة في دور رئيسي عن مسلسلها " The
 "Crownضمن فعاليات حفل توزيع جوائز اإليمي
في دور تــه ا ل ـ  70هــذا ا لـعــام ،التي أقيمت فــي مسرح
مايكروسوفت ،بمدينة لوس أنجلس األميركية.
وقالت كلير ،بمناسبة فوزها بجائزة اإليمي عبر
صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام" :لقد منح لي
دور لم أكن أحلم به ،وأهدي جائزتي إلى فريق عمل
المسلسل الجديد ،إنكم الجيل القادم".
ويقوم حفل توزيع جوائز اإليمي يقوم بترشيح
األعمال والبرامج التليفزيونية األبرز خالل العام.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم  ،Little Womenالتريلر
األول لـلـعـمــل ،وال ـم ـقــرر عــرضــه فــي  28سبتمبر بسينمات
الواليات المتحدة.
والفيلم بطولة ليا طومسون ،ايان بوهن ،لوكاس جرابيل،
مـيــانــي س ـت ــون ،سـ ــارة داف ـن ـب ــورت ،تــاي ـلــور م ـيــرفــي ،ب ــارت
جونسون ،آدم جونسون ،ألي جينينجز ،ومايكل فلين ،ومن
إخراج كلير نيدربرويم ،وتأليف لويزا ماي ألكوت ،وكريستي
شيميك.
وتدور األحداث عن رواية لويزا ماي ألكوت الكالسيكية،
التي تتابع حياة أربع أخوات :ميج ،جو ،بيث ،وآمي مارس،
مفصلة مرورهن من الطفولة إلى األنوثة.

أبهرت النجمة جيسكا بيل العالم بإطاللتها المذهلة خالل
حضورها "  " Emmy Awards after-partiesإذ أطلت بيل
ً
مرتدية فستانا بتصميم ساحر باللون األصفر حمل إمضاء
دار أزياء "  " Ralph & Russoمن مجموعة خريف .2018
وفي مقارنة بين نجمة هوليوود الشهيرة وعارضة األزياء،
التي عرضت التصميم للمرة األولى على الـ  ،runwayالقت
إطــالــة جيسيكا بـيــل سلسلة طــويـلــة مــن ع ـبــارات اإلش ــادة
والثناء من المعنيين باألزياء والموضة.

«مارفل» تطرح اإلعالن الدعائي
لفيلم «»Captain Marvel

محمد الحملي وعبدالله الخضر

●

محمد جمعة

يـحـضــر الـفـنــانــان مـحـمــد الـحـمـلــي وعـبــدالـلــه
الخضر في دولة قطر ،لمشاركة المذيع شعيب
راشد برنامج "العرض الحي لشعيب" ،على مدار
ثــاثــة أي ــام ،بــواقــع عــرض يوميا فــي مــركــز قطر
الوطني للمؤتمرات.
وفي هذا الصدد ،أعرب الحملي والخضر عن
سعادتهما بهذه التجربة ،السيما أن الفرصة
ستكون متاحة أمامهما للقاء الجمهور القطري،
في إطار عرض مختلف "اليف" على المسرح.
و م ــن ا لـمـقــرر أن يستأنف الحملي والخضر

عند عودتهما عروض مسرحية "موجب" ،التي
وثقت عــودة الفنانة هيفاء عــادل للمسرح ،بعد
غياب  20عاما .والمسرحية بطولة الفنانة هيفاء
عادل ،وتأليف وإخراج محمد الحملي ،ويشاركها
البطولة أحالم حسن ،سماح ،إبراهيم الشيخلي،
عبدالله الرميان ،وعبدالله الخضر.
وتـ ـتـ ـن ــاول ال ـم ـســرح ـيــة ق ـص ــة س ـي ــدة ضــاقــت
بها ُسبل الحياة ،لتلجأ إلى "الموجب" (الــزار)،
كــي تـخــرج مــن الحالة الـتــي تعيشها ،فتتقاطع
حكايتها مع َمن حولها ،في إطار مفارقات درامية
مشوقة تبهر الحضور بتكنيك فني عالي الجودة.

جاستين بيبر يغني لزوجته في شوارع
لندن «»cold water

بري الرسون تجسد شخصية «كارول دينفرز»
تظهر النجمة الحائزة األوسكار بري الرسون في شخصية «كارول دينفرز» ضمن السياق الدرامي لفيلم «Captain
 »Marvelالذي يعد أولى البطوالت النسائية بعالم شركة مارفل السينمائي ،ويشارك بري في البطولة نخبة من نجوم
هوليوود منهم النجم العالمي صامويل ال جاكسون ،والنجم جود لو.
ط ــر ح ــت ش ــر ك ــة " "Marvelاإل ع ـ ــان
ال ـ ــدع ـ ــائ ـ ــي الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـف ـي ـل ــم األب ـ ـطـ ــال
الخارقين " "Captain Marvelالذي يمثل
أولــى البطوالت النسائية بعالم مارفل
السينمائي ،الذي تقوم ببطولته النجمة
الحائزة جائزة األوسكار ،بري الرسون،
كما يشاركها البطولة نخبة من نجوم
هوليوود منهم النجم العالمي صامويل
ال جاكسون ،والنجم جود لو.
وتدور أحداث الفيلم حول واحدة من
أهم شخصيات األبطال الخارقين بعالم
القصص المصورة ،وهي "كارول دينفرز"
التي تقع في حــرب دائــرة بين جنسين
آل ـي ـي ــن ع ـل ــى األرض ،ل ـت ـص ـبــح بـعــدهــا
واح ــدة مــن أقــوى البطالت فــي المجرة،
ً
ومن المقرر عرض الفيلم تجاريا في 8
مارس العام المقبل.
وفيلم " "Captain Americaسيكون
وص ـ ـل ـ ــة رب ـ ـ ـ ــط بـ ـيـ ـن ــه وب ـ ـي ـ ــن س ـل ـس ـل ــة
" "Avengersالذي سيطرح الجزء األخير
منه بشهر مايو من العام المقبل ،حيث
ستتحد معهم " "Captain Marvelفي
محاولة أخيرة إليقاف العمالق ثانوس
من تدمير العالم.
في السياق ،كشفت الشركة المنتجة
عن مجموعة من المعلومات المتعلقة
بالفيلم ،ال ــذي يعتبر رقــم  21فــي عالم
م ــارف ــل ال ـس ـي ـن ـمــائــي وي ـم ـث ــل ال ـب ـطــولــة
ً
النسائية األولــى لشركة مارفل وأيضا
هو فيلم األبطال الخارقين األول ،الذي
تقوم ببطولته نجمة حاصلة على جائزة
األوسكار.
والفيلم تــدور أحداثه ما قبل أحداث
فيلم " "Iron Manعــام  2008وهــو أول
أف ــام عــالــم مــارفــل السينمائي ،وكانت
ال ـن ـج ـم ـت ــان إي ـم ـي ـل ــي ب ــان ــت ون ــات ــال ــي
دورمــان مرشحتين لبطولة الفيلم في
البداية.
وخضعت بطلة الفيلم بري الرسون
لتدريبات شاقة مدة  9أشهر لتكون في
كــامــل لياقتها ويـمـثــل الـعـمــل الـتـعــاون
ال ـثــالــث بـيــن ب ــري الرسـ ــون وصــامــويــل
جاكسون بعد فيلميهما "Kong: Skull
 "Islandع ــام  ،2017وفـيـلــم "Unicorn
 "Storeبنفس العام.
من جهة أخرى ستقوم مارفل بتعديل
وج ـ ــه ص ــام ــوي ــل ج ــاكـ ـس ــون ب ـم ــؤث ــرات
بصرية خاصة ليتناسب سنه مع أحداث
الفيلم ،وهي ليست المرة األولــى ،التي

جاستين بيبر وهايلي بالدوين
بعد الضجة التي أثيرت أخيرا حــول شائعة
زواج المطرب جاستين بيبر من عارضة األزياء
هايلي بالدوين بإحدى الكنائس بمدينة نيويورك
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،عـ ــاد ال ـم ـط ــرب ( 24ع ــام ــا)
ليجذب األنظار ،وهو يغني بغيتاره خارج قصر
بــاكـنـغـهــام فــي ل ـنــدن ،حـيــث ك ــان يغني لزوجته
أمام مجموعة من الناس الذين وقفوا ليشاهدوه،
وحرص جاستين على تعبيره عن حبه لزوجته،
وأهدى لها أغنيته "."cold water
ُيــذكــر أن الــزوجـيــن ســافــرا إل ــى لـنــدن االثنين
الماضي ،للمشاركة في عــرض أزيــاء "أدي ــداس"،

ملصق فيلم Captain Marvel
تقوم فيها مارفل بذلك ،إذ قامت بالفكرة
ألول مــرة خــال النجم مايكل دوغــاس
ب ــأح ــداث فـيـلــم " "Ant-Manع ــام 2015
ً
ويعتبر الفيلم متصال بالجزء األخير
من سلسلة " "Avengers 4والمقرر طرحه
بشهر مايو من العام المقبل بعد طرح
" "Captain Marvelبشهرين فقط.
ومــن الـمـقــرر أن تــرتــدي بطلة الفيلم
ً
عــددا من الـبــزات الخاصة ،التي ظهرت
بـهــا الـشـخـصـيــة بــالـقـصــص الـمـصــورة
لفيلم  ،Captain Marvelوتم اإلعالن عن
إنتاج فيلم عن الشخصية ألول مرة في
إح ــدى فعاليات مــارفــل فــي أكتوبر
عام .2014
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن بـ ـ ـ ـ ـ ــري الر سـ ـ ـ ـ ـ ــون
تــواصــل تصوير مشاهدها من
الفيلمين ""Captain Marvel

و" ،"Avengersإ لـ ــى جــا نــب
مشاركتها ببطولة فيلم الدراما
" "Just Mercyا ل ـ ـ ــذي ي ـشــار ك ـهــا
البطولة نخبة من نجوم هوليوود،
منهم مــايـكــل بــي جـ ــوردن ،جيمي
فــوكــس ،وم ــن الـمـقــرر ط ــرح الفيلم
ً
تجاريا في يناير عام .2020

بري الرسون

ورصدتهم الكاميرات أثناء تجوالهما بالمدينة.
وبينما كــا نــت ا لــر حـلــة مخصصة بشكل رئيس
ألسبوع لندن للموضة ،لكن الزوجين تمكنا من
تخصيص بعض الوقت لمشاهدة معالم المدينة
والتسوق والغناء في قلب العاصمة اإلنكليزية.
ورغــم نفي هايلي خبر زواجها من جاستين
على "تويتر" ،حيث كتبت" :أنا أفهم من أين تأتي
هذه التكهنات ،لكنني لست متزوجة بعد" ،لكن
الممثل إليك بالدوين ،عم هايلي ،أكد خبر زفافهما
أثناء حفل "إيمي".

كيم كارديشان لن تنتقل للعيش بشيكاغو
كـشــف تـقــريــر إخ ـب ــاري أن نجمة
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ال ـ ــواق ـ ــع الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة كـيــم
كارديشان ويست ،ال تعتزم االنتقال
للعيش فــي شـيـكــاغــو .وكــانــت كيم
شديدة االستياء عندما أعلن زوجها
نجم الراب كاني ويست ،في األسبوع
ال ـمــاضــي أن ــه س ـي ـعــود إل ــى مسقط
رأس ــه ،وأنــه "لــن يـغــادر مــرة أخــرى"،
ألنها كانت أول مرة تسمع فيها ذلك.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن ك ـيــم
أخبرت كاني بأنها لن تغادر لوس
أنـجـلــس ول ــن تــذهــب إل ــى مدينة
شيكاغو.
ونقلت تقارير عن أحد المصادر
ال ـقــول ،إن" :حـيــاة كيم بأكملها في
لــوس أنـجـلــس  -مــن أف ــراد عائلتها
ومـ ـك ــاتـ ـبـ ـه ــا ومـ ـ ــدرب ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـخـ ــاص
ومصممي أزيــائـهــا .فهناك حوالي
ً
 25شـ ـخـ ـص ــا سـ ـ ــوف ي ـت ـع ـي ــن نـقــل
إقامتهم معها (في حال انتقالها إلى
شيكاغو)! كما أنها تحب أن ينشأ
أطفالها بالقرب من أبناء خاالتهم،
وتحب رؤية أمها وأخواتها كل يوم".
(د ب أ)

كيم كارديشان
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ُ
ّ
شاكر خزعل :اكتشفت هويتي كروائي في ً«حكاية تاال»

culture@aljarida●com

ّ
• أصدر روايته بالعربية من {ترشيحا} الفلسطينية متحديا إسرائيل

ّ
هو مؤلف فلسطيني -كندي ولد في لبنان لينطلق من مخيم برج البراجنة الفلسطيني نحو العالمية في
ّ
من مجلة
أكثر من جائزة ونال لقب {رجل العام} ً
رحلة نجاح تصاعدي أقل ما يقال فيها إنها مدهشة .حصد ً
{حكاية تاال} أخيرا بالعربية وأطلقها من {ترشيحا} تحية لروح
اسكواير البريطانية .صدرت
روايته الجديدة ُ
ُ
ّ
ّ
جده ً وقضيته التي ال تنام .يمقت العنصرية ويعشق فن النقاش واالستماع الى اآلخر ويؤمن بالتكنولوجيا
سندا للكاتب ،أما طموحه فال يعرف الوهن{ .الجريدة} التقت الروائي الصاعد ودار معه الحوار التالي.
جولي مراد

بعد ثالثية اعترافات طفل حرب عام  2013أصدرت روايتك الجديدة {حكاية تاال} واخترت
ترشيحا الفلسطينية إلطالقها مترجمة الى العربية .أخبرنا عن الرواية والفرق بينها والثالثية
وعن زيارتك إلى القرى المهجورة.

ُ
أعشق الكتابة في
الليل حين يكون
ً
الكل نياما باستثناء
شخصياتي

ّ{حكاية تاال} مبنية على قصة فتاة سورية،
لـكــنــي غـيــرت جنسيتها ،وتـحـكــي قـ ّـصــة الجئة
فلسطينية تقوم بهجر ٍة غير شرعية نحو أوروبا،
ً
تحديدا ألمانيا ،فتقصد تركيا مع زوجها حيث
ت ـف ـقــده لـتـكـمــل رحـلـتـهــا وح ــده ــا فـتـقــع ضحية
االتـجــار بالبشر وتصبح ّفتاة هــوى .موضوع
يستحق اإلضـ ــاء ة عليه ألن ــه جــريـمــة فالالجئ
ب ــال ــغ ال ـض ـعــف وي ـص ـعــب اس ـت ـغــالــه كـضـحـيــة.
والرواية تظهر تشابه حياة الالجئين ،فالالجئ
الفلسطيني أو العراقي أو السوري يعيش األهوال
ً
ً
حكرا
نفسها .اللجوء إذا قضية إنسانية وليس
ً
على شعب دون آخــر .واخـتــرت ترشيحا تحية

لــروح جدي الــذي عجز عن الرجوع إليها ،فيما
أع ــود إلـيـهــا ال ـيــوم لحملي الجنسية الـكـنــديــة،
ث ــم لــرمــزيــة إطـ ــاق روايـ ــة عــربـيــة م ــن األراضـ ــي
المهجورة ،في وقت تسعى فيه إسرائيل إللغاء
الهوية العربية .أما الفرق بين الثالثية والرواية
ّ
جنحت نحو العمومية
الحالية فهو أن األولــى
ً
بينما اخترت في {تاال} قضية واحدة ،أي االتجار
ّ
وسلطت ا لـضــوء عليها .بالتالي ّ
ثمة
بالبشر،
ّ
ّ
عالمي حول
تفاعل
بانتاج
ي
من
ـة
ـ
ب
ـ
غ
ور
نضج
ٍ
المسألة بطريقة السهل الممتنع .وككاتب في
ربيعي الــواحــد والثالثين أجــزم أنني اكتشفت
هويتي الروائية عبر {حكاية تاال}.

لماذا تكتب باالنكليزية وليس العربية؟

ومشاكل اجتماعية ومــا الــى ذلــك .أكــره حين يلوم
ّ
ٌ
شخص لبنان على مصائب الفلسطينيين ،فلكل
طرف ظروفه ونظرتنا الى القضايا قد تختلف .ما
ٍ
ً
العنصرية .أشفق على العنصري
هو
فعال
أكرهه
ّ
ٌ
إلى ّ
حاالت فردية ال ينفع
طرف انتمى ،ولكنها
أي
ٍ
ّ
معها التعميم .ول ــن أك ــذب عـلــى حــالــي بـقــولــي إن
الفلسطيني لم يخطئ خالل مشاركته في الحرب
ً
األهلية اللبنانية ،فهو أخطأ تماما مثل اللبناني،
واالثـنــان ضحية الحروب والـمــؤامــرات السياسية
وتجارة الحرب .وأتمنى اليوم أن نعود إلى روحية
الشعب الواحد في بالد الشام ،وأن أشهد معاملة
أخ ـ ــرى لـلـفـلـسـطـيـنـ ّـي ع ـبــر تـفـعـيــل م ـشــارك ـتــه فــي
المجتمع ،كــأن يسمح لــأم اللبنانية المتزوجة
من فلسطيني ّإعطاء الجنسية لطفلها ،وأن يكون
ّ
ً ّ
للفلسطيني ح ــق ا لـتـمــلــك ،خـصــو صــا أن القضية
ُ ّ
ٌ
الفلسطينية لن ت َحل بين ليلة وضحايا ،فحرام أن
يدفع الالجئ الفلسطيني ثمن أخطاء سابقة.

درس ـ ـ ــت فـ ــي ج ــام ـع ــة ي ـ ـ ــورك ال ـك ـن ــدي ــة بــال ـل ـغــة
ً
االنكليزية وكانت قراءاتي حكما باللغة هذه ،كما
ً
أنـنــي أسـكــن فــي ن ـيــويــورك .أتـمـنــى طـبـعــا الكتابة
ً
بالعربية ولكن ال أجدني حاليا على قدر المسؤولية
تلك .أرتاح باالنكليزية أكثر ،وأريد ايصال رسالتي
ُ
إلــى العالم وذلــك أسهل باالنكليزية وحين ترجم
ُ
شعرت بسعاد ٍة ال توصف كوني
كتابي إلى العربية
كنت أقرأ أفكاري بلغتي األم.
لماذا اخترت هذه الرواية بالذات للترجمة؟
بـسـبــب االق ـب ــال الـكـبـيــر عليها فــي ال ـغ ــرب ،فقد
ً
احتلت المركز الثاني مبيعا على متجر أ مــازون
ُ
وعرضت في البرلمان البريطاني ،وبسبب الطلب
المتزايد لتوفيرها بالعربية ،ولتواجدي في العالم
ال ـعــربــي بـشـكــل أك ـبــر ف ــي الـسـنـتـيــن الـمــاضـيـتـيــن،
وليقيني ب ـضــرورة لفت نظر مجتمعنا العربي-
الـ ُـمـصـ ِّـدر لـظــاهــرة الـلـجــوء لــأســف بسبب حروبه
ّ
الالمتناهية ّ-بــأن رحلة اللجوء ليست سهلة بل
هي ٌ
درب شاقة ومحفوفة بالمخاطر والجرائم.
ّ
كفلسطيني عاش في مخيم برج البراجنة
كيف ّ
تقيم التجربة الفلسطينية بلبنان وهل
كانت معاملة اللبنانيين لبني شعبك منصفة؟
اللجوء وضع مأساوي فالالجئ يعيش في
المجهول .وفي حالة الفلسطيني
ال يـسـتـطـيــع الـ ـع ــودة إلــى
أرضـ ــه ،ال بــل يـعـيــش في
م ـن ـف ــى مـ ـن ــذ  70س ـن ــة،
وف ــي ظـ ــروف صـعـبــة،
فهو ممنوع من قصد
الـمــدرســة الرسمية
أو ممارسة بعض
المهن .ال يمكننا
لـ ـ ــوم ال ـل ـب ـنــانــي
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك،
فـ ـق ــد ت ــرع ــرع ــت
بـيــن لبنانيين
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــدارس
لبنانية ّ
وجدتي
ّ
ل ـب ـنــان ـيــة واعـ ـت ــز
ب ـل ـب ـنــان ـي ـتــي ب ـقــدر
اع ـ ـ ـتـ ـ ــزازي ب ـه ـ ّ
ـوي ـت ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ول ـق ـيــتُ
أفضل معاملة فــي هــذا البلد
ال ـ ـ ـ ــذي ال ن ـس ـت ـط ـي ــع ل ــوم ــه
ً ّ
خصوصا أن ظروفه كانت
مــأســاويــة :ح ــرب أهلية

فيلم {القضية  }23لزياد ًدويــري يتناول وقوع
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية
ضحية للمؤامرات
والفلسطيني
اللبناني
كما ذكرت ،هل رأيته؟

شاكر خزعل

ال أسمح ألحد بأن
ً
يعطيني دروسا في
ّ
والوطنية
القومية
ّ
فقد تشربت
القضية منذ نعومة
أظفاري

لألسف لم أره بعد ولكني سمعت آراء طيبة عنه
ً
وأنــا أحترم ّ
أي رأي حتى لو كــان مناقضا لرأيي،
ّ
فــأنــا ُمـتـ ّـيــم بـفــن الـنـقــاش وبــاالسـتـمــاع إل ــى وجهة
نظر اآلخر.
هل ّ
تؤيد الدعوات الرافضة للتطبيع؟ {القضية
ً
ُ
 }23م ـثــا م ـنــع م ــن ال ـم ـشــاركــة ب ـم ـهــرجــان األف ــام
الفلسطينية التهامه بالتطبيع.
ً
ـى العاطفية في
س ــؤال مـهـ ّـم .أوال أمـقـ ُـت الـفــوضـ
ُ
ً
مــو ضــوع القضية الفلسطينية .فـلــنـعـ ِّـر ف أوال ما
هو التطبيعّ .ات ُ
همت بالتطبيع لتنظيمي حفالت
ّ
توقيع في ترشيحا وحيفا وعكا .كيف يتهمونني
ّ
ّ
متشبث بـجــذوري؟ ثم إن مصطلح
بذلك فيما أنــا
التطبيع ّ
بحد ذاته غامضَ .
شرح لي ّ
فلي َ
أي قانونيّ
ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
سياسي الجرم الذي ارتكبته .ثم كيف
أو مثقف أو
ّ
ّ
يتهمون زي ــاد دوي ــري بالتطبيع؟ هــذا فــن وليس
ً
ّ
جريمة! شخصيا ،ال أسمح ألي كان بأن يعطيني
ً
ّ
والوطنية ،فقد تشربت القضية
دروسا في القومية
ّ
كفلسطيني
منذ نعومة أظفاري من جدي وتجربتي
ع ــاش الـلـجــوءّ .
تخيلي أن الـبـعــض دعــانــي إللـ ّغــاء
حفالت توقيعي فــي المناطق التي ذكرتها ألنها
ضمن األراضي المحتلة ،ولكن البعض هذا نفسه
ال يـتــوانــى عــن حـضــور مـهــرجــانــات فــي واشـنـطــن
ّ
القيمون عليها اسرائيليون!

صدام الحضارات والغرب
من برج البراجنة إلى تورونتو هل لمست صدام

الحضارات الذي ّ
تحدث عنه سامويل هانتنغتون؟
وما الذي وجدته في الغرب وتفتقر إليه في الشرق؟

تحلم بتحويل رواياتك إلى عمل سينمائي َ
ومن
ٍ
تختار كممثلين؟

أجـمــل مــا فــي الـمـخـ ّـيـمــات الفلسطينية بلبنان
ّ
لمتطو عين مــن مختلف الجنسيات،
استقبالها
ّ
كما أن أجــدادنــا ّم ــروا بأكثر مــن حـضــارة فكانوا
العثماني ،ثم البريطاني ،ثم انتقلوا
تحت االحتالل
ّ
بحضارات
احتكاك
الى لبنان ،وبالتالي كنا على
ٍ
ٍ
مختلفة ،لــذا ٌلــم أشعر بـصــراع حـضــارات بقدر ما
كان ّ
لدي عطش لفهم المجتمع الذي انتقلت إليه.
ما ّ
أحبه في الغرب هو تقبله للرأي اآلخر واحترامه

ثمة مفاوضات حول {حكاية تــاال} .ال أستطيع
اإلفـصــاح عــن التفاصيل ،ولـكــن الممثل االميركي
ً
ادريان برودي يشبه كثيرا شخصية الكاتب هنري
والسوري قيس الشيخ نجيب يشبه زوج
في الرواية،
ٌ
ً
{تاال} ،وهو صديق عزيز وألهمني كثيرا في رسم
روح الشخصية أثناء كتابتي للرواية.

للمرأة بمنحها حق اعطاء الجنسية وللطفل بعدم
ً
تسجيل مفردة {لقيط} على ّ
هويته مثال.
عـنــدك تـجــارب فــي التمثيل فــي بـيــروت وبفيلم
{سكر يافا} .هل يستهويك اإلنتاج السينمائي؟

ّ
التمثيل ف ــن جميل ول ــه عــالـمــه وأص ــول ــه .أحـ ّـب
تـجــاربــي فــي الـمـضـمــاريــن وســأرجــع إل ــى المجال
ً
السينمائي ال ح ـقــا  ،ولكني ال أر ي ــد التركيز عليه
ً
ّ
ً
حــال ـيــا .س ــأوظ ــف شـغـفــي بــالـتـمـثـيــل الح ـق ــا ،وأن ــا
ّ
ّ
ّ
شخص يدرس خطواته بتأن وأصب تركيزي كله
ً
على الكتابة راهنا.

ُ
وجسر عبور إلى القارئ،
التسويق لغة العصر
وككاتب ّ
علي إتقانه مثلما أتقن الكتابة ،فمن حق
علي أن ّ
كتابي ّ
أسوق له بالشكل المناسب .وعندما
ّ
ُ
ٌ
بكل جوارحي برهنة
يقال بأننا شعب ال يقرأ ،أود ّ
ً
العكس .كيف أفعل ذلك إن لم أوفر الكتاب أوال؟ أما
ُ َ َّ
للوصول إلى
التكنولوجيا فأعشقها حين توظف ٌ
القارئ .والتعاون مع االستاذ خليل إضافة للترويج
ّ
لكتابي الــذي هــو ابني وســأدلـلــه قــدر المستطاع،
ّ
وحبذا لو ألهم أترابي الروائيين العرب على اعتماد
أسلوبي.

ً
وقد أتابع برنامجا الهتمامي بالضيف ليس إال.

ماذا تعني لك الجوائز كونك حصلت على {جائزة
يورك للتفوق األكاديمي} .هل تحلم بجائزة عربية
ّ
وممن تريد استالمها؟

أهوى جمع الطوابع وقيادة السيارة والسفر
ً
ُ
والمطالعة ،خصوصا الروايات الصغيرة والسير
الذاتيةّ .
أحب كذلك اكتشاف أماكن جديدة ،والنوم
ً
والقيلولة ،طبعا حين ال يكون عندي عمل!

بصراحة أنا احب الجوائز فهي ّ
تسوق العمل،
ّ
بتلقي هدية يــوم عيد
وتبعث فـ ّـي سعادة شبيهة
ميالدي .ال أجمل من التقدير .والجائزة من الوطن
ّ
ً
طعما .ولي وطنان :لبنان وفلسطينّ .
أي جائزة
ألذ
ّ
ُ
منهما ستثلج صــدري .أما َمن ّ
أحب بأن يسلمني
ٌ
ً
ّ
فلسطيني الجئ ،فبذلك أعطي أمال
الجائزة ،فطفل
لطفل ُ
كنت مثله ذات يوم.
ٍ

طقوس وهوايات
هل عندك طقوس للكتابة؟
ُ
ً
أعشق الكتابة في الليل ،حين يكون الكل نياما
ً
ّ
بــاسـتـثـنــاء شـخـصـيــاتــي ،وأح ـ ــب أح ـي ــان ــا وضــع
موسيقى خفيفةّ .
أحب الموسيقار محلم بركات
والـيـســا ودون مــاكـلـيــن ،كــذلــك يعني لــي المكان
ُ
ُ
الــذي أكتب فيه فمعظم حكاية {تــاال} كتبتها في
أريحا ،أما كتابي الجديد فأكتبه هنا في ترشيحا
وبالتالي الزمان والمكان هما األهم بالنسبة ّ
إلي.
ّ
أحب الروائيين الى قلبك؟
ّ
ً
قطعا باولو كويللو فأنا متأث ٌر بأسلوبه في
ُّ
وأحب ادوارد سعيد
السرد ورحلة الشخصيات،
وكتابه األخير ( Out of Placeخارج المكان).
برنامج تلفزيوني تتابعه باستمرار.
 House of Cardsوأحب بيار رباط ومنى أبو
ً
ً
حمزة عربيا واجنبيا اتابع ،Late Night Show

ما هي هواياتك غير الكتابة؟

ٌ
غـ ـ ـ ــرض وح ـ ـيـ ــد ت ـح ـم ـل ــه مـ ـع ــك إلـ ـ ــى ج ــزي ــرة
مهجورة؟
ّ
ه ــاتـ ـف ــي ألنـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى ربـ ـط ــي ب ــال ـع ــال ــم
وأستطيع قراءة ومشاهدة ما أشاء عليه ،وهو
ٌ
أداة مهمة.
ً
لــو لــم تكن روائـيــا مــا هــي المهنة التي كنت
لتمتهنها؟
عالم فضاء فأنا ّ
أحب اكتشاف عوالم أخرى!

«أطوار العمران» أول معرض عالمي في طرابلس

العربية تحمل
اإلطار العام
للمعرفة العلمية
العصر
الجاري و 23أكتوبر المقبل ،تستضيف قلعة طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي في لبنان
في سبتمبر
بين 22
معرض عالمي ّ
الحديث.
للفن المعاصر بعنوان «أطوار العمران» ،من تنظيم «بيروت متحف الفن» (بما) ومنصة
بالتوازي أول
 ،STUDIOCUR/ARTوذلك تحت رعاية وزارة الثقافة ومكتب منظمة اليونيسكو في بيروت.

بيروت -الجريدة
ي ـس ـتــوحــي م ـع ــرض {أطـ ـ ــوار ال ـع ـم ــران}
َّ
أع ـمــالــه مــن أهـمـيــة َعـ َـجـلــة ال ــزم ــن وانــدثــار
ّ
ال ـح ـض ــارات وأط ــوار ال ـع ـم ــران ،وي ـق ــدم 18
ً
مشروعا ،بينها ثمانية ّأعمال فنية مفوضة
و 10أع ـم ــال أن ـجــزهــا فــنــانــون مـشـهــورون
ً
عالميا من لبنان والمكسيك ،تحت إشراف
َ
مؤسسة منصة  STUDIOCUR/ARTالقيمة
كارينا الحلو.
ً
ً
يأتي المعرض تتويجا لـ  18شهرا من
ً
ً
الـعـمــل شـمـلــت ت ـب ــادال ثـقــافـيــا بـيــن لبنان
إقامات فنية متبادلة
والمكسيك إضافة الى
ٍ
بين البلدين ،ما أتاح مشاركة وجهات نظر
ومقاربات حول موضوع المعرض ،ويضم

من أعمال ستيفاني سعادة في المعرض

ّ
ّ
ّ
ومكسيكيين مشاركين،
لبنانيين
فنانين
بشكل حصري ،في المعرض ،هم :إدغاردو
ٍ
أراغ ـ ـ ــون ،وع ـل ــي ش ـ ـ ّـري ،وج ـ ــوزي داف ـي ــا،
وجــوانــا هــادجــي ثــومــاس ،وخليل جريج،
ولمياء جريج ،وفريتزيا إيريزار ،وجورج
منديز بــايــك ،ودام ـيــان أورتـيـغــا ،ومــروان
رش ـ ـمـ ــاوي ،وغ ـب ــري ــال ريـ ـك ــو ،وسـتـيـفــانــي
سعادة ،وروي سماحة ،وجالل توفيق ،وزاد
ملتقى ،في معرض رشيد كرامي الدولي،
ّ
كذلك كل من ريــان ثابت ،وهايغ إيفازيان،
وإيمانويل توفار ،وبابلو دافيال في قلعة
طرابلس التاريخية.

تفكير بواقعية
ي ـهــدف م ـعــرض «أط ـ ــوار ال ـع ـمــران» إلــى
الدفع باتجاه التفكير بواقع اإلنسانية في
ّ
التقدم التي
عصرنا ،بعد أعــوام من أوهــام
تـنــذر بــاالنـهـيــار فــي حــال اسـتـمــرار وتـيــرة
االفراط في اإلنتاج كما هي عليه ،إضافة إلى
ً
ّ ّ
معماري شكل منذ ال ِقدم رمزا
إحياء مشروع
ً ُ ٍ ً
لبلد جــد يــد .كذلك تكمن
نطلقا
مثاليا وم
ٍ
أهميته فــي اإلض ــاء ة ًعلى ال ــدور الحيوي
ّ
للفن ،في كونه مساحة للتالقي بين األفراد
والـمـجـتـمـعــات والـثـقــافــات ،مــن ثــم ترجمة
َ
وقائع اجتماعية مترابطة.
األفكار
ي ــراف ــق ب ــرن ــام ــج ث ـقــافــي ال ـم ـعــرض ،مــن

أه ــم نـشــاطــاتــه مــؤتـمــر «م ـع ــرض أوس ـكــار
نيميير في طرابلس :إرث حديث في خطر»
سيعقد في متحف سرسق في بيروت ،في
 27سبتمبر ،يـشــارك فيه ف ــارس الــدحــداح
(متخصص في الهندسة الحديثة وعضو
مــؤسـســة نـيـمـيـيــر) ،والـمـهـنــدس اللبناني
برنار خوري.

من أعمال لمياء جريج في المعرض

تاريخ وحداثة
ت ـتــألــف ه ـيــاكــل م ـع ــرض رش ـي ــد كــرامــي
ً
ال ــدول ــي م ــن  14ب ـنـ ً
ـاءُ ،ب ـن ـيــت جــزئ ـيــا عــام
 1974قبل أن تعوق الحرب اللبنانية عملية
استكمالهاُ ،
ويعتبر المكان أحد أهم تراث
ال ـب ـن ــاء ال ـه ـنــدســي ال ـم ـعــاصــر ف ــي ال ـشــرق
األوســط ،كونه ينتمي إلــى نزعة معمارية
تجديدية خالل ستينيات القرن العشرين.
ويأخذ «أطوار العمران» في االعتبار حالة
معرض رشيد كرامي ،ويسعى إلى التفكير
فــي المفاهيم الكونية لــأطــوار وال ــدورات
الطبيعية والتاريخية.
يكشف معرض «أطوار العمران» ،الحوار
الــدائــر بـيــن هـيــاكــل مـعــرض رشـيــد كــرامــي
الــدولــي وقلعة طرابلس األثــريــة ،فــي داللــةٍ
على التناغم بين التاريخ والحداثة ،وبين
التعاقب الزمني وأطوار العمران ،ما يسهم
صفحات من التاريخ.
في تخليد
ٍ

نبذة
«ب ـيــروت متحف ال ـفــن» ،متحف
ّ
المقرر إنجازه
حديث العهد ،من
ّ
ُ
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت س ـن ــة  .2020صـ ـ ــمـ ـ ــم
ّ
ً
ليكون ملتقى ثقافيا يسلط الضوء
على الفن الحديث والمعاصر في
لبنان والمنطقة ،ويشجع اإلبداع
الفني اللبناني ،إلى جانب تعزيز
الحوار والتعاون العابر للثقافات،
وتوفير فرص إلنتاج أعمال فنية
جديدة ،واستضافة برامج ثقافية
ُ
وتـ ــربـ ــويـ ــة ،اسـ ــت ـ ـل ـ ـهـ ــم ال ـت ـص ـم ـيــم
ا لـمـبـتـكــر للمتحف مــن العاصمة
نفسها.
 ،STUDIOCUR/ARTمـنـصــة

ً
تجول بكتابك بين البلدان العربية وصوال إلى
ال ـبــاراغــوي واالوروغ ـ ـ ــواي واع ـت ـمــدت {ب ــروم ــو} له
بالتعاون مع أستاذ الموسيقى خليل ابو عبيد هل
تؤمن بسطوة التسويق والتكنولوجيا؟

َ
ق ـي ـمـ ّـيــة غ ـيــر رب ـح ـيــة متخصصة
َّ
ُ
فــي الـفــن الـمـعــاصــر َ ومـســجـلــة في
ّ
اللبنانية
باريس ،أسستها الق ِّيمة
ّ
الفرنسية كارينا الحلو عام .2015
ّ
ت ـت ـبــنــى ال ـم ـنـ ّـصــة مـ ـع ــارض فـنـ ّـيــة
بين
بهدف ابتكار تفاعالت فريدة ُ
ال ـف ـنــان ـيــن وال ـج ـم ـه ــور .ال ت ـع ـ ّـرف
انتماء
المنصة عن نفسها ضمن
ٍ
جـ ـغ ّــراف ـ ٍّـي أو ثـ ـق ــاف ـ ٍّـي م ـ ـحـ ـ َّـدد ،إذ
تتمث ُل ّ
مهمتها بالجمع بين أعمال
ّ
ال ـف ـنــان ـيــن وب ـي ــن م ـفــكــريــن ون ـقــاد
ومنتجين موهوبين ومهندسين
وم ـص ـ ّـم ـم ــي س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا ح ــول
العالم.

ّ روايتك الجديدة خارج دوامة الحرب واللجوء أم
انك أسير هذين الموضوعين؟
ّ
استوحي رواياتي من الواقع ألني ابن عصري.
ّ
ً
ً ّ
سأعطيك سـبـقــا صـحــافـيــا ألن ســؤالــك استفزني
ً
ّ
ّ
المقربين ّ
إلي على
إيجابا وأنا لم أطلع حتى أشد
موضوع روايتي األخيرة .رواياتي الجديدة خارج
ملعبي المعهود ،وتدور حول التجنيد االلكتروني
لصالح أجـهــزة الـمـخــابــرات .ال تدفعيني لإلفشاء
بمزيد من التفاصيل.

الحزن القديم
غانم غالب الديحاني
ك ـ ـ ـ ـ ــم أثـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــزن الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــواج ـ ـ ـعـ ـ ــي
أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ي ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــا نـ ـ ــي
َّ
َ
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم تـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ُ
ـوم ونـ ـ ــغ ـ ـ ـصـ ـ ــت
ِ
َعـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي وظـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدجـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ــرعـ ـ ــانـ ـ ــي
ض ـ ـح ـ ـك ـ ـتـ ــي
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــت حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى أمـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــت ِ
ً
ـوان
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـدل ودون ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وأ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــأ ن ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ُـت أدري مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ن ـ ـ ـ ــا
ً
تـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزن ،ك ـ ـ ـ ـ ـ ــم أشـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي!
ْ
َ
َرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــب ف ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــد ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ت ـ ـس ـ ــل
عـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــزن ـ ـ ـ ـ ــي وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــي
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــابـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ق ـ ـ ـ ـ ــد ْأم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ْـت
وروت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاء ج ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا أ غ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــي
وإذا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـررت ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ـ ــار رأ يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
أبـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــي وتـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ُـح راح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أج ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
ي ـ ـ ـ ـ ــا دار م ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــراق بـ ـ ـ ــأر ض ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا؟
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ٌـب وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ٌ
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ُـم
ـان ؟
أم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــل ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دار قـ ـ ـ ـ ـ ــو لـ ـ ـ ـ ـ ــي إ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا هـ ـ ـن ـ ــا
َ
إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ط ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــي
وأخ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي وأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع ص ـ ــوت ـ ـه ـ ــم
وأرى خـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــال و جـ ـ ـ ـ ــو ه ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـغ ـ ـ ـشـ ـ ــا نـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وأذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـهـ ـ ــم
ت ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــى ا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــب ا ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــي
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أكرم حسني :ال أؤمن بالبطولة المطلقة وتامر حسني مجتهد
• يشارك في الجزء الثاني من «البدلة»

١٣

مزاج

أخبار النجوم

كارول سماحة
تطلق «مبروك لقلبي»

شارك أكرم حسني في بطولة «البدلة» مع تامر حسني ،ونال الفيلم الذي استقبلته دور العرض السينمائية
ً
أخيرا ردود فعل جيدة.
في دردشته مع {الجريدة} َّ
يتحدث أكرم عن الفيلم وكواليس تصويره ومشاريعه المقبلة وغيرها من تفاصيل
فنية.
القاهرة – هيثم عسران

الحفاظ
على النجاح
أصعب
بكثير من
تحقيقه

م ــا س ـبــب حـمــاس ـتــك ل ـل ـم ـشــاركــة في
فيلم {البدلة؟
ال ـف ـي ـلــم ت ـج ــرب ــة مـخـتـلـفــة بــالـنـسـبــة
إل ــي عـلــى جميع الـمـسـتــويــات ،وفــريــق
ّ ً
يضم كال من وليد منصور
العمل الذي
ً
ً
مـنـتـجــا وتــامــر حسني ب ـطــا ومــانــدو
ً
ال ـعــدل م ـخــرجــا ال يـمـكــن االعـ ـت ــذار عن
عدم التعاون معه ،باإلضافة إلى بقية
الممثلين المشاركين .من البداية وجدت
نفسي إزاء مشروع سينمائي مختلف
عن غيره ،ومع نجم مثل تامر حسني
لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ليس في
مصر فحسب بل في الوطن العربي كله.
ّ
ه ــل تــوق ـع ـتــم ت ـص ــدر ال ـف ـي ـلــم شـبــاك
التذاكر؟
توافرت عناصر النجاح كافة للفيلم
فــي جـمـيــع مــراح ـلــه ،والـحـمــد لـلــه جــاء
رد الفعل الجماهيري في صالحنا ،ما
دفعنا إلــى ق ــرار تقديم الـجــزء الثاني،
ً
خصوصا أن األحداث تحتمل ذلك.
بــالـنـسـبــة إلـ ـ ـ ّـي ،ال تـشـغـلـنــي مـكــانــة
الفيلم في اإليــرادات ،بل كل ما يهمني
رد فعل الجمهور وتفاعله ،والحمد لله
تحقق ذلك واعتبره أهم نجاح للعمل.
ً
كيف وجدت التعاون األول فنيا
مع تامر حسني؟
أعـ ــرف تــامــر حـسـنــي منذ
ً
بــدايـتــه الفنية ،وهــو أيضا
ً
يعرفني منذ كنت مذيعا .
ولـ ـك ــن كـ ـن ــا نـ ـتـ ـح ــدث عـلــى
ف ـتــرات مـتـبــاعــدة ،والفيلم
حـ َّـو ل عالقتنا الشخصية
إلى صداقة .تامر شخص
مـ ـتـ ـع ــاون وي ـت ـم ـتــع ب ـخ ـفــة ظـ ــل الف ـت ــة،
وأحببته أكثر على المستوى الشخصي
عـنــدمــا عملت مـعــه ،وي ـبــذل أقـصــى ما
ل ــدي ــه م ــن أجـ ــل خ ـ ــروج ع ـم ـلــه ب ـصــورة
جيدة.
هــل هــذا األمــر سبب موافقتك
على تـكــرار الـتـعــاون معه في
الجزء الثاني؟
كما ذكــرت ،تامر نجم
وم ـشــاركــة أي فـنــان معه
بمنزلة فرصة جيدة له ،وإذا توافر

َّ
أتردد
عمل مناسب يجمعني معه فلن
ً
إطالقا ،ومسألة الجزء الثاني مرتبطة
باستكمال دوري في الفيلم.
ماذا عن مالمح الجزء الثاني؟
ل ـ ــم ن ـج ـت ـم ــع بـ ـع ــد م ـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـج ــزء
ال ـ ـجـ ــديـ ــد .ن ـل ـت ـق ــي خـ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام ب ـش ــأن
ال ـم ـش ــروع والـتـفــاصـيــل ال ـخــاصــة بــه،
ونأمل في عرضه العام المقبل.

كارول سماحة
ن ـش ــرت ال ـن ـج ـمــة الـلـبـنــانـيــة كـ ـ ــارول س ـمــاحــة ت ـغ ــري ــدة عبر
حسابها على {تويتر} ،أعلنت من خاللها لمتابعيها إطالق
أغنيتها الجديدة {مبروك لقلبي} ،من كلمات سليم ّ
عساف
ّ
وألحانه ،وفي تعاون ّأول مع الموزع بالل الزين.
ّ
ّ
وانهالت التعليقات التي بدت متشوقة ،ومتحمسة لسماع
جديد النجمة اللبنانية.

تشهد األعمال الكوميدية عادة بعض
اإلضـ ــافـ ــات م ــن األب ـ ـطـ ــال .ه ــل وضـعــت
لمساتك على دورك في الفيلم؟
لكل ممثل لمساته الخاصة في دوره.
ً
بالنسبة إلى اإليفيهات ،كنت حريصا
على االت ـفــاق مــع الـكــاتــب أيـمــن بهجت
قـمــر عـلـيـهــا ،و{ال ـب ــدل ــة} ع ـمــومـ ًـا ّ
تميز
ً
بتعاون فريق العمل مع بعضه بعضا
واج ـت ـهــاده مــن أج ــل ال ـخ ــروج بأفضل
صورة.

إليسا حزينة على لبنان
أكرم حسني

أدوار مختلفة
هل ستواصل المشاركة في األعمال
الكوميديا أم أن لديك مشاريع آخرى؟
أس ـع ــى إلـ ــى ت ـقــديــم أنـ ـ ــواع مختلفة
من األدوار الفنية ،ولــن أحصر نفسي
في الكوميديا ،وهــذا األمــر أضعه إزاء
عيني بوضوح خالل الفترة المقبلة ،لذا
سأبحث عن الدور الذي يقدمني بشكل
مختلف للجمهور .لكني كنت بحاجة
إلى ترسيخ حضوري في الكوميديا من
خالل {البدلة}.
هل سيكون من خالل بطولة مطلقة؟
ال أؤمن بالبطولة المطلقة ،فال يقوم
أي عمل فني على بطل واحد من البداية
إلى النهاية ،بل ثمة فريق عمل وأدوار
مختلفة .أبحث عن دور جيد في عمل
تتوافر فيه عناصر النجاح .في رأيي،
البطل الحقيقي في أي مشروع فني هو
فريق العمل بالكامل.
هل ستشارك في دراما رمضان 2019؟
ث ـم ــة م ـ ـشـ ــروع جـ ــديـ ــد ،ل ـك ـنــي أؤمـ ــن
ً
شـخـصـيــا ب ــأن ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـنـجــاح

أصعب بكثير مــن تحقيقه ،لــذا أدرس
ً
أمـ ــوري ج ـيــدا قـبــل ال ـمــواف ـقــة عـلــى أيــة
ً
تجربة درام ـيــة جــديــدة ،خـصــوصــا أن
نجاح {الوصية} في رمضان الماضي
كــان أكبر من التوقعات بكثير ،وكنت
ً
حريصا على أن يكون القرار النهائي
ب ـع ــد ال ـح ـص ــول ع ـل ــى إج ـ ـ ــازة قـصـيــرة
وخالل الفترة المقبلة أحسم األمر.

ً
ُ
صحيحة بهذا الشأن .كتب النص أصال
من جــزء واحــد ولــم نطرح فكرة الجزء
ً
الثاني إطالقا.

أسعى إلى
تقديم أنواع
مختلفة
من األدوار
الفنية

ً
ً
تردد أن ثمة جزء ا ثانيا من مسلسل
{الوصية}.
ً
ال ج ــزء ثــانـيــا مــن {الــوص ـيــة}ُ .حسم
هذا األمر واستغرب تكرار أخبار غير

األولوية للتمثيل

ً
قــال الفنان أكــرم حسني إن األولــويــة لديه راهـنــا التمثيل وليس تقديم
ً
ً
َّ
البرامج ،سواء في التلفزيون أو اإلذاعة ،مشيرا إلى أنه يشعر بأنه قدم فعال
ما يريده في هذه المنطقة وعندما يعود إليها يجب أن تكون عودة قوية
بفكرة جديدة غير متوقعة.
وأضاف حسني أنه ال يرغب في المشاركة بتقديم البرامج بأفكار قديمة
ً
ً
ومستهلكة ومن دون أن يكون حضوره مؤثرا ،الفتا إلى أن أجندته حتى اآلن
خالية من أي مشاريع سوى الجزء الثاني من فيلم {البدلة}.

إليسا
الواقع الــذي يسود لبنان،
أعربت إليسا عن استيائها من
ّ
مـشـيــرة إل ــى أن ه ــذا الــوطــن يـسـتـحــق األف ـض ــل ،وذل ــك عبر
حسابها على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
ً
وكتبت النجمة{ :أحيانا أقرأ األخبار ،أرى مدى اليأس الذي
ّ
نحن فيه في هذا البلد ،وكل ما أريده هو العودة إلى النوم.
لبنان يستحق أفضل من هذا}.

سيرين عبدالنور
تزور {ديزني الند}

ِّ
«كفرناحوم» يمثل لبنان في األوسكار 2019
الفيلم فاز بجائزة التحكيم بمهرجان كان السينمائي

أعلن وزير الثقافة في لبنان الدكتور غطاس خوري ترشيح فيلم
{كفرناحوم} للمخرجة نادين لبكي لتمثيل لبنان في مسابقة
األوسكار لعام  2019عن فئة الفيلم األجنبي التي تنظمها أكاديمية
الفنون وعلوم الصور المتحركة في الواليات المتحدة األميركية،
وذلك بناء القتراح اللجنة الخاصة المكلفة اختيار الفيلم السينمائي
لتمثيل لبنان في األوسكار.
بيروت  -ةديرجلا

•

من خالل الفيلم
تحاول نادين
لبكي أن تكون
صوت األطفال
المشردين

{ك ـف ــرن ــاح ــوم} لـلـمـخــرجــة الـلـبـنــانـيــة
ً
ن ــادي ــن لـبـكــي ال ـ ــذي أط ـل ــق رس ـم ـيــا في
الـ ـص ــاالت الـلـبـنــانـيــة ابـ ـت ــداء م ــن أمــس
الخميس  20سبتمبر الجاري ،يستمر
في استقطاب اهتمام الجمهور والنقاد
ع ـلــى الـ ـس ــواء ،وه ــو أح ــد أك ـث ــر األف ــام
ً
الـلـبـنــانـيــة ال ــروائ ـي ــة ال ـطــوي ـلــة ح ـصــدا
ل ـل ـج ــوائ ــز ومـ ـش ــارك ــة ف ــي م ـهــرجــانــات
السينما العالمية.
ب ـ ـعـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ــوزه بـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ال ـت ـح ـك ـي ــم
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة  71فـ ــي {مـ ـه ــرج ــان ك ــان
ال ـس ـي ـن ـمــائــي} ،اف ـت ـتــح {ك ـف ــرن ــاح ــوم}،
{م ـه ــرج ــان ال ـس ـي ـن ـمــات ال ـعــرب ـيــة} في
 28يونيو الماضي من تنظيم معهد
ال ـعــالــم ال ـعــربــي ف ــي ب ــاري ــس ،وع ــرض
م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة  7سـبـتـمـبــر ال ـج ــاري
ضـمــن فـعــالـيــات {م ـهــرجــان تــورنـتــو}،
وفاز بجائزة الجمهور ضمن فعاليات
مهرجان سراييفو السينمائي الدولي،
وقد هنأت الصفحة الرسمية لمهرجان
دبي السينمائي الدولي ،عبر حسابها

ملصق {كفرناحوم}

سيرين عبدالنور

نادين لبكي وفريق عمل الفيلم في لقاء وزير الثقافة
على {إنستغرام} المخرجة اللبنانية
ن ــادي ــن لـبـكــي .وف ــي يــولـيــو الـمــاضــي،
ع ــرض ــت م ـش ــاه ــد مـ ــن ال ـف ـي ـل ــم ضـمــن
أمسية في رحاب {معبد باخوس} في
قلعة بعلبك األ ثــر يــة أحياها المؤلف
الـمــوسـيـقــي خــالــد مــزنــر (زوج نــاديــن
ً
لبكي) دعما لمهرجانات بعلبك.

فقر وثورة
يبرز الفيلم واقع الطفولة المهمشة،
وي ـت ـم ـحــور حـ ــول زيـ ــن ال ــرافـ ـع ــي ،طفل
س ـ ــوري الجـ ــئ ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ــي الـثــالـثــة
عـشــرة مــن ع ـمــره ،يعيش وس ــط عائلة
فـقـيــرة ف ــي أح ــد األح ـي ــاء الـشـعـبـيــة في
بيروت ،ويعمل لدى تاجر للدواجن في
الحي نفسه يدعى أسعد.
مأساة الطفل زين الرافعي ليست في
الفقر المدقع أو في سوء معاملة صاحب
ال ـم ـح ــل الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل ف ـي ــه لـ ــه وض ــرب ــه
وإهانته ،أو في عدم دخوله المدرسة ،بل
في إقدام أهله على تزويج شقيقته التي
تبلغ الحادية عشرة من عمرها للتاجر
أسعد ،وهي األقرب إلى قلبه ،وألن عقله
وقلبه لــم يحتمال الـصــدمــة ،يـهــرب من
الـمـنــزل ويـتـشـ ّـرد فــي ال ـش ــوارع ،إل ــى أن
يلتقي امـ ــرأة أثـيــوبـيــة ،تعمل فــي أحــد
المنازل وتسعى جاهدة إلى الحصول

عـلــى أوراق رسـمـيــة البـنـهــا وتـتـعــرض
لشتى أنواع القهر واالستغالل.
يضطر زي ــن إل ــى االهـتـمــام بطفلها،
وب ـم ــا أنـ ــه ال ي ـم ـكــن أن ي ـن ـســى مــأســاة
ش ـق ـي ـق ـت ــه ،يـ ــوجـ ــه نـ ـ ـ ــداء عـ ـب ــر ش ــاش ــة
التلفزيون لمساعدتها ،فتسمع محامية
(نــاديــن لبكي) الـنــداء وتهرع لمساعدة
الـطـفــل الـ ــذي يــرفــع م ــن خــالـهــا دع ــوى
قضائية ضد والديه.
إل ــى جــانــب زي ــن يــركــز {ك ـفــرنــاحــوم}
على مصير الطفل يوناس ابــن رحيل،
فوالدته لم تصرح بوالدته لذا هو غير
موجود في نظر القانون ،ما يرغم األم
على إخفاء وجوده.

أكدت المخرجة نادين لبكي أن دافعها
إل ــى إن ـجــاز الفيلم إل ـقــاء األضـ ــواء على
إهمال أطفال يعانون ويكافحون بقدر
استطاعتهم في وجه الفوضى المتفشية
في العالم ،أما كلمة كفرناحوم فعبارة
ً
مكانا ّ
تعمه الفوضى.
تعني بالفرنسية
تـســاء لــت{ :ه ــذا الطفل ال ــذي أراه في
الشارع عندما يختفي إلى أين يذهب؟
م ــاذا يحل بــه؟ مــن هــم أهـلــه؟ كيف هي
حياته؟ هذا ما كان يهمني» ،موضحة
أنها مــن خــال الفيلم تـحــاول أن تكون
صوت هؤالء األطفال.

عفوية وواقعية
لتكون أقرب إلى شخصيات الفيلم،
زارت ن ــادي ــن لـبـكــي س ـج ــون أح ــداث
ومناطق عشوائيات وإصالحيات في
لبنان ،وتبادلت الحديث مع األطفال،
واخ ـ ـتـ ــارت أن ي ـك ــون ال ـم ـم ـث ـلــون في
الفيلم في غالبيتهم غير محترفين،
ً
ً
ليأتي التصوير عفويا وواقعيا.
لفت الفتى السوري زين الرافعي
نظر معدي الفيلم عندما كان يلعب

مــع أط ـفــال آخ ــري ــن .وه ــو مـمـثــل غير
محترف على غرار كل ممثلي الفيلم.
ي ــذك ــر أن ف ـي ـلــم {كـ ـف ــرن ــاح ــوم} من
بطولة نادين لبكي ،وكوثر الحداد،
وف ــادي يــوســف .تأليف نــاديــن لبكي
وميشيل كـســروانــي ،وإخ ــراج نادين
لبكي ،وموسيقى تصويرية وإنتاج
خالد مزنر.

عادت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور إلى أيام الطفولة
مــن خــال زي ــارة {ديــزنــي الن ــد} برفقة ابنتها تــالـيــا ،أثناء
وجودهما في باريس.
وشاركت الممثلة متابعيها تفاصيل هذه الرحلة المميزة
ال ـتــي جـمـعــت األم بــابـنـتـهــا فــي مــديـنــة األط ـف ــال الـســاحــرة،
فنشرت صــورة على {إنستغرام} وهــي ترتدي على رأسها
ً
أك ـس ـســوارا عـلــى شـكــل أذن ــي شخصية ال ــرس ــوم المتحركة
الشهيرة {ميكي م ــاوس} .وعـلـقــت{ :كــل حــدا منا فــي طفل
صغير بقلبه! أنا مبسوطة أكتر من ّ
تاليا بنتي}.
كــذلــك نـشــرت مقاطع فيديو طريفة تظهر مــدى سعادتها
بالعودة إلى الطفولة والتمتع بتلك الشخصيات الموجودة
ً
بــرفـقــة ابـنـتـهــا ال ـتــي كــانــت م ــأخ ــوذة بــاألل ـعــاب والـمـشــاهــد
الخالبة في {ديزني الند} ،كما بدا في الفيديوهات.

فيفيان مراد{ :ابعد أحسنلك}

فيفيان مراد
بـعــد سـلـسـلــة ح ـفــات نــاج ـحــة ،بــدأت ـهــا ف ــي كــازي ـنــو لبنان
واستمرت طيلة الصيف في مناطق لبنانية مختلفة ،أطلقت
فيفيان مــراد أغنية بعنوان {ابـعــد أحسنلك} على قناتها
على {يوتيوب} ،وهي ذات إيقاع سريع شبابي وباللهجة
البيضاء من كلمات راي صفدي وألحانه وتوزيع سال .
فيفيان على موعد مع جمهورها في مهرجان ذوق مصبح
لتختتم آخر حفالت هذا الصيف يوم  5أكتوبر.

سيما
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أحمد فتحي :التمثيل رحلة والجودة معياري في اختيار األدوار
ِّ
فنان كوميدي من العيار الثقيل ،يشكل حجر زاوية في أي عمل يشارك فيه ،ويتلون بين الكوميديا
والتراجيديا وأدوار الشر .خالل هذا الموسم يشارك في {الكويسين} و{سوق الجمعة} ،وينتظر
فيلمه الجديد {ساعة رضا} ...كان لنا مع الفنان أحمد فتحي هذا الحوار.
القاهرة -محمد قدري

كنت أفضل عدم
عرض {سوق
الجمعة} خالل موسم
عيد األضحى

ق ــدم ــت خ ـ ــال ع ـي ــد األض ـح ــى
{س ــوق الجمعة} و{الـكــويـسـيــن}.
ل ـم ــاذا واف ـق ــت ع ـلــى ظ ـه ــورك في
األخ ـيــر بشخصية {ع ــم جــوهــر}
القزم؟
ألن الشخصية جديدة ّ
علي
ً
وأقدمها ألول مرة ،وهي أيضا
المصرية
جديدة في السينما
ُ
بــل فــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي .قــدمــت
الشخصية في السينما الغربية
ً
ً
وأرى أنها تحمل سبقا وتميزا.
حــدث ـنــا ع ــن تـقـنـيــة تـصــويــر
ال ـ ـ ــدور ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وه ـ ــل كـنــت
ً
راضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ــن
الغرافيك؟
ً
فعال تقنية
ت ـص ــوي ــر ه ــذه
ا ل ـش ـخ ـص ـيــة مختلفة
عــن غـيــرهــا .أمــا نتيجة
ـأت
ال ـغ ــراف ـي ــك ف ـل ــم ت ـ ِ
ك ـم ــا ك ـن ــا نـتـمـنــى
ودرجـ ـ ـ ــة رض ــان ــا
عـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت
ً
ج ـيــدة .شـخـصـيــا ،ال
أعرف السبب ،ولكن
ت ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـفـ ـيـ ـل ــم
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد جـ ـي ــدة

وأخـ ـ ــرى غ ـيــر جـ ـي ــدة ،ال سيما
أننا واجهنا صعوبة ألن الفكرة
جديدة.
ك ـ ـيـ ــف رأي ـ ـ ـ ــت طـ ـ ـ ــرح ف ـي ـل ـمــك
{الـكــويـسـيــن} مــع فيلمك اآلخــر
{سـ ـ ـ ــوق الـ ـجـ ـمـ ـع ــة} ف ـ ــي م ــوس ــم
واحد؟
ً
ك ـنــت م ـت ــأك ــدا م ــن الـنـتـيـجــة.
{سوق الجمعة} فيلم مهم ولكنه
ُ
ط ـ ــرح ف ــي وقـ ــت غ ـيــر م ـنــاســب،
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا حـ ـ ـظ ـ ــي {ال ـ ـكـ ــوي ـ ـس ـ ـيـ ــن}
بمشاهدة واسعة.
ك ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق
{الكويسين} إيرادات عالية فيما
أنه في المرتبة الرابعة؟
ُ
لو أن الفيلم طرح في موسم
آخر غير العيد حيث المنافسة
الـ ـش ــرس ــة لـ ـك ــان ح ـق ــق ال ـمــركــز
األول.
إلـ ــى أيـ ــة م ـكــانــة وصـ ــل بطل
{الـكــويـسـيــن} أح ـمــد فـهـمــي في
رأيك اليوم؟
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
{الكويسين} ،فهو يقدم محطات

مـهـمــة ف ــي الـسـيـنـمــا الـمـصــريــة
رغـ ــم أن ب ــداي ـت ــه ف ــي الـسـيـنـمــا
م ـ ــع رف ـ ــاق ـ ــه الـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن ك ــان ــت
ً
ً
بــأفــام عــدة لــم تنل ق ــدرا كبيرا
مــن الـنـجــاح ،وبـعــد انفصالهم
أص ـب ــح ل ـك ــل واحـ ـ ــد م ـن ـهــم ب ــاع
ً
كـبـيــر .فـضــا عــن ه ــذا الـنـجــاح،
الالفت أنهم يفهمون في الكتابة
السينمائية.

{سوق الجمعة}
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث صـ ـ ــان ـ ـ ـعـ ـ ــو {سـ ـ ـ ــوق
الجمعة} وأبطاله عن محاربة
شرسة تـعـ َّـرض لها الفيلم .هل
تابعت ذلك؟
ال يـ ـج ــب عـ ـل ــى الـ ـمـ ـمـ ـث ــل أن
يستمع إلى األقاويل .ال بد من
أن يدافع اإلنتاج عن فيلمه في
هذه الحرب القوية مع كيانات
تدافع بقوة عن مشاريعها .وفي
النهاية ،رغــم أن توقيت عرض
ً
ال ـع ـمــل ل ــم ي ـكــن م ـنــاس ـبــا فــإنــه
حظي بنسبة مشاهدة معينة
ً
ويبقى مهما.
تقول إن الفيلم أكثر أهمية
من أفالم أخرى ،كيف وماذا عن
اتهامه بالتشابه مع أفالم مثل
{الفرح} و{كباريه}؟
الـفـيـلــم م ـم ـتــع ،وك ــل م ــا قيل
ع ــن ت ـشــاب ـهــه م ــع أف ـ ــام أخ ــرى
غير صحيح .هي مجرد {ثيمة}
ً
وليست حكرا على أحــد .أشير

هنا إلى أن المشاهد كافة التي
ً
بدت حقيقية تماما أنجزت في
أستوديو مصر ،وهو أمر يميز
الـفـيـلــم وم ـخــرجــه س ــام ــح عبد
العزيز.
أليس تصوير فيلم كامل في
ً
ديكور واحد ،تحديدا سوق كبير،
مهمة صعب؟
ً
فعال ،الصعوبة كانت كبيرة.
إنـجــاز مشاهد تتضمن عمرو
عبد الجليل وصبري فواز وأنا
يبقى أسهل بكثير من مشاهد
الـ ـس ــوق ح ـي ــث جـ ـم ــوع ال ـن ــاس
ّ
تتحرك بطريقة مدروسة ،ولو
أن أحد األشخاص ارتكب خطأ
ً
على بعد  30مترا من الكاميرا
نضطر إلى إعادة المشهد.
تتنوع أدوارك بين البطولة
واألدوار الثانوية والصغيرة.
ما هي معاييرك بهذا الشان؟
الـتـمـثـيــل رح ـلــة أس ـيــر فيها
وأت ـم ـنــى أال أقـ ـ ـ ِّـدم إال األع ـم ــال
ال ـج ـي ــدة .ق ـلــت ق ـبــل ذلـ ــك إنـنــي
أتـمـنــى الـمـشــاركــة فــي األعـمــال
المهمة كــافــة ،وأبــديــت رغبتي
في الظهور في {تــراب الماس}
و{ح ــرب كــرمــوز} ،وأعـتـبــر ذلك
ً
تصالحا مع النفس.
أن ــا م ــع الـعـمــل الـجـيــد حتى
لو شاركت في مشهدين فقط،
ً
فكم من ممثلين قدموا أعماال
م ـ ــن ب ــدايـ ـتـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ن ـهــاي ـت ـهــا

أحمد فتحي
ولـ ــم ي ــذك ــره ــم الـ ـت ــاري ــخ ،فـيـمــا
ّ
ً
أن الـبـعــض أدى مـشـهــدا وظــل
ً
محفورا فــي ذاك ــرة الجماهير.
أت ــذك ــر ف ــي أحـ ــد أف ـ ــام ال ــراح ــل
يـ ـ ــو سـ ـ ــف شـ ـ ــا ه ـ ـ ـيـ ـ ــن ،أن أ ح ـ ــد

ً
الـمـمـثـلـيــن ظ ـهــر ص ــام ـت ــا ،ومــا
زلت أتذكره حتى اآلن من نظرة
ً
ً
عينيه .شخصيا  ،قدمت دورا
ً
صغيرا في {يوم مالوش الزمة}
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـش ــاه ــد ص ـغ ـيــرة

وح ـتــى اآلن ُيـسـتـخــدم أحــدهــا
فــي {الـكــومـيـكــس} عـلــى مــواقــع
ً
التواصل االجتماعي .عموما،
المعيار لدي الجودة سواء كنت
ً
ً
ً
بطال أو أديت مشهدا واحدا.

«ساعة رضا»
حــول مشروعه المقبل {ســاعــة رضــا} يقول أحمد
فتحي{ :من المقرر عرضه خالل موسم نصف العام
الدراسي المقبل ،وهو فيلم مختلف كوميدي ترجيدي
رومانسي .أقدم شخصية رضا السيئة وسط أجواء
من الفنتازيا}.

وأوضــح فتحي أنه لم يتعاقد على أعمال جديدة
حتى اآلن ،وتابع{ :ولكن ّ
تحدث ّ
إلي أحد المخرجين
بـ ـش ــأن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ف ـي ـلــم ألح ـ ــد الـ ـنـ ـج ــوم .ق ــرأت
السيناريو وأعجبت به ولكن لم يكتمل التعاقد بعد}.

مروان حامد :تصنيف «تراب الماس»  18+يحميه
عاد المخرج مروان حامد إلى السينما المصرية بعد غياب بفيلمه الجديد «تراب الماس»
الذي حقق إيرادات جيدة في الصاالت المصرية.
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث مروان عن الفيلم وصعوباته وتعاونه مع أحمد مراد.
القاهرة – هيثم عسران

تجمعني مــع م ــراد حــا لــة مشتركة من
ً
التفاهم .هــو كــاتــب نشيط ويـقــدم أعـمــاال
ً
ً
جيدة ،ويبذل في نصوصه مجهودا كبيرا
وتلفتني احـتــرافـيـتــه فــي الـتـعــامــل معها
وإتـقــانــه لـهــا .نتناقش بــاسـتـمــرار فــي أي
عمل نخطط له كي يخرج بصورة جيدة.

سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة ،ل ــذا تناقشنا في
ً
تطوير األمر سينمائيا ،إذ ثمة شخصيات
تـصـلــح ف ــي  2010ول ـيــس ف ــي  .2018من
ً
ثــم ،اخترنا مثال شريف مــراد الــذي ظهر
ً
ً
بشخصية إعالمي وليس ناشطا سياسيا
كما يرد في الرواية .كذلك راعينا تفاصيل
أخرى.

ً
خ ــاص بــالـسـيـنــاريــو الـسـيـنـمــائــي بـعـيــدا
ً
عن الــروايــة ،خصوصا أن {تــراب الماس}
فيلم يعيش مع الجمهور ،وعندما عملت
عليه وضعت اعتبارات عدة في الحسبان
من بينها أنني إزاء سيناريو سيبقى في
ذاكـ ــرة السينما الـمـصــريــة وسـيـكــون من
الكالسيكات في المستقبل.

رهان وصعوبات

ً
لكن رواية «تراب الماس» تحديدا تأخر
تحويلها إلى فيلم سنوات عدة.

يـ ـ ــرى الـ ـبـ ـع ــض أن ال ـ ــره ـ ــان ال ـح ـق ـي ـقــي
للصانعين كان على نجاح الرواية.

ً
ثمة مشاهد صعبة في الفيلم ،خصوصا
مشهد االغتصاب .كيف تعاملت معها؟

«تراب الماس» رواية استثنائية ضمن
الـ ــروايـ ــات ال ـتــي صـ ــدرت خ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية ،وأنا ال أجامل هنا أحمد مراد،
فتصدرها المبيعات رغم أنها صدرت قبل
ثماني سنوات أكبر دليل على كالمي.
ي ـق ـ ِّـدم الـفـيـلــم مـعــالـجــة ل ـلــروايــة بــرؤيــة
سينمائية ،ولـيــس بــالـضــرورة أن يلحق
مباشرة .وثمة أفــام كثيرة مأخوذة
بها
ُ
من روايات قدمت بعد صدورها بسنوات.

ً
ل ـيــس ص ـح ـي ـحــا .ال ــرواي ــة ال ـنــاج ـحــة ال
ً
ً
تـصـنــع ب ــال ـض ــرورة فـيـلـمــا ن ــاج ـح ــا .كــان
الرهان الحقيقي على ما قدمناه في الفيلم،
وأؤكــد لك أن من الصعب توقع نجاح أي
عمل من عدمه ،ألن الجمهور في النهاية
هو الحكم في هذا األمر .وال أنكر أنني كنت
أشعر بالقلق في البداية ،ولكني شعرت
بالسعادة مع مرور الوقت وتحقيق الفيلم
اإليرادات من يومه األول.

للمرة الثالثة على التوالي تتعاون مع
أحمد مراد ،فما السبب؟

هل الفارق الزمني بين إصــدار الرواية
وت ـق ــدي ـم ـه ــا هـ ــو ال ـس ـب ــب فـ ــي اس ـت ـح ــداث
شخصيات في الفيلم؟
مروان حامد

ً
نتحدث عن ثماني سنوات تقريبا كما
ذك ــرت ل ــك ،وه ــي ف ـتــرة ش ـهــدت مـتـغـيــرات

ه ــل كــانــت ل ــك اسـ ـتـ ـع ــدادات خــاصــة في
التعامل مع الفيلم؟
لم تكن استعدادات بقدر ما حاولت أن
ّ
علي
ألـتــزم بــإطــارات فرضها السيناريو
ً
كمخرج ،وكنت حريصا على صنع عالم

اع ـت ـمــدت ف ــي الـمـشــاهــد الـصـعـبــة على
اإلي ـح ــاء إلي ـصــال فـكــرتــي إل ــى الـجـمـهــور.
ً
ّ
مـثــا ،فــي مشهد االغتصاب رك ــزت على
وجه منة شلبي لتبيان األلم الذي تشعر
بــه .ولــم يكن اإلي ـحــاء فــي هــذا المشهد
ً
فـحـســب ،ب ــل أي ـض ــا ف ــي مـشـهــد تقطيع
الجثة.

ك ـيــف وج ـ ــدت تـصـنـيــف ال ـف ـي ـلــم  18+من
الرقابة على المصنفات الفنية؟
التصنيف العمري أحــد األمــور المهمة
ً
للجمهور وللصانعين في آن .شخصيا ،
اعـتـبــرت أن تصنيف {ت ــراب ال ـمــاس} 18+
ً
بمنزلة الحماية لــه ،خصوصا أ نــه مليء
ب ــاألح ــداث الـمـشــوقــة وال ـم ـه ـمــة ،وتـحــديــد
هـ ــذه ال ـف ـئــة ال ـع ـمــريــة جـ ــاء ل ـقــدرت ـهــا على
اسـتـيـعــاب الـفـيـلــم وم ـشــاهــده بشكل أكبر
مقارنة بغيرها.

توقيت العرض مناسب

ً
ردا على من اعتبروا أن توقيت عرض الفيلم غير مناسب في موسم سينمائي يشهد طرح
مروان حامد{ :موعد طرح أي فيلم ليس قرار المخرج أو المؤلف،
مجموعة كبيرة من األفالم ،قال ّ
بل الشركة المنتجة والموزعة .حقق الفيلم إيرادات جيدة حتى في أسبوع العيد ،ووصل إلى
ً
ً
 10ماليين جنيه ،وهو رقم مهم .لذا أرى أن التوقيت كان مناسبا ،خصوصا أن العمل ال يزال
ً
يحقق إيرادات جيدة أسبوعيا حتى اآلن}.

غياب أزمات الفيلم المصري عن المهرجانات السينمائية
بداية طيبة شهدتها المهرجانات السينمائية المصرية هذا العام ،على عكس السنوات السابقة التي
ابتعد فيها الفيلم المصري عن هذه التظاهرات لصالح العرض التجاري أو المهرجانات العربية والعالمية.
ً
اضطرت إدارة {القاهرة السينمائي} مثال في عام  2016إلى قبول مشاركة فيلم ضعيف في المسابقة
الرسمية هو ّ
{البر التاني} ،في حين تغيب الفيلم المصري عن المهرجان العام الماضي.
القاهرة -محمد قدري

{ما تعالش عن
الحاجب} يناقش
قضية المنتقبات
في مصر

حاول رئيس الدورة األربعين لمهرجان
القاهرة السينمائي الدولي المنتج محمد
ّ
حفظي حــل مشكالت المهرجان السابقة
عبر استخدامه عالقاته في الوسط الفني،
وتعاقد على مشاركة أفــام مصرية عدة
سـ ــواء طــوي ـلــة أو ق ـص ـيــرة ف ــي الـمـســابـقــة
الرسمية أو البرامج خارج المنافسة .من
ضمنها الفيلم المستقل { لـيــل خــار جــي}
للمخرج أحمد عبد الله السيد والذي شهد
عــرضــه األول قبل أي ــام مـهــرجــان تورنتو
ً
بكندا بعيدا عن المسابقة الرسمية.
يـشــارك الفيلم فــي المسابقة الرسمية
للمهرجان المصري الدولي الــذي ينعقد
بين  20و 28نوفمبر المقبل ،ويعول عليه

صــانـعــوه للفوز بـجــوائــز فــي التمثيل أو
اإلخراج.
ً
الفيلم الذي ُيعرض تجاريا بعد انتهاء
مـهــرجــان ال ـقــاهــرة بـيــومـيــن ،ينتمي إلــى
أجواء المغامرة والدراما ،حول {مو وتوتو
ومصطفى} الذين يلتقون في ظروف غير
متوقعة وتتقاطع حيواتهم ،فيدخلون في
مغامرة لم تكن في الحسبان ويصبحون
ً
شهودا على جانب خفي وغير معلوم من
المدينة.
يتولى البطولة كل من بسمة ،وأحمد
مالك ،وكريم قاسم ،وعلي قاسم ،ومنى هال،
والتأليف شريف األلفي ،واإلنتاج مشترك
ببن مصر واإلمارات.
ك ــذل ــك يـ ـق ــدم مـ ـه ــرج ــان ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة فــي
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــرسـ ـم ــي خ ـ ـ ــارج ال ـم ـســاب ـقــة
الرسمية {جريمة اإليموبيليا} في عرضه
األول في العالم بعد موافقة المخرج خالد
يوسف وشركته {مصر العربية لإلنتاج
السينمائي}.
تولى اإلخراج خالد الحجر ،والبطولة:
نــاهــد ال ـس ـبــاعــي ،وه ــان ــي ع ـ ــادل ،وأح ـمــد
عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،ودع ـ ـ ـ ـ ــاء ط ـع ـي ـم ــة.
وت ــدور األح ــداث الـتــي أنـجــزت فــي عـمــارة
اإليـ ـم ــوبـ ـيـ ـلـ ـي ــا بـ ــالـ ــدقـ ــي ،ح ـ ـ ــول ج ــري ـم ــة
ق ـتــل وال ـت ـح ـق ـيــق ف ـي ـهــا وم ـح ــاول ــة كشف
المالبسات.

الجونة
كريم قاسم في أحد مشاهد فيلم {ليل خارجي}

ات ـ ـفـ ــق ص ــانـ ـع ــو م ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـج ــون ــة

ال ـس ـي ـن ـمــائــي ف ــي دورتـ ـ ــه ال ـث ــان ـي ــة عـلــى
مـ ـش ــارك ــة أحـ ـ ــد أهـ ـ ــم األف ـ ـ ـ ــام ال ـم ـصــريــة
ً
راهنا وهو {يوم الدين} ضمن منافسات
المسابقة الرسمية ،باإلضافة إلى اعتباره
فيلم االفتتاح.
ال يعتمد الفيلم على النجوم بل على
أب ـطــال يمثلون لـلـمــرة األولـ ــى ،ويناقش
قضية مــرضــى {ال ـج ــذام} .ت ــدور األح ــداث
خــال رحلة {بـشــاي} ،شــاب في منتصف
عمره ترعرع داخل مستعمرة للمصابين
بالجذام بالقرب من القاهرة ،وبعد وفاة
ً
زوج ـتــه الـمـصــابــة أي ـض ــا ،ينطلق برفقة
صديقه النوبي أوباما وحماره في رحلة
ً
عـبــر أن ـحــاء مـصــر مـتـجـهــا إل ــى الـجـنــوب
ً
بحثا عن أسرته وأقاربه.
الفيلم من بطولة راضي جمال وشهيرة
ف ـه ـم ــي وأح ـ ـمـ ــد ع ـب ــدال ـح ــاف ــظ وش ـه ــاب

أحمد الفيشاوي في مشهد من {عيار ناري}
إب ــراهـ ـي ــم ،وكـ ـ ــان شـ ـ ــارك ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة
الرسمية لمهرجان {كان} السينمائي بعد
رفضه من مهرجانات سابقة.
ً
واتفقت إدارة مهرجان الجونة أيضا
مع الشركة المنتجة لفيلم {عيار نــاري}
على أن تعرضه للمرة األولــى ،ولكن في
ً
القسم الرسمي وهــو الــذي يشهد أيضا
كـثــافــة جـمــاهـيــريــة .ي ـشــارك فــي البطولة
عدد من النجوم من بينهم روبي ،وأحمد
الفيشاوي ،ومحمد ممدوح ،وأسماء أبو
اليزيد ،وأحمد مالك .تدور األحداث حول
جــري ـمــة ق ـتــل غــام ـضــة وس ـع ــي األط ـ ــراف
الرسمية إلــى حــل الـلـغــز ،بــاإلضــافــة إلى
تحقيق صـحــافـيــة (روبـ ــي) فــي القضية.

مهرجان اإلسكندرية
توصلت إدارة مـهــرجــان األسـكـنــدريــة إلــى االت ـفــاق على أحــد األف ــام المصرية
للمشاركة فــي ال ــدورة المقبلة ،بــاإلضــافــة إلــى الـتـفــاوض عـلــى فيلم آخــر ويعلن
ً
العنوانان قريبا.

أنجز التأليف هيثم دبور واإلخراج كريم
الشناوي.
على مستوى األفــام القصيرة ،ينتظر
جمهور الدورة الثانية من مهرجان الجونة
{م ــا تـعــاش عــن ال ـحــاجــب} ال ــذي يناقش
ق ـض ـيــة ال ـم ـن ـت ـق ـبــات ف ــي م ـصــر م ــن خــال

ً
صديقتين تكتشف إحداهن أن ثمة أمورا
كثيرة تختبئ تحت نقابها .يتولى البطولة
كل من أسماء أبو اليزيد ،ومريم الخشت،
وع ـل ــي ال ـط ـي ــب ،وال ـت ــأل ـي ــف ه ـي ـثــم دبـ ــور،
واإلخراج تامر عشري ،بعد تعاونهما العام
الماضي في فيلم {فوتو كوبي}.

توابل ةديرجلا
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عالقات

كيف ترسم انطباعات اآلخرين عن شخصيتك؟
ً
ّ
توصلت دراسات عدة إلى أن األحكام التي نطلقها على اآلخرين مستندين إلى صورهم عبر اإلنترنت تتنبأ بكيفية تصرفنا تجاههم شخصيا.

الصور
«السيلفي»
تظهر
األشخاص أقل
ً
ثقة وانفتاحا
على تجارب
جديدة

فــي ه ــذه الـلـحـظــة ،يـنـظــر شخص
م ــا إلـ ـي ــك ،إل ـ ــى إحـ ـ ــدى صـ ـ ّــورك عـبــر
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت .رب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـص ــف ــح م ـل ـفــك
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ف ـ ـ ــي {لـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــدي ـ ــن} أو
{ف ـي ـس ـب ــوك} .ق ــد ت ـك ــون زوجـ ـت ــك في
الـمـسـتـقـبــل ،أو رئ ـي ـســك ال ـم ـق ـبــل ،أو
عميلك الجديد ،أو صديقك الجديد.
لــذا ســواء كنت ترغب فــي ذلــك أو ال،
ُيطلق هــذا الشخص األحكام عليك،
ً
استنادا إلى تلك الصورة.
تشكيل التقييمات الفورية حول
الـ ـ ـن ـ ــاس عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس الـ ـنـ ـظ ــر إل ــى
مالمح وجوههم جــزء ال يتجزأ من
اإلدراك البشري .ضمن هذا السياق،
ي ـقــول عــالــم الـنـفــس فــي برينستون
ألـكـسـنــدر تـ ـ ــودوروف ،مــؤلــف {قيمة
الــوجــه}{ :تأثير االنطباعات األولــى
الـ ــذي ال ي ـق ــاوم يــؤكــد حــاجـتـنــا إلــى
إنشاء األحكام المفاجئة ،إذ انتقلنا
من العيش في مجموعات صغيرة،
حيث كان من الممكن الحصول على
م ـع ـلــومــات م ـب ــاش ــرة ع ــن شخصية
الجميع في محيطنا ،إلى مجتمعات
ً
أكبر وأكثر تعقيدا .وأصبح التقييم
الـ ـس ــري ــع لـ ـلـ ـغ ــرب ــاء وسـ ـيـ ـل ــة فــاع ـلــة
للبقاء على قيد الحياة .في الواقع،
تبقى الـثـقــة واحـ ــدة فــي أح ـكــام عــدة
ً
نطلقها سريعا على أشخاص جدد
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
ك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن .وت ـ ـ ــؤدي

االن ـط ـبــاعــات بالثقة
ً
دورا في محاولتنا معرفة
ن ــواي ــا ش ـخ ــص م ـ ــا ،هـنــا
واآلن}.
صارت نظرتنا األولى
ً
َّ
إلى اآلخر تتشكل راهنا،
وف ـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم األحـ ـ ـي ـ ــان،
مــن خــال ص ــورة لــه عبر

ً
اإلنترنت وليس عبر رؤيته شخصيا
ً
أو التحدث إليه وجها لوجه .وتشير
األدلـ ـ ــة إلـ ــى أن ال ــداف ــع ال ـش ــدي ــد إلــى
تشكيل األحـكــام االجتماعية يجعل
األخيرة تنتشر بسرعة البرق.

تجارب
فـ ـ ـ ــي س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــارب ،وجـ ـ ــد
ت ـ ـ ــودوروف أن األحـ ـك ــام الشخصية
بعد النظر إلى صورة ما نحو عشر
واحد من الثانية كانت نفسها التي
ق ــدم ــت ع ـن ــد ال ـن ـظ ــر إل ـي ـه ــا م ــن دون
التقيد بالوقت.
ويظهر بحث جديد أن التقييمات
التي نقوم بها حــول شخص ما في
الصورة تتماشى بشكل ملحوظ مع
كيفية رؤيـتـنــا لــه أو لـهــا ،والتفاعل
معه أو معها في نهاية المطاف في
الحياة الحقيقية.
وف ـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـش ـ ــرت الـ ـخ ــري ــف
الماضي ،عرض باحثون في جامعة
ً
كورنيل األميركية على  55مشاركا
ً
صـ ـ ـ ــورا ألرب ـ ـ ــع نـ ـس ــاء كـ ــن يـبـتـسـمــن
ً
بالتناوب أو ال يبتسمن أبدا ،وطلبوا
منهم تقييم الصفات مثل اإلعجاب،
والفرح ،واالستقرار العاطفي ،والثقة،
واالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ع ـل ــى ت ـ ـجـ ــارب ج ــدي ــدة.
بـعــد ف ـتــرة ام ـتــدت بـيــن شـهــر وستة
أشـهــر ،التقى كــل مـشــارك ام ــرأة كان
ً
شــاهــدهــا ســابـقــا فــي إح ــدى الـصــور
الفوتوغرافية (ر غ ــم أن معظمهم لم
ً
يتذكر أنه شاهد المرأة سابقا) .طلب
من المشاركين إكمال لعبة األسئلة
مــدة  10دقائق مع الـمــرأة ،والتعرف
إليها مدة  10دقائق أخرى .بعد ذلك،
ق ـ ّـدم الـمـشــاركــون انطباعاتهم حول
صفات المرأة كاإلعجاب ،والجاذبية،
والشخصية القوية .وجاء ت النتائج
م ـت ــوائ ـم ــة ب ـش ـكــل وثـ ـي ــق م ــع كـيـفـيــة
تقييمهم النساء عند رؤيتهن ألول
مرة في الصور الفوتوغرافية.
وت ـ ـقـ ــول ف ـي ـف ـي ــان زاي ـ ـ ـ ــاس ،إحـ ــدى
ال ـب ــاح ـث ـي ــن فـ ــي ك ــورنـ ـي ــل{ :ي ـت ـفــاعــل
أشـ ـخ ــاص مـخـتـلـفــون م ــع الـشـخــص
نفسه ويخرجون بآراء متنوعة عنه

ّ
التصورات
ومختلفة} ،ولن تغادر هذه
ً
تفكيرهم تجاهه الحقا ســواء كانت
إيجابية أو سلبية .وتشير الدراسة
إل ــى أن االن ـط ـبــاعــات األول ـ ــى ليست
ً
مجرد أحـكــام عــابــرة ننقحها الحقا
في الحياة الواقعية ،بل هي في بعض
النواحي نبوء ات إلرضاء الذات.
ّ
كذلك تعزز دراســة كورنيل فهمنا
ً
االنـطـبــاعــات الـتــي نشكلها استنادا
إلى الصور ،مشيرة إلى عامل واحد
أقل صلة مع الصورة نفسها عنه مع
الـشـخــص ال ــذي التقطها .فــي مقالة
ن ـش ــرت هـ ــذا الـ ـع ــام ف ــي م ـج ـلــة {ع ـلــم
الـنـفــس} ،وجــد الـبــاحـثــون أن الناس
فــي ال ـصــور السيلفي يـعـتـبــرون أقــل
ً
ثـ ـق ــة ،وأقـ ـ ــل ان ـف ـت ــاح ــا ع ـل ــى ت ـج ــارب
جــديــدة ،وأكـثــر نرجسية مــن الناس
في الصور التي التقطها آخرون لهم،
وهذا التصور السلبي يكون أقوى ،إذا
ً
كان من أخذ الصورة الشخصية رجال
وليس امرأة.

أهمية لغة الجسد والتعابير
كــذلــك يــؤثــر تـمــوضــع الـجـســم في
كيفية تقييم الشخص الذي يظهر في
الصورة .في دراسة قام بها باحثون
ف ــي جــامـعــة كــالـيـفــورنـيــا األمـيــركـيــة،
رأى المشاركون أن األشخاص الذين
اتخذوا في صــور على موقع تعارف
إلكتروني وضعية التفكير ،والذراعين

ال ـم ـف ـتــوح ـت ـيــن ،وال ـ ـجـ ــذع الـ ـمـ ـم ــدود،
ً
مرغوب بهم عاطفيا أكثر من أصحاب
الوضعيات المنغلقة.
ً
لـلـتـعــابـيــر أه ـم ـيــة خ ــاص ــة أي ـض ــا.
وجـ ــدت دراس ـ ــة ف ــي جــام ـعــة سـنـتــرال
فلوريدا األميركية أن مدى االبتسامة
ي ــؤث ــر ف ــي ح ـك ـمــي ال ـ ـ ــدفء وال ـك ـف ــاءة
الـلــذيــن نطلقهما عـلــى الـشـخــص :إذ
دف ـعــت أوسـ ــع اب ـت ـســامــة الـمـشــاركـيــن
إلــى تقييم صاحب الصورة على أنه
ً
أكثر دفئا ولكن أقل كفاءة من صاحب

أصغر ابتسامة .أما في جامعة يورك،
ّ
فقيم المشاركون صور أكثر من ألف
شـخــص بـحـســب ع ـشــرات مــن سمات
الوجه ،بما فيها إمالة الرأس ،وشكل
الـحــاجـبـيــن ،وفتحتا األن ــف ،ودرج ــة
ل ــون ال ـج ـلــد .وتـبـيــن أن الـخـصــائــص
الـخـمـســة الـتــي تــربـطـهــا أق ــوى عالقة
باإلحساس بالتقرب من الشخص لها
عالقة بأشياء محددة في شكل الفم،
كانحناء الشفة السفلية وفتحة الفم
التي تتركها االبتسامة المفتوحة.

أكثر الوجوه
الجديرة بالثقة
هي ما نعتبرها
{نمطية}

نصائح وتعديالت
ِّ
تقترح بحوث عدة حول الصور على اإلنترنت طرائق تمكن أي شخص
ً
مــن أن يظهر أكـثــر ثقة ومحبوبا فــي ص ــوره ،مــا يسهم مــن ثــم بتشكيل
ً
انطباع أولــي إيجابي حوله في الواقع .مثال ،تشجعنا صــورة لشخص
ً
يبدو فيها منفتحا ويوحي بالثقة ،على التصرف بــدفء تجاهه ،وهو
أمر متبادل .توضح الباحثة زاياس في هذا المجال{ :نعلم أن افتراضاتنا
توجه سلوكياتنا ،وأن الناس يتأثرون باألخيرة .من ثم ،نستخلص من
اآلخرين سلوكيات تؤكد هذه االنطباعات األولية}.
رغم ذلك ،فمن المهم أن نأخذ في االعتبار أن من خالل تقييم الوجوه في
الصور ،كما هي الحال في الحياة الحقيقية ،يطرح تشكيل االنطباع في
المقام األول السؤال التالي :هل يبدو هذا الشخص كأنه من الناس الذين

اعتدت رؤيتهم؟ تبين بحوث تودوروف أن أكثر الوجوه جديرة بالثقة هي
تلك التي نعتبرها {نمطية} ،أي التي نلتقيها عادة .وتشير نتائجه إلى
أن {النمطية ترتبط بما هو مألوف وما خبرناه في الماضي} ،كما يقول
ً
ً
تودوروف{ .وفي معظم الظروف ،فإن ما نعتبره نمطيا سيكون مرتبطا
ً
بقوة بالمجموعات الداخلية والجماعات الخارجية} .وبدال من إعطائنا
معلومات دقيقة عن شخصية الشخص أو طبعه ،فإن االنطباعات األولى
تعكس إلى حد كبير انحيازاتنا وقوالبنا النمطية.
كيف يفيد ذلك كله في صــورة ملفك الشخصي؟ االبتسامة العريضة
ولغة الجسد المفتوحة يساعدانك على التحكم بتشكيل انطباع اآلخرين
عنك ،ولكن في نهاية المطاف ،ثمة ما هو أبعد بكثير مما تراه العينان.

ذاتنا المنقسمة ...كيف نقهرها؟
ً
ماذا يحدث عندما تكون حائزا شهادة في الكيمياء من جامعة هارفارد ،ولكنك تشعر بقوة تنافسية تسحبك إلى عالم السرد؟ تكتب رواية عن هذه الحالة الملحة
ً
طبعا .الدكتور ويك وانغ ،وهو مؤلف في الكيمياء ،وشخص مرح وحكيم ،يتحدث هنا عن البدايات المتخبطة في غياب اليقين ونضال المرء إلرضاء اآلخرين أثناء
ّ
خطه لمساره الشخصي.
ناندو بيلوزي
ـص لــديــه بـعــض الـتــأثـيــر فــي م ـســار حياته
كيف يمكن للمرء أن يقول {ال} ،ويكون في وئام ش ـخـ ٍ
مع فكرة تخليه عن عــدد من الفرص أو تخييب المهنية .لذا علينا قول {نعم} في البداية قبل أن
نكتسب القدرة على قول {ال} .ويتزامن قول {ال} مع
آمال اآلخرين؟
ّ
ّ
وتقد ٍم في السن ،وإدراك أكبر لمسارنا
يشجع المرء على ثقةٍ أكبر،
لدي مشكلة في قول {ال} .ال
ً
قول {ال} في المدرسة أو الثانوية ،خصوصا ألي الخاص .عليك أن توازن بين الفوائد والتكاليف،
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.
أيـ ـهـ ـم ــا أس ـ ـ ــوأ:
ت ـخ ـي ـيــب آمـ ــال
في كثير من الحاالت
شـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــص م ـ ــا
أو ا ل ـت ـض ـح ـيــة
تكون سعادتك
بـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادت ـ ـ ــك
وسالمتك العقلية
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة؟
ف ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر مــن
أكثر أهمية من
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت،
إرضاء اآلخرين
تكون سعادتك
وسـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــك
ال ـع ـق ـل ـيــة أك ـثــر
أ هـمـيــة بكثير.
ول ـك ــن مـ ــاذا لو
كان من ّ
خيبت

ً
أمله مثال أحد أفــراد األســرة الــذي لديه كثير من
فيك؟ تكون االجابة عن هذا السؤال أكثر
اآلمــال ً
ص ـعــوبــة .أن نـقــول {ن ـعــم} أو {ال} هــو أن نحجز
نفسنا داخل خيارين وحيدين فحسب ،كأن نختار
بين لونين وحيدين إمــا أســود أو أبيض .ولكن
منذ متى كانت مسائل القلب ،واألسرة ،واألصدقاء
ّ
بشكل قاطع كما هي
محددة
في أي وقت مضى
ٍ
الحال بين اللونين األسود واألبيض؟
يشرح لنا العلم لماذا تنتابنا مشاعر عاطفية
ّ
على غرار خيبة األمل ،ولكنه ال يدلنا على كيفية
التعامل معها .ولكن ذلك أمر جيد في رأيي ،فهو
ّ
دليل واضح على أن المشاعر (كذلك إدارتها) على
ّ
حد سواء فوضوية وعالمية .قد يوفر العلم لنا
الراحة .لماذا نشعر باالكتئاب؟ قد يكون السبب
اخ ـت ــال ف ــي الـ ـت ــوازن الـعـصـبــي أو ال ـهــرمــونــات.
لسبب
ولكن شعورنا باالكتئاب قد يكون كذلك
ٍ
شخصي ال عالقة له بالمسائل العلمية.
ً
ً
في علم الكيمياء ،يعيش المرء انهيارا عصبيا.
فهو يعيش عالقة حب وكراهية مع العلوم ،ومع
لفترة
ال ـنــاس مــن حــولــه .لـقــد اع ـتــاد ق ــول {ن ـعــم}
ٍ

طويلة ثم قرر فجأة أن يقول {ال} .ينهل العلماء
من معرفتهم لتبرير المشاعر التي تنتابهم مثل
الغضب والحب والخوف .ولكن يصعب تفسير
ً
العواطف أحيانا .االستعانة بالحقائق العلمية

ً
إل ـهــاء ،ولكنها أي ـضــا وسـيـلــة لـمـحــاولــة تفسير
ّ
العاطفة .وهــذا ما يسمى بالتناقض بحد ذاته
وهنا صعوبة األمر.

ِّ ً
أسرارنا ...كيف تؤثر سلبا فينا؟
ينبع تأثير األسرار السلبي في ذواتنا من الطريقة التي تقبع بها في أذهاننا
ً
ً
االحتفاظ باألسرار ليس أمرا سهال،
ّ
ً
َّ
بل يتطلب أحيانا أعمال خداع متعمدة،
كتحويل االنتباه في منتصف محادثة
ح ـســاســة ،أو ح ــذف ب ـعــض الـتـفــاصـيــل
ّ
من روايتك عما قمت به قبل ليلة .لكن
ً
ً
بحثا جديدا ُيظهر أن عجزنا عن إزالة
السر من تفكيرنا ،ال واقع إخفائه بحد
ذات ـ ــه ،ه ــو م ــا يـعـلــل ارت ـب ــاط االحـتـفــاظ
باألسرار بنتائج كالقلق وتراجع الصحة
الجسدية.
فــي سلسلة مــن ال ــدراس ــات ،اكتشف
باحثون في جامعة كولومبيا األميركية
أن تأثيرات األســرار السلبية في صحة
أصحابها النفسية والجسدية تتفاقم

ف ـي ـمــا م ـ ـعـ ــدالت رضـ ــاهـ ــم عـ ــن حـيــاتـهــم
تتراجع مع تنامي الوتيرة التي تراودهم
بها األسرار .كذلك ارتبط تراجع الخير
ال ـعــام الـنــاجــم عــن االح ـت ـفــاظ بــاألســرار
بــدوره بتدني التقييم الذاتي في بحث
عــن الصحة الجسدية .أمــا مــا بــدا غير
ذي أهمية ،فهو المدة التي يحاول فيها
اإلنسان بدأب إخفاء السر.

غير صادق
عالم النفس مايكل سليبيان،
يوضح ِ
الذي قاد البحث{ :كلما أطلت التفكير في
ما تخبئه ،نما شعورك بأنك مزيف وغير

صــادق} .وتدعم هذه االكتشافات فكرة
ّ
تحد من نوعية
{أن مشاعر الزيف هذه
عالقاتك في الحياة ورضاك بشأن نمط
عيشك} ،وفق الباحث.
ً
كــذلــك يــذكــر سـلـيـبـيــان ،مـتـحــدثــا عن
الـفــائــدة الـتــي يجنيها اإلن ـســان عندما
ي ـك ـتــب ع ــن س ــر ك ـب ـيــر ي ـث ـقــل كــاه ـلــه أو
يناقشه مع شخص آخر{ :بات بإمكانك
ف ــي ه ـ ــذا ال ـع ـص ــر وال ـ ــزم ـ ــان أن تـكـشــف
أسرارك عبر اإلنترنت من دون اإلفصاح
عن هويتك».
ً
عـمــد سـلـيـبـيــان وزم ـ ــاؤه أي ـضــا إلــى
تصنيف أنواع األسرار التي يحتفظ بها
ً
مئات األشخاص ،فضال عمن يخفونها
عنهم.
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تسالي

sudoku

من  6أحرف وهي اسم إحدى محافظات مصر.

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

(مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ــة) –
متشابهان.
 - 1السكينة .
 - 4قال  :ال إله إال الله
 - 2الذين في قلوبهم (م ـ ـع ـ ـكـ ــوسـ ــة) – س ـمــا
رحمة .
(معكوسة).
ـف
ـ
ـ
ـ
ي
ـر
ـ
ـ
ـ
ع
ـ
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ـ
ل
ـ
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ـ
 - 3ل
 - 5الجمع مــن «همة»

اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام – ح ـ ـ ــروف وي ـب ـت ـه ـلــون إلـ ــى الـلــه
– دورة.
ً
تعالى.
 - 6صار حارا – نصف متشابهة.
 - 9س ـ ــا ئ ـ ــل ا لـ ـحـ ـي ــاة
(عرفه).
 - 7أبصر بنظر خفيف (معكوسة) – حاجز.
 - 10مبسوطتان.
– دفع الفدية.
( - 8ال  )...مــن أرك ــان  - 11الذين يتضرعون
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sudoku

ً
عموديا:

5

الحلول

1

 « - 1ق ـ ـ ــل ه ـ ـ ــو ا لـ ـل ــه
أ ح ـ ـ ــد  . »......س ـ ــورة
اإلخالص.
 - 2ا ل ـم ـس ـت ـح ــق لـكــل
ثناء وحمد .
 - 3أداة نفي – سئم .
 - 4ص ـع ــد – ار تـ ـف ــاع
الهامة .
 - 5ع ـ ـبـ ــر – مـ ـن ــاص
(معكوسة).
 - 6ثلثا (أح ــد) – فرد
(معكوسة).
 - 7و ش ـ ـ ـ ـ ــى – مـ ـ ــزق
(معكوسة).
 - 8قنوط – خاطر.
 - 9تجدها في (هناء)
– ا لـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح – ث ـل ـثــا
(نور).
 - 10البستان الجامع.
 - 11انـقـيــاد وموافقة
– يحيي المسافر عند
الرحيل.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3902الجمعة  21سبتمبر 2018م  11 /المحرم 1440هـ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :أمامك نجاح كبير أو إحــراز مهنيا  :ترقية فــي طريقها إ لـيــك بعد
مراجعات مع المسؤولين.
لمنصب تتوق إليه.
ً
ً
ّ
ّ
عاطفيا :عالقة ّ
تتطور
جدية قد
حب
عاطفيا :احسم موقفك بسرعة فلن
إلى ارتباط وبناء عائلة.
ينتظرك الحبيب طويال.
ً
ً
ّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـش ــك ــل ع ــاق ـت ــك بــأحــد اجتماعيا :الـتــزم بــإرشــادات الطبيب
ً
للتخلص من األوجاع.
األقرباء مفترق طرق فكن حذرا.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
هيكلية جديدة للعمل
مهنيا :تضع
وتأمل أن تحقق النجاح.
ً
عاطفيا :تخوض تجربة رومنسية
ُ
مع الحبيب ال تنسى.
ً
اجـتـمــاعـيــا :نـقــاشــات عائلية حــادة
تقلقك وتوتر أعصابك.
رقم الحظ.8 :

ً
مهنيا :طموحاتك كبيرة لكن عليك
البدء بالخطوة األولى.
ً
عــاط ـف ـيــا :أوهـ ــام ب ـشــأن عــاقــة غير
منطقية من طرف واحد.
ً
ً
ّ
التحديات
اجتماعيا :ابق بعيدا عن
واستعمل مرونتك.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ازدهار في أعمالك وتبحث عن
توسيع أسواقك.
ً
عــاطـفـيــا :يــرفــض الحبيب إهـمــالــك له
وتفكيرك بأمور أخرى.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـل ـت ـقــي أح ـ ــد ال ـم ـع ــارف
فيستحوذ بكالمه على تفكيرك.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تتعامل مع الزمالء بعدائية
ّ
ألن ذلك قد يرتد عليك.
ً
عــاطـفـيــا :تميل إل ــى شـخــص يختلف
عنك في عاداته وتقاليده.
ً
اجتماعيا :حاذر اإلرهاق ألنه قد يؤثر
في صحتك.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـم ـ ّـر ب ـت ـجــربــة اسـتـثـنــائـيــة
تحصل خاللها على مكسب مالي.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال تـهـمــل وعـ ــدك للحبيب
باالرتباط فقد حان وقت التنفيذ.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــزع ـجــك ال ـفــوضــى في
محيطك وتحاول االبتعاد.
رقم الحظ.2 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـبــاشــر بـتــأسـيــس شــركــة أو
تدخل في شراكة مع آخرين.
ً
عاطفيا :تفكر في االبتعاد عن الحبيب
ألن ال تفاهم بينكما.
ً
ً
اجتماعيا :أحد األصدقاء يؤدي دورا
ً
مهما في حياتك.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :يـفـتــح ال ـف ـلــك أم ــام ــك أب ــواب
الخارج فاستفد من الظرف.
ً
عــاطـفـيــا :ل ـقــاء مــع ط ــرف آخ ــر يقلب
لديك الموازين كلها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـســويــف وت ــأج ـي ــل في
تسليمك مفروشاتك المنزلية.
رقم الحظ.3 :

ً
مهنيا :تتحلى بقدرات هائلة لكنك ال
تعرف استغاللها.
ً
عاطفيا  :تكتشف هشاشة عالقتكما
وتبحث عن مخرج.
ً
اجتماعيا :يطلب الفلك إليك االلتزام
باألماكن السليمة.
رقم الحظ.13 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تحسم أمــرا بطريقة سريعة
ألنه لم يعد يحتمل التسويف.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :وقـ ــت م ـنــاســب لـمـنــاقـشــة
الحبيب حول مستقبلكما.
ً
اجتماعيا :تـطـ ّـورات األهــل الصحية
تشغل بالك وتقلقك.
رقم الحظ.19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :تواجهك قضية ينبغي أن
ً
تبحثها بعيدا عن االنفعاالت.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :الـ ـحـ ـبـ ـي ــب غـ ـي ــر ج ــدي ــر
بتقديرك ّ
فتقرر االنفصال عنه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تلغي أح ــد المواعيد
المهمة لعدم ارتياحك للنتائج.
رقم الحظ.5 :

ةديرجلا
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مسك وعنبر

السفير البلجيكي افتتح المعرض الفني للذكرى الستين للسنافر
الحدث يوثق إبداعات الفنان بيير كويفورد ويسلط الضوء على تجربته
محمد جمعة

شهد سفير مملكة بلجيكا لدى
البالد بيت هيربات االحتفالية
التي أقيمت ظهر أمس بمناسبة
الذكرى الستين للسنافر.

فعاليات فنية
وثقافية تواكب
االحتفالية على مدار
يومين

افتتح سفير مملكة بلجيكا
لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ب ـ ـيـ ــت هـ ـي ــرب ــات
المعرض الفني الذي أقيم ظهر
أمس في مجمع االفنيوز "غراند
بالزا" بمناسبة الذكرى الستين
للسنافر.
وحـ ـض ــر االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ع ــدي ــد
من المهتمين بأحد أهــم ألــوان
الـ ـفـ ـن ــون الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا ال ـف ـنــان
البلجيكي بيير كويفورد أو بيو
( ،)1992- 1928وا ل ــد السنافر
ومــؤســس عوالمهم المختلفة،
والذي أصدر أول مجلة مصورة
للسنافر عام  ،1958ليتحولوا
ب ـع ــده ــا إلـ ــى ظ ــاه ــرة عــال ـمـ ّـيــة،
و خـ ـ ـص ـ ــو ص ـ ــا ب ـ ـعـ ــد أن ح ـ ـ ـ ّـو ل
ّ
األميركي
استوديو هانا باربرا
ّ
كرتوني
السنافر إلــى مسلسل
في الثمانينيات.
وانـ ـطـ ـل ــق االحـ ـتـ ـف ــال بـكـلـمــة
ترحيبية للسفير هيربات قبل
أن ي ـبــدأ جــول ـتــه ف ــي الـمـعــرض
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
اللوحات للفنان كويفورد التي
م ـيــزهــا ال ــدم ــج ب ـيــن إب ــداع ــات ــه
ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ع ــال ــم ال ـس ـنــافــر
وبين صــوره الشخصية خالل
ّ
الفنية
مسيرته وتطور تجربته
وتـ ـع ــاطـ ـي ــه م ـ ــع الـ ـسـ ـن ــاف ــر فــي
المراحل المختلفة من حياته،
ّ
إبداعية داخل
وكأننا في رحلة

مـ ـس ــودات وتـخـطـيـطــات ُم ـبــدع
أكثر شخصيات الكرتون شهرة
في العالم.
وقد أصبح السنافر ظاهرة
ّ
عالمية ،إثر الشهرة التي نالوها
في الواليات المتحدة ،وتحولت
ّ
كرتوني
قصصهم إلى مسلسل
ل ــأط ـف ــال ث ــم إلـ ــى س ـل ـس ـلــة مــن
األف ــام التي مــازالــت تنتج إلى
اآلن ،إلى جانب العدد الهائل من
المنتجات الثقافية المرتبطة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــم ك ـ ـ ــالـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور واألل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب
والتماثيل والثياب.
ويتخلل االحتفالية مجموعة
مـ ـ ــن االنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة وال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
الثقافية التي تأتي فــي سياق
األسـ ـب ــوع ال ـث ـقــافــي البلجيكي
في الكويت ،ومن ضمنها شق
فني وآخر موسيقي الى جانب
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض بـ ـع ــض األن ـش ـط ــة
االجتماعية ،ولعل ما ميز الحفل
لوحات اخرى لبعض الفنانين
البلجيكيين تستعرض مواطن
الجمال في مملكة بلجيكا.
يــذ كــر أن ا ل ـف ـنــان البلجيكي
ب ـ ـي ـ ـيـ ــر كـ ـ ــوي ـ ـ ـفـ ـ ــورد ت ـ ـع ـ ـلـ ــم ف ــن
القصص المصورة وحده بعد
أن ت ــرك ال ـم ــدرس ــة ع ـنــدمــا كــان
عمره 15عاما مهاجرا مع أسرته
إلـ ــى ف ــرن ـس ــا ب ـس ـبــب االح ـت ــال
ال ـنـ ّ
ـازي ،وكــانــت قــدوتــه حينئذ

جانب من اللوحات

صمود تستعد لتصوير
مسلسل «عطيتك عيوني»
●

محمد جمعة

تستعد الفنانة صمود الكندري لتصوير دورها في الدراما االجتماعية الجديدة
(عطيتك عيوني) ،تأليف عادل الجابري ،وإخراج سائد الهواري .ومن المقرر أن
يلعب دور البطولة أمام صمود الفنان محمود بوشهري .ومازال فريق العمل
يتكتم على أي تفاصيل أخرى متعلقة بالمسلسل حتى بدء التصوير.
وك ــان ــت ص ـمــود الـتـقــت بــوش ـهــري ف ــي مـسـلـســل "خ ــذي ــت م ــن عـمــري
وع ـط ـيــت" ،ال ــذي ُع ــرض خ ــال رم ـضــان ال ـمــاضــي ،للكاتبة عــامــرة
الحزيمي ،وتصدى إلخراجه حمد البدري ،وتدور أحداثه في
إطار اجتماعي رومانسي وإنساني حول الحب والتضحية
والغدر والحقد وخيانة األصدقاء خالل ثالث حقب زمنية؛
تـبــدأ األول ــى فــي منتصف الثمانينيات ،والـثــانـيــة في
التسعينيات ،وصــوال إلــى الحقبة الثالثة في وقتنا
الحالي .وشــارك في بطولة العمل صمود الكندري،
لـمـيــاء طـ ــارق ،مـحـمــود بــوش ـهــري ،ح ـمــدي العماني
وانتصار الشراح.
ً
ومسرحيا ،انتهت صمود قبل فترة من عروض مسرحية
"ناني" ،بطولة حمد العماني ،صمود الكندري ،إيمان الحسيني ،ميثم
بدر ،عزيز بهبهاني ،جنى الفيلكاوي ،رهف محمد ،إيمان فيصل ،خالد األحمد،
عبدالله هيثم ،ليالي دهراب ،ومن إخراج محمد الشطي ،إشراف عام الشيخة مريم
ناصر الصباح ،تأليف نــوار القريني ،وحنان شهاب ،إشــراف إداري عقيل بدر،
تصميم الديكور محمد الربيعان ،وتصميم األزياء حصة العباد.

صمود

محمد جوك يتصدى إلخراج مسلسل «مشاعر»
تـ ـب ــدأ قـ ـن ــاة ق ــرط ــاج بـلــس
ا لـتــو نـسـيــة األ س ـبــوع المقبل
تـصــويــر مـسـلـســل "مـشــاعــر"،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم ت ـ ـصـ ــويـ ــر
الموسم األول منه على مدار
تسعة أ ش ـهــر ،لـ ُـيـعــرض على
ش ــاش ــة ق ــرط ــاج ب ـل ــس ،وف ــي
نـفــس الـتــوقـيــت عـلــى شــاشــة
إحدى المحطات الكبرى في
الجزائر ومصر والخليج.
ي ــأ ت ــي ع ـل ــى رأس ا ل ـفــر يــق
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ال ـت ــرك ــي
األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــد ج ـ ـ ــوك،
والـ ــذي أخ ــرج مــا يــزيــد على
عـشــر يــن مسلسال فــي تركيا
واذرب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــان وبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاري ـ ــا
وألمانيا وروسيا والجزائر.

زهرة القصر
وقـ ـ ـ ـ ــد ُع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج
جــوك على القنوات العربية
م ـس ـل ـس ــل "زه ـ ـ ـ ــرة الـ ـقـ ـص ــر"،
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ـ ـ ــه فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـعـ ـم ــل
الـ ـت ــرك ــي ،الـ ـ ــذي ي ـت ـك ــون مــن
سيناريست ومدير تصوير
ومـ ــديـ ــر إضـ ـ ـ ــاء ة وم ـه ـن ــدس
ديـكــور ومــاكـيـيــرة وكــوافـيــر.
وق ـ ــد ع ـم ــل ه ـ ــذا ال ـف ــري ــق فــي

وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع" :ن ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل عـ ـل ــى
اال ن ـت ـهــاء قــر ي ـبــا م ــن تجهيز
مـجـمــع اس ـتــديــوهــات كـبـيــر،
لـيـخــدم ال ـق ـنــاة واألكــاديـمـيــة
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي ن ـس ـعــى
من خاللها إ لــى إيجاد جيل
واع و م ـ ـط ـ ـلـ ــع ع ـلــى
ج ـ ــد ي ـ ــد
ٍ
أح ـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـف ـن ـي ــة
ال ـعــال ـم ـيــة .ق ـصــة الـمـسـلـســل
وا عـ ــدة ج ــدا ،و ت ـمــس الكثير
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوب الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة
ب ـت ــول ـي ـف ــة ت ــركـ ـي ــة فـ ــي ث ــوب
تـ ــون ـ ـسـ ــي ع ـ ــرب ـ ــي وبـ ـ ـج ـ ــودة
سينمائية".

فريق اإلنتاج
محمد جوك
ك ـب ــرى ال ـم ـس ـل ـســات ال ـتــرك ـيــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ـ ــرض ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـع ــال ــم
العربي ،مثل" :السلطانة قسام،
حــب أعـمــى ،أورت ــوج ــول ،حريم
السلطان ،وادي الــذئــاب ،زهــرة
ال ـق ـص ــر ،األرض ال ـط ـي ـبــة ،نــور
ومهند".
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،صـ ـ َّـرح
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـق ـن ــاة ق ــرط ــاج
ب ـلــس ،سـعــد خ ــذر" :ن ـح ــاول أن

ن ـقــدم مـحـتــوى هــادفــا وجــذابــا
ع ـلــى ش ــاش ــة ال ـم ـح ـطــة ،وأمـ ــام
أعيننا السعي لتطوير صناعة
ال ــدرام ــا ال ـتــون ـس ـيــة ،م ــن خــال
االسـتـعــانــة بـكـبــار الـنـجــوم من
ت ـ ــون ـ ــس وال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــر وال ـ ــوط ـ ــن
العربي ،واالستفادة من التجربة
الـتــركـيــة ،مــن خ ــال االستعانة
بفريق عمل تــر كــي ،ويعاونهم
فريق تقني تونسي".

ي ـ ـقـ ــوم ب ـب ـط ــول ــة م ـس ـل ـســل
"مـ ـش ــاع ــر" ن ـخ ـبــة م ــن ن ـجــوم
ت ــون ــس ،ع ـلــى رأسـ ـه ــم مــريــم
ب ــن ش ـع ـب ــان وهـ ـش ــام رس ـتــم
وريـ ــم ب ــن م ـس ـعــود وســامـيــة
رحيم ومحمد مراد وسلمى
محجوبي وأحمد األندلسي،
و مــن الجزائر النجوم حسن
قشاش ونبيل عسلي وسارة
لعالمة وعادل شيخ ،ويأتي
عـ ـل ــى رأس فـ ــر يـ ــق اإل ن ـ ـتـ ــاج
التونسي محمد دنجزلي.

كاري جوجي إلخراج الجزء
المقبل من جيمس بوند

اختير السينمائي األميركي كاري
جوجي فوكوناغا إلخراج الجزء
املقبل من مغامرات "جيمس
بوند" ،الذي يبدأ عرضه في 14
فبراير  ،2020على ما أعلن منتجا
هذا الفيلم.
وسيصبح فوكوناغا بذلك أول
أميركي يخرج جزءا من سلسلة
أفالم العميل السري الشهيرة التي
بدأت عام .1963
وكتب منتجا الفيلم؛ مايكل
ويسلون وباربرا بروكولي،
وبطله دانييل كريغ ،في تغريدة:
"يسرنا جدا أن نعمل مع كاري.
مواهبه املتعددة وحسه االبتكاري
يجعالن منه خيارا ممتازا
ملغامرات جيمس بوند املقبلة".

السفير البلجيكي يتفقد المعرض
كال من والــت ديزني وهيرجي
صـ ــاحـ ــب ش ـخ ـص ـي ــة تـ ـ ــان ت ــان
الشهيرة.
وعن سبب تسمية "السنافر"،
ذك ــر الـفـنــان الــراحــل فــي إحــدى
م ـقــابــاتــه أنـ ــه كـ ــان ف ــي إجـ ــازة
مـ ـ ــع زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،وعـ ـ ـل ـ ــى طـ ــاولـ ــة
العشاء طلب من صديقه الذي
كــان معهما أن يمرر لــه الملح،
لـكـنــه نـســي كـلـمــة الـمـلــح ،وقــال
لــه :مــرر لــي… السنفور .وبقيت
ه ــذه الـكـلـمــة عــالـقــة ف ــي أذه ــان
الحاضرين طــوال العطلة ،إلى
حين استخدمها كاسم لكائناته
الزرقاء الحقا ،وتكرر ظهورها
ّ
فرعية ،إلى أن
ُعدة مرات كقصة
نـشــر كـتــاب صغير منفرد لهم
للمرة األولى بعنوان "السنافر
ال ـ ـسـ ــود" ع ـ ــام  ،1959كـمـلـحــق
لـم ـج ـلــة "سـ ـبـ ـي ــرو" ،وإث ـ ــر ذل ــك،
ن ــال ال ـس ـنــافــر ش ـه ــرة عــالـمـ ّـيــة،
ج ـع ـل ـت ـهــم غـ ــوايـ ــة لـلـمـنـتـجـيــن
لـتـحــويــل قـصـصـهــم إل ــى أف ــام
رسوم متحركة.

خبريات

وفاة الراقص األميركي
آرثر ميتشل

مشاركة األطفال في االحتفالية

جيمس غراي يترأس لجنة تحكيم
مهرجان مراكش
كشفت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي
عن اختيار المخرج األميركي جيمس غــراي لرئاسة
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية خــال ال ــدورة ال ـ 17
من المهرجان ،الذي تستضيفه المدينة الحمراء بين
 30نوفمبر و 8ديسمبر.
وسبق للمخرج أن كان عضوا بلجنة تحكيم الدورة
الـ  12من المهرجان عام  .2012وانطلقت المسيرة الفنية

لـغــراي كمخرج سنة  1994وهــو فــي ال ـ  25مــن عمره،
بفيلمه "ِّ ،"Little Odessa
وتوج بفضله بجائزة األسد
الفضي في مهرجان البندقية.
وتــوالــت بعد ذلــك أعمال غــراي ،مثل"The Yards" :
و" "We Own the Nightو" "Two Loversو"The
 ."Immigrantوكــان العرض األول ألغلبها بمهرجان
كان السينمائي الدولي ،الذي ُيعد من ضيوفه الدائمين.

توفي آرثر ميتشل أول راقص
نجم أميركي أسود عن 84
عامًا ،على ما أعلنت فرقة
"دانس ثياتر أوف هارلم" ،التي
شارك في تأسيسها عام 1969
في نيويورك .ولد ميتشل في
هارلم وترعرع فيها ،وانضم
إلى فرقة "نيويورك سيتي
باليه" عام  1955بعدما برز
في املسرحية الغنائية "هاوس
أوف فالورز" للكاتب ترومان
كابوته .وفي تصريحات
سابقة ،تحدث آرثر ميتشل
عن عدة ردود فعل سلبية في
صفوف الحضور وتعليق
عنصري الطابع عندما تولى
الدور الرئيسي للمرة األولى
خالل موسم .1956-1955
ً
واستذكر قائال" :كان رجل
أصلع جالسًا مباشرة وراء
قائد األوركسترا وقد قال  :يا
إلهي معهم زنجي في الفرقة!"
لكنه أوضح مبتسمًا" ،في
نهاية العرض وقف لي
الحضور مصفقًا .لقد ولجت
قلوبهم من خالل الرقص".
(أ ف ب)

ةديرجلا
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نصرالله :نمتلك صواريخ دقيقة رغم جهود إسرائيل لمنعنا
َ
ّ
ّ
رفض «النأي بالنفس» في لبنان وشكك بـ «اتفاق إدلب» وأكد أن غارات إسرائيل تستهدف الجيش السوري
مناصرو حزب الله خالل مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت ،بمناسبة ذكرى العاشر من المحرم أمس

سلة أخبار
انسحاب السودان من
اليمن «أقوال مرجفين»

(إي بي إيه)
وصف قائد لواء الحزم الثاني
السوداني حافظ الحاج
األخبار عن االنسحاب من
اليمن بأنها «أقوال مرجفين».
وأكد الحاج ،لموقع «سبتمبر
نت» ،أن القوات السودانية
«باقية وفي الخطوط األمامية
ال محالة ألنها جاءت بمحض
اإلرادة وبسند شعبي قوي
من أصحاب األرض ونحن
موجودون في كل الجبهات».
وأوضح أن قوات بالده «يتم
تبديل عناصرها بين الحين
واآلخر كما هي طبيعة
العمليات العسكرية ،ونؤكد
أن القوات السودانية باقية
إلى جانب الشرعية حتى
تعود اليمن إلى حاضنتها
العربية».

نفط ليبيا :الحرس أغلق
مطار «الوفاء» لالبتزاز

بيروت  -ةديرجلا

•

في تصريح يؤكد صحة خبر
نشرته «الجريدة» في فبراير
الماضي ،قال األمين العام
لـ«حزب الله» حسن نصرالله،
إن حزب الله بات يمتلك
صواريخ دقيقة ومتطورة رغم
محاوالت إسرائيل المتكررة
لقطع الطريق أمام ذلك عبر
توجيهها ضربات في سورية.

ف ــي خ ـط ــاب ألـ ـق ــاه ع ـب ــر شــاشــة
عمالقة أمــام حشد مــن مناصريه،
أمـ ـ ــس ،ف ــي ال ـض ــاح ـي ــة الـجـنــوبـيــة
لبيروت خالل مراسم إحياء ذكرى
ال ـع ــاش ــر م ــن مـ ـح ــرم ،ق ـ ــال األم ـي ــن
العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن
نصرالله أمس ،إن حزبه أنجز مهمة
الحصول على صواريخ دقيقة ،رغم
م ـح ــاوالت إس ــرائ ـي ــل لــوقــف تــدفــق
ال ـســاح إل ــى ا ّل ـحــزب عـبــر ســوريــة،
م ــن خـ ــال شــن ـهــا م ـئ ــات الـ ـغ ــارات
الجوية منذ بدء الصراع في سورية
في .2011
وقـ ــال ن ـصــرال ـلــه« :ف ــي مــوضــوع
الـ ـص ــواري ــخ الــدق ـي ـقــة ومـ ـح ــاوالت
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي سـ ــوريـ ــة لـقـطــع
ال ـطــريــق ع ـلــى ه ــذه الـ ـق ــدرة وه ــذه
اإلم ـك ــان ـي ــة ،أق ـ ــول ل ــه ال ـي ــوم مهما

فعلت ...لقد انتهى األمر وتم األمر
ُ
وأنجز األمر».
وتابع« :باتت المقاومة تملك من
الـصــواريــخ الدقيقة وغير الدقيقة
وم ــن اإلم ـكــان ـيــات التسليحية ما
يسمح إذا فــرضــت إســرائ ـيــل على
ً
ً
ل ـب ـنــان ح ــرب ــا ف ـس ـتــواجــه م ـص ـيــرا
ً
وواق ـ ـعـ ــا ل ــم ت ـتــوق ـعــه ف ــي يـ ــوم من
األيام».

انفراد «الجريدة»
وكان مصدر في «فيلق القدس»
التابع للحرس الثوري اإليراني ،أكد
لـ «الجريدة» في فبراير الماضي ،أن
«إيران أمدت بالفعل ،خالل األشهر
األخ ـ ـي ـ ــرة ،ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـل ـب ـنــانــي،
وبعض الميليشيات الموالية لها

جنبالط «يتراجع» عن السماح لوزرائه بزيارة سورية
قال الزعيم الدرزي رئيس الحزب «االشتراكي»
النائب السابق وليد جنبالط ،إنه يمانع ذهاب
وزرائه الى سورية ،متراجعا فيما يبدو عما ورد
في مقابلة أجرتها معه جريدة «األخبار» ونشرتها
في عددها الصادر أمس ،تحت عنوان «جنبالط
لـ(األخبار) :ال أمانع ذهاب وزرائنا إلى سـورية».
وقالت «األخبار» إن جنبالط اعتبر أنه بالنسبة
إلــى العالقات اللبنانية  -السورية «لــن ُيعارض
ً
مجبورا» التنسيق بين البلدين لمصلحة لبنان،

ً
مؤكدا أنه ونجله تيمور لن يــزورا سورية أبــدا،
ً
ومضيفا« :ال أريد أن انهي حياتي بالذل».
وبعد تفاعل تصريحات جنبالط ،أطل من خالل
«تويتر» وقال في تغريدة« :اذا كانت الجغرافية
السياسية تحكم العالقة اللبنانية  -السورية ،فإن
موقفنا من النظام لم ولن يتغير» .وأضاف« :أمانع
أن يزور وزراء الحزب واللقاء الديمقراطي سورية،
ً
ً
خالفا وتوضيحا لما ورد في جريدة األخبار،
التي استوحت او فسرت كالمي على غير محمله».

في سورية ،بصواريخ ذكية ُم َّ
سيرة
عن بعد».
وأضاف المصدر ،أن «الصواريخ
التي وصلت إلــى حــزب الله يمكن
تركيبها على طائرات من دون طيار
تــم تسليمها لـلـحــزب ،وتستطيع
التحليق مسافات بعيدة».
وأوضح أن «الفرق بين الجيلين
القديم والجديد من هذه الصواريخ
هــو أن القديم يحتاج إلــى اتصال
عـ ـب ــر األق ـ ـ ـمـ ـ ــار الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ل ـي ـتــم
تسييره ،مع إمكانية أن يضل عن
هدفه إذا ما انقطع اتصاله بالقمر
الـصـنــاعــي ألي س ـبــب ،أم ــا الجيل
ال ـج ــدي ــد فـيـسـتـخــدم تـكـنــولــوجـيــا
التصوير الضوئي للهدف ،ويتبعه
عبر الليزر ،ولذلك ال يضل حتى لو
ً
كان الهدف متحركا».
وذكر أن «حزب الله بات يصنع
ف ــي الـ ـ ــورش وال ـم ـص ــان ــع بـلـبـنــان
وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة ،صـ ـ ــواريـ ـ ــخ ص ـغ ـي ــرة
َّ
ومسيرة عن
وقصيرة المدى ذكية
بعد مـضــادة للمدرعات وال ــزوارق
أرض -أرض ،وأرض– بحر تعمل
بالتكنولوجيا الحرارية والليزر».
وأكد أن «إيران نقلت تكنولوجيا
الجيل السابق للصواريخ الذكية
إل ــى ال ـح ــزب الـ ــذي ب ــات يستطيع
ً
تصنيعها ،ت ـفــاد يــا لخطر تدمير
إسرائيل للشحنات المرسلة إليه».
وكــانــت «ال ـج ــري ــدة» قــد ان ـفــردت
ف ــي  11م ـ ــارس  ، 2017بــالـكـشــف
عــن مـعـلــومــات إيــران ـيــة عــن إنـشــاء

طهران مصانع أسلحة في لبنان،
األمر الذي أقرت إسرائيل بصحته
بعد أشهر.

إسرائيل تكذب
واتهم إسرائيل بقصف الجيش
ال ـس ــوري ،ولـيــس شـحـنــات أسلحة
للحزب عندما تضرب في سورية،
وقـ ـ ــال« :هـ ـن ــاك ح ـج ــج إســرائ ـي ـل ـيــة
لقصف سورية غير صحيحة على
اإلط ـ ـ ــاق ،وع ـل ــى سـبـيــل م ــا حصل
قبل يومين في الالذقية ،حين أعلن
الجانب اإلسرائيلي ،أنه قصف هذه
الثكنة أو هذا المركز أو هذا المجمع
ل ـل ـب ـحــوث أو م ــا ش ــاك ــل ،ألنـ ــه كــان
بصدد تسليم سالح لحزب الله ،فهذا
كذب إسرائيلي ،وكليا غير صحيح
على اإلطالق».
وتــابــع نصرالله« :إســرائـيــل كما
تـقــول هــي عـلــى لـســان مسؤوليها،
إنها بحاجة ألن تدافع بنفسها عن
نفسها ،لذلك هي ستمنع قيام جيش
سـ ــوري قـ ــوي ،وسـتـمـنــع ق ـيــام قــوة
سورية عسكرية حقيقية ،وهي تعلم
أن التوازن االستراتيجي مع سورية
مـنــذ زم ــن الــرئ ـيــس ال ــراح ــل حــافــظ
األسـ ــد ،وصـ ــوال إل ــى زم ــن الــرئـيــس
بشار األســد ،ليس بالقوة الجوية،
ول ـيــس مــن خ ــال س ــاح ال ـجــو ،بل
من خالل ما تمتلكه ،أو قد تمتلكه
س ــوري ــة م ــن ق ـ ـ ــدرات ص ــاروخـ ـي ــة».
وشدد أمين عام حزب الله ،على أن

«إسرائيل تعمل على منع سورية من
امتالك قــدرات صاروخية من خالل
الغارات التي تشنها على أراضيها».
وتأتي تصريحات نصرالله بعد
يــوم ـيــن م ــن إع ـ ــان إس ــرائ ـي ــل أنـهــا
هاجمت منشأة للجيش الـســوري
في مدينة الالذقية في شمال غرب
ســوريــة ليل االثـنـيــن ،خــال عملية
تسليم أنـظـمــة تــدخــل ف ــي صناعة
أسلحة دقيقة ،إلى «حزب الله» ،مما
أس ـف ــر ع ــن س ـق ــوط ط ــائ ــرة روس ـيــة
بـسـبــب سـلـســة مــاب ـســات أحــاطــت
بالغارة.
وكان رئيس الــوزراء اإلسرائيلي
بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو ،أك ــد ال ـثــاثــاء
ال ـم ــاض ــي أن «إس ــرائـ ـي ــل مصممة
ً
عـلــى وق ــف تــرســخ اي ـ ــران عـسـكــريــا
في سورية ووقــف مـحــاوالت إيــران
ال ـتــي تــدعــو إل ــى تــدمـيــر إســرائ ـيــل،
لنقل أسلحة فتاكة إلــى حــزب الله
الستخدامها ضد إسرائيل».

باقون في سورية
وفيما يبدو أنــه رســالــة موجهة
إلى العدو والصديق ،أكد نصرالله،
ـاق فــي ســوريــة حتى
أن «ال ـح ــزب ب ـ ٍ
بعد التفاهمات في إدلــب ،وأن هذا
الوجود رهن بقرار الدولة السورية».
ووص ـ ــف ن ـصــرال ـلــه ف ــي خـطــاب
أدل ــى بــه أم ــس األول االت ـف ــاق بأنه
«جيد ومعقول ومرهون بالنتائج»،
ً
مضيفا أن «مــا جــرى فــي إدل ــب هو

خطوة على طريق الحل السياسي
في سورية ،لكنه مرهون بالتنفيذ
الدقيق لالتفاق المبرم».
كما تطرق األمين العام لـ«حزب
ً
الله» أيضا إلــى الوضع في الضفة
الشرقية لنهر الفرات ،في المناطق
الخاضعة لسيطرة «ق ــوات سورية
الديمقراطية» ذات األغلبية الكردية
والمدعومة من واشنطن.
ودعـ ــا أك ـ ــراد س ــوري ــة إل ــى «ع ــدم
ال ــره ــان عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة»،
قائال« :واشنطن قد تبيعكم في أي
ســوق وأدعــوكــم إلــى الـتـفــاوض مع
الحكومة السورية».
وعــن الحكومة اللبنانية ،أشــار
نـصــرالـلــه إل ــى «غ ـي ــاب أي إشـ ــارات
ً
ح ـيــال تـشـكـيـلـهــا» ،غ ــام ــزا مــن قناة
وجود وحي خارجي بعدم التشكيل.
قال إن «مسألة النأي بالنفس هي
ً
نقطة خــاف جــوهــريــة» ،متسائال:
ً
«هل لبنان مفصول فعال عن أحداث
المنطقة؟ إن ما يجري في المنطقة
هو شأن مصيري لكل اللبنانيين،
وهــو أكـثــر أمــر مرتبط بحاضرهم
ّ ً
ومستقبلهم» ،مؤكدا أن «صفقة القرن
تريد تكريس إسرائيل في المنطقة،
فهل هي لمصلحة الشعب اللبناني
بكل طوائفه ومناطقه واتجاهاته؟».
وأض ـ ـ ــاف أن «الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
اللبنانية بغالبيتها تدخلت بما
تستطيع في سورية ،ونحن نطالبها
بأال تنأى بنفسها ألن مصير لبنان
يصنع في ساحات المنطقة».

موسكو تزيد حماية قاعدتيها في سورية
وتغلق مناطق في «المتوسط»
مع توجه وفد إسرائيلي برئاسة
قــائــد ســاح الـجــو الـجـنــرال أميكام
ن ــورك ـي ــن إلـ ــى مــوس ـكــو لـتــوضـيــح
مالبسات إسقاط الدفاعات الجوية
السورية عن طريق الخطأ الطائرة
ال ــروس ـي ــة ق ـبــالــة ال ــاذقـ ـي ــة ،كشف
نائب رئيس الوزراء الروسي يوري
بوريسوف أمس ،عن تزويد قاعدتي
حميميم و ط ــر ط ــوس بمنظومات
رقابة إلكترونية متطورة ،تلبية ألمر
الرئيس فالديمير بوتين.
ً
وأع ـل ــن ب ــوري ـس ــوف ،تــوضـيـحــا
لـتـصــريـحــات بــوتـيــن ح ــول تعزيز
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـم ــواق ــع
والعسكريين الروس في سورية ،أن
بوتين سبق أن أوعز بتعزيز حماية
قــاعــدتــي حميميم وطــرطــوس قبل
استهداف الدفاعات الجوية السورية
عن طريق الخطأ الطائرة الروسية.
وف ــي إط ـ ــار تـطـبـيــق ه ــذا األم ــر،
اق ـ ـتـ ــرحـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ك ــاش ـن ـي ـك ــوف
ً
ال ــروسـ ـي ــة حـ ـلـ ــوال ت ـق ـن ـيــة تـقـضــي
ب ـت ــزوي ــد ال ـقــاعــدت ـيــن بـمـنـظــومــات
الرقابة اإللكترونية المتطورة.

ووجـ ـ ــه ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األسـ ــد،
أم ــس األول ،أص ــاب ــع االتـ ـه ــام إلــى
إسرائيل في إسقاط الطائرة ومقتل
ً
 15عسكريا كانوا على متنها .وقال
ف ــي بــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى بــوت ـيــن ،إن
«هذه الحادثة المؤسفة هي نتيجة
لـلـصـلــف والـ ـع ــرب ــدة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ً
المعهودة» ،مضيفا« :نحن على أتم
ّ
الثقة أن مثل هذه األحداث المفجعة
لــن تثنيكم وتثنينا عــن مواصلة
مكافحة اإلرهاب».
بـعــد شــائـعــات تــم تــداول ـهــا ،في
الساعات الماضية ،عن قيام روسيا
باعتقال كافة عناصر كتيبة الدفاع
الـ ـج ــوي ال ـ ـسـ ــوري ،ال ـت ــي أسـقـطــت
الـطــائــرة «إيـ ـ ــل ،»-20أك ــدت مـصــادر
معارضة مثول  5ضباط سوريين
أمـ ــام لـجـنــة تـحـقـيــق تــاب ـعــة ل ـلــواء
الدفاع الجوي في بانياس التابعة
لمحافظة طرطوس ،وأن التحقيق
مـ ـعـ ـه ــم ،ج ـ ــرى بـ ـحـ ـض ــور ض ــاب ــط
روسي.
ووفق المرصد السوري لحقوق
اإلنسان ،فإن لجنة تحقيق سمحت

لثالثة منهم بالمغادرة ،وأبقت على
اثنين منهم ،دون ورود تفاصيل
إضافية.
وراجـ ــت شــائـعــات عـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي ،تتحدث عن
ق ـيــام روس ـيــا بــاعـتـقــال كــافــة أف ــراد
كتيبة الدفاع الجوي التي أسقطت
الطائرة الروسية بصواريخها ،وهي
تتصدى لغارة إسرائيلية على أكثر
من منطقة في محافظة الالذقية يوم
االثنين الماضي.
ون ـش ــرت شــركــة «إي ـم ـيــج س ــات»
ً
التجارية ،ص ــورا التقطت مــن قمر
ً
ً
صـ ـن ــاع ــي ،أظ ـ ـهـ ــرت دمـ ـ ـ ـ ــارا ك ــام ــا
للمنطقة الـمـسـتـهــدفــة بــالــاذقـيــة،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ال ـق ـمــر الـصـنــاعــي
اإلســرائ ـي ـلــي لــم يلتقط أي صــورة
لطائرة االسـتـطــاع الــروسـيــة «إيــل
.»20
فــي غـضــون ذل ــك ،أعلنت وزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ــروسـ ـي ــة أم ـ ـ ــس ،إغـ ــاق
مناطق بحرية واسعة شرقي البحر
األبـ ـي ــض ال ـم ـت ــوس ــط ،أم ـ ــام م ــرور
السفن البحرية ورحالت الطائرات

عرض موقع «إيميج سات» العبري صور المواقع العسكرية التابعة للنظام السوري في مدينة
الالذقية قبل وبعد ساعات من استهداف سالح الجو اإلسرائيلي له االثنين الماضي.
وأظهرت صور األقمار الصناعية تدمير مستودع كبير بالقرب من مدينة الالذقية بشكل كامل.
وقالت وسائل اإلعالم السورية الرسمية عقب العملية إن القصف استهدف مؤسسة الصناعات
التقنية ،دون ورود حجم األضرار التي لحقت بها.
وذكرت شبكات موالية في الالذقية أن القصف الصاروخي استهدف مستودعات ذخيرة في
منطقة عين الشرقية بمدينة جبلة ،إلى جانب مؤسسة الصناعات التقنية.
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وع ـل ــى جـبـهــة م ــوازي ــة ،أبـلـغــت
ً
ً
روسيا وتركيا اجتماعا أسبوعيا
ل ـقــوة الـعـمــل اإلنـســانـيــة بـســوريــة
ال ـتــاب ـعــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة أنـهـمــا
ال تـ ــزاالن تـعـمــان عـلــى تفاصيل
خطتهما لتالفي هجوم كبير في
محافظة إدلب.
وق ــال مستشار األم ــم المتحدة
للشؤون اإلنسانية يــان إيغالند:

األفارقة يتحدون
شرطة المغرب

يبدي المهاجرون األفارقة
ً
تحديا لحملة يشنها المغرب
إلبعادهم عن نقاط العبور
البرية والبحرية إلى إسبانيا،
التي أصبحت المنفذ الرئيسي
إلى أوروبا في نظر المهاجرين
والالجئين بعد تشديد
اإلجراءات في أماكن أخرى.
وتنفذ الشرطة المغربية
مداهمات منتظمة لمناطق
يقبل عليها الوافدون من
إفريقيا ،ونقلت بالحافالت
ً
آالفا إلى الطرف اآلخر من
المملكة منذ اقتحم 800
ً
شخص سورا واندفعوا إلى
جيب سبتة خالل شهر يوليو.

ً
 ٦٥قتيال في منطقة
أوروميا اإلثيوبية

األسد يتهم إسرائيل بالوقوف وراء إسقاط «إيل ...»20واستجواب  5من ضباطه
المدنية حتى  26سبتمبر الجاري
ب ـس ـب ــب بـ ـ ــدء «مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات ت ــدري ــب
يتخللها إطالق صواريخ من سفن
وقطع بحرية».
وب ـم ــوج ــب الـ ـق ــواع ــد ال ــدول ـي ــة،
يتعين على روسيا إشعار حركة
الـ ـطـ ـي ــران ال ــدولـ ـي ــة ك ــذل ــك حــركــة
المالحة البحرية وتحذير طواقم
ال ـ ـب ـ ـحـ ــارة والـ ـ ـط ـ ــواق ـ ــم الـ ـج ــوي ــة،
وإبــاغ ـهــم بــإحــداث ـيــات المناطق
المغلقة التي يحظر عليهم دخولها
أو االقتراب منها.
وإذ ل ـ ـ ــم تـ ـكـ ـش ــف ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــا إذا كـ ــانـ ــت ل ـه ــذه
المناورات البحرية عالقة بحادث
إسقاط طائرتها بالالذقية ،أكدت
صـحـيـفــة «ي ــدي ـع ــوت أح ــرون ــوت»
اإلســرائـيـلـيــة أن مــوسـكــو «قـ ّـيــدت
حرية الحركة في المجالين الجوي
والبحري في مناطق محددة قبالة
السواحل السورية» ،مبينة أن ذلك
سـيــؤثــر عـلــى حــركــة ال ـط ـيــران في
ً
المنطقة خصوصا الــرحــات من
وإلى سورية ولبنان وإسرائيل.

اتهمت المؤسسة الوطنية
للنفط في ليبيا أمس ،حرس
المنشآت الجنوبي الغربي
بإغالق مطار حقل الوفاء يوم
الثالثاء الماضي بهدف ابتزاز
شركة «مليتة» للنفط والغاز
والحصول على عقد تموين
فاسد.
وحذرت المؤسسة من أنها «في
حالة استمرار إقفال المطار
ستقوم بوقف جميع العمليات
في الحقل وإجالء جميع
العاملين ألسباب لوجستية
وسينتج عن ذلك تعليق
إمدادات الغاز من حقل الوفاء
إلى محطة الرويس لتوليد
ً
الكهرباء» ،مما سيؤثر سلبا
بشكل كبير على االقتصاد
ً
المحلي والمواطنين خصوصا
في منطقة الجبل الغربي.

«دعونا روسيا وتركيا لتفسرا لنا
فحوى االتفاق والرسالة األساسية
التي وصلتنا هي :نحن متفائلون
ً
ج ــدا بقدرتنا على تحقيق األمــر
ل ـت ـف ــادي س ـف ــك الـ ــدمـ ــاء والـ ـح ــرب
ً
الكبرى» ،مضيفا« :نأمل أن تتجنب
مناطق كثيرة الحرب لكن قد يندلع
م ــزي ــد م ــن ال ـق ـت ــال ب ـيــن جـمــاعــات
المعارضة المسلحة».

وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ق ــال رئـيــس
األرك ــان الجنرال غــادي أيزنكوت:
«تحرك جيش الدفاع هذا األسبوع
لمنع امتالك أعدائنا قدرات متقدمة
ت ـه ــدد دولـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل .ل ــأس ــف،
ال ـق ــوات ال ـســوريــة أصــابــت طــائــرة
روسية ،ونحن نشارك ألم العائالت
والجيش الروسي».
(عواصم -وكاالت)

ً
ً
ً
قتل  65إثيوبيا طعنا وضربا
بالعصي والحجارة في أعمال
عنف بين مجموعات إثنية في
منطقة أوروميا قرب من أديس
أبابا في نهاية األسبوع الفائت
في إطار االستعداد الستقبال
قادة جبهة التحرير المتمردة
المحظورة ،التي استفادت من
سياسة االنفتاح لحكومة آبي
أحمد.
وأفاد باحث في منظمة العفو
الدولية ومصدر آخر منخرط
في التحقيقات ،أمس األول،
أن هذه األحداث شهدتها
بورايو واشيوا ميدا وكلفي
وكيركوس» وهي ثالث مناطق
في غرب العاصمة وواحدة في
وسط المدينة.

ةديرجلا
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دوليات

طهران فشلت في صفقات الستعادة أموال ومساجين مع الغرب

واشنطن تسعى لـ«معاهدة» مع طهران يقرها «الشيوخ» وظريف يعتبرها دعوة صورية للسالم
طهران -فرزاد قاسمي

ُمنيت محاوالت جديدة للحكومة
اإليرانية إلطالق سراح
مسجونين إيرانيين ،وفك
تجميد أموال بالدول الغربية،
مقابل اإلفراج عن بعض
المسجونين األجانب ،بالفشل،
في حين كشف مبعوث خاص
لواشنطن بشأن طهران أن
بالده تسعى للتفاوض مع
إيران على معاهدة جديدة
يقرها مجلس الشيوخ ،تشمل
برنامجها الصاروخي وسلوكها
اإلقليمي.

«فولكسفاغن»
تنسحب وشركة
تكرير هندية توقف
واردات النفط
وباريس تعلق
تعيين سفيرها

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ف ـ ـ ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب
الرئيس اإليراني حسن روحاني،
أن الـحـكــومــة حــاولــت خــال الـعــام
الـ ـم ــاض ــي ج ـ ــاه ـ ــدة ،اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عــن
بعض المسجونين األ جــا نــب في
إيران ،مقابل إفراج الدول المقابلة
عــن مسجونين إيرانيين وأم ــوال
إيرانية مجمدة في الخارج ،لكنها
فشلت خالل العام الماضي في آخر
لحظة كل مرة.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"
إن أش ـهــر هـ ــؤالء :نــازن ـيــن زاغ ــري
البريطانية اإليرانية األصل ،ونزار
زكا األميركي اللبناني ،الذين وصل
أم ــر اإلف ـ ــراج عـنـهـمــا إل ــى مــراحـلــه
النهائية قبل أن يفشل في اللحظة
األخيرة.
وح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ،ه ـ ـنـ ــاك 4
أمـيــركـيـيــن ب ـخ ــاف زك ــا يـقـضــون
عـقــوبــة الـسـجــن فــي إيـ ــران بتهمة
ال ـت ـج ـس ــس ،وتـ ـط ــال ــب الـ ــواليـ ــات
المتحدة باإلفراج عنهم ،وتعتبر
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة اإلي ــران ـي ــة أنـهــا
تستطيع أن ت ـبــادل ه ــؤالء بـعــدد
مــن المعتقلين مــن اإليــرانـيـيــن أو
ال ـمــوال ـيــن ل ـط ـهــران ف ــي واشـنـطــن
وأوروبا ،وكذلك اإلفراج عن أرصدة
إي ــرانـ ـي ــة م ـج ـم ــدة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة وكندا وأوروبا.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن م ـع ـظ ــم
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاوالت ب ـ ــاءت ب ــال ـف ـش ــل فــي
اللحظة األخيرة ،بسبب معارضة
جهات متنفذة داخلية أو بسبب
أن األميركيين واألوروبيين كانوا
يرفضون تسليم األموال اإليرانية
المجمدة بشكل كــامــل أو اإلف ــراج
عـ ــن بـ ـع ــض مـ ـم ــن كـ ــانـ ــت طـ ـه ــران
تطالب بهم.
وحسب المصدر ،فإن واشنطن
قــا مــت بـعــر قـلــة صفقتين لتسليم
إي ــران أم ــواال مجمدة فــي أوروب ــا،
خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة ،بـيـنـهــا
مبلغ  600مليون جنيه استرليني
كــانــت محكمة بــريـطــانـيــة حكمت
بـهــا كـغــرامــة لمصلحة إيـ ــران في
بريطانيا ،ومبلغ آخر يقدر بـ 300
مليون يــورو بحسابات إيــران في
ألمانيا.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـبــريـطــانـيـيــن
قـ ــامـ ــوا ب ـف ـت ــح حـ ـس ــاب ل ـل ـس ـف ــارة
اإليــران ـيــة فــي ل ـنــدن ،وأكـ ــدوا أنهم
م ـس ـت ـعــدون إلي ـ ــداع األم ـ ــوال فـيــه،
لكنهم ر فـضــوا تسليمها لطهران
بـشـكــل ن ـق ــدي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أفـشــل
عملية اإلفراج عن زاغري وعدد من
اإليرانيين الموجودين في سجون
بريطانية.

وكــانــت الـحـكــومــة البريطانية
ط ـل ـب ــت مـ ـن ــذ ي ــومـ ـي ــن مـ ــن جـمـيــع
مواطنيها مزدوجي الجنسية ،من
أصــول إيــرانـيــة ،الـحــذر مــن السفر
إلى إيــران بسبب خوفها من قيام
السلطات اإليرانية باعتقالهم.

معاهدة جديدة
إلى ذلــك ،قال مبعوث الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـخ ــاص ب ـش ــأن إيـ ــران
ب ـ ــراي ـ ــان ه ـ ـ ــوك ،ق ـب ــل اج ـت ـم ــاع ــات
الجمعية الـعــامــة لــأمــم المتحدة
ف ــي ن ـي ــوي ــورك األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل
إن الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة تـسـعــى
للتفاوض على معاهدة مع إيران
ت ـش ـم ــل ب ــرن ــام ـج ـه ــا ل ـل ـص ــواري ــخ
البالستية وسلوكها اإلقليمي.
وأض ــاف ه ــوك ،خــال كلمة في
معهد هــدســون" :االت ـفــاق الجديد
ال ــذي نــأمــل أن نـبــرمــه مــع طـهــران
ً
ً
ل ــن ي ـك ــون ات ـف ــاق ــا ش ـخ ـص ـيــا بين
حـكــومـتـيــن مـثــل االت ـف ــاق األخ ـيــر.
نحن نسعى إلبرام معاهدة" ،مكررا
انتقاد اإلدارة األميركية الحالية،
لـ ـع ــدم حـ ـص ــول االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
المبرم فــي  2015مــع طـهــران على
موافقة مجلس الشيوخ.
لـكــن ه ــوك أق ــر ب ــأن ق ــادة إي ــران

ليسوا مهتمين بإجراء محادثات،
رغــم تصريحات الرئيس دونــالــد
ترامب السابقة عن استعداد اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة لـعـقــد اج ـت ـمــاعــات مع
المسؤولين اإليرانيين.
وشدد على خطط بالده لفرض
عـقــوبــات اقـتـصــاديــة خــانـقــة على
ط ـ ـهـ ــران ،إلرغ ــامـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـقــديــم
ت ـن ــازالت ب ـعــدة مـلـفــات مـسـتـمــرة،
مـ ــؤكـ ــدا أن "إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات أشـ ـ ــد فــي
الطريق".
وأوضـ ــح أن اإلدارة األمـيــركـيــة
تـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـسـ ــاع ـ ـي ـ ـهـ ــا
الدبلوماسية لضمان أن تقترب
عمليات شراء النفط اإليراني "من
الصفر" بحلول الرابع من نوفمبر
المقبل ،عندما ستعاود واشنطن
فـ ــرض ال ـع ـق ــوب ــات ال ـن ـف ـط ـيــة على
طهران.
وكان وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو قد حدد في مايو 12
مطلبا يمكن أن تشكل اتفاقا مع
إيران ،لكن إشارة هوك إلى معاهدة
تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ
ً
ً
األميركي ،تبدو اتجاها جديدا.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــر وزيـ ـ ــر
الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد
ظريف أن واشنطن ال يمكنها أن
تـسـعــى لـلـتـفــاوض عـلــى مـعــاهــدة

إلحاق الخليج
في موازاة ذلك ،نبه وزير الدولة
اإلمـ ــاراتـ ــي ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة،
أنــور قــرقــاش ،إلــى ضــرورة إشــراك
حلفاء وا شـنـطــن الخليجيين في
الـمـفــاوضــات المقترحة للتوصل
إلـ ـ ــى مـ ـع ــاه ــدة مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ب ـش ــأن
برنامجها للصواريخ البالستية
وسلوكها اإلقليمي.
ووص ـ ــف ق ــرق ــاش ت ـصــري ـحــات
ه ــوك بــأنـهــا "م ـه ـمــة" .وك ـتــب على
"تويتر"" :مــن الـضــروري أن تكون
دول ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي ط ــرف ــا في
ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـم ـق ـتــرحــة .األع ـقــل
لـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــران أن تـ ـتـ ـجـ ـن ــب م ــرحـ ـل ــة
ال ـع ـقــوبــات وت ـت ـعــامــل ب ـجــديــة مع
المقترحات".
ولم تكن الدول الخليجية طرفا
في االتفاق النووي ،الذي انسحب
م ـنــه ت ــرام ــب ف ــي م ــاي ــو ال ـمــاضــي،
وكانت القوى الغربية تستشيرها
خالل المحادثات التي أفضت إلى
إبرام االتفاق.

فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أب ــدى األمـيــن
ال ـع ــام لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة أنـطــونـيــو
غ ــوتـ ـي ــري ــس ت ـف ـه ـم ــا ل ـل ـم ـخ ــاوف
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدور اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وف ـ ــي ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـمـ ـج ــاالت ،وال ــوض ــع ف ــي الـيـمــن
واألس ـئ ـلــة ح ــول ســوريــة وال ـعــراق
وغ ـي ــره ــا ،إال أن ــه أك ــد أن االت ـفــاق
النووي مع طهران "إيجابي".
وفي وقت سابق ،أفادت مصادر
بقصر اإلليزيه بأنه من المتوقع أن
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ـ ــاك ـ ــرون ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي فــي
ن ـي ــوي ــورك ،لـمـنــاقـشــة ق ـضــايــا من
بينها العالقات التجارية وإيران،
على هامش اجتماع األمم المتحدة.
ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــب ،صـ ـ ــرح
مسؤولون فرنسيون بأن باريس
ً
ً
لن تعين سفيرا جديدا في طهران،
إال إذا حصلت على معلومات من
الجمهورية اإلسالمية عن مؤامرة
فاشلة لتفجير مؤتمر للمعارضة
اإليــران ـيــة فــي بــاريــس فــي يونيو
الماضي.

تقليص وانسحاب
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــرت
ثــاثــة مـصــادر مطلعة أن شركة

"ت ـش ـي ـنــاي ب ـت ــرول ـي ــوم" الـهـنــديــة
سـتــوقــف مـعــالـجــة الـنـفــط الـخــام
اإلي ـ ــران ـ ــي ،اع ـت ـب ــارا م ــن أك ـتــوبــر
المقبل للحفاظ على تغطيتها
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ،ب ـع ــد ب ـ ــدء س ــري ــان
العقوبات األميركية المتدحرجة
على إيران.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
ش ــرك ــة ال ـت ـك ــري ــر ألـ ـغ ــت تـحـمـيــل
مـلـيــون بــرمـيــل م ــن ال ـن ـفــط .ومــع
ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب "ت ـ ـش ـ ـي ـ ـنـ ــاي" ي ـت ـب ـقــى
إلي ـ ـ ــران عـمـيـلـيــن ه ـنــدي ـيــن فـقــط
هما شركة "مــانـغــالــور" للتكرير
وال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ومــؤس ـســة
النفط الهندية.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ـ ــررت ش ــرك ــة
"فــولـكـسـفــاغــن" وق ــف نشاطاتها
ب ـص ــورة شـبــه كــامـلــة ف ــي إيـ ــران،
نزوال عند الضغوط األميركية.
ون ـق ـلــت وك ــال ــة ب ـلــوم ـبــرغ ليل
ال ـثــاثــاء  -األرب ـع ــاء عــن السفير
األم ـي ــرك ــي ف ــي بــرل ـيــن ري ـت ـشــارد
غ ــري ـن ـي ــل أن ـ ــه تـ ــم الـ ـت ــوص ــل إل ــى
ات ـفــاق بـيــن مجموعة الـسـيــارات
األلمانية والخارجية األميركية،
لكي يقتصر نشاطها في طهران
على الدواعي اإلنسانية.

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أمــس ،إن زعيم
كوريا الشمالية كيم جونغ أون أبلغه خالل لقاءاتهما األخيرة،
إنه يريد عقد قمة ثانية مع الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
قريبا لتسريع وتيرة نزع السالح النووي.
ونقل مون عن كيم ،الذي اقترح االجتماع الثاني مع ترامب
فــي اآلون ــة األخـيــرة بعد قمتهما األول ــى فــي سنغافورة في
ً
يونيو قوله ،إن اإلعــان رسميا عن انتهاء الحرب الكورية
التي دارت رحاها بين عامي  1950و 1953سيدفع الشمال
ً
للتحرك سريعا للتخلي عن برامجه النووية والصاروخية.
وقال مون خالل مؤتمر صحافي في سول لدى عودته من
القمة التي استمرت ثالثة أيام مع كيم في بيونغ يانغ"" :عبر
ً
الزعيم كيم عن رغبته في االنتهاء سريعا من نــزع السالح
النووي والتركيز على التنمية االقتصادية".
وأض ــاف" :عـبــر لــي عــن أمـلــه فــي أن ي ــزور (وزي ــر خارجية
ً
الواليات المتحدة) مايك بومبيو كوريا الشمالية قريبا ،وأن
تعقد قمة ثانية مع ترامب في المستقبل القريب بهدف تسريع
وتيرة عملية نزع السالح النووي".
ً
وتعهد كيم بالعمل نحو "نزع السالح النووي كامال من
شبه الجزيرة الكورية" خالل اجتماعين مع مون هذا العام
وخالل قمته مع ترامب ،لكن تعثرت المحادثات بشأن كيفية
تنفيذ هذه االلتزامات.
وطالبت واشنطن بتحرك ملموس مثل الكشف الكامل عن
مواقع كوريا الشمالية النووية والصاروخية قبل الموافقة على
مطالبها ،التي تتضمن تخفيف العقوبات الدولية وإنهاء الحرب
ً
الكورية رسميا.
وقــال مــون إن إعــان انتهاء الـحــرب لــن يؤثر على وجــود
القوات األميركية وقيادة األمم المتحدة في كوريا الجنوبية،
ً
ً
مضيفا أن كيم اتفق مع في هذا الرأي .وقال "سيكون إعالنا

زعيما الكوريتين وزوجتاهما على قمة جبل باكيدو أمس (أ ف ب)
كالم غير مسبوق موجه إلى الشعب الكوري الشمالي من جانب
قائد كوري جنوبي.
وأعلن للحشود المبتهجة "أقترح أن نتقدم في اتجاه الهدف
األسمى وهو السالم الذي سيقضي على سنوات العداء السبعين
ً
ً
األخيرة وسنصبح (شعبا) واحدا".
وزار الزعيم الـكــوري الشمالي ورئـيــس كــوريــا الجنوبية
ً
أمــس جبل بايكتو ،مهد األمــة الكورية ،تعبيرا عن الوحدة
ب ـعــد ال ــدف ــع ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي أع ـط ـتــه ال ـق ـمــة ب ـيــن الـكــوريـتـيــن

اقتراح بقمة أوروبية
عربية لبحث الهجرة

اقترح رئيس املجلس
االوروبي دونالد توسك
على رؤساء حكومات ودول
االتحاد االوروبي عقد
قمة طارئة مشتركة بني
االتحاد والجامعة العربية
في فبراير املقبل لبحث
موضوع الهجرة.
جاء ذلك في تصريح
صحافي مساء امس األول
على هامش أعمال القمة
االوروبية غير الرسمية
في مدينة سالزبورغ
النمساوية.

الجيش النيجيري يتعثر
في مواجهة «داعش»

كيم جونغ أون يطلب قمة ثانية مع ترامب لتسريع إزالة «النووي»
ً
سياسيا يمثل نقطة البداية لمفاوضات سالم".
ً
وأردف قائال "ستبرم معاهدة سالم وسيحدث تطبيع للعالقات
بين كوريا الشمالية والواليات المتحدة بعد أن ينزع الشمال
ً
السالح النووي كامال".
ووافق كيم األربعاء على إغالق منشأة تونغتشانغ ري لتجارب
ّ
محركات الصواريخ ومنصة إطالق الصواريخ ،بحضور خبراء
دوليينّ .
ورحـبــت الــواليــات المتحدة بهذا اإلعــان وأكــدت أنها
مستعدة الستئناف المحادثات على الفور بهدف نزع أسلحة
كوريا الشمالية النووية في غضون ثالثة أعوام.
ً
وأش ــارت بيونغ يانغ أيضا إلــى أنها يمكن أن تغلق مجمع
يونغبيون النووي إذا اتخذت واشنطن "إجراءات مماثلة" ،وهو
شرط لم يتوضح بعد.
وأشاد الرئيس األميركي دونالد ترامب بـ"تقدم عظيم" .وقال
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إنه ّ
وجه دعوة إلى نظيره
الكوري الشمالي ري يونغ هو لعقد لقاء معه على هامش أعمال
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك األسبوع المقبل.
وأشـ ـ ــار بــوم ـب ـيــو إل ـ ــى أن واش ـن ـط ــن م ـس ـت ـعــدة الس ـت ـئ ـنــاف
"المفاوضات على الفور" لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية
"بحلول يناير  ،"2021أي حتى نهاية والية دونالد ترامب.
ومن المفترض أن يزور كيم سيول .وستكون هذه الزيارة التي
قد تحصل هذه السنة ،األولى لزعيم كوري شمالي إلى الجنوب
منذ نهاية الحرب الكورية (.)1953-1950
وأع ـل ــن ال ـق ــائ ــدان أن ـه ـمــا سـيـتـقــدمــان بـمـلــف تــرشــح مـشـتــرك
الستضافة دورة األلعاب األولمبية الصيفية  .2032وتعهدا بإقامة
لقاءات منتظمة للعائالت التي فرقتها الحرب أو بذل جهود من
أجل ربط شبكات الطرق والسكك الحديدية.
وصـ ّـرح مون أثناء عــروض حاشدة درجــت بيونغ يانغ على
ً
تنظيمها ،بأن الكوريين عاشوا سويا خمسة آالف سنة ،وهو

توتر بالقمة األوروبية
بسبب «بريكست»

تبادل القادة األوروبيون
واململكة املتحدة
املجتمعون في سالزبورغ
رسائل تراوحت بني
التشدد والليونة والتوتر
في املرحلة األخيرة
من املفاوضات حول
«بريكست» ،التي التزال
تصطدم بخالفات حول
امللف االيرلندي.
واجتمع قادة االتحاد
الـ 27أمس لتحديد
استراتيجيتهم لألسابيع
األخيرة من املفاوضات من
دون مشاركة رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي،
وذلك قبل ستة أشهر من
املوعد املقرر لخروج اململكة
املتحدة من التكتل.

إحراق خيمة ضمن مشهد تمثيلي إلحياء ذكرى مصرع اإلمام الحسين في طهران أمس (أ ف ب)
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ،ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ان ـت ـه ـك ــت
ال ـتــزامــات ـهــا ب ــات ـف ــاق  2015ال ــذي
اعتبرته بين حكومتين ،مؤكدا أنها
تدعو للسالم صوريا.

سلة أخبار

للمفاوضات بين بيونغ يانغ وواشـنـطــن .وأظـهــرت الصور
الرجلين يرتديان معطفين سوداوين على قمة الجبل ويرفعان
يديهما المشبوكتين .وأمل مون أن يتمكن العديد من المواطنين
الكوريين الجنوبيين أن يحذوا حذوه.
ً
ً
ويعتبر الجبل الذي يبلغ ارتفاعه  2744مترا ،مقدسا بالنسبة
لجميع الكوريين إذ يعرف بأنه مكان والدة دانغون ،المؤسس
األسطوري للمملكة الكورية.
(سيول ،بيونغ يانغ ـ وكاالت)

ذكرت مصادر أمنية
وعسكرية أن اإلسالميني
املتشددين قتلوا مئات
الجنود في هجمات
بشمال شرق نيجيريا في
األسابيع األخيرة ،مما
أدى إلى تحول في مسار
حركة التمرد التي أعلنت
الحكومة أكثر من مرة أنها
قضت عليها.
وقالت املصادر إن القوات
الحكومية املرهقة واملزودة
بعتاد غير مالئم بلغت حد
االنهيار.
وتأتي االنتكاسة في
الحرب على تنظيم «داعش»
وحركة «بوكو حرام» التي
انفصل عنها تنظيم في
عام  ،2016في حني يسعى
الرئيس محمد بخاري
للفوز بفترة ثانية في
االنتخابات في فبراير
املقبل.

اليابان :آبي يقترب من تحقيق رقم قياسي لمدة الحكم ترامب يقترح بناء جدار بإفريقيا لمنع الهجرة
فاز رئيس الــوزراء الياباني شينزو آبــي ،أمــس ،بوالية ثالثة على
ً
التوالي رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ،ما يمنحه
فرصة للبقاء في السلطة حتى  2021ويصبح رئيس الــوزراء
األطــول خدمة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في
اليابان.
وحصل آبي ،الذي يرأس الحكومة اليابانية منذ ،2012
ً
على  553صوتا من أصل  807تم اإلدالء بها ،بينها 329
من أصوات البرلمانيين الـ 405أعضاء حزبه ،بفارق كبير
عن منافسه وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا الذي
ً
حقق  254صوتا.
لكن على صعيد تصويت الناشطين واألنصار الـ1.04
مليون الذين يتم تجميعهم ضمن  405أصوات ،لم يحصل
ً
آبي سوى على  224صوتا مقابل  181إليشيبا الذي سيكون
له بالتالي وزن في النقاش داخل الحزب.
وتعهد رئيس الوزراء بتنفيذ وعوده االنتخابية،
السيما تعزيز البنى التحتية ،لتمكين البالد
من مقاومة الكوارث الطبيعية بطريقة أفضل.
كـمــا ج ــدد ال ـتــزامــه ب ــإص ــاح ال ــدس ـت ــور ،ال ــذي
يصطدم بمعارضة المتمسكين بهذا الدستور
السلمي الذي وضعته الواليات المتحدة بعد
هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وتنطوي هــذه االنتخابات الداخلية على
رهان مهم بما أنها تعود إلى اختيار رئيس

وزراء البالد ،إذ إن رئيس الحزب الذي يحظى باألكثرية في مجلس
النواب الياباني هو الذي يشغل منصب رئاسة الحكومة.
وي ـت ـم ـتــع الـ ـح ــزب ال ـح ــاك ــم بــأغ ـل ـب ـيــة ســاح ـقــة في
مــواج ـهــة م ـعــارضــة م ـشــرذمــة بـعــد هــزيـمـتـهــا في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة فـ ــي ن ـه ــاي ــة ،2012
والـعــاجــزة عــن تخطي أزم ــة إدارت ـهــا الكارثية
لما بعد التسونامي وحــادث فوكوشيما في
مارس .2011
غير أن تحديات كثيرة تنتظر آبــي .وإلى
ضرورة تحفيز االقتصاد إليجاد محرك جديد
ً
للنمو ،قطع آبي وعودا كثيرة لمصلحة النساء
(المزيد من التكافؤ في العمل) ،واألطفال (زيادة
عدد األطفال في دور الحضانة والغاء قسم من
األقساط المدرسية) ،والمسنين (االستمرار في التكفل
بهم وتسهيل مواصلتهم العمل) ،وكل ذلك من خالل
إصالح نظام الرعاية االجتماعية المتداعي.
ولتمويل كل هذه الخطط ،تعهد آبي للمؤسسات
الــدول ـيــة ولـلـجـهــات ال ـتــي ت ـبــدي م ـخــاوف حيال
مديونية البلد ،بزيادة الضريبة على االستهالك
ً
ً
التي ال تلقى تأييدا شعبيا في أكتوبر 2019
ً
من  8في المئة حاليا إلى  10في المئة ،وأمامه
مهلة عام لتحضير اليابانيين لتقبل ذلك.
(طوكيو ـ ـ أ ف ب ،كونا)

ً
ّ
الرئيس األميركي منتقدا سيشنز :ال يوجد لدي وزير عدل
بينما قلصت الواليات المتحدة أعداد
الالجئين الذين تسمح باستقبالهم إلى
النصف ،كشف وزير الخارجية اإلسباني،
جــوسـيــب ب ــوري ــل ،أن الــرئـيــس األمـيــركــي،
دونالد ترامب ،اقترح عليه بناء جدار عبر
الـصـحــراء الـكـبــرى فــي إفــريـقـيــا للتصدي
للهجرة غير الشرعية.
وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة اإلس ـبــانــي ،إنــه
أوض ــح لـتــرامــب أن ال ـص ـحــراء تـمـتــد على
مسافة  4.8آالف كيلومتر ،إال أن الرئيس
األم ـي ــرك ــي أج ــاب ــه ب ــأن "ح ـ ــدود ال ـص ـحــراء
ليست أطول من حدودنا مع المكسيك".
وج ــاء ت تعليقات بــوريــل على هامش
ندوة الثالثاء الماضي في "نادي القرن "21
وهو فضاء للنقاش السياسي واالقتصادي
والثقافي في العاصمة مدريد.
وي ـع ـمــل ت ــرام ــب ع ـلــى ب ـن ــاء جـ ــدار على
حدود الواليات المتحدة والمكسيك ،التي
يبلغ طولها  3.2آالف كيلومتر.
إلــى ذلــك ،شــن الرئيس األميركي أعتى

هجوم له على وزير العدل جيف سيشنز،
وقـ ـ ــال" :ال ي ــوج ــد لـ ــدي وزي ـ ــر ع ـ ــدل .األم ــر
محزن جدا".
وفي مقابلة مع قناة "هيل تي في" جدد
ترامب انتقاده لقرار سيشنز التنحي عن
التحقيق بشأن التدخل الروسي المزعوم
فــي االنتخابات الرئاسية األميركية عام
.2016
وعندما ُسئل عما إذا كان يفكر في إقالة
سيشنز ،أجاب ترامب" :سنرى ما سيحدث.
طلب مني الكثيرون ذلك".
فــي ش ــأن آخ ــر ،كـثــف تــرامــب دفــاعــه عن
ً
مرشحه لــر ئــا ســة المحكمة العليا ،قائال
إن من الصعب تخيل أن بريت كافانا أقدم
على االعتداء الجنسي ،وإنه سيكون أمرا
مؤسفا إذا لم تدل متهمته بشهادتها أمام
مجلس الشيوخ.
وبينما يجد ترامب صعوبة في ترسيخ
هـيـمـنــة الـمـحــافـظـيــن عـلــى أع ـلــى محكمة
في البالد ،حدد رئيس اللجنة القضائية

بمجلس الـشـيــوخ تـشــاك جــراسـلــي مهلة
حـتــى صـبــاح ال ـيــوم لـكــي تـقــرر كريستين
ب ـل ـيــزي ف ـ ــورد إن ك ــان ــت س ـت ـت ـحــدث أم ــام
المشرعين.
وقالت فورد ،وهي أستاذة جامعية في
كاليفورنيا ،إن كــافــانــا ،الــذي يشغل اآلن
منصب قاضي استئناف اتحادي ،اعتدى
عليها جنسيا في عــام  1982عندما كانا
فــي الـمــدرســة الـثــانــويــة بــواليــة مــاريــانــد.
ووصف كافانا مزاعم فورد بأنها "عارية
من الصحة".
على صعيد منفصل ،أكد مسؤول كبير
ّ
في البنتاغون أمس األول أن بولندا ليست
جــاهــزة بعد الستضافة قــاعــدة عسكرية
أميركية على أراضيها ،وذلك غداة العرض
الذي ّ
قدمه الرئيس البولندي اندري دودا
لنظيره األميركي إلقامة قاعدة عسكرية
أميركية دائمة في بالده.
(واشنطن ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ ،بي
بي سي)

٢٠
دوليات
مصر :منع داعية سلفي بارز من الخطابة لمخالفته «التعليمات»
ةديرجلا
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القاهرة  -حسن حافظ

قررت وزارة األوقاف المصرية إلغاء تصريح الداعية
السلفي ،محمد سعيد رسالن ،أحد أبرز وجوه السلفية
في مصر ،ومنعه من صعود المنبر ،أو إلقاء أي دروس
دينية بالمساجد ،لمخالفته تعليمات وزارة األوقــاف
الخاصة بخطبة الجمعة ،وأكدت الوزارة أنه ال أحد فوق
القانون والمحاسبة ،وتم تكليف وكيل وزارة األوقاف
بمحافظة المنوفية ،أحمد عبدالمؤمن إ لـقــاء الخطبة
بدال من رسالن.

وتقر وزارة األوق ــاف مبدأ الخطبة الموحدة لصالة
الجمعة ،وتوزع موضوعها على جميع أئمة المساجد،
ع ـلــى أن ت ـك ــون مــدت ـهــا م ــن  15إل ــى  20دق ـي ـقــة ،إذ كــان
مــوضــوعـهــا الـجـمـعــة الـمــاضــي عــن «حــاجــة ال ـنــاس إلــى
الــديــن» ،لكن رس ــان ال ــذي ألـقــى الخطبة بــأحــد مساجد
الـمـنــوفـيــة ل ــم يـلـتــزم بــال ـنــص ،واخ ـت ــار أن يـتـحــدث عن
«اإلســام روح العالم ونــوره» ،فضال عن تجاوزه الزمن
المحدد ،إذ ألقاها في أكثر من  50دقيقة.
كما قررت وزارة األوقاف المصرية ،غلق ضريح اإلمام
الحسين أمام الزوار ،بالتزامن مع إحياء ذكرى عاشوراء.

وكـثـفــت ق ــوات األم ــن الـمـصــريــة وج ــوده ــا أم ــام مسجد
الحسين ،ودفعت بعدد من المجندين.
كما فرضت مديرية أمن القاهرة ،حالة من السيطرة
التامة على ميدان الحسين ،ودفعت بعدد من سيارات
مكافحة الشغب ،لتأمين المنطقة.
الى ذلك ،اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجلس
األعلى للشرطة ،أمس ،الستعراض الموقف األمني على
مستوى البالد وجهود مكافحة اإلرهاب ،عشية مغادرته
القاهرة اليوم متوجها إلى نيويورك ،للمشاركة في أعمال
الجمعية العامة لألمم المتحدة الـ .73

foreigndesk@aljarida●com

ويعقد الرئيس المصري سلسلة من اللقاءات مع عدد
من رؤساء وقادة دول العالم ،إال أنه لم يتم اإلعالن بعد
عما إذا كان السيسي سيلتقي نظيره األميركي دونالد
ترامب أم ال ،غير أن مصادر مطلعة ّ
رجحت أنه إذا سمح
جــدول الرئيسين فسيتم اللقاء على هامش االجتماع
األممي.
في الشأن المحلي ،قــال رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
اإلسـ ـك ــان ،مـصـطـفــى م ــدب ــول ــي ،خ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
بعد االجتماع األسبوعي للمجلس ،أمس ،إن الحكومة
اس ـت ـطــاعــت إن ـه ــاء  21أل ـف ــا و 779عـمـلـيــة ف ــي مختلف

ال ـت ـخ ـص ـص ــات ك ــان ــت ع ـل ــى ق ــوائ ــم االنـ ـتـ ـظ ــار ،تـنـفـيــذا
لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة إنهاء القوائم خالل
 3سنوات ،وأشاد بما تم إنجازه في هذا الملف ،موجها
الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد.
في األثناء ،نظم مدبولي احتفالية لتكريم المحافظين
الـســابـقـيــن الــذيــن خــرجــوا فــي ال ـحــركــة الـشــامـلــة نهاية
مدبولي لهم دروعا تكريمية
أغسطس الماضي ،إذ أعطى
ّ
تقديرا لجهودهم ،مؤكدا أن سنة الحياة هي التغيير،
وناقال تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي وشكره لهم
على جهودهم المبذولة خالل توليهم مسؤولياتهم.
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رياضة
السالمية كامل العدد قبل
مواجهة الجهراء

إيقاف رحيل لعدم التزامه بالتدريبات

األخضر يختتم استعداداته للكويت اليوم
بسبب عدم التزامه بالتدريبات
أعلنت إدارة الكرة بالنادي
العربي إيقاف مدافع الفريق
األول لكرة القدم أحمد رحيل
مدة غير معلنة.

الـجـهــاز الفني
للسالمية

●

أحمد حامد

أكد مدرب السالمية المساعد سلمان عواد ،أن صفوف فريقه
ال تشهد أي غيابات قبل مواجهة الـجـهــراء ،المقررة بعد غد،
في ختام منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري "فيفا"
لكرة القدم.
ويـحـتــل السالمية الـمــركــز الـثــالــث ،بــرصـيــد  7ن ـقــاط ،بـفــارق
األهداف عن الكويت المتصدر ،في حين يحتل الجهراء المركز
قبل األخير ،برصيد نقطة واحدة.
وقــال عــواد إن فــارق النقاط الست مــع الـجـهــراء ،ال يعني أن
المواجهة سهلة ،بل يصعب من مهمة السالمية في المباراة،
ً
عطفا على طموح الجهراء في تحسين مركزه وتحقيق الفوز
األول في البطولة.
وأضـ ــاف أن ــه ال تــوجــد م ـب ــاراة سـهـلــة فــي الـمـســابـقــة ،وســط
مساعي كل الفرق الستكمال الصفوف وتدارك أي إخفاقات في
الجوالت األولى.
مع النصر،
التعادل
صفحة
طوى
الفني،
الجهاز
وشدد على أن
ً
التي لم يقدم فيها السماوي المستوى المأمول ،مشيرا أن الثقة
كبيرة في الالعبين.

قاد المدرب الصربي رادي تدريبات الفريق األول لكرة القدم
بنادي التضامن ،أمس األول ،بعد عودته من بالده ،حيت تواجد
هناك ألكثر من  10أيام.
ووج ــد رادي ترحيبا كـبـيــرا مــن أعـضــاء
م ـج ـلــس إدارة ال ـ ـنـ ــادي ،والـ ـجـ ـه ــاز الـفـنــي
الـمـعــاون والــاعـبـيــن ،السيما أن الـمــدرب
ت ــواج ــد ف ــي بـ ـ ــاده م ــن أج ـ ــل ال ـخ ـضــوع
لـلـعــاج ،حـيــث ك ــان يشتكي مــن قدمه
بصورة تمنعه عن مزاولة عمله.
وي ـت ـط ـلــع رادي إل ـ ــى تـجـهـيــز
صفوف الفريق ،قبل مواجهة
القادسية غدا ،خصوصا أن
وضــع الفريق بــات صعبا
ب ــال ـت ــواج ــد ف ــي ال ـم ــراك ــز
األخـيــرة برصيد نقطة
واحدة.
وال يعاني التضامن
غ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــات تـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر،
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء ف ـي ـص ــل
س ـع ـي ــد لـ ــإصـ ــابـ ــة ،وه ــو
ما يتيح خيارات كثيرة أمــام رادي
والجهاز المعاون.
من جهة أخــرى ،ذكــر مصدر في
التضامن ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن الالعب
فيصل عجب ،الموجود حاليا في
صفوف المرخية القطري ،بات على
رادار الجهاز الفني بقيادة رادي،
حـيــث طـلــب األخ ـي ــر فـتــح خـطــوط
اتصال مع الالعب ،الستعادته في
فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وح ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب ع ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
الالعبين لتدعيم صفوف الفريق
ف ــي ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت الـشـتــويــة
المقبلة ،بهدف ضمان البقاء بين
أندية الممتاز.

أعلنت إدارة الكرة بالنادي العربي إيقاف مدافع الفريق
األول لكرة القدم أحمد رحيل مدة غير معلنة ،وذلك بسبب
عدم التزامه بالتدريبات.
ولم يلتزم رحيل بالحضور للتدريبات منذ فترة
ليست بــالـقـصـيــرة ،وحــاولــت إدارة األخ ـضــر ت ــدارك
الموقف في أكثر من مناسبة ،واجتمعت بالالعب في
مناسبتين سابقتين ،كانت آخرهما بوجود المدرب
ال ـس ــوري ح ـســام وم ـســاعــده فــاضــل م ـطــر ،وق ــد وعــد
الــاعــب بــااللـتــزام والمواظبة على مواعيد التدريب
والعطاء الكامل خاللها ،إال أن ذلــك لم يتم بعد أيام
قصيرة.
مــن نــاحـيـتــه ،أف ــاد نــائــب ال ـمــديــر ال ـعــام ل ـكــرة الـقــدم
بالنادي العربي خالد عبدالنبي بأن أسباب عدم التزام
رحـيــل بالتمارين غير مـعــروفــة ،مــؤكــدا أنـهــا ليست
مــاديــة ،السيما أن الــاعــب تسلم جميع مستحقاته
حتى هذا التوقيت.
وشدد عبدالنبي على أن قرار اإليقاف جاء للحفاظ على
جدول التدريب والبرنامج التدريبي الخاص بالجهاز الفني،
وكــذلــك لفرض االنـضـبــاط فــي الفريق الساعي إلــى الظهور
بأفضل شكل ممكن خالل منافسات الموسم الحالي.

راحة من التدريبات
من جانب آخر ،يخوض األخضر مساء اليوم تدريبه األخير
ً
استعدادا لمواجهة الكويت غدا في انطالق الجولة الرابعة من
دوري فيفا ،ومن المقرر أن يضع المدرب السوري حسام السيد
تكتيكه الفني المناسب لهذه المواجهة المرتقبة التي يفتقد فيها
األخضر خدمات عبدالله الشمالي بداعي اإليقاف لحصوله على
 3إنذارات ،إضافة إلى الثالثي عيسى وليد وأحمد يونس ومهند
األنصاري لإلصابة ،في حين باتت مشاركة النجم الصاعد بدر
ط ــارق واردة وبـقــوة بعد انتظامه فــي التمارين خــال اليومين
الماضيين بعد التحسن الملحوظ على إصابته بكدمة قوية
في الفخذ مع تجمع دموي بسيط.

السماوي يتخطى التضامن بافتتاح مشواره في «اليد»

األبيض سوبر األشبال بـ «ثالثية»
في شباك كاظمة

●

العبو األبيض مع كأس السوبر
تــوج أشـبــال ن ــادي الـكــويــت بلقب كــأس السوبر
على حساب كاظمة ،بثالثة أهداف من دون رد ،في
المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس األول على
استاد نادي النصر.
أهــداف األبيض سجلها الحارث يوسف ،وثامر
العنزي ،وعلي البلوشي.
ال ـم ـب ــاراة جـ ــاءت ح ـمــاس ـيــة ،تـمـيــز فـيـهــا أش ـبــال

رادي قاد ً تدريبات التضامن
استعدادا للقادسية

الكويت ،بقدرتهم على الوصول إلى شباك البرتقالي.
مــن جــانـبــه ،أش ــاد مــديــر الـفــريــق ط ــارق الـعـيــدان،
بالالعبين ،مــؤكــدا أنـهــم بــذلــوا مجهودا كبيرا في
المباراة ،واستحقوا تحقيق الفوز بجدارة.
ّ
وثمن العيدان دعم إدارة النادي لفرق الناشئين،
مؤكدا أن القادم سيشهد مزيدا من اإلنجازات.

محمد عبدالعزيز

ح ـقــق ف ــري ــق ال ـســال ـم ـيــة لـكــرة
ال ـ ـيـ ــد فـ ـ ـ ــوزه األول ف ـ ــي ب ـط ــول ــة
الدوري العام للعبة ،على حساب
التضامن ،بنتيجة ( ٢١-٢٨الشوط
األول  ،)٩-١٢فــي ال ـم ـبــاراة التي
جمعت الفريقين ،أمس األول ،على
صالة مركز الشهيد فهد األحمد
بالدعية ،في ختام الجولة األولى
مـ ــن ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،وبـ ــذلـ ــك حـصــد
السمالية نقطتي الفوز ،بينما ظل
التضامن خالي الوفاض.
قـ ــدم ال ـس ـم ــاوي أداء م ـق ـبــوال،
بــالـنـظــر إل ــى اس ـت ـع ــداده المميز
في معسكره البوسني ومستوى
العبيه الفني ،مقارنة بتحضير
العبي التضامن ،إذ عانى الفريق
فــي الـشــوط االول غياب التركيز
ً
عن معظم العبيه ،خصوصا في
ال ـشــق الـهـجــومــي ،مـمــا أث ــر على
دقة التصويب ،سواء في الهجوم
المعاكس أو من الخط الخلفي،
وس ــاه ــم ف ــي ذلـ ــك ت ــأل ــق ح ــارس
التضامن محمد الـحـســاوي في

ال ــذود عــن مــرمــاه فــي العديد من
المناسبات.
فــي الـمـقــابــل ،ظهر التضامن
ب ـش ـك ــل ج ـي ــد وف ـ ــق إم ـك ــان ـي ــات ــه،
وتميز بالدفاع المنظم والهجوم
ال ـس ــري ــع ،ل ـكــن ال ـس ـم ــاوي حسم
الشوط األول بفارق  3أهداف.

الشوط الثاني
لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــوط
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارك الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاوي
أخ ـ ـطـ ــاء ال ـ ـشـ ــوط األول ،سـ ــواء
عـلــى مـسـتــوى ال ــدف ــاع الـمـتـقــدم
ل ـحــرمــان الع ـبــي ال ـت ـضــامــن من
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق والـ ـتـ ـص ــوي ــب ع ـلــى
الـ ــراحـ ــة ،أو ال ـه ـج ــوم ال ـخــاطــف
عبر الجناحين على البلوشي
وح ـي ــدر دش ـتــي وال ـن ـشــط بـنــدر
الشمري ،باإلضافة لتصويبات
العبي الخط الخلفي المصري
عبدالرحمن سند وبشار تقي.
ورغـ ـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ـ ــاول الع ـب ــو
الـ ـتـ ـض ــام ــن ال ـ ـل ـ ـحـ ــاق ب ـن ـت ـي ـجــة
اللقاء ،وقدموا مستويات جيدة

بندر الشمري يصوب على مرمي التضامن ( تصوير جورج ريجي)
ع ـلــى جـمـيــع ال ـخ ـط ــوط ،خــاصــة
حـ ــراسـ ــة ال ـ ـمـ ــرمـ ــي ،لـ ـك ــن خ ـب ــرة
العبي السماوي ووفرة الشباب
الصاعد في صفوفه أنهت اللقاء
لمصلحته بفارق كبير.

افتتاح ميادين الرماية بنادي الصيد والفروسية
افـ ـتـ ـت ــح مـ ــديـ ــر ن ـ ـ ـ ــادي ال ـص ـي ــد
والفروسية مسعود جوهر حيات،
أمس األول ،مجمع ميادين الرماية،
ً
بنادي الصيد والفروسية ،تمهيدا
النطالق رماية الصيد التشبيهي،
ً
لـيـصـبــح الـ ـن ــادي ش ــام ــا لـنـشــاط
الصيد والفروسية مثلما كان في
السابق.
ح ـضــر ح ـفــل االف ـت ـت ــاح ،ك ــل من
رئ ـي ــس اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـيــران
الـمــدنــي الـشـيــخ سـلـمــان الـحـمــود،
ووزي ـ ـ ـ ــر األش ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة وزيـ ــر
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة ح ـســام
ال ــروم ــي ،ومــديــر ال ـن ــادي مسعود
جوهر حيات ،ونائبه الفارس فهد
الشرهان ،ومدير ميادين الرماية
الحكم الدولي معاذ الراشد ،ونائبه
الــرامــي علي الــزعــابــي ،والراميين
األولـ ـمـ ـبـ ـيـ ـي ــن ف ـه ـي ــد ال ــديـ ـح ــان ــي
وع ـبــدال ـلــه ال ـط ــرق ــي ،وأم ـي ــن الـســر

ال ـ ـع ـ ــام ب ـ ـن ـ ــادي ك ــاظـ ـم ــة ي ــوس ــف
بوسكندر.
وبـهــذه المناسبة ،وجــه الشيخ
سلمان الحمود شكره إلدارة نادي
ً
الصيد ،وقــال" :شـكــرا إلدارة نادي
الصيد والفروسية ،بقيادة مسعود
حـيــات ،على إحـيــاء رمــايــة الصيد
التشبيهي من جديد .هــذا المكان
ّ
خرج لنا أبطال الكويت في الرماية،
ونجحوا في تحقيق أفضل النتائج
في كل البطوالت الخارجية".
وأضاف أنه بدأ حياته بالرماية
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـكـ ــان ،وأن ـ ـ ـ ــه س ـع ـيــد
بحضور حفل االفتتاح وااللتقاء
ب ــزم ــائ ــه ال ــري ــاض ـي ـي ــن ف ــي ن ــادي
الصيد والفروسية.
بدوره ،أوضح حيات أن الرماية
الـكــويـتـيــة انـطـلـقــت ب ـصــورة وديــة
ع ــام  ،1972بـفـضــل الــدعــم الـمـقــدم
مــن الـشـيــخ حـمــد ص ـبــاح األح ـمــد،

حيات والحمود وسط الحضور
وانطلق النشاط بصورة رسمية في
عام  ،1974وتعاقبت األجيال بداية
من الشيخ حمد ثم الشيخ سلمان
الحمود ،وكان هناك لجنة للرماية،
ولجنة منبثقة من اللجنة األولمبية
ً
الكويتية ،ثم نادي الرماية ،وصوال
إلى اتحاد الرماية الحالي.

وبين حيات أنــه تم إطــاق اسم
الـمـغـفــور لــه الـشـيــخ فيصل دعيج
السلمان على مجمع الــرمــايــة في
ن ــادي الـصـيــد والـفــروسـيــة ،لـلــدور
الكبير الذي قدمه للرماية الكويتية،
كما تم إطالق اسم الرامي الذهبي
فهيد الــديـحــانــي عـلــى م ـيــدان رقــم

واحد ،والرامي البرونزي عبد الله
الطرقي على ميدان رقم اثنين.
وبين أنه ّ
فور تسلمه مهة إدارة
نادي الصيد والفروسية ،عمل على
إعادة النادي إلى مكانته السابقة،
وت ــم تـطــويــر ك ــل مـنـشــآت ال ـن ــادي،
وإحياء رماية الصيد التشبيهي،

وأدار الـلـقــاء الـحـكـمــان ثامر
اشكناني وطالل الهران.
وفي مباراة أخرى ،جرت أمس
األول ضمن المرحلة نفسها ،نجح
ال ـش ـبــاب ف ــي ال ـف ــوز عـلــى نظيره

عدم اكتمال نصاب «عمومية السلة»

ً
لـيـصـبــح الـ ـن ــادي ش ــام ــا للصيد
والفروسية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر مـيــاديــن
الرماية الحكم الدولي معاذ الراشد:
"كـ ـن ــا ن ـع ــان ــي ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود م ـكــان
لممارسة رماية السبورتنغ ،وتم
االجـتـمــاع مــع مــديــر ن ــادي الصيد
والفروسية ،بحضور نائب مدير
الزعابي لعرض
نادي الرماية علي ّ
األمر عليه ،وبالفعل وفر لنا المكان
داخل أسوار النادي من أجل البدء
من جديد في إحياء رماية الصيد
التشبيهي".
وأوض ـ ــح ال ــزع ــاب ــي أن الـكــويــت
م ـل ـي ـئــة ب ـم ـح ـبــي ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
ال ــرم ــاي ــة ،ولـكـنـهــم ك ــان ــوا يـعــانــون
عدم وجود مكان للتدريبات ،وأنه
تم خالل السنوات األخيرة تنظيم
 7بـطــوالت تـحــدي األب ـطــال والقــت
ً
ً
نجاحا كبيرا.

●

جابر الشريفي

لم يكتمل النصاب لعقد الجمعية العمومية لالتحاد الكويتي
لكرة السلة ،بعد أن اقتصر الحضور على  6أندية ،وغــاب العدد
نفسه عن "العمومية" التي كانت تتطلب حضور عضو واحد الى
جانب الستة من أجل اكتمال النصاب.
وحـضــر االجـتـمــاع الملغى أنــديــة الـعــربــي وكــاظـمــة والـجـهــراء
والقرين والتضامن والنصر ،في حين غابت أندية الساحل والكويت
والقادسية والشباب واليرموك والصليبيخات.
يذكر أن الجمعية العمومية كان من المفترض أن تشهد التصويت
على  3مقترحات ،هي عودة الالعب األجنبي وتغيير نسبة توزيع
عوائد النقل التلفزيوني ،الى جانب تغيير شعار االتحاد.
وعلمت "الجريدة" أن النية كانت تتجه لدى بعض بعض األندية
إلسقاط اقتراحي عودة الالعب االجنبي وتغيير شعار االتحاد،
بعد أن اتفق رؤساء األندية فيما بينهم ،إال أن البعض الذي كان
يريد عودة الالعب األجنبي ضغط بشدة نحو عدم اكتمال نصاب
"العمومية" وتأجيلها أسبوعا وفق النظام األساسي ،لممارسة
مــزيــد م ــن الـضـغــط عـلــى بـعــض األن ــدي ــة لـضـمــان ح ـصــول الـعــدد
الكافي لتمرير قرار عودة الالعب األجنبي من قبل غالبية أعضاء
"العمومية".

الداخلية يستضيف االتحاد والمقاصة يواجه اإلنتاج الزمالك يجدد الثقة بغروس

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تنطلق الـيــوم مـبــاريــات الـجــولــة الثامنة
للدوري المصري ،بإقامة مباراتين؛ إذ يحل
االت ـح ــاد الـسـكـنــدري ضـيـفــا عـلــى الــداخـلـيــة
الـســاعــة الــراب ـعــة والـنـصــف م ـسـ ً
ـاء بتوقيت
الكويت على استاد كلية الشرطة بالعباسية.
وي ـخ ــوض االت ـح ــاد ال ـس ـك ـنــدري ،بـقـيــادة
محمد عمر ،المباراة تحت شعار "ال بديل عن
الفوز" ،من أجل استعادة نغمة االنتصارات

الغائبة عن الفريق بالبطولة المحلية خالل
الفترة األخيرة ،وآخرها التعادل أمام اإلنتاج
الحربي بالجولة الماضية ،ما جعل "زعيم
الثغر" يحتل المركز الثالث عشر بـ 7نقاط.
في المقابل ،يأمل المدير الفني للداخلية،
عالء عبدالعال ،حصد النقاط الثالث من أجل
االبتعاد عن منطقة الخطورة ،خصوصا أن
فريقه يحتل المركز السادس عشر بـ 5نقاط.
وف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ي ـل ـت ـقــي مـصــر
المقاصة مــع اإلنـتــاج الحربي فــي السابعة

م ـسـ ً
ـاء عـلــى اس ـتــاد ال ـم ـقــاولــون ال ـع ــرب ،في
مواجهة دائما ما تشهد ندية وإثارة ،ويدخل
الـفــريـقــان م ـبــاراة الـيــوم بـهــدف واح ــد ،وهو
حصد النقاط الثالث فقط.
وأك ـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ــإن ـت ــاج ال ـحــربــي،
م ـخ ـتــار م ـخ ـتــار ،أن ــه يـسـعــى إل ــى تـعــويــض
التعادل األخـيــر أمــام االتـحــاد ،بالفوز على
المقاصة ،من أجل االستمرار في المنافسة
على الصدارة ،مضيفا أنه يستهدف حصد
أحد مراكز المربع الذهبي هذا الموسم.

قرر مرتضي منصور رئيس نــادي الزمالك تجديد
الثقة بالسويسري كريستيان غ ــروس الـمــديــر الفني
للفريق ال ـكــروي األول بــالـنــادي ،وذل ــك خــال الجلسة
الخاصة التي عقدها معه مساء أمــس االول بحضور
الجهاز الفني بكامل هيئته ،لمناقشة أسباب تراجع
األداء فــي ال ـم ـبــاراة الـمــاضـيــة أم ــام سـمــوحــة وخـســارة
نقطتين في سباق صدارة الدوري المصري.
وطلب مرتضى منصور من غروس ضرورة تصحيح
ً
ً
مؤكدا أن الجماهير
سريعا قبل فوات األوان،
األوضاع
واإلدارة يرغبان في عودة الفريق إلى المنافسة بقوة
ً
وتحديدا مسابقة الــدوري الغائبة عن
على البطوالت
الزمالك منذ فترة.

الجهراء بنتيجة ( 23-21الشوط
األول  ،)10-7ليرفع الفائز رصيده
إلى نقطتين ،بينما ظل الخاسر
بدون رصيد.

كما طالب رئيس الزمالك المدير الفني بمنح الفرصة
لبعض الالعبين الذين لم يشاركوا في المباريات
خالل الفترة الماضية ،وعلى رأسهم أيمن حفني
وعـمــر السعيد وحـمـيــد أح ــداد وعـبــدالـلــه جمعة
ومحمد عنتر ومصطفى فتحي.
إل ــى ذل ــك ،يـبــاشــر الــزمــالــك تــدري ـبــاتــه الـيــوم
ً
اس ـت ـعــدادا لمواجهة الـمـقــاولــون الـعــرب األحــد
المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري،
وحرص غروس على االجتماع بالالعبين على
هامش تدريبات أمس للحديث عن األخطاء
التي وقع فيها الفريق خالل مباراة سموحة
ً
من أجل تفاديها مستقبل.

22
رياضة
يوفنتوس يتغلب على طرد رونالدو ويهزم فالنسيا بثنائية
ةديرجلا

•
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كانت عودة النجم البرتغالي
رونالدو إلى المالعب اإلسبانية
يوفنتوس
مع فريقه الجديد ً
اإليطالي قصيرة جدا وامتدت
 29دقيقة إذ حصل على بطاقة
حمراء رافقتها الدموع في
المواجهة ،التي فاز فيها على
فالنسيا -2صفر في الجولة
األولى من منافسات المجموعة
الثامنة ضمن دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

استهل يوفنتوس حملته في
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم،
بالفوز على فالنسيا اإلسباني
 -2ص ـف ــر ،خـ ــال الـ ـمـ ـب ــاراة الـتــي
جمعتهما األرب ـعــاء ،فــي الجولة
األولـ ــى م ــن الـمـجـمــوعــة الـثــامـنــة
ً
بالبطولة ،التي شهدت أيضا فوز
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي
ع ـل ــى ي ــان ــغ ب ــوي ــز ال ـس ــوي ـس ــري
 -3صفر.
وكـشــر يــوفـنـتــوس عــن أنيابه
الهجومية في الدقيقة  11عندما
لعبت ك ــرة عــرضـيــة مــن الجانب
األيسر ،قابلها رونالدو بتسديدة
ً
ضعيفة ج ــدا لتصل إلــى مــاريــو
م ــان ــدزوكـ ـيـ ـت ــش ،ال ـ ـ ــذي قــاب ـل ـهــا
بـضــربــة خلفية مــزدوجــة لكنها
جاءت بعيدة عن المرمى.
ً
وأه ــدر ســامــي خضيرة هدفا
ً
مــؤكــدا لـيــوفـنـتــوس فــي الدقيقة
 ،17ع ـن ــدم ــا مـ ـ ــرر كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو كرة عرضية من الجانب
األي ـس ــر وص ـلــت إل ــى فـيــديــريـكــو
ب ـي ــرن ــاردي ـس ـك ــي ،ال ـ ـ ــذي م ــرره ــا
إلى خضيرة على حــدود منطقة
الست يــاردات ليسدد كــرة قوية،
لكنها علت العارضة وسط ذهول
الجميع.

ً
رونالدو يغادر أرض الملعب باكيا

وف ــي الــدقـيـقــة  20ض ــاع هــدف
م ــؤك ــد ع ـلــى يــوف ـن ـت ــوس عـنــدمــا
لـعـبــت ت ـمــريــرة عــرضـيــة أرضـيــة
م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـي ـس ــرى أب ـعــدهــا
الـ ـح ــارس نــورب ـيــرتــو نـيـتــو قبل
مـ ــانـ ــدزوك ـ ـي ـ ـتـ ــش ل ـت ـت ـه ـي ــأ أم ـ ــام
ب ـي ــرن ــاردي ـس ـك ــي ،الـ ـ ــذي قــابـلـهــا
بتسديدة قوية ،لكن نيتوى تألق
وتصدى للكرة لكنها سقطت من
يده ليقابلها بالز ماتويدي لكن
كرته اصطدمت بجيسون موريلو
مــدا فــع فالنسيا قبل أن يبعدها
الدفاع عن مناطق الخطورة.
واضـ ـط ــر ي ــوف ـن ـت ــوس إلجـ ــراء
أول ــى تبديالته فــي الدقيقة ،22
ً
ب ــإش ــراك إي ـم ــري ت ـشــان بـ ــدال من
سامي خضيرة.

بطاقة حمراء لرونالدو
وفي الدقيقة  28أشهر الحكم
ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء فـ ـ ــي وجـ ــه
رون ــال ــدو ،ب ـعــد دخـ ــول ق ــوي مع
جيسون موريلو العب فالنسيا
نتج عنه مـشــادة بــدون كــرة مما
جـ ـع ــل الـ ـحـ ـك ــم ي ـش ـه ــر ال ـب ـط ــاق ــة
الحمراء.
ً
ن ـ ـشـ ــط ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا هـ ـج ــومـ ـي ــا
فــي م ـحــاولــة الس ـت ـغــال النقص
الـعــددي في صفوف يوفنتوس،
لكنه لــم يشكل أي خـطــورة على
مرمى يوفنتوس لينحصر اللعب
في وسط الملعب.
ً
وظل اللعب منحصرا في وسط
ال ـم ـل ـعــب ح ـت ــى جـ ـ ــاءت الــدق ـي ـقــة
 38الـتــي شـهــدت إه ــدار ميتشي
باتشوي فرصة هــدف لفالنسيا
،عندما لعبت كرة طولية تسلمها
باتشواي داخل منطقة الجزاء في
الناحية اليمنى وراوغ جيورجيو
كيليني قبل أن يسدد كــرة قوية
تـصــدى لها ال ـحــارس فويتشيك
تشيزني.
ً
وجاء الرد من يوفنتوس قويا
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  43ح ـي ــث ضــاعــت

فرصة هدف مؤكد ،عندما لعبت
كرة عرضية من الناحية اليسرى
لتصل الكرة إلى جواو كانسيلو،
ال ــذي ســدد كــرة قــويــة اصطدمت
بالعارضة لترتد إليه مرة أخرى،
لكن دانييل باريخو تدخل معه
بشكل قوي ليحتسب الحكم ركلة
جزاء لفريق يوفنتوس ليسددها
م ـي ــرال ـي ــم ب ـيــان ـت ـيــش إلـ ــى داخ ــل
ً
المرمى معلنا تـقــدم يوفنتوس
 - 1صفر في الدقيقة .44
ومــر الــوقــت المتبقي مــن هذا
الشوط دون جديد ،ليطلق الحكم
صفارة نهايته بتقدم يوفنتوس
 - 1صفر.
ومع بداية الشوط الثاني ،كثف
ً
فريق فالنسيا من هجماته بحثا
عن تسجيل هدف التعادل وسط
تــراجــع مــن يــوفـنـتــوس للحفاظ
على تقدمه.
وك ــاد فــالـنـسـيــا يـسـجــل هــدف
الـتـعــادل فــي الدقيقة ، 47عندما
لـعــب خــوســي لــويــس جــايــا كــرة
عرضية من الجانب األيسر ارتقى
إليها رودريغو مورينو وقابلها
بضربة رأس ،لكنها وصلت سهلة
بيني يدي تشيزني.

ركلة جزاء ثانية ليوفنتوس
في الدقيقة  49احتسب الحكم
رك ـل ــة ج ـ ــزاء ثــان ـيــة لـيــوفـنـتــوس
ع ـن ــدم ــا ق ـ ــام ج ـي ـس ــون مــوري ـلــو
مدافع فالنسيا بعرقلة ليوناردو
بونوتشي داخــل منطقة الجزاء
ل ـي ـس ــدده ــا ب ـي ــان ـي ـت ــش ب ـن ـجــاح
ً
إل ــى داخ ــل الـمــرمــى معلنا تقدم
يوفنتوس  - 2صفر في الدقيقة
.51
ك ـثــف فــالـنـسـيــا م ــن هجماته
ً
بحثا عن تعديل النتيجة لكنه
ً
ً
ً
وج ــد دفــاعــا قــويــا ومـنـظـمــا من
جــانــب العـبــي يــوفـنـتــوس ،وهــو
م ــا ج ـعــل الـ ـم ــدرب مــارسـيـلـيـنــو
غــارسـيــا يـجــري أول ــى تبديالته

أليغري :المباراة كادت تتعقد
أشار ماسيمليانو أليغري ،المدير الفني ليوفنتوس اإليطالي ،عقب
انتصار فريقه المهم خارج الديار على فالنسيا ( )0-2األربعاء في أولى
جوالت دور المجموعات بدوري األبطال ضمن المجموعة الثامنة ،إلى
ً
أنهم تمكنوا تمكنوا من السيطرة جيدا على اللقاء رغم الطرد المبكر
للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقــال أليغري ،خالل المؤتمر الصحافي بعد اللقاء ،الذي أقيم على
ملعب (المستايا)" :طرد رونالدو غير المبرر في الدقيقة  29وفي مباراة
صعبة مثل هذه ،كان من الممكن أن يعقد األمور علينا ،ولكن الالعبين
ً
ً
سيطروا على األمــور بشكل طيب جــدا ،ودافـعــوا جيدا ،وسمحوا فقط
بالتسديدات البعيدة ،لكن األمور لم تكن مقلقة".
ً
وبسؤاله عن الحالة المعنوية للنجم البرتغالي بعد طرده ،علق قائال:
ً
"علينا منحه الوقت لكي يرتاح ويهدأ .لقد كانت حالته سيئة جدا بسبب
ً
هــذه البطاقة الحمراء ،لكن يجب المضي قدما واالستعداد لمواجهة
ً
ً
األحد (في الدوري) .هذه المواقف تؤلم كثيرا ولكنها تعلم أيضا كيفية
النهوض".
وتابع أليغري "األهم كان تحقيق الفوز هنا ،على هذا الملعب الصعب،
وأمام فريق منظم لحد كبير .قدمنا مباراة طيبة في البداية ،ثم لعبنا بعد
ً
ذلك بعشرة العبين ،لكننا سيطرنا على األمور جيدا على مدار الشوطين.
ً
عدنا بثالث نقاط مهمة ،ولكن علينا الفوز أيضا بالمواجهات المقبلة".

بوغبا يمتدح القوة الذهنية لفريقه
ام ـتــدح ب ــول بوغبا الع ــب وسط
مانشستر يــونــايـتــد الـمـنــافــس في
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
القوة الذهنية لفريقه بعدما واصل
البناء على الزخم الذي اكتسبه بفوز
ثالث على التوالي خارج أرضه عقب
بداية سيئة للموسم الجديد.
وب ـع ــد ال ـه ــزي ـم ــة ف ــي م ـبــارات ـيــن
مــن أول ثــاث فــي ال ــدوري الممتاز
أع ـ ــاد يــونــاي ـتــد اك ـت ـشــاف مـسـتــواه
ب ــانـ ـتـ ـص ــارات خ ـ ـ ــارج أرض ـ ـ ــه عـلــى
بيرنلي وواتـفــورد ثم -3صفر على
ي ــان ــغ ب ــوي ــز األرب ـ ـعـ ــاء ف ــي مستهل
مشواره في دوري أبطال أوروبا.
وأحرز بوغبا هدفين وصنع آخر
ألنـطــونــي مــارسـيــال فــي المواجهة
بالمجموعة الثامنة في بيرن.
وأبـ ـ ـل ـ ــغ ب ــوغـ ـب ــا ش ـب ـك ــة س ـك ــاي
سبورتس التلفزيونية "بالتأكيد

عندما تنتصر تصبح أكثر سعادة.
ن ـحــن أق ـ ــوى ف ــي ال ـج ــان ــب الــذهـنــي
ونتحسن .نقوم بتغيير التشكيلة
لكن الوجوه الجديدة تشعر بأنها
فـ ــي الـ ـف ــري ــق م ـن ــذ فـ ـت ــرة وه ـ ـ ــذا مــا
نحتاجه".
وأض ـ ــاف "ه ـ ــذا فـ ــوز م ـهــم ألنـهــا
الـمـبــاراة األول ــى فــي دوري األبطال
وكنا بحاجة لبداية جيدة ونجحنا
فــي ذلــك .حققنا النتيجة التي كنا
نرغب فيها ربما كان يجب أن يكون
األداء أفضل لكننا فزنا وحصدنا
النقاط الثالث".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع "أن ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــد ل ـل ـغ ــاي ــة
ً
بالتسجيل وأن أك ــون حــاسـمــا في
ال ـف ــوز وألداء ال ـف ــري ــق .ل ــو نجحت
ً
فــي ذل ــك فسأساعد الـفــريــق كثيرا.
ل ــو نـجـحــت ف ــي الـتـسـجـيــل وصـنــع
األهداف فهذا أمر رائع".

دانييل فاس :ليس من السهل
اللعب أمام  10العبين
أكــد الدنماركي دانييل فــاس ،العــب وســط فالنسيا ،أن طرد
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو خ ــال مـ ـب ــاراة فــري ـقــه أم ــام
يــوفـنـتــوس فــي أول ج ــوالت دور الـمـجـمــوعــات بـ ــدوري أبـطــال
َّ
أضر بـ"الخفافيش" ،ألن اللعب بات "أكثر تعقيدا" أمام
أوروبا،
خصم أقل عددا.
وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة التي أقيمت بملعب
"ال ميستايا" ،أمــس األول" :ليس مــن السهل اللعب أمــام عشرة
العبين .هم تراجعوا أكثر ،ونحن جميعا نعرف أن اليوفي يعرف
كيف يدافع بشكل جيد للغاية .سنحت لنا فرص للتسجيل ،لكننا
لم نوفق .علينا أن نواصل العمل".
واعـتــرف فــاس بــأن الفريق "يشعر بــالـحــزن" ،إال أن عليه طي
هــذه الصفحة ،ويفكر في مواجهة فياريال بــالــدوري اإلسباني
األحد المقبل.
(إفي)

بوغبا

ويستضيف يــونــايـتــد منافسه
ولفرهامبتون واندرارز في الدوري
يــوم السبت قبل أن يــواجــه ديربي
كــاون ـتــي ف ــي ال ـ ــدور ال ـثــالــث لـكــأس
المحترفين اإلنكليزية يوم الثالثاء.
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بيانيتش نجم يوفنتوس يحرز الهدف الثاني في مرمى فالنسيا
ً
بإشراك دينيس تشيرشيف بدال
مــن روب ــن فـيــزو مــن أجــل تعزيز
الجانب الهجومي.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  66أج ـ ـ ــرى
م ــاس ـي ـم ـل ـي ــان ــو ألـ ـيـ ـغ ــري ث ــان ــي
ت ـبــديــاتــه  ،ب ــإش ــراك دوغـ ــاس
ً
ك ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــدال م ـ ـ ــن مـ ـي ــرالـ ـي ــم
ب ـيــان ـي ـي ـتــش ،م ــن أجـ ــل تنشيط
خط الوسط.
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاوالت
ً
فــالـنـسـيــا الـهـجــومـيــة بـحـثــا عن
ت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق ،ل ـك ـن ــه فـشــل
ف ــي اخ ـ ـتـ ــراق دفـ ـ ــاع يــوف ـن ـتــوس
ل ـي ـجــري مــارس ـي ـل ـي ـنــو غــارس ـيــا
م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق تـبــديـلـيــن دفـعــة
واحــدة في الدقيقة  70لتنشيط
الهجوم بــإشــراك كيفن غاميرو
ً
وكــري ـس ـت ـيــانــو بـيـتـشـيـنــي ب ــدال

ً
كريستيانو كان ثائرا
في غرف المالبس
أكـ ـ ـ ـ ــد اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ل ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــاردو
بونوتشي ،مدافع يوفنتوس ،الذي
فــاز فريقه  ،0-2أمــس األول ،على
فالنسيا في دوري أبطال أوروبا،
رغــم طــرد البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ،أن أبـنــاء تــوريـنــو يجب
أن يـكــونــوا "أقـ ــوى مــن أي ش ــيء"،
وأن الــدون شــارك أيضا في الفوز
بملعب مستايا.
وق ـ ــال ب ــون ــوت ـش ــي" :أع ـت ـق ــد أنــه
ك ــان احـتـكــاك مـلـعــب .كـنــت بعيدا،
لكن بدا لي من الملعب أن موريو
وض ـ ــع ي ــدي ــه ع ـل ــى كــري ـس ـت ـيــانــو،
وحاول األخير التخلص منه" ،في
تصريحات أدلى بها بعد المباراة
لشبكة سكاي سبورت اإليطالية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب" :ال ي ـجــب
االن ـ ــزالق إل ــى ه ــذه االس ـت ـف ــزازات،
ويـنـبـغــي أن ن ـك ــون أق ـ ــوى م ــن أي
شـ ــيء" ،مـعـتــرفــا ب ــأن كريستيانو
ك ــان ث ــائ ــرا ب ـش ــدة ف ــي غ ــرف خلع
المالبس.

من غونزالو غويديس وميتشي
باتشواي.
فرض فالنسيا سيطرته على
ً
مجريات اللعب تماما وحاصر
ف ـ ــري ـ ــق يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس فـ ـ ــي وسـ ــط
ً
ملعبه ،بحثا عن تسجيل أهداف،
فــي الــوقــت نـفـســه تــراجــع جميع
العبي يوفنتوس لوسط ملعبهم
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ن ـظــافــة شـبــاكـهــم
باستثناء ماندزوكيتش.
وكاد فالنسيا أن يقلص الفارق
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة ، 81عـ ـن ــدم ــا س ــدد
كارلوس سولر كرة قوية من على
حدود منطقة الجزاء ،لكنها علت
العارضة بسنتيميترات قليلة.
وفي الدقيقة  86كاد يوفنتوس
مـ ــن ه ـج ـم ــة مـ ــرتـ ــدة أن يـسـجــل
الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث ،ع ـنــدمــا انـطـلــق

انتصار ثمين لمان يونايتد
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ف ــاز
مانشستر يونايتد على يانغ بويز
 - 3صفر .وسجل أهداف مانشستر
يونايتد بول بوغبا (هدفان) األول
في الدقيقة  35والثاني في الدقيقة
 44من ركلة جزاء وأضاف أنتوني
مارتيال الهدف الثالث في الدقيقة
 .66وح ـصــد مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
أول ثالث نقاط له في البطولة هذا
الموسم ،ليتصدر المجموعة في
ح ـيــن ي ـظــل ف ــري ــق ي ــان ــغ ب ــوي ــز بال
نقاط في قاع الترتيب.
(د ب أ)

طرد «الدون» يشعل الغضب في إيطاليا
بعد دقائق من فوز يوفنتوس اإليطالي على مضيفه
فالنسيا اإلسباني في دوري أبطال أوروبا ،أمس األول،
والـتــي شـهــدت طــرد القناص البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو ،طالبت صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت"
بمراجعة القرار المثير للجدل للحكم فيليز بريتش
بطرد رونالدو.
وكتبت الصحيفة اإليطالية في صفحتها الرئيسة:
"يوفنتوس يساوي عشرة أقوى من الحكم" ،ووصفت
البطاقة الحمراء بأنها "سخيفة".
وأشهر الحكم األلماني أول بطاقة حمراء في وجه
رونالدو خالل المشاركة رقم  154له في دوري أبطال
أوروبا التي فاز بلقبها خمس مرات.
واتخذ الحكم قراره بمساعدة مساعد خط المرمى،
بعد مـشــادة وقـعــت بين رونــالــدو وجـيـســون موريلو
من دون كرة.
وفــي الــوقــت الــذي اعتبر الحكم أن رونــالــدو تـ َّ
ـورط
ف ــي سـ ـل ــوك ع ـن ـي ــف ،أعـ ـ ــرب الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون ،ومـ ــن بـيـنـهــم
ماسيميليانو ألـيـغــري م ــدرب يوفنتوس ،عــن أملهم
في موافقة اتحاد الكرة األوروبي (يويفا) على تطبيق
تقنية حكم الفيديو المساعد (ف ــار) ،التي تطبق في
الدوري اإليطالي وفي كأس العالم.
وقال اليغري" :طرد كريستيانو يؤكد مدى أهمية
فار في مساعدة الحكام".
وسلطت "ال غــازيـتــا ديللو س ـبــورت" الـضــوء على

قيام الحكم األلماني بريتش بطرد الكولومبي خوان
كوادرادو خالل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا
 ،2017والتي خسرها يوفنتوس أمام ريال مدريد 4-1
حين سجل رونالدو هدفين للفريق اإلسباني.
وك ـت ـبــت صـحـيـفــة تــوتــو س ـب ــورت" :فـضـيـحــة طــرد
رونالدو ،والفوز المذهل ليوفنتوس في فالنسيا ،رغم
القرارات المخزية للحكم األلماني بريتش".
ويغيب رونــالــدو عن المباراة المقبلة ليوفنتوس
في دوري األبطال أمام يانغ بويز السويسري ،كما قد
يغيب عن المواجهة على أولد ترافورد ،والتي تجمع
فــريـقــه الـحــالــي بـفــريـقــه األس ـبــق مــانـشـسـتــر يونايتد
الشهر المقبل.
ولــم يعلق رونــالــدو ،الــذي غــادر الملعب والــدمــوع
تنهمر مــن عينيه ،بعد على واقـعــة ط ــرده مــع فريقه
الجديد يوفنتوس ،الذي انتقل إليه هذا الصيف قادما
من ريال مدريد.
وقال فيديريكو بيرنارديسكي ،مهاجم يوفنتوس:
"كريستيانو يشعر باإلحباط ،وكلنا كذلك ،كان تواقا
لفعل كــل مــا فــي وسـعــه مــن أجــل تقديم مـبــاراة جيدة
ومساعدة الفريق".
من جانبها ،كتبت كاتيا فيرو ،شقيقة رونالدو ،عبر
حسابها بـ"إنستغرام"" :الـعــار على كــرة الـقــدم .أرادوا
تدمير أخي ،لكن الله ال ينام أبدا ،العار".
(د ب أ)

مورينيو يكيل المديح لالعبيه
كــال مــدرب مانشستر يونايتد ،جــوزيــه مورينيو ،المديح
للقائد بول بوغبا والظهيرين لوك شو وديوجو دالــوت ،بعد
تألقهم في الفوز -3صفر على يانغ بويز السويسري في دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،أمس األول.
وأبلغ مورينيو شبكة "بي.تي سبورت" التلفزيونية" :شعرت
بــأن بــول كــان مرهقا في الجزء األخير من المباراة ،لكنه كان
رائعا .بوغبا منح الفريق السرعة التي كنا بحاجة إليها في
األوق ــات المهمة ،وحــافــظ على الـكــرة ،وواص ــل السيطرة على
اإليقاع .الهدف كان رائعا ،وركلة الجزاء أظهرت شخصيته".
وأظهر دالوت ،المنتقل للفريق هذا الصيف ،والذي غاب عن
بــدايــة الـمــوســم ،إلصــابــة بالركبة ،سرعة فــي التقدم للهجوم،
وأرسل العديد من التمريرات العرضية الجيدة.
وبــدا شــو ،الــذي تـعـ َّـرض النـتـقــادات دائـمــة مــن مورينيو في
الموسم الماضي ،بسبب مستواه المتواضع ،أكثر ثقة وحفاظا
على مستواه هذا الموسم.

وقال مورينيو" :أعتقد أن دالوت كان جيدا،
لـكـنــي أف ـضــل الـحــديــث عــن الـظـهـيــريــن؛ شو
واص ــل اللعب بالطريقة ذاتـهــا منذ بداية
الموسم ،ودالوت أحد أفضل الالعبين في
أوروبا بمركز الظهير األيمن .أمامه عمر
طويل للعب مع يونايتد".
وكان مدرب يونايتد راضيا عن األداء
بشكل عام.
وأضاف مورينيو" :أنجزنا العمل .ليس
بـطــريـقــة مــذه ـلــة ،لـكـنــه بـشـكــل ج ـيــد .بعد
الـهــدف األول كــانــت األم ــور تحت السيطرة،
وبعد ذلك تحولت إلى مسألة تسجيل األهداف،
لمنحنا االسـتـقــرار ال ــذي كنا بحاجة إلـيــه في
الشوط الثاني".

فان ديك :ليفربول جاهز للمنافسة على كل األلقاب
يـتــوقــع ال ـمــدافــع فـيــرجـيــل فــان
دي ــك أن يـشـكــل فــري ـقــه لـيـفــربــول
خـطــرا على أي منافس فــي أربــع
بـ ـط ــوالت ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ل ـك ـنــه أك ــد
ضرورة التحلي بالتواضع ،إلنهاء
انتظار دام  6سنوات إلحراز لقب.
وفاز ليفربول بأول  6مباريات
هذا الموسم ،كان آخرها االنتصار
الـصـعــب  2-3عـلــى بــاريــس ســان
جرمان في بداية مشواره بدوري
أبطال أوروبا ،الثالثاء.
وش ــدد ف ــان دي ــك ،ال ــذي انضم
إلى أنفيلد قادما من ساوثامبتون
في يناير ،على أن البداية المثالية
هذا الموسم تعد خطوة صغيرة
في رحلة يأمل أن تنتهي بحصد
ل ـق ـب ــه األول مـ ـن ــذ كـ ـ ــأس رابـ ـط ــة
المحترفين في .2012

دوغ ــاس كوستا بالكرة ودخــل
منطقة جزاء فالنسيا من الناحية
اليسرى وسدد كرة قوية تصدى
لها نيتو حارس فالنسيا.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة  88أج ـ ـ ــرى
يوفنتوس ثالث تبديالته بإشراك
دانيلي روجاني بدال من دوغالس
كوستا الذي خرج مصابا.
وفـ ــي الــدق ـي ـقــة ال ـخــام ـســة من
ً
الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـس ــب بـ ـ ـ ـ ــدال مــن
ال ـض ــائ ــع اح ـت ـســب ال ـح ـكــم ركـلــة
جزاء بعدما قام دانيلي روجاني
بــاالصـطــدام بغابريل باوليستا
في كرة هوائية ليسددها دانييل
باريخو في الدقيقة األخيرة لكن
تشيزني يتألق ويتصدى للكرة
قبل أن يبعدها الدفاع ،ثم أطلق
ال ـح ـكــم ص ــاف ــرة ن ـهــايــة ال ـم ـبــاراة

بـفــوز يــوفـنـتــوس عـلــى فالنسيا
 - 2صفر.

فان ديك
وأبـ ـ ـل ـ ــغ ال ـ ـمـ ــدافـ ــع ال ـه ــول ـن ــدي
وســائــل إع ــام بــريـطــانـيــة" :نــريــد
المنافسة في كل البطوالت ،كما
فـعـلـنــا الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وأردن ـ ــا
الـ ـب ــدء ب ـش ـكــل ج ـي ــد هـ ــذه ال ـم ــرة.
بدأنا الموسم بشكل جيد ،لكننا
لم نفز بشيء بعد ،ونحن بحاجة

إلظهار ذلك كل أسبوع ،واآلن كل
ثالثة أيام".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :يـ ـشـ ـع ــر ال ـج ـم ـي ــع
بالحماس وبـحــالــة جـيــدة .نعلم
أن الموسم طويل جدا ،وسننافس
فــي أرب ــع ب ـطــوالت ،ونــريــد الـفــوز
بكل شيء".

ورغ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـط ــور م ـن ــذ وصـ ــول
المدرب يورغن كلوب إلى أنفيلد
ف ــي  2015خـســر لـيـفــربــول ثــاث
مـ ـب ــاري ــات ن ـهــائ ـيــة ت ـح ــت ق ـي ــادة
المدرب األلماني.
وتابع فان ديك" :يجب أن تملك
الطموح ،في ظل حجم هذا النادي
والمجموعة الموجودة وتاريخه.
ال ـم ــوس ــم بـ ـ ــدأ ،وب ــداي ـت ـن ــا كــانــت
جيدة .لسنا بحاجة للتعامل مع
أي شيء على أنه مضمون .يجب
أن نواصل العمل الجاد ونشعر
بالتواضع".
ويستضيف ليفربول منافسه
ً
ســاوثــامـبـتــون فــي الـ ــدوري ،غــدا،
قبل أن يواجه تشلسي في الدور
الثالث لكأس المحترفين األربعاء.

مورينيو

سمبدوريا يتعادل مع فيورنتينا
في مباراتهما المؤجلة
فـ ــرض س ــامـ ـب ــدوري ــا ،أمـ ــس األول ،الـ ـتـ ـع ــادل ع ـلــى ضـيـفــه
فيورنتينا بـهــدف لمثله فــي ا لـمـبــاراة المؤجلة بينهما من
الجولة األولى بالدوري اإليطالي لكرة القدم (السيري آ).
وتمكن الضيوف في المباراة التي احتضنها ملعب لويجي
فيراريس من التقدم مبكرا ( )13عن طريق جيوفاني سيميوني.
وخالل الشوط الثاني أدرك أصحاب األرض التعادل ()60
بالهدف الذي سجله جيانلوكا كابراري.
وك ــان ــت مـ ـب ــاراة الـفــريـقـيــن تــأج ـلــت ،بـسـبــب ان ـه ـيــار جسر
موراندي بمدينة جنوى.
وبهذا التعادل ،ارتفع رصيد فيورنتينا إلى سبع نقاط في
المركز الخامس ،فيما بات لسامبدوريا نفس العدد من النقاط
بالمرتبة الرابعة.
(إفي)
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تسديدة إيسكو من ركلة حرة في طريقها إلى شباك روما

اإلسباني
قدم ريال مدريد ً
أوراق اعتماده مبكرا كأبرز
المرشحين للتتويج بلقب دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم هذا
الموسم ،بعدما استهل حملة
الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في
المواسم الثالثة األخيرة ،بفوز
مستحق  - 3صفر على ضيفه
روما اإليطالي في الجولة األولى
بالمجموعة السابعة من مرحلة
المجموعات للمسابقة القارية.

ضــرب ريــال مــدريــد االسباني
ح ــام ــل ال ـل ـقــب وب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األلماني بقوة األربعاء في الجولة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن دور ال ـم ـج ـمــوعــات
لـمـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
لكرة القدم ،فيما مني مانشستر
سـ ـيـ ـت ــي اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي بـ ـخـ ـس ــارة
مفاجئة أمام ليون الفرنسي.
واس ـت ـهــل ريـ ــال م ــدري ــد حملة
الدفاع عن ألقابه الثالثة األخيرة
بـقــوة عـنــدمــا تغلب عـلــى ضيفه
روم ـ ـ ــا اإليـ ـط ــال ــي  - 3ص ـف ــر فــي
مدريد ضمن المجموعة السابعة.
وسجل إيسكو ( )45والويلزي
غاريث بايل ( )58والدومينيكاني
ماريانو دياز ( )2+90األهداف.
وبدأ ريال مدريد مسعاه نحو
تـعــزيــز سجله الـقـيــاســي والـفــوز
بـلـقــب الـمـســابـقــة لـلـمــرة الــرابـعــة
ً
تـ ــوال ـ ـيـ ــا وال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ع ـ ـشـ ــرة فــي
تاريخه ،بفوز مستحق.
وك ـ ـ ــان ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ال ـط ــرف
األفضل في المباراة وضغط بقوة
على مضيفه وسنحت لمهاجميه

إيسكو :علينا أن نواصل التحسن
أعـ ـ ــرب الع ـ ــب ريـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسباني إيسكو أالركــون عن
سعادته بفوز فريقه بثالثية
نظيفة على رومــا في مستهل
مـ ـ ـش ـ ــوار الـ ـف ــريـ ـقـ ـي ــن ب ـ ـ ــدوري
األب ـطــال ،لكنه شــدد فــي نفس
الــوقــت عـلــى وج ــوب تحسين
بعض األمور.
وقال إيسكو ،في تصريحات
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ب ـع ــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة،
«عـلـيـنــا أن نــواصــل التحسن.
ك ــان بــإمـكــانـنــا تـقــديــم م ـبــاراة
أ فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل .عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن ن ـح ـك ــم
سيطرتنا أكثر على المباريات
ً
وأال نترك مكانا للندية».
وأضــاف الالعب «لكن نحن
م ــا نـ ــزال ف ــي ال ـب ــداي ــة ونـسـيــر
بوجه عام على طريق جيد».
وبـخـصــوص ال ـهــدف ،الــذي
افـ ـتـ ـت ــح الـ ـسـ ـج ــل ال ـت ـه ــدي ـف ــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــاراة مـ ـ ــن ركـ ـ ـل ـ ــة حـ ـ ــرة،
ق ـ ــال «كـ ـن ــت أن ـ ــا م ــن تـعــرضــت
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة وتـ ـ ـحـ ـ ــدث ـ ــت م ــع

أكثر من فرصة لهز الشباك ،لكنه
اصـ ـط ــدم ب ــدف ــاع قـ ــوي وحـ ــارس
المرمى الدولي السويدي المتألق
روبن أولسن استسلم في الدقيقة
األخـيــرة مــن الـشــوط األول لركلة
حــرة مباشرة انبرى لها إيسكو
ب ــروع ــة ون ـج ــاح ،ث ــم حـســم بــايــل
النتيجة مطلع الـشــوط الـثــانــي،
قـ ـب ــل أن ي ـخ ـت ـت ــم الـ ـب ــدي ــل ديـ ــاز
الحصيلة بهدف ثالث رائع.
ويـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض ري ـ ـ ـ ـ ــال ال ـن ـس ـخ ــة
الحالية بدون سالحه الهجومي
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاك ،الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
لـلـمـســابـقــة ال ــدول ــي ال ـبــرت ـغــالــي
ً
كريستيانو رونالدو ( 121هدفا،
ب ـح ـس ــب الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
لالتحاد األوروبــي) المنتقل هذا
الصيف إلى يوفنتوس اإليطالي،
وم ـه ـن ــدس «ه ــات ــري ــك» ال ـمــواســم
الثالثة األخيرة مدربه الفرنسي
زين الدين زيدان.
ً
ولم ُ
يبد النادي الملكي متأثرا
بــرح ـيــل ال ـبــرت ـغــالــي وال ـفــرن ـســي،
ً
وصـ ـ ـن ـ ــع فـ ـ ــرصـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدة ح ـق ـي ـق ـيــة

لوبيتيغي

ً
دي فرانشيسكو :الريال كان مذهال
كــال أوزيبيو دي فرانشيسكو ،المدير الفني
لروما اإليطالي ،المديح لريال مدريد اإلسباني
ال ــذي ف ــاز ( )0-3بــالـلـقــاء ال ــذي جمعهما مـســاء
األرب ـعــاء على ملعب (سانتياغو بــرنــابـيــو) في
أولــى جــوالت دور المجموعات بــدوري األبطال
ً
ضمن المجموعة السابعة ،مــؤكــدا أنــه «إذا كان
ً
مـشـجـعــا» للفريق الـمـلـكــي ،لـمــا كــان «ليقلق من
غياب كريستيانو رونالدو».
وق ــال ال ـمــدرب اإليـطــالــي فــي تصريحات بعد
المباراة« :بالطبع ريال مدريد هو المرشح األبرز
لتصدر المجموعة ،وهو
ما ظهر اليوم .علينا
ب ـ ـ ــذل الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـج ـهــد لـلـتـطــور.
ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ــي
الشوط األول،
وح ـ ـ ــاولـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا

دي فرانشيسكو

فوز ثمين لبايرن
عاد بايرن ميونيخ بفوز ثمين
من لشبونة بتغلبه على مضيفه
بنفيكا البرتغالي 2-صفر ضمن
المجموعة الخامسة.
ولـعـبــت خ ـبــرة ن ـجــوم ال ـنــادي
ً
ً
البافاري دورا كبيرا في تحقيق

لوبيتيغي :الالعبون هم أصحاب الفضل

إيسكو

سرخيو راموس وسددتها .أنا
سعيد بالهدف والفوز والنقاط
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث» .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف إي ـس ـك ــو
«ن ـحــن س ـع ــداء .كــانــت نتيجة
ً
ً
كـبـيــرة وقــدمـنــا لـعـبــا جـمـيــا.
ً
ربما كنا لنسجل أهدافا أكثر،
لكننا سعداء باالنطالق بهذه
الصورة».
(إفي)

للتسجيل وكان بإمكانه هز الشباك
ف ــي أك ـثــر م ــن مـنــاسـبــة ل ــوال تــألــق
أولسن الذي أنقذ فريق العاصمة
االيطالية من هزيمة مذلة.
وفــي المجموعة ذات ـهــا ،أهــدر
ً
فيكتوريا بلزن التشيكي فوزا في
المتناول وسقط في فخ التعادل
أمـ ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه س ـس ـك ــا م ــوس ـك ــو
الروسي .2-2
وتقدم فيكتوريا بلزن بثنائية
لمهاجمه ميكايل كرمنتشيك (29
و ،)41لكن الضيوف ردوا بثنائية
ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي عـبــر فـيــدور
تشالوف ( )49والكرواتي نيكوال
فالسيتش ( 90من ركلة جزاء).

ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ،الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان دون ع ـن ــاء
وحسمه في الشوط األول بفضل
ه ــداف ــه ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي والع ــب
بنفيكا السابق سانشيز.
وكــان بايرن ميونيخ صاحب
األفضلية والـخـطــورة على مــدار
ً
الشوطين وخصوصا األول ،في
ح ـيــن ان ـت ـفــض أص ـح ــاب األرض
في الدقائق األخيرة من المباراة
دون جدوى.
ون ـجــح ال ـفــريــق ال ـب ــاف ــاري في
ً
افـ ـتـ ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـي ــل مـ ـبـ ـك ــرا مــن
هجمة منسقة قادها العب بنفيكا
الـســابــق ريـنــاتــو سانشيز الــذي
م ــرره ــا إل ـ ــى الـ ــدولـ ــي ال ـفــرن ـســي
السابق فرانك ريبيري المتوغل
م ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــرى ومـ ـن ــه
إل ـ ــى الـ ــدولـ ــي ال ـن ـم ـس ــوي داف ـي ــد
أالبـ ـ ـ ــا ف ــرف ـع ـه ــا ع ــرضـ ـي ــة داخـ ــل
المنطقة إل ــى الـبــولـنــدي روب ــرت
ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي الـ ـ ـ ــذي ت ــاع ــب
بـ ــالـ ــدفـ ــاع ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ـت ـمــويــه
ج ـس ــدي رائ ـ ــع ق ـبــل أن يـســددهــا
زاحفة على يمين الحارس (.)10

وأه ـ ـ ـ ــدر ال ـ ــدول ـ ــي ال ـه ــول ـن ــدي
الـ ـس ــاب ــق أريـ ـ ـي ـ ــن روبـ ـ ـ ــن ف ــرص ــة
ال ـت ـعــزيــز م ــن انـ ـف ــراد بــال ـحــارس
( ،)13وس ــدد ريـبـيــري ك ــرة قوية
زاح ـف ــة م ــن داخـ ــل الـمـنـطـقــة بين
يدي الحارس (.)16
وأنـ ـق ــذ م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر مــرمــى
بايرن ميونيخ من هــدف محقق
بإبعاده تسديدة من مسافة قريبة
لألرجنتيني إدواردو سالفيو إلى
ركنية لم تثمر (.)28
وع ــزز بــايــرن ميونيخ تقدمه
ب ـ ـهـ ــدف ل ـس ــان ـش ـي ــز م ـ ــن ه ـج ـمــة
مـنـسـقــة ق ــاده ــا بـنـفـســه ق ـبــل أن
ي ـخ ـت ـم ـهــا ب ـي ـم ـن ــاه إث ـ ــر ت ـمــريــرة
ع ــرض ـي ــة لـ ـل ــدول ــي ال ـك ــول ــوم ـب ــي
خاميس رودريغيز (.)54
وف ــي الـمـجـمــوعــة ذات ـهــا ،أكــرم
أيــاكــس وف ــادة ضيفه أي ــك أثينا
بالفوز عليه بثالثية نظيفة.
وانـ ـتـ ـظ ــر أيـ ــاكـ ــس أمـ ـسـ ـت ــردام
ال ـشــوط الـثــانــي لحسم النتيجة
ل ـم ـص ـل ـح ـت ــه .واف ـ ـت ـ ـتـ ــح ال ـف ــري ــق
ال ـهــول ـنــدي الـتـسـجـيــل إث ــر ركـلــة

ال ـخ ــروج لـلـهـجــوم فــي ال ـثــانــي .كـنــا قــريـبـيــن من
التسجيل ،لكننا لم ننجح .بينما في المقابل كان
هناك فريق مذهل».
وأضاف «ريال مدريد يشكل خطورة كبيرة على
ً
المنافسين بشكل دائم ،إذا كنت مشجعا للريال،
لما كنت ألقلق من رحيل كريستيانو .لقد رحل
بطل ،ولكنه يمتلك الكثير».
وعـ ـ ـ ــن تـ ـحـ ـلـ ـيـ ـل ــه لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،لـ ـ ــم ي ـ ـخـ ــف دي
فــرانـشـيـسـكــو ال ـم ـشــاكــل ال ـتــي يـعــانـيـهــا فــريـقــه.
«افتقدنا بشدة للمسة األخيرة ،السيما في الشوط
الثاني ،ألننا لم نكن قــادريــن على التغلب على
ضـغــط العـبــي ال ــري ــال .نـحـتــاج إلمـكــانـيــات فنية
ولشخصية أكبر للتحسن .الطريق الوحيد هو
مواصلة العمل الجاد».
ك ـم ــا أقـ ــر مـ ـ ــدرب «الـ ـجـ ـي ــال ــوروس ــي» بــأحـقـيــة
الكرواتي لوكا مودريتش بالحصول على جائزة
«األفضل» خالل الحفل الذي سيقام في العاصمة
البريطانية لندن يوم االثنين المقبل.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ــي
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد
«ي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق
الجائزة بالنظر
لما قدمه مع ريال
مــدر يــد والمنتخب
الكرواتي .ما فعله في
ً
المونديال كان استثنائيا،
وبالمثل مع ريال مدريد».
(إفي)

أك ــد جــول ـيــن لــوبـيـتـيـغــي ،ال ـمــديــر الـفـنــي
لــريــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،عقب فــوزه الكبير
والـمـسـتـحــق بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ع ـلــى روم ــا
اإليطالي في أولى جوالت دور المجموعات
بدوري األبطال ضمن المجموعة السابعة،
أن «الالعبين هم أصحاب الفضل» في هذا
االنتصار ،ألنهم «يتدربون كالحيوانات».
وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
لو بيتيغي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تصريحات
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاراة
«ال ـف ـض ــل يـعــود
ً
لــاع ـب ـيــن ال ـج ـي ــدي ــن ج ـ ــدا،
والــذيــن يـتــدربــون بـقــوة كــالـحـيــوانــات،
بـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك رائ ـ ـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذا يـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ع ـل ــى
ت ـطــور ال ـفــريــق م ــع وبـ ــدون ال ـك ــرة .هم
ي ـســاعــدون ـنــا ن ـحــن ال ـم ــدرب ـي ــن ،وهــم
األبطال الحقيقيون».
وأضـ ـ ــاف «ق ــدم ـن ــا مـ ـب ــاراة جـيــدة
أمام فريق يجبرك على بذل أفضل
م ــا ل ــدي ــك ،وكـ ــان ع ـلــى ب ـعــد هــدف
واح ــد مــن بـلــوغ نهائي النسخة

ً
الماضية ،وقام بتدعيم صفوفه .لعبنا جيدا
وصنعنا فرصا كثيرة».
ً
وأج ـ ــرى لــوبـيـتـيـغــي ت ـغ ـي ـيــرا ف ــي حــراســة
المرمى ودفع بالكوستاريكي كيلور نافاس
ً
أساسيا على حساب البلجيكي تيبو كورتوا،
ل ـك ـنــه رفـ ــض ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ك ــون ــه ال ـح ــارس
ً
األساسي في هذه البطولة« .لدينا دائما خيار
رائع في حراسة المرمى».
كما تحدث مدرب منتخب إسبانيا األسبق
عــن تـطــور أداء فريقه داخ ــل الملعب« .نقوم
ب ـع ـمــل م ـت ــواص ــل خ ـ ــال األشـ ـه ــر ال ـمــاض ـيــة
والفريق يواصل التطور والتحسن ،لكننا ما
زلنا في البداية .يجب أن نبذل قصارى جهدنا
ألننا بصدد مباراة قوية أمام إسبانيول (في
الليغا)».
وكال مدرب الميرينغي المديح للمهاجم
الدومينيكي الـشــاب مــاريــانــو دي ــاز فــي أول
ظـهــور لــه مــع الـفــريــق بــالـبـطــولــة وتسجيله
ً
ً
هدفا رائعا.
وق ـ ــال ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد« ،هـ ــو م ـكــن أب ـنــاء
النادي ولديه شخصية ريال مدريد ،ويعرف
أهمية هذه البطولة لنا .لقد كان ظهوره األول
ً
ً
ً
رائعا ،وسجل هدفا استثنائيا».
(إفي)

أرتيتا :حين تهدي األهداف
تتعقد األمور
أعرب ميكيل أرتيتا ،الذي حل
األربـ ـع ــاء مـحــل بـيــب غ ــواردي ــوال
المعاقب ،على رأس اإلدارة الفنية
لمانشستر سيتي فــي مواجهة
ضيفه أوليمبيك ليون ،عن أسفه
إزاء األه ـ ـ ـ ــداف «ال ـس ـه ـل ــة» ال ـتــي
منحها الفريق اإلنكليزي لنظيره
الفرنسي فــي أول ــى ج ــوالت دور
المجموعات مــن دوري األبـطــال
األوروبي.
وع ـقــب ال ـم ـبــاراة ال ـتــي انتهت
بفوز ليون  ،1-2قال أرتيتا «لقد
رأي ـن ــا شــوطـيــن مـخـتـلـفـيــن» ،في
األول تساهل الفريق اإلنكليزي
ً
ك ـث ـي ــرا وك ـ ــان ل ـه ــذا «عـ ــواقـ ــب» إذ
س ـجــل ال ـخ ـصــم ه ــدف ـي ــن ،بينما
أبرز أن فريقه سيطر في الشوط
ً
الثاني وخلق فرصا.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «أع ـ ـت ـ ـقـ ــد أنـ ـ ـ ــه كـ ــان
بإمكاننا قلب النتيجة .كــان رد
ً
ً
فعلنا جيدا جــدا وأعتقد أنه في
يوم مختلف كنا سنستطيع قلب
الـنـتـيـجــة .حـيــن ت ـهــدي األه ــداف
ي ـص ـب ــح األم ـ ـ ــر أصـ ـع ــب ب ـك ـث ـيــر.
البدالء كــان لهم دور في اللعبة،
ً
ً
لكن أحيانا يكون الوقت متأخرا
ً
جدا».
واع ـت ـب ــر م ـســاعــد غ ــواردي ــوال

ميكيل أرتيتا

ً
هذه المباراة «محبطة» ،مبرزا أن
ً
الفريق عادة ما يكون قويا على
أرضه ،وأكد «اآلن علينا أن نفوز
سواء على أرضنا أو خارجها».
(إفي)

رك ـ ـن ـ ـيـ ــة قـ ـطـ ـع ــت وارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت إلـ ــى
البرازيلي دافيد نيريش فرفعها
خ ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــدافـ ــع
األرجنتيني نيكوالس تاليافيكو
الــذي تابعها طائرة بيسراه في
ال ـش ـبــاك ( .)46وأض ـ ــاف الـبــديــل
ال ــواع ــد دون ــي ف ــان دي بـيــك (21
ً
ع ــام ــا) الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ب ـعــد 15
دقـيـقــة م ــن دخ ــول ــه م ـكــان كــاس
يان هونتيالر المصاب ،بتسديدة
«طائرة» بيمناه من مسافة قريبة
إثر تمريرة عرضية من الصربي
دوشان تاديتش (.)77

ليون يهزم مانشستر سيتي
سقط مانشستر سيتي في عقر
داره أمام ضيفه ليون  2-1ضمن
المجموعة السادسة.
وكان مانشستر سيتي الطرف
األف ـض ــل ف ــي الــدقــائــق الـعـشــريــن
األولـ ـ ـ ـ ــى ،وسـ ـنـ ـح ــت عـ ـ ــدة ف ــرص
للتسجيل لرحيم سترلينغ (11
و )16والبرازيلي فرناندينيو ()15

والفرنسي إيميريك البورت (،)17
مقابل فرصتين لليون عن طريق
الجزائري حسام عوار ( )8ونبيل
فقير ( )16قبل أن يفتتح العاجي
م ــاك ـس ــوي ــل ك ــورن ـي ــه الـتـسـجـيــل
ً
للضيوف مستفيدا من عرضية
األخير (.)26
وعــزز فقير ،قائد لـيــون ،تقدم
فريقه بقذيفة صاروخية بعد أن
تلقى كرة من الهولندي ممفيس
دي ـبــاي خ ــارج الـمـنـطـقــة أطلقها
بيسراه في أسفل الزاوية اليسرى
(.)43
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،قلص
بطل إنكلترا الفارق عبر المتألق
الـجــديــد فــي صـفــوفــه البرتغالي
ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــاردو س ـي ـل ـف ــا الـ ـ ـ ــذي ت ــاب ــع
بيسراه في الشباك كــرة وصلته
من األلماني لوروا سانيه (.)67
وفي المجموعة ذاتها ،خطف
شــاخـتــار دانـيـيـتـســك األوك ــران ــي
ً
ً
ت ـ ـعـ ــادال ث ـم ـي ـنــا  2-2م ــن ضـيـفــه
هوفنهايم األلـمــانــي ال ــذي تقدم
مرتين.

ماريانو :سأحتفظ بالقميص
طوال حياتي
أكد المهاجم ماريانو ديــاز ،الــذي عاد للعب مع ريــال مدريد أمام
روما ،أمس األول ،عقب عام قضاه بين صفوف ليون الفرنسي ،وسجل
الهدف األخير من الثالثية النظيفة التي فاز بها «الملكي» على الفريق
اإليطالي في انطالقة دور المجموعات بدوري األبطال األوروبي ،أنه
سيحتفظ بالقميص الذي كان يرتديه أثناء المباراة «طوال حياته».
وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو،
ضمن منافسات المجموعة السابعة ،قال ماريانو« :تلقيت التمريرة من
مارسيلو .رأيت أن هناك فرصة للتسديد .سددت ورأيت الكرة تدخل
المرمى ،لذلك أنا سعيد للغاية .سأحتفظ بالقميص طوال حياتي».
ُ
ويعد المهاجم ذو األصول الدومينيكانبة أول العب يرتدي القميص
رقم  7بين صفوف «الملكي» ،عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو
يعط األمر الكثير من األهمية.
ليوفنتوس اإليطالي ،رغم أن الالعب لم ِ
ّ
وتابع« :إنه مجرد رقم ،وليس له أهمية كبيرة ،رغم أنني أكن احتراما
لكريستيانو رونالدو ،ولكل من ارتدوا هذا الرقم من قبل».
على جانب آخــر ،أعــرب المهاجم ( 25عاما) عن رغبته في اللعب
لمصلحة المنتخب اإلسـبــانــي ،وأك ــد« :أحـلــم بــأن أتلقى مكالمة من
المدرب .سيكون هذا رائعا .كنت في القائمة األولية لجولين لوبيتيجي
(المدرب السابق لالروخا والحالي للريال) ،وأتمنى أن أصبح في قائمة
لويس إنريكي (المدير الفني الجديد)».
(إفي)

سيلفا« :السيتيزن» ليس
ً
مرشحا للقب األبطال
أق ـ ــر ال ـب ــرت ـغ ــال ــي بـ ـي ــرن ــاردو
سيلفا ،جناح مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،عقب خسارة فريقه
المفاجئة في عقر داره على يد
أوليمبيك ليون الفرنسي ()2-1
األربـعــاء فــي أولــى جــوالت دور
الـمـجـمــوعــات بـ ــدوري األب ـطــال
ض ـمــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة،
بأن فريقه ليس المرشح األبرز
ل ـح ـص ــد ا ل ـ ـل ـ ـقـ ــب ،وأن ع ـل ـي ـهــم
التركيز على تحسين األداء.
وق ــال سـيـلـفــا ،مـسـجــل هــدف
فريقه الوحيد ،في تصريحات
تـلـفــزيــونـيــة ع ـقــب ال ـل ـقــاء ال ــذي
اح ـت ـض ـن ــه م ـل ـع ــب (االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد):
«عـلـيـنــا أن نــركــز ع ـلــى ال ـشــوط
األول ال ــذي لــم نـكــن خــالــه في
مـسـتــوانــا الـحـقـيـقــي .ل ــم نلعب
ب ـهــوي ـت ـنــا الـ ـمـ ـعـ ـت ــادة .ل ــم نـكــن
جيدين كفاية الليلة .السيتي
ليس المرشح األبرز للقب ،لدينا
فــريــق جـيــد وس ـن ـحــاول تقديم
م ـس ـت ــوى أفـ ـض ــل ع ــن ال ـمــوســم
الماضي».
بينما أعرب المدافع الدولي
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي جـ ـ ـ ـ ــون سـ ـت ــون ــز

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن «خـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
أمـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة»
الس ـت ـق ـبــال شـبــاكـهــم
هـ ـ ــدف ـ ـ ـيـ ـ ــن وصـ ـفـ ـهـ ـم ــا
بـ«المحبطين».
وأوض ـ ـ ـ ــح «ل ـع ـب ـنــا
بـ ـشـ ـك ــل أفـ ـ ـض ـ ــل فــي
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي،
لكننا كنا محبطين.
مـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ل ـ ــم ت ـح ـس ــم ب ـ ـعـ ــد .ل ـقــد
وضعنا الضغوط على
أنفسنا .ندرك نقاط قوتنا
وضعفنا .البطولة ما زالت
ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا ،وع ـل ـي ـنــا أن
نكون إيجابيين».
(إفي)

بيرناردو سيلفا

ةديرجلا
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درايش

لماذا تفعل
إيران هذا؟!

بين ّ
السبابة
واإلبهام

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

ال يمكن إال أن تكون إيران وراء كل هذه االستفزازات التي
يقوم بها حزب الله اللبناني ضد العرب بصورة عامة ،وليس
فقط ّضد الكويت والشعب الكويتي وضد لبنان واللبنانيين،
"السنة" بصورة خاصة.
وال ـس ــؤال هـنــا ه ــو :ل ـمــاذا تـلـجــأ ه ــذه ال ــدول ــة  -ال ـتــي من
المفترض أنها صديقة  -ال بل شقيقة ،إلى كل هذه األساليب
المرفوضة التي تزيد كل هذه األوضــاع الملتهبة في هذه
ً
ّ
وتعمق الهوة المفتعلة بين اإليرانيين
المنطقة التهابا ،
وأشقائهم أبناء األمة العربية ،التي يجمعها بهؤالء الدين
ُ
اإلسالمي العظيم وتاريخ مشترك اجترحت خالله إنجازات
حضارية كثيرة؟!
عندما يلفق حزب الله رواية كاذبة ضد أمير الكويت سمو
الشيخ صباح األحمد ،ويبثها على نحو مسرحي في إحدى
قنواته التلفزيونية ،التي هي قنوات إيرانية بكل تأكيد ،فإنه
َّ
تقصد اإلس ــاء ة للشعب الكويتي كله ،وأكثر من هــذا فإنه
َّ
تقصد اإلساءة لألمة العربية بأسرها ،ألن الشيخ صباح أحد
قادة هذه األمة الكبار ،ورمز عروبي بمكانته وأفعاله ،وبما
قدمه ويقدمه لهذه األمة من عطاء ات وإنجازات ومكرمات
قومية كثيرة.
ً
ْ
ويقينا أن حزب الله اللبناني ال يمكن أن ُيقدم على هذه
ْ
الفعلة الشنيعة وال على حبك هذه الرواية الخيالية الكاذبة
والملفقة مــن دون علم و مـعــر فــة مرجعيته السياسية في
طهران ،ال بل إن المؤكد أن هذه المرجعية هي التي كلفته
فعل ما فعله ،واألسباب هنا متعددة وكثيرة ،أولها أن هؤالء
 الذين من المفترض أنهم أشقاء وإخوة  -ال يريدون عالقاتعلى قدم المساواة أساسها االحترام المتبادل مع أشقائهم
العرب ،بل عالقات قائمة على "التبعية" ،كما هي الحال مع
بعض الدول العربية!
ُ
ثم هل ُيعقل يا ترى أن يصل االستفزاز إلى فئة رئيسية
في لبنان ،ال بل إلى الشعب اللبناني كله ،بأن يبادر حزب
الله ،وبالتأكيد بعلم ومعرفة مرجعيته السياسية في طهران،
بتسمية شارع في بيروت باسم المتهم األول باغتيال رئيس
ال ــوزراء اللبناني األسـبــق ،رفيق الحريري ،وهــو مصطفى
بــدرالــديــن ،ال ــذي كــان حــزب الـلــه وح ــراس ال ـثــورة اإليــرانـيــة
أعلنوا مقتله بسورية في مايو  ،2016وكل هذا بينما تواصل
محكمة الجنايات الدولية في ال هــاي انعقادها لمحاكمة
هــذا "الـمـجــرم" ومــن شــاركــوه فــي ارتـكــاب تلك الجريمة في
فبراير 2005؟!
لم ْ
يوم
أي
في
والدولة،
والقيادة
الشعب
الكويت؛
تبدر من
ٍ
من األيام أي إساء ة إليران؛ ال بعد ثورة عام  1979وال قبل
ذلك ،ولعل ما يعرفه المسؤولون في طهران اآلن ،ولكنهم ال
يعترفون به ،هو أن هذا البلد ،الذي لم يعرف منه األشقاء
واألصدقاء إال الخير واالحترام والمحبة الزائدة ،كان قد دفع
ً
ً
ً
ثمنا غاليا أكثر كثيرا من الثمن الذي دفعوه هم في حرب
األعوام الثمانية عندما ارتكب صدام حسين جريمة غزوه
واحتالله وإلغائه ككيان مستقل وكدولة!

أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة دو
تيليغراف بأن أربعة أطفال
لقوا حتفهم وأصيبت امرأة
واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى األقـ ـ ــل عـنــدمــا
ص ــدم قـطــار دراج ــة هوائية
مـ ـ ـ ــزودة بـ ـصـ ـن ــدوق أم ــام ــي

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ْ
انت النجم فوق وات َبع بو بكر سالم
ما يوم َرد العقل من رحلته سالم
ما بين ّ
سبابته وإبهام له ْمسالم:
ْ
يت ّ
كل الكواكب َ
حرك!
طرب ...والكون
***

ِّ
طائرة شراعية «ذكية» تحلق كالطيور
ّ
صمم فريق من العلماء طائرة شراعية
ذات ذ ك ــاء اصطناعي يمكنه أن يكتسب
مهارة الطيور في ركوب التيارات الهوائية،

وهي تجربة قد تفيد في فهم حركة هجرة
الطيور.
وت ـس ـت ـخ ــدم ال ـط ـي ــور ت ـ ـيـ ــارات الـ ـه ــواء

يومية سياسية مستقلة

الـعـمــوديــة للطيران فترتفع إلــى األعلى
من دون الحاجة إلــى تحريك أجنحتها.
وه ــذه الـمـهــارة لــم يـتـ ّ
ـوصــل العلماء إلى
تفسيرها بعد.
ول ـ ـهـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب ،ص ـم ــم ب ــاحـ ـث ــون فــي
جامعة كاليفورنيا طــا ئــرة شراعية من
دون طـ ـ ّـيـ ــار ،مـ ـ ـ ـ ّ
ـزودة ب ـج ـه ــاز كـمـبـيــوتــر
يـجـعـلـهــا ت ـغـ ّـيــر ات ـجــاه ـهــا وف ـق ــا لـحــركــة
الرياح.
ول ـج ـع ـل ـهــا ت ـط ـيــر فـ ــي سـ ـم ــاء ت ـت ـغـ ّـيــر
ُ
أحوالها باستمرار ،ز ّودت بكمبيوتر قادر
على اكتساب المهارات من التجارب.
وب ـح ـس ــب دراسـ ـ ـ ــة نـ ـش ــرت فـ ــي مـجـلــة
"نـيـتـشــر" أم ــس األول ،ف ــإن الـطــائــرة بعد
ّ
 15س ــاع ــة ف ـقــط م ــن ال ـط ـي ــران "ت ـعــل ـمــت"
كيف ّ
تغير اتجاهها باستخدام تيارات
الهواء الدافئة وبمراعاة بعض المعايير
الفيزيائية وما يبدو أمامها.
وق ـ ــال ال ـب ــاح ــث مــاس ـي ـمــو ف ــرغ ــاس ــوال:
حين ترتفع في السماء
ُ"نعتقد أن الطيور ّ
تجري حسابات معقدة وتراعي عناصر
كثيرة ،منها مثال الغيوم".
(أ ف ب)

ركاب ينزفون بسبب خطأ طيارين

وأكد بيان للشرطة وقوع
ً
"حادث خطير جدا" أدى إلى
"إصابات بالغة وربما عدة
وفيات".
(رويترز)

ذكـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إعــام ـيــة
أن  30شـ ـخـ ـص ــا أ صـ ـيـ ـب ــوا
بوعكة صحية أمــس عندما
كانوا على متن طائرة ركاب
ه ـ ـنـ ــديـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا تـ ـ ـ ــردد أن
الطيارين قــد نسوا تشغيل
ن ـظ ــام ال ـض ـغــط الـ ـج ــوي في
الطائرة.

وعـ ــادت ال ـطــائــرة التابعة
ل ـخ ـط ــوط "غـ ـي ــت إي ـ ــر واي ـ ــز"
الـ ـج ــوي ــة مـ ــن م ــومـ ـب ــاي إل ــى
جـ ــاي ـ ـبـ ــور ،بـ ـع ــدم ــا ت ـع ــرض
الـ ــركـ ــاب لـ ـن ــزف مـ ــن آذانـ ـه ــم
وأنوفهم.
و ق ـ ــا ل ـ ــت وزارة ا لـ ـطـ ـي ــران
المدني في تغريدة لها إن 30

ً
من بين  166شخصا كانوا
على متن الطائرة تضرروا
بسبب الــواق ـعــة وت ــم توفير
العالج لهم.
(د ب أ)

ْ
َ
ْ
َّ
ْ
«سمحان» ِملك شمالن بن علي و«ميسر» ملك
هالل فجحان ...و«مشرف» ملك حمد الداود
تاريخية
نشير في مقال اليوم إلى عدة وثائق
ً
أخرى تتعلق بملكيات السفن الشراعية قديما،
ً
اس ـت ـك ـمــاال ل ـل ـم ـقــاالت ال ـع ــدي ــدة ال ـمــاض ـيــة الـتــي
نشرنا فيها وثائق ملكية لسفن كويتية بتوقيع
أمير البالد في تلك الفترة الشيخ أحمد الجابر
الصباح ،رحمه الله.
ََ
البل ْم (سفينة صغيرة
الوثيقة األولى أكدت أن
لجلب الخضراوات والفاكهة وبعض البضائع
من موانئ الخليج) ْ"م َي َّس ْر" ،ملك للتاجر الكبير
هالل فجحان المطيري.
وأشارت الوثيقة الثانية إلى أن البوم "مشرف"
مـلــك لـلـتــاجــر حـمــد ال ـ ــداود الـ ـم ــرزوق ،فــي حين
أوضحت الوثيقة الثالثة أن البوم "سمحان" ملك
للتاجر شمالن بن علي بن سيف.
وذكرت الوثيقة الرابعة أن البوم "تيسير" ملك
للتاجر عبداللطيف بن عيسى بن حجي .وهناك
ً
أيضا وثائق أخــرى تشهد بأن البوم "تيسير"
ملك للتاجر يوسف بن عريفان ،والبوم "تيسير"
ملك للتاجر محمد قطامي ،والبوم "مطيران"
مـلــك لـلـتــاجــر مـحـمــد ب ــن س ـبــت ،وال ـب ــوم "فـتــح
الخير" ملك التاجر عبدالعزيز بن عبدالوهاب
ب ــن ق ـطــامــي ،وال ـب ــوم "س ـم ـحــان" مـلــك للتاجر
خليفة بن راشد ،وغير ذلك الكثير.
ونكتفي بـهــذا ال ـقــدر مــن الــوثــائــق التاريخية
والشهادات التراثية على أمالك أهل الكويت من
تناولناها في
ً
السفن الشراعية القديمة ،ا لـتــي ً
سبعة مقاالت متتالية ،وننشر نصا واحدا منها
اليوم ،لكونها متطابقة في النصوص ،باستثناء
األسماء والتواريخ.
تقول إحدى الوثائق "الواقفون على مرسومنا

( )1أغضبك وأغاظك

«مسلح» يسطو بـ«مسدس أطفال»
على فرع بنك الخليج بالنقرة
●

محمد الشرهان

ّ
نفذ شخص مجهول الهوية عملية "سطو مسلح" على فــرع بنك
ً
ً
ً
ً ً
الخليج في منطقة النقرة مرتديا زيا نسائيا ويحمل سالحا مزيفا
"مـســدس أط ـفــال" ،هــدد بــه الموظفين وتمكن مــن سرقة مبلغ  4آالف
دينار ،والذ بالفرار.
فــي التفاصيل ،الـتــي رواه ــا مـصــدر أمـنــي ل ـ "ال ـجــريــدة" ،فــإن غرفة
ً
عمليات وزارة الداخلية تلقت بــاغــا ظهر أم ــس ،بتعرض فــرع بنك
الخليج في منطقة النقرة لعملية سطو مسلح من شخص مجهول
الهوية ،وعلى الفور انتقلت األجهزة األمنية من رجال أمن محافظة
حولي ودوريات شرطة النجدة ورجال المباحث إلى موقعه وفرضوا
ً
ً
ً
طوقا أمنيا حــول المبنى ،وسـ ّـيــروا دوريــات هناك بحثا عن مرتكب
الجريمة .وأضاف المصدر ،أن رجال المباحث عملوا مع إدارة البنك
على تفريغ محتويات كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية للبنك،
ً
وأظهرت أن الجاني كان يتحدث بلكنة عربية ،قائال "أدوني الفلوس
ّ
حفجر نفسي" ،كما أظهرت التسجيالت أنه كان يحمل
واللي يلحقني
ً
ً
مسدسا مزيفا وغادر المكان بسرعة كبيرة.
ً
ً
وأصــدر بنك الخليج بيانا صحافيا أفاد فيه بأنه "دون وقوع أي
أضرار للعمالء أو الموظفين ،يؤكد البنك حدوث سطو مسلح على أحد
ً
أفرعه ،وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة فورا.

وفيات
نوح علي عبدالله المهنا

فاطمة إسماعيل الصفار

أرملة حيدر عباس الصفار

نوير عبدالله البريكان الرشيدي

زوجة نايف سالم أبا القلوب

جميله أحمد إبراهيم

أرملة يوسف راشد إبراهيم
الراشد

عبدالعزيز عبدلله خميس الفزيع

مواعيد الصالة

هذا من السالكين بالبحار والساكنين بالبنادر
م ــن ج ـم ـيــع ال ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ــام ال ـف ـخ ــام الـمـتـحــابــة
منخصوص البوم المسمى تيسير ملك يوسف
بن عريفان هو من جماعتنا أهل الكويت وتابعنا
نؤمل من حكم دراية الدول العظام المتحابة إذا
نظروا إليه ووقفوا عليه ان يعاملوه بالمعاملة
الالئقة كما جــرت بــه أصــول وقــوانـيــن وشرائط
وروابط الدول المتحابة .هذا ما أصدرناه وبيد

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

يا حاضن العود إضرب بالوتر ِّ
حرك
وانفخ على الجرح ْ
ّ
وحرك
يبرد َح ّري
َ ّ ()1
ال تهمل الروح بسباب الذي حرك

قطار يصدم دراجة ويقتل ركابها
يشيع استخدامها بين اآلباء
في هولندا لنقل أطفالهم.
وأ ضــا فــت الصحيفة ،في
عــدد أمــس ،أن الـحــادث وقع
في مدينة أوش شرقي البالد
قرب الحدود مع ألمانيا.

ّ
وضاح

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

ناقله سلمناه ،كيال يخفى في  5ربيع  2سنة
.1348
الصباح".
الجابر
احمد
الكويت
حاكم
صحيح
ً
في ًاألسبوع المقبل وما يليه ،نتناول موضوعا
جديدا من خالل وثائق جديدة ونظرة متفحصة
لما تحتويه من معلومات.

اإلعالنات:

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

ً
 78ع ـ ــام ـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال:
ح ـسـي ـن ـيــة اإلم ـ ـ ــام ال ـم ـه ــدي-
ا ل ــر م ـي ـث ـي ــة ق ،3ش ،37م،1
ال ـن ـس ــاء :س ـل ــوى ،ق ،2ش،3
م( ،8العزاء ابتداء من صباح
ال ـي ــوم ل ـمــدة ثــاثــة أيـ ــام) ت:
25619595 ،66555798
ً
 80ع ــام ــا ش ـي ـعــت ،ال ــرج ــال:
حـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة أبـ ـ ــوال ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــل
العباس -الدعية ،ق ،2ش،21
م ،3الـنـســاء :الـجــابــريــة ،ق،9
ش ،18م ،24ت،55039390 :
99531999
ً
 51عــامــا ،تشيع بعد صالة
عصر اليوم ،الرجال :الرحاب،
ق  ،3ش  ،1م  ،33ا لـ ـنـ ـس ــاء:
الــرحــاب ،ق ،3ش ،9م ،33ت:
55512965 ،97733191
ً
 78عاما ،تشيع التاسعة من
صباح اليوم ،الرجال :السالم،
ق ،5ش ،512م ،39ا ل ـن ـســاء:
س ـل ــوى ،ق ،12ش ،7م ،5ت:
90901074 ،90901073
ً
 58عــامــا ،يشيع بعد صالة
عصر اليوم ،الرجال :السالم،
ق ،2ش ،221م ،33ا ل ـن ـســاء:
العديلية ،ق ،2ش ،28م ،4ت:
50589884 ،50666608

الطقس والبحر

الفجر

04:16

العظمى

41

الشروق

05:35

الصغرى

23

الظهر

11:41

أعلى مد

ً
 08:27صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:09

 10:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:47

ً
أدنى جزر  02:46صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:03

 04:33م 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 :

