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كيت بالنشيت تتخطى حاجز
الـ  50مليون دوالر ص 11

المشتركة
الحقول
إنتاج
السعودية:
ً
الكويت يمكن تشغيله قريبا
مع
ً

الفالح :نقاشات ودية جدا جرت مع المسؤولينً الكويتيين بشأنها ...ونأمل إعادة فتحها
● البرميل الكويتي يتجاوز مستوى  83دوالرا في أعلى سعر له منذ أربع سنوات
أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن نقاشات
ً
"ودية جدا" جرت مع الكويت بشأن الحقول المشتركة،
ً
معربا عن أمله إعــادة فتح تلك الحقول ،السيما أن
ً
ً
جزءا كبيرا من الطاقة اإلنتاجية الفائضة المشتركة
يمكن تشغيله خالل فترة وجيزة.
وك ــان ــت ال ـس ـعــوديــة أوق ـف ــت اإلنـ ـت ــاج الـنـفـطــي في
الـمـنـطـقــة الـمـقـســومــة بـيــن الـبـلــديــن ع ــام  2014بعد
ً
 50عــامــا مــن اإلن ـتــاج الـمـشـتــرك ،ودخ ــل الـبـلــدان في
مفاوضات ثنائية بهدف حلحلة الخالفات.
وع ـل ــى صـعـيــد األس ـ ـ ــواق ،وب ـع ــدم ــا ذك ـ ــرت بعض
ً
ً
المصادر أن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا
في سبتمبر الماضي لزيادة إنتاج الخام ،تراجعت
أس ـع ــار ال ـن ـفــط أم ــس ع ــن أع ـلــى م ـس ـتــوى ف ــي أرب ـعــة
أعوام ،الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل زيادة
المخزونات األميركية.
ً
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت  30سنتا،
أو  0.4في المئة ،عن اإلغالق السابق ،ليجري تداولها

ً
عند  85.99دوالرا للبرميل ،في حين بلغ خام برنت
أمس األول أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 86.74
ً
دوالرا للبرميل ،بسبب توقعات انخفاض المعروض
في السوق قبيل عقوبات أميركية على صادرات النفط
اإليرانية الشهر المقبل ،بينما تراجعت عقود خام
غرب تكساس الوسيط األميركي  29سنتا ،أو  0.4في
ً
المئة ،إلى  76.12دوالرا.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة األميركية
أن م ـخــزونــات خ ــام ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة زادت نحو
ثـمــانـيــة مــايـيــن بــرمـيــل األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،لتصل
إلى نحو  404ماليين برميل ،وهي أكبر زيــادة منذ
مارس .2017
ً
محليا ،وفي أعلى سعر له منذ أربع سنوات ،تجاوز
ً
البرميل الكويتي مستوى  83دوالرا ،بعدما ارتفع
ً
ً
سعره  40سنتا في تداوالت أمس األول ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
كونا)
(رويترز -
١٠

شــدد مــديــر وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة فاتح
ب ـيــرول عـلــى ض ــرورة ات ـخــاذ كـبــار منتجي
ال ـن ـف ــط «ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـص ـح ـي ـح ــة» ل ـت ـهــدئــة
ال ـم ـخ ــاوف ب ـش ــأن اإلمـ ـ ـ ــدادات ،ال ـت ــي دفـعــت
أسعار الخام ألعلى مستوى في  4سنوات،
ً
مــؤ كــدا أن ز ي ــادة أ سـعــار برميل النفط إلى
ً
ً
أكثر من  85دوالرا ،تزامنا مع مخاوف بشأن
ً
التجارة العالمية ،تفرض ضغوطا كثيفة
على االقتصادات الناشئة.

وق ـ ــال بـ ـي ــرول ،ل ـ ـ «رويـ ـ ـت ـ ــرز» ،إن «ال ــوق ــت
ال ـحــالــي ه ــو ال ـم ـنــاســب لـجـمـيــع الــاعـبـيــن،
وخــاصــة ك ـبــار مـنـتـجــي وم ـص ــدري الـنـفــط،
لــدراســة الــوضــع وتـهــدئــة ال ـســوق ،وإال فال
ً
أتوقع استفادة أي طرف» ،مضيفا أن «الطاقة
الـبــاهـظــة الـثـمــن ت ـعــود فــي وق ــت سـيــئ إلــى
االقتصاد العالمي».

«الخارجية» :وضعنا
اللمسات األخيرة
لـ «العمالة الفلبينية» هولندا تطرد  4عمالء روس وواشنطن تتهم  7بالتورط

قطع الكهرباء والماء
نهائيًا عن مجمع الصوابر

اقتصاد

٠٨
تراجع مؤشرات البورصة
وسط ارتفاع السيولة
والنشاط
مناصرو الحزب الشيوعي الروسي يحيون أمس ذكرى االشتباكات التي جرت بموسكو في  1993لدى انهيار االتحاد السوفياتي (أ ف ب)
ً
مجددا ،وجدت روسيا نفسها أمس
في قفص االتهام أمام دول حلف شمال
األطلسي ،التي أكدت تعرضها لهجوم
إلكتروني واسع مصدره موسكو.
واتـهـمــت كــل مــن لـنــدن وأسـتــرالـيــا
موسكو بشن هجمات إلكترونية ضد
مؤسسات سياسية ورياضية وشركات
ووسائل إعالم حول العالم ،كما قالت
ً
ً
هولندا إنها أحبطت هجوما مماثال
كــان يستهدف منظمة حظر األسلحة

الكيماوية فــي اله ــاي ،فــي وقــت أكــدت
كـنــدا تعرضها لهجمات معلوماتية
م ــن ن ـف ــس ال ـم ـص ــدر اس ـت ـه ــدف مــركــز
أخــاقـيــات الــريــاضــة ووكــالــة مكافحة
المنشطات العالمية في مونتريال.
وندد االتحاد األوروبي بهذا «العمل
العدائي» من روسيا ،ليتحول اجتماع
وزراء دف ـ ــاع ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـســي
(الناتو) في بروكسل إلى منصة إلدانة
ذلك الهجوم.

وم ــن بــروك ـســل ،أع ـلــن وزي ــر الــدفــاع
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي جـ ـيـ ـم ــس م ــاتـ ـي ــس وض ــع
إمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات واش ـ ـن ـ ـطـ ــن فـ ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي
للقرصنة المعلوماتية الروسية تحت
ً
تصرف «الـنــاتــو» ،داعـيــا إلــى محاسبة
ً
روس ـ ـيـ ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن «ال ـ ـ ــرد لـيــس
ً
ً
بالضرورة أن يكون هجوما إلكترونيا
ً
مماثال».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ــال األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
ل ــ«األط ـل ـســي» يـنــس سـتــولـتـنـبــرغ ،إنــه

طلبت من الجيش تولي أمن المطار ومنطقة بعلبك – الهرمل
علمت «ال ـج ــري ــدة» ،مــن مـصــدر فــي وزارة
الــدفــاع األمـيــركـيــة أن رئـيــس االسـتـخـبــارات
العسكرية فــي الجيش اللبناني أ ج ــرى في
ً
ً
واشنطن أخيرا عددا من اللقاءات بمسؤولين
أمـيــركـيـيــن عـسـكــريـيــن ،وآخ ــري ــن م ــن وكــالــة
االستخبارات المركزية.
وأشار المصدر إلى أن المحادثات تركزت
حــول ملفات أمنية وعسكرية ،بما فــي ذلك
تسليم الـمــزيــد مــن ال ـم ـســاعــدات العسكرية
األميركية إلى الجيش اللبناني ،على رأسها

٠٣

اقتصاد

«يـتـعـيــن ع ـلــى روس ـي ــا وق ــف سـلــوكـهــا
المتهور ،بما في ذلــك استخدام القوة
ضــد جيرانها وم ـحــاوالت التدخل في
العمليات االنتخابية ،وحمالت التشهير
الواسعة النطاق».
وكانت وزيرة الدفاع الهولندية أنك
بييلفيلد أعلنت أن أجهزة استخبارات
ً
ً
ب ــاده ــا أح ـب ـطــت ه ـجــومــا إلـكـتــرونـيــا
ً
روس ـي ــا ك ــان يـسـتـهــدف مـنـظـمــة حظر
األسلحة الكيماوية في أبريل02 ،

واشنطن ال تثق في لبنان إال بالجيش والبنك المركزي

●

محليات

الدكتور عباس المجرن:
توازن أسواق النفط
على رمال متحركة

كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون
آسيا السفير علي السعيد أن الخارجية
ال ـكــوي ـت ـيــة وضـ ـع ــت ال ـل ـم ـس ــات األخـ ـي ــرة
التفاقية تنظيم العمالة المنزلية الفلبينية
ً
ف ــي الـ ـب ــاد ،مـبـيـنــا أن األسـ ـب ــوع المقبل
ً
سيشهد اجتماعا بين وزارت ــي خارجية
البلدين ،وبعض الجهات األخــرى لبحث
هذا الملف.
وحـ ــول م ــا تـ ــردد ع ــن ط ـل ـبــات الـجــانــب
الـفـلـبـيـنــي ،ص ــرح الـسـعـيــد ،عـلــى هامش
م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي احـ ـتـ ـف ــال س ـ ـفـ ــارة ك ــوري ــا
الجنوبية بعيدها الوطني أ مــس األول،
بأن الجانب الكويتي يضع مصلحة بالده
ومواطنيها في األولوية ،بما يتالء م مع
القوانين المحلية والدولية.
ّ
وع ـ ـ ــق ـ ـ ــب« :ن ـ ـ ـقـ ـ ــدر هـ ـ ــواجـ ـ ــس الـ ـج ــان ــب
الفلبيني ،وهذا أمر طبيعي ،لكننا نؤكد
لهم أن القوانين الكويتية الجديدة تحمي
العمالة وهي محل إشادة دولية»٠٣ .

واشنطن  -إيلي يوسف

الوقيان :منع الكتاب تدمير
للبنية الثقافية الكويتية

١٠

ناصر الخمري

العراق :عبدالمهدي يبدأ
مشاورات لتشكيل حكومة
تكنوقراط غير حزبية
١٨

١٢

«الطاقة الدولية» :ارتفاع أسعار النفط
يضغط على االقتصاد العالمي

هجوم إلكتروني روسي واسع يستنفر «األطلسي»

●

ثقافات

دبابات متطورة وطائرات حربية ومروحية
بهدف تعزيز قدراته.
وكـشــف أن الــواليــات المتحدة طلبت من
الجيش اللبناني أن يتولى بنفسه أمن مطار
رفيق الحريري الدولي في بيروت ،ويتسلم
كــذ لــك أ م ــن منطقة بعلبك – ا ل ـهــر مــل شمال
ش ــرق لـبـنــان الـقــريـبــة مــن ال ـحــدود الـســوريــة
ً
ً
بـشـكــل ك ــام ــل ،م ــؤك ــدا أن ال ـج ـيــش ب ــدأ فـعــا
تسيير دوريات نهارية في تلك المنطقة ،رغم
أن مسلحي حــزب الـلــه ال يــزالــون ينتشرون
ً
فيها ليال.
وأضــاف أن وزارة الدفاع اللبنانية تعمل

ب ـت ــوج ـي ــه س ـي ــاس ــي وب ـت ـك ــام ــل مـ ــع اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــة م ــع ج ـهــازيــن
رئ ـي ـس ـي ـيــن ل ـب ـنــان ـي ـيــن ،ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي،
وال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ،بــاعـتـبــارهـمــا الجهتين
األك ـثــر مــوثــوقـيــة ،فــي الــوقــت ال ــذي تستعد
إدارة الرئيس ترامب لفرض عقوبات جديدة
وقاسية ضد حزب الله وإيران.
في سياق متصل ،قالت مصادر سياسية
إن رئ ـي ــس لـجـنــة ال ـع ــاق ــات ال ـخــارح ـيــة في
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب إد رويـ ـ ــس س ـي ـط ــرح عـلــى
التصويت «قــانــون تـعــديــات منع التمويل
الدولي عن حزب الله لعام  ،»2018الذي جرى

وضعه لتعديل القانون السابق الذي صدر
ً
عام  ،2015والذي كان قد أعده رويس أيضا.
ويـطــرح القانون عقوبات جــديــدة لفرض
قيود تمنع الحزب من الحصول على التمويل
عـبــر اسـتـهــداف مــؤسـســاتــه الـمــالـيــة ،وكــذلــك
الـجـهــات الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة ال ـتــي تقدم
له المساعدات ،كما يهدف إلى وقف قدرات
الحزب على تجنيد عناصر مسلحة ،ومنع
إم ــداده بالسالح مــن أط ــراف خــارجـيــة ،على
رأسها ايران.
إد رويس كان أعلن ،في بيان ،أن مشروع
القانون تم وضعه بالتوافق بين الحزبين

ً
الجمهوري والــديـمـقــراطــي ،متوقعا أن يتم
ً
َ
مجلسي
تبنيه ســر ي ـعــا دون م ـعــو قــات فــي
ً
النواب والشيوخ الحقا.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي وزارة الـ ـخ ــزان ــة
ـار بشكل حثيث
األ مـيــر كـيــة أن التنسيق ج ـ ٍ
م ـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وأن
ِّ
«الخزانة» ُبلغت بأسماء المؤسسات المالية
والـمـصــرفـيــة ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا ال ـح ــزب أو
تـتـعــاون معه فــي توفير م ـصــادره المالية،
ً
م ــؤك ــدة أن الـ ـ ــوزارة سـتـنـشــر قــري ـبــا أسـمــاء
تلك المؤسسات التي ستتعرض لعقوبات
شديدة.
02

دوليات

١٩
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الثانية

األمير يهنئ ملك ليسوتو بالعيد الوطني
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد
ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة
ل ـي ـس ــوت ــو ال ـص ــدي ـق ــة لـيـتـســي
ال ـثــالــث ع ـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خـ ــالـ ــص تـ ـه ــانـ ـي ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة
العيد الوطني لبالده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة والـعــافـيــة
وللبلد ا لـصــد يــق دوام التقدم
واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس ا لـ ــوزراء سـمــو الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

local@aljarida●com

الخالد يتسلم أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك
تسلم رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد امس نسخة
من أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة
وال ـهــرســك ال ـصــدي ـقــة ال ـجــديــد ل ــدى الـكــويــت
سانين هليموفيتش ،وذلك خالل اللقاء الذي
جرى في الديوان العام لوزارة الخارجية.
وأعـ ـ ــرب ال ـخ ــال ــد خـ ــال ال ـل ـق ــاء ع ــن أط ـيــب
تـمـنـيــا تــه للسفير ا لـجــد يــد ب ــأن يـحـظــى بكل
ال ـت ــوف ـي ــق والـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي مـ ـه ــام ع ـم ـل ــه ل ــدى
ال ـك ــوي ــت ول ـل ـعــاقــات ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي تــربــط
الـ ـبـ ـل ــدي ــن الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن الـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـن ـم ــو
واالزدهار.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير
خــا لــد ا لـجــارا لـلــه ،و مـســا عــد وز يــر الخارجية
لـشــؤون ا لـمــرا ســم السفير ض ــاري ا لـعـجــران،
وم ـس ــاع ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون مـكـتــب
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
باإلنابة السفير صالح اللوغاني ،وعدد من
كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

صباح الخالد مستقبال سفير البوسنة والهرسك الجديد

ً
ً
الجارالله يبحث العالقات مع السفير األميركي «الهالل األحمر» توفد فريقا إغاثيا إلى إندونيسيا
اجتمع نائب وزير الخارجية
خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه أم ـ ـ ــس مــع
سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األميركية لدى الكويت لورانس
سيلفرمان.
وتم خالل اللقاء بحث عدد
من أوجه العالقات الثنائية بين
الـبـلــديــن ،وت ـط ــورات األوض ــاع
عـ ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
حضرت اللقاء مساعدة وزير
الخارجية لشؤون األميركيتين
الــوزيــرة المفوضة ريــم الخالد
ونائب مساعد وزير الخارجية
لـ ـش ــؤون م ـك ـتــب ن ــائ ــب ال ــوزي ــر
المستشار طالل الشطي.

ً
الساير :تقييم أحوال المتضررين بالزلزال تمهيدا لمساعدتهم

أعـلـنــت جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر ،أمـ ــس ،إرسـ ــال فــريــق
ميداني إلى اندونيسيا ،لتوزيع مساعدات إغاثية على
المتضررين فــي جــزيــرة سالويسي االندونيسية ،التي
ضربها زلزال وموجات عاتية (تسونامي) سببت خسائر
بشرية ومادية.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د .هالل الساير ،في
تصريح لـ "كونا" ،إن الجمعية ستقدم المساعدات وتقيم
التجهيزات ،التي تلبي االحتياجات األساسية لجميع
المتضررين في جزيرة سالويسي نتيجة للزلزال وموجات
تسونامي المدمرة.
وأض ــاف الساير أن الجمعية أرسـلــت الفريق لتوزيع
ال ـم ـســاعــدات اإلغ ــاث ـي ــة ال ـط ــارئ ــة ،بــال ـت ـعــاون م ــع س ـفــارة
الكويت في إندونيسيا ،وتوفير االحتياجات األساسية

الجارالله خالل اجتماعه مع السفير األميركي

الكويت :مكافحة اإلرهاب تستدعي احترام األديان

نطالب بعدم
التحريض على
الكراهية ونبذ
جميع مظاهر
التطرف

العتيبي

أكد مندوب الكويت الدائم لدى
االمــم المتحدة السفير منصور
العتيبي ،أمــس ،حــرص الكويت
والتزامها الثابت للعمل بشكل
نشيط في تنفيذ قرارات مجلس
االمن الدولي الخاصة بمكافحة
االرهاب.
وقال السفير العتيبي في كلمة
لرؤساء اللجان الفرعية التابعة
لمجلس االمن الدولي ،ان الكويت
تــديــن االره ـ ــاب بجميع اشـكــالــه
ومظاهره ومهما كانت دوافعه
"فـهــو عـمــل اجــرامــي ال يـبــرر وال
ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية
أو حضارة أو جماعة عرقية".
وأوض ــح ان مكافحة االرهــاب
تستدعي تعبئة جميع الجهود
ال ــدولـ ـي ــة ل ـم ــواج ـه ــة ه ـ ــذه اآلفـ ــة
االجـ ـ ــرام ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ــات ـ ـخـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر
لضمان احـتــرام حقوق االنسان
وسيادة القانون والحكم الرشيد
والتعايش السلمي بين االديان
واح ـتــرام رمــوزهــا ومقدساتها،
داع ـ ـيـ ــا ال ـ ــى م ـع ــال ـج ــة الـ ـظ ــروف
المؤدية النتشار االرهــاب وعدم

منصور العتيبي

التحريض على الكراهية ونبذ
جميع مظاهر التطرف والعنف.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ب ـ ــال ـ ــدور
ال ــذي ت ـقــوم بــه الـلـجــان الفرعية
فــي مـجــال مكافحة االره ــاب من
تعاون فيما بينها وهيئات االمم
المتحدة المعنية االخرى ،مثمنا
في الوقت نفسه دور المنظمات
االقليمية ومساهمتها المحققة
لـ ـ ـ ــدرء ظـ ــاهـ ــرة االرهـ ـ ـ ـ ــاب وم ـن ــع

المعهد العربي للتخطيط يعد
استراتيجية «األشغال »2035
أك ــد الـمــديــر ال ـعــام للمعهد الـعــربــي للتخطيط
د .بدر مال الله امس حرص المعهد على تطوير
وتعزيز عالقات التعاون وتوثيقها مع الجهات
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ال ـكــويــت وال ــوط ــن
العربي.
وقـ ـ ــال م ـ ــال الـ ـل ــه ،ف ــي ت ـص ــري ــح لـ ــ"ك ــون ــا" عـقــب
استقباله وفدا من وزارة االشغال بمناسبة اعداد
المعهد استراتيجية "االشـغــال" المعنونة "نحو
نـه ـضــة وري ـ ـ ــادة ع ـمــران ـيــة م ـس ـتــدامــة  ،"2035إن
التعاون مع الجهات المذكورة يشمل بناء القدرات
المؤسسية وإعداد البرامج التدريبية المتخصصة.
وأش ــار إل ــى االن ـت ـهــاء مــن إع ــداد "استراتيجية
وزارة األش ـ ـغـ ــال  "2035والـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن رؤي ــة
ال ــوزارة وخططها ومشاريعها الستكمال البنية
ً
التحتية في البالد ،مبينا أن "العربي للتخطيط"
يعمل حاليا مع "األشغال" إلعداد خطط تنفيذية
الستراتيجيتها ،مع برامج لتعزيز االداء المؤسسي

انتشار الجماعات االرهابية لما
تشكله من تهديدا للسلم واالمن
الدوليين.

ضحايا اإلرهابيين
وج ــدد التأكيد على مــا ذكــره
رئ ـيــس لـجـنــة مـكــافـحــة االره ــاب
حول ضــرورة االهتمام بالنساء
واالط ـ ـف ـ ــال الـ ــذيـ ــن قـ ــد ي ـك ــون ــون

ضـحــايــا للجماعات االرهــابـيــة،
مـضـيـفــا ان قـ ــرار مـجـلــس االم ــن
 2396ل ـ ـعـ ــام  2017ن ـ ــص عـلــى
ضرورة االهتمام بالمرأة والطفل
في مثل هذه الحاالت.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل ،ق ــال
"ل ـقــد شـهــدنــا م ــؤخ ــرا اسـتـخــدام
االسلحة الكيميائية مــن جانب
ال ـ ــدول وج ـه ــات فــاع ـلــة م ــن غير
الـ ــدول ف ــي ام ــاك ــن مـتـفــرقــة حــول
ا لـعــا لــم ،مما يحتم علينا ادراك
االهمية الملحة للتصدي لهذه
الكارثة عن طريق تفعيل القرارات
الدولية ذات الصلة وعلى رأسها
القرار ."1540
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ذلـ ـ ــك ي ــأت ــي مــن
اج ــل مــواصـلــة جـهــود المجتمع
الدولي الحثيثة لمنع الفاعلين
من غير الدول ،السيما الجماعات
االرهابية من تطوير أو امتالك
أو تصنيع أو حـيــازة أو نقل أو
استخدام أسلحة الدمار الشامل
ب ـج ـم ـيــع أن ــواعـ ـه ــا سـ ـ ــواء كــانــت
نووية أو كيميائية أو بيولوجية.

خدمة «واتساب» لالستفسار
عن العمالة بـ «اإليواء»

وتفعيل االداء البشري ونشر الوعي داخل الوزارة
فيما يتعلق بتنفيذ تلك االستراتيجية.
وشدد على حرص المعهد على اعداد ومتابعة
تـنـفـيــذ خ ـطــط الـتـنـمـيــة وب ــرام ــج ع ـمــل الـحـكــومــة
عبر تــدريــب وتنمية ال ـكــوادر البشرية بالجهات
الحكومية بـهــدف مساعدة القياديين ومتخذي
القرار والعاملين على تنفيذها.
بدوره ،أكد وكيل وزارة االشغال المساعد لقطاع
الرقابة والتدقيق المهندس وليد الغانم لـ"كونا"
حرص "االشغال" على اعداد بنية تحتية متطورة
ومبان عامة وفق اعلى المعايير بخبرات محلية
وعالمية محترفة.
وأض ــاف الغانم ان "األش ـغــال" تسعى الــى بناء
منشآت مميزة للجهات الحكومية تسهم في جعل
ً
ً
ً
ً
الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا لالستثمار
تماشيا مع رؤية "كويت جديدة ."2035

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ،أمس،
توفير خدمة "واتساب" لمن يريد االستفسار عن
وجود العمالة في مركز إيواء العمالة الوافدة.
و قــا لــت المتحدثة الرسمية للهيئة ،مديرة
إدارة العالقات العامة واإلعــام أسيل المزيد،
في تصريح صحافي ،إن "توفير الخدمة يأتي
تـسـهـيــا ع ـلــى جـمـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن والـبـعـثــات
الــدبـلــومــاسـيــة ومـنـظـمــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
لالستفسار بالسرعة الممكنة ،وا ل ــرد عليها
ف ـي ـمــا ي ـخــص ال ـع ـمــالــة الـ ـم ــوج ــودة ف ــي مــركــز
اإليواء".
وأوضـحــت أن استقبال االستفسارات على
خــدمــة الــوات ـســاب عـلــى الــرقــم  98013582في
أوقــات العمل الرسمية ،مؤكدة حــرص الهيئة
الدائم على التسهيل على الموطنين عن طريق
سرعة التواصل والرد على جميع االستفسارات.

أوص ـ ـ ــى م ـل ـت ـق ــى اإلعـ ـ ـ ــام ال ـج ــدي ــد
والتنمية ا لـكــو يـتــي ،أ م ــس ،بـضــرورة
ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـي ــن الـ ـجـ ـه ــات الــرس ـم ـيــة
ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ل ـم ــواج ـه ــة آف ــة
وخـطــر ال ـم ـخــدرات بـيــن فـئــة الـشـبــاب
ع ـ ـبـ ــر وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة
المشتركة.
وق ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى نـ ـ ــواف
العصيمي فــي تـصــر يــح صـحــا فــي ان
المشاركين فــي الجلسات النقاشية
بحملة "كلنا مسؤولين" التي نظمها
الملتقى بالتعاون مع قسم االعالم في
جامعة الكويت وانطلقت فعالياتها
ا مـ ـ ــس االول شـ ـ ـ ــددوا عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
وض ـ ـ ــع بـ ـ ــرامـ ـ ــج تـ ــوعـ ــويـ ــة م ـش ـت ــرك ــة
تعنى بالنشء وتنسجم مــع تعاليم
ال ــدي ــن االس ــام ــي ال ـس ـم ـحــة وعـ ــادات

الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي االصـيـلــة وتــركــز
على الجوانب التربوية.
وأعرب عن سعادته بنجاح الحملة
عبر مشاركة كوكبة من المسؤولين
والـمـخـتـصـيــن م ــن مـخـتـلــف الـجـهــات
الــرس ـم ـيــة وت ـفــاع ـل ـهــم ف ــي الـجـلـســات
ال ـن ـق ــاش ـي ــة الـ ـت ــي ن ـظ ـم ـه ــا ال ـم ـل ـت ـقــى
وخ ــروجـ ـه ــم ب ـت ــوص ـي ــات ت ـص ــب فــي
ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة الـ ــى م ـكــاف ـحــة آف ــة
المخدرات.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،اك ـ ــد اسـ ـت ــاذ االع ـ ــام
فــي جــامـعــة الـكــويــت الــدكـتــور مـنــاور
الراجحي ،في تصريح مماثل ،حرص
الملتقى عبر هذه الحملة التوعوية
على تنظيم فعالية تجمع مسؤولين
وم ـخ ـت ـص ـيــن مـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـه ــات
الرسمية المعنية في الدولة بمكافحة

هالل الساير

الشطي :التصدي لظاهرة عدم المساواة
لتحقيق التنمية المستدامة

ً
أكد أن الصندوق الكويتي قدم  6.2مليارات دينار قروضا للدول
أك ــدت ال ـكــويــت ضـ ــرورة ال ـت ـصــدي ل ـظــاهــرة عــدم
المساواة بجميع أبعادها باعتباره أمرا ضروريا
للقضاء على الفقر والنهوض بالتقدم االجتماعي
وتحقيق التنمية المستدامة وفق أجندة .2030
جاء ذلك في بيان وفد الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة الذي ألقاه أمس االول الملحق الدبلوماسي
عبدالرحمن الشطي أمام اللجنة الثالثة (االجتماعية
واإلن ـســان ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة) للجمعية ال ـعــامــة لــأمــم
المتحدة خالل مناقشة بند "التنمية االجتماعية".
وفيما يتعلق بتركيز تقرير لألمين العام لألمم
الـمـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــس عـلــى ظــاهــرة عــدم
المساواة داخل البلدان وفيما بينها بما فيها وجود
تفاوتات كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجـمــالــي بـيــن ب ـلــدان مجلس الـتـعــاون الخليجي
والبلدان العربية األخرى ،قال ان "الكويت تحث على
تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وضمان
عدم تخلف أحد عن الركب".
وبين أن الكويت حرصت منذ تأسيسيها على
دعم وتعزيز التنمية في العالم بأسره وفي الدول
العربية بشكل خاص ،إذ يساهم الصندوق الكويتي

للتنمية االقتصادية العربية بتمويل أكثر من 960
مـشــروعــا تنمويا فــي  106دول بـمــا فــي ذل ــك أكثر
مــن  380مـشــروعــا فــي ال ــدول الـعــربـيــة ،مـشـيــرا الــى
ان إجمالي قيمة الـقــروض التي قدمها الصندوق
الكويتي منذ تأسيسه يقدر بأكثر من  6.2مليارات
دينار.
وأك ـ ـ ــد اهـ ـتـ ـم ــام الـ ـك ــوي ــت الـ ـمـ ـت ــواص ــل بـتـمـكـيــن
الشباب بإنشاء "الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ،الــذي يهدف
لتمكين الشباب اقتصاديا ومكافحة البطالة وتعزيز
دور القطاع الـخــاص لتحقيق النمو االقـتـصــادي،
مشيرا الــى انها ستطلق قريبا المجلس الشبابي
لتمكينهم مــن ا لـمـشــار كــة الفعالة مــع المؤسسات
الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأع ــرب الشطي عــن ايـمــان الكويت بــأن التعليم
مقوم أساسي لنهضة المجتمع ،الفتا الى ان الكويت
نجحت في خفض نسبة األمية بين إجمالي السكان
من المواطنين والمقيمين الراشدين لتبلغ نسبة
األمية  2.98في المئة ،وقد تمكنت من القضاء تماما
على أمية األطفال بعد إقرار قانون التعليم االلزامي.

بورسلي :رؤية الكويت تتوافق مع «التنمية»
مؤتمر «تنفيذ أهداف  »2030ينطلق في نوفمبر 2019
أك ــد عـضــو الـمـجـلــس الـبـلــدي ورئ ـيــس لجنة المخطط
الهيكلي والـمـشــاريــع بالمجلس عـبــدالــوهــاب بــورسـلــي،
أهمية تبادل الخبرات العربية في مجال تحسين جودة
المدن العربية ،موضحا أن الرؤية الكويتية تتوافق تماما
مع أهــداف التنمية المستدامة  2030التي أطلقتها األمم
المتحدة ،وضمنها موضوعات التعليم ومكافحة الفقر
وتطوير الصحة وتحسين البيئة وغيرها.
وقال بورسلي ،في تصريح لـ"كونا" ،عقب لقائه األمينة
العامة المساعدة بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء
أبــوغــزالــة ،في إطــار التحضيرات للمؤتمر العربي لرؤية
الحكومات العربية لتنفيذ أ ه ــداف "التنمية المستدامة
 "2030ال ـم ـقــرر إقــام ـتــه بــالـكــويــت ف ــي نــوفـمـبــر  ،2019إن
االج ـت ـمــاع مــع أبــوغــزالــة ت ـنــاول ع ــددا مــن الـمــوضــوعــات،
إلى جانب دعوتها لزيارة الكويت للقاء رئيس وأعضاء
المجلس البلدي ،لتبادل األفكار والخبرات بشأن المشاريع
الكبيرة التي تنفذها البالد ،وعلى رأسها مدينة الحرير
الجاري تخصيص أراضيها.
وأضاف أن التكلفة المالية لمشروع مدينة الحرير تقدر

حملة «كلنا مسؤولين» توصي بمكافحة المخدرات
الـمـخــدرات وإتــاحــة الـفــرصــة لـهــم في
النقاش و تـبــادل اآلراء للوصول الى
نتائج وحلول لهذه اآلفة.
واوضـ ــح ان الـمـلـتـقــى ي ـهــدف الــى
ا ل ـت ـع ــر ي ــف ب ـم ـه ــام وادوار مـخـتـلــف
الجهات الرسمية في الدولة المنوطة
ب ـه ــا ب ــال ـت ـص ــدي ل ـخ ـط ــر الـ ـمـ ـخ ــدرات
واالن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـت ــي ق ــام ــت بـ ـه ــا خ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ووضـ ـعـ ـه ــا امـ ــام
الجهات االخرى لالستفادة منها.
من جهته ،قال مدير الهيئة العامة
للرياضة حمود فليطح ،في تصريح
م ـم ــاث ــل ،ان ال ـه ـي ـئــة ق ــام ــت ب ــزي ــارات
م ـيــدان ـيــة ل ـع ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـ ـم ــدارس
بالتعاون مــع وزارة التربية وقامت
ب ـع ـمــل ب ــرام ــج ت ــوع ــوي ــة اض ــاف ــة ال ــى
ارس ـ ــال ف ــرق مـتـخـصـصــة لـلـتـشـجـيــع

للمتضررين من المواد الغذائية والصحية ،عبر شرائها
من األسواق المحلية.
وذكر أن الفريق اإلغاثي سيقوم باالطالع وتقييم أحوال
الـمـتـضــرريــن ف ــي ال ـج ــزي ــرة ،تـمـهـيــدا لـتـقــديــم الـمـســاعــدات
الكويتية الالزمة لهم ،والتخفيف من محنتهم ومعاناتهم.
وأشار إلى وجود فريق ميداني للجمعية في الهند حاليا،
في والية كيرال ،لتوفير االحتياجات األساسية والمستلزمات
الضرورية لألسر المتضررة وتلمس احتياجاتها ،وذلك
بالتعاون والتنسيق مع سفارة الكويت في الهند ،والصليب
االحمر الهندي .وبين أن الفريق سيوزع المواد الغذائية في
الهند ،وسيوفر االحتياجات الضرورية ويحدد آليات العمل
اإلغاثي للمتضررين من األمطار الموسمية والفيضانات
التي أدت إلى تشريد  14ألف أسرة ،بعدد من مدن الوالية.

على ملء فراغ الشباب عبر ممارسة
االلعاب الرياضية وتنظيم المخيمات
التطوعية.
وأ ك ـ ـ ـ ــد ا ه ـ ـم ـ ـيـ ــة دور اال سـ ـ ـ ـ ــرة فــي
تـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــشء كـ ــون ـ ـهـ ــا ت ـ ـعـ ــد خ ــط
ا لــد فــاع االول فــي مــوا جـهــة ومكافحة
خ ـطــر الـ ـمـ ـخ ــدرات ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع مــن
خـ ـ ــال ت ــرابـ ـطـ ـه ــا وقـ ـ ـي ـ ــام الـ ــوالـ ــديـ ــن
بـمـســؤولـيــاتـهــم ت ـجــاه االب ـن ــاء وحــث
االب ـن ــاء عـلــى االن ـخ ــراط ف ــي الـبــرامــج
المجتمعية الهادفة.

بأكثر من  450مليار دوالر ،فيما تقدر العوائد الناجمة عنه
بأكثر من  10مليارات سنويا.
وأوضح أن أبوغزالة أشادت خالل اللقاء بمدينة الحرير،
مؤكدا أهمية االستفادة من خبرات الجامعة العربية في
مجال البلديات.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أش ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
(األف ــروآسـ ـي ــوي) طـ ــارق ال ـع ـب ـيــد ،أمـ ــس ،بـمـكــانــة الـكــويــت
ودورهــا في تنفيذ األهــداف والــرؤى التنموية ،الفتا إلى
أنها ستحتضن ا ل ــدورة الثانية للمؤتمر العربي لرؤية
الحكومات العربية لتنفيذ أ ه ــداف "التنمية المستدامة
 "2030في نوفمبر  ،2019تحت عنوان "المؤشرات العربية
للبلديات والصحة والتعليم واألبحاث".
وقال العبيد ،الذي يترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر،
إن اختيار الكويت الحتضان فعاليات المؤتمر الثاني
جاء نظرا لعدة اعتبارات ،من بينها أن لديها العديد من
الرؤى التنموية الخاصة بالمشاريع الكبرى التي أطلقتها
الحكومة بعنوان "كويت جديدة ."2035

هجوم إلكتروني روسي...
وط ــردت أربـعــة عمالء روس كــانــوا دخـلــوا أمستردام
بجوازات دبلوماسية.
وفي واشنطن ،أعلنت وزارة العدل األميركية أنها
ً
وجهت اتهاما إلــى سبعة عناصر في االستخبارات
العسكرية ا لــرو سـيــة فــي تلك الهجمات اإللكترونية
التي استهدفت هيئات رياضية ووكالة دولية وشركة
أميركية متخصصة في الطاقة النووية.
وكــان وزيــر الخارجية البريطاني جيريمي هانت
ق ـ ــال ،ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،إن ع ـم ــاء تــاب ـع ـيــن ألج ـهــزة
االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة ن ـفــذوا هجمات
إلكترونية متهورة وعشوائية ضد مؤسسات عديدة
حول العالم.
وأضاف هانت« :إذا كان هناك من ال تزال الشكوك
ت ـس ــاوره ب ـشــأن ت ــورط الـجـيــش ال ــروس ــي ف ــي هـجــوم
سالزبوري فــإن هــذا ينهي تلك الشكوك» ،في إشــارة
إلى مدينة سالزبوري البريطانية ،التي تعرض فيها
الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته
يوليا لمحاولة تسميم بغاز األعصاب.

وفي موسكو ،قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية
ماريا زاخاروفا إن تلك «االتهامات نتاج خيال خصب
لشخص م ــا ،ون ــوع مــن خليط عـطــور شيطانية من
االدع ــاءات» ،في حين اتهم مندوب الــوزارة الغربيين
بأنهم يعانون «هــوس التجسس ،الــذي يــزداد لديهم
قوة».

واشنطن ال تثق في لبنان...

ُّ
ورغم عدم استبعادها تأثر القطاع المصرفي
ً
اللبناني بتلك الـعـقــوبــات ،وخـصــوصــا فــي هذه
الـمــرحـلــة الـحــرجــة الـتــي يــواجـهـهــا ه ــذا الـقـطــاع،
فإن المصادر شددت على ضرورة االلتزام بتلك
العقوبات ،مبدية ثقتها بقدرة السلطات المالية
اللبنانية على ضـمــان اسـتـقــرار الــوضــع المالي
في البالد.
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محليات

«الخارجية» :وضع اللمسات األخيرة التفاقية العمالة مع الفلبين

ِّ
السعيد :مقدمون على مشاريع تنموية نعول فيها على الشركات الكورية
ناصر الخمري

أعلن السفير السعيد أن
األسبوع المقبلً سيشهد
ً
اجتماعا مشتركا بين المسؤولين
بوزارتي خارجية الكويت
والفلبين وبعض الجهات ذات
الصلة ،لبحث ملف العمالة.

ق ــال مـســاعــد وزي ــر الخارجية
لـ ـ ـش ـ ــؤون آسـ ـ ـي ـ ــا ،الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ع ـلــي
السعيد ،إن "الخارجية" الكويتية
وض ـ ـع ـ ــت ال ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــات األخ ـ ـي ـ ــرة
الت ـفــاق ـيــة تـنـظـيــم س ـيــر الـعـمــالــة
المنزلية الفلبينية في البالد.
وأضاف السعيد ،في تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن عـ ـ ـل ـ ــى ه ــام ــش
م ـش ــارك ـت ــه ف ــي اح ـت ـف ــال س ـف ــارة
كوريا الجنوبية بعيدها الوطني،
أمــس األول ،أن األسـبــوع المقبل
سـيـشـهــد اجـتـمــاعــا ثـنــائـيــا بين
وزارتي خارجية البلدين وبعض
ال ـج ـه ــات ل ـب ـحــث م ـل ــف ال ـع ـمــالــة
الفلبينية.

حماية العمالة
وتابعِّ :
"نقدر هواجس الجانب
الفلبيني ،وهذا أمر طبيعي ،لكن
نؤكد لهم أن القوانين الكويتية
ا لـجــد يــدة تحمي العمالة بشكل
كبير ،وتوفر الحماية لهم ،وهي
محل إشادة دولية".

«العدل» تدشن األحد «موبايل
أبليكيشن» لجميع الخدمات
بدأت خدمة «محرر أون الين» للتوكيالت
• محمد راشد
بـحـضــور وزي ــر ال ـعــدل وزيــر
األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة
د .فهد العفاسي ،تطلق وزارة
العدل بعد غد تطبيق "موبايل
أبلكيشن" في معهد الدراسات
القضائية.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن ه ــذه الـخـطــوة
تــأتــي اس ـت ـك ـمــاال ل ـمــا قــامــت به
الوزارة خالل السنوات األخيرة
الـمــاضـيــة فــي اسـتـخــدام أحــدث
الوسائل التكنولوجية لتبسيط
االجـ ــراء ات وإنـجــاز المعامالت
للجمهور ،مشيرة إلى ان تطبيق
خ ــدم ــات ال ـه ــوات ــف الـمـحـمــولــة
يـشـمــل جـمـيــع ال ـخ ــدم ــات الـتــي
ت ـق ــدم ـه ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ــن ط ــري ــق
ال ـ ـ ـهـ ـ ــواتـ ـ ــف ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة وب ـ ــرام ـ ــج
التشغيل المختلفة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــة
س ـت ـط ــرح ع ــن ط ــري ــق األجـ ـه ــزة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وال ـم ـع ـلــومــات ـيــة،
ب ـح ـي ــث ي ـت ـم ـكــن ال ـ ـمـ ــراجـ ــع مــن
إنجاز المعاملة التي يريد من
خ ــال اس ـت ـخ ــدام ت ـلــك األج ـهــزة
التي تعتبر حاليا فــي متناول
ال ـج ـم ـي ــع ،الس ـي ـم ــا ان ال ـ ـ ــوزارة
ت ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى ت ـس ـخ ـي ــر ج ـم ـيــع
اإلمكانات التكنولوجية الحديثة

وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة لـ ـلـ ـحـ ـف ــل ،أشـ ـ ــاد
السعيد بتميز العالقات الكويتية
مع كوريا الجنوبية ،مشيرا إلى
ما يربط البلدين من عالقة وثيقة
على مختلف الصعد.
وأشار إلى تبادل الزيارات بين
المسؤولين في البلدين ،كان لها
الـعــديــد مــن الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة،
م ــوضـ ـح ــا أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـق ــدم ــة
على مرحلة كبيرة مــن التنمية
واإلع ـمــار ،مــؤكــدا أن "كــوريــا بلد
مـهــم ،ولشركاتها دور كبير في
التنمية ،ونحن ِّ
نعول عليها بأن
تساهم بفاعلية في بناء الكويت
الحديثة".
مــن جــانـبــه ،قــال سفير كوريا
الجنوبية ل ــدى ال ـبــاد د .هونغ
ي ــونـ ـغـ ـك ــي ،إن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـحــت
قـيــادة سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صباح األحمد ،لعبت دورا رائدا
ف ــي ال ـم ـجــال اإلن ـســانــي بــالـشــرق
األوسط وإفريقيا وآسيا.
وأض ـ ــاف يــون ـغ ـكــي ،ف ــي كلمة
ألقاها خالل الحفل ،أن العالقات

ً
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
بإخالء مجمع الصوابر قامت
وزارة الكهرباء والماء بقطع
خدماتها عن كل المجمع دون
استثناء.

•

سيد القصاص

ت ـن ـف ـيــذا لـ ـق ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء بـشــأن
تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
وال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة
بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أمالك
الـ ــدولـ ــة) ،بــات ـخــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
واإلدارية الالزمة ،إلخالء الوحدات السكنية
المتبقية فــي مجمع الـصــوابــر ،قــام فريق
الضبطية القضائية فــي وزارة الكهرباء
والماء بمعية ممثلين من وزراتي المالية
وال ــداخ ـل ـي ــة ص ـب ــاح أمـ ــس ب ـق ـطــع ال ـم ـيــاه
والكهرباء عن مجمع الصوابر كله.
وقال رئيس فريق الضبطية القضائية
عدنان دشتي ،في تصريح صحافي" :تم
قطع الخدمة بالكامل عن مجمع الصوابر
دون استثناء أي وحدة وفقا لقرار المالية"،
الفتا إلى أنه "خالل عمليات القطع اعترض
بعض أصحاب الشقق في المجمع ،إال أننا
شرحنا لهم أننا جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ
القرار الصادر من المالية".

قطع المياه عن مجمع الصوابر

كتاب القطع

رصد عدد من
المخالفات
وتحرير
محاضر بها

األحمد شارك في الجلسة الختامية لمؤتمر الطاقة العربي الـ11
يمكن من خفض وتقليل االنبعاثات الضارة من
محطات توليد الكهرباء واالتـجــاه نحو الطاقة
النظيفة والبديلة.
وأوض ــح ان هــذه المؤتمرات العلمية الدولية
تفتح الباب امام الوصول الى افضل الممارسات
العالمية في هذا المجال ،ثم تطبيقها في الكويت.
وقــال ان طاقة حديثة موثوق بها ومستدامة
جزء من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
 ،2030م ـش ـيــرا الـ ــى ب ــرام ــج وم ـش ــاري ــع كــويـتـيــة
طموحة تهدف إلى ترسيخ االستدامة بأبعادها
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـب ـي ـئ ـيــة وتـقـلـيــل
البصمة الكربونية .وأكد ان تلك البرامج تواكب
تطلعات ورؤى الـقـيــادة الـسـيــاسـيــة ،معربا عن
امله في تسجيل نجاحات نوعية في هذا المجال
خالل الفترة المقبلة.

حرارة نهاية األسبوع  45درجة
توقعت ادارة االرصاد الجوية ان يكون الطقس
اليوم حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة
االتـجــاه خـفـيـفــة ال ــى مـعـتــدلــة ال ـســرعــة ت ـتــراوح
سرعتها مــا بين  8و 32كيلومترا فــي الساعة،
وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين
 43و 45درجة مئوية ،وحالة البحر خفيف الى
معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين  1و 3أقدام.

الــدبـلــومــاسـيــة بـيــن الـبـلــديــن في
تطور مستمر بشتى المجاالت؛
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة

واالجتماعية والثقافية ،منذ عام
 ،1979الفـتــا إل ــى دور الـشــركــات
الكورية فــي الكويت ،وتقديمها

اإلس ـ ـهـ ــامـ ــات ال ـك ـب ـي ــرة ل ـت ـعــزيــز
العالقات الثنائية.
وأش ــار إلــى أن حجم التجارة

بين البلدين تجاوز  10مليارات
دوالر عام  ،2017مؤكدا أن بالده
تعد أكبر مستورد للنفط الخام

من الكويتي ،في حين أن الكويت
هي ثاني أكبر مصدر للنفط في
كوريا.

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإخالئه

«البيئة» تدعو إلى تحديث بيانات
مستقبل أسعار الطاقة
دعا رئيس مجلس االدارة المدير العام للهيئة
العامة للبيئة الشيخ عبدالله االحمد ،أمس ،مراكز
ومؤسسات البحث العلمي الــى تحديث وزيــادة
الـبـيــانــات والـمـعـلــومــات ب ـشــأن مستقبل اسـعــار
الطاقة وتكاليف تبني منظومة للطاقات المتجددة
دع ـمــا لـمـتـخــذي الـ ـق ــرارات وراس ـم ــي الـسـيــاســات
الوطنية السيما البيئية منها.
وقال االحمد في تصريح لـ"كونا" على هامش
الجلسة الختامية لمؤتمر الطاقة العربي الــ،11
ان تكاليف الطاقة المتجددة شـهــدت انخفاضا
ملحوظا في الفترة االخيرة ،مما يتطلب مواكبة
هـ ــذه ال ـم ـت ـغ ـيــرات ل ـم ــواء م ــة ال ـخ ـطــط وال ـب ــرام ــج
والمشروعات الوطنية.
وأض ـ ــاف أن ال ـكــويــت ت ـحــرص عـلــى اسـتـغــال
الطاقة الشمسية والـحــراريــة وطــاقــة الــريــاح بما

السعيد وبوشهري يشاركان سفير كوريا في قطع قالب الحلوى

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين ،األمير سلطان بن سعد،
بالنتائج اإليجابية التي حققتها زيــارة ولي عهد السعودية
محمد بن سلمان ،إلى الكويت ،رغم قصر مدتها ،موضحا أن
العبرة بما أنجز خاللها ،الفتا إلى أن زيارة ساعة أنجزت عمل
 8سنوات.
و ق ــال فــي تصريح للصحافيين على هــا مــش مشاركته في
الحفل الــذي أقامته سـفــارة كــوريــا الجنوبية بمناسبة العيد
الوطني ،إنــه تــم استعراض العالقات الثنائية المتجذرة في
جلسة الـمـبــاحـثــات الــرسـمـيــة بـيــن سـمــو األم ـيــر وول ــي العهد،
واستكملت في اليوم التالي بين أعضاء الوفد المرافق لسموه
ونظرائهم من الجانب الكويتي ،مشيرا إلى أن إصرار ولي العهد
على بقاء الوفد المرافق له الستكمال المباحثات دليل على عمق
العالقات الثنائية.

ً
قطع الكهرباء والماء نهائيا عن مجمع الصوابر
ً

فهد العفاسي

في إنهاء المعامالت خالل وقت
قياسي توفيرا للجهد والوقت.
وفــي موضوع متصل ،بدأت
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـع ـل ـيــا بـ ـط ــرح خــدمــة
"محرر أون الين" التي خصصت
إلص ـ ــدار ال ـتــوك ـيــات م ــن خــال
الموقع اإللـكـتــرونــي ،إذ يتمكن
صاحب العالقة من عمل توكيل
وتسلم وكالته في مركز الخدمة
الذي يريد ،مبينة انه تم توفير
أجـ ـ ـه ـ ــزة خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي عـ ـ ــدد مــن
الـمــواقــع للحصول على بطاقة
أولـ ــويـ ــة ي ـم ـكــن خ ــال ـه ــا تـسـلــم
التوكيل خالل وقت قصير دون
الحاجة إلــى االنتظار في قاعة
المراجعين.

السفير السعودي :نتائج زيارة
ولي العهد للكويت إيجابية

وذكر مراقب التنبؤات الجوية باالدارة عبدالعزيز
ال ـقــراوي ل ــ"كــونــا"ان حــالــة الطقس ليال ستكون
معتدلة ،والــريــاح متقلبة االتـجــاه الــى جنوبية
غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ،وتكون درجة
الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين  22و 25درجة
مئوية ،وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج
وارتفاعه ما بين  1و 3أقدام.

دشتي

وأضاف دشتي أن وزارة الكهرباء والماء
وصلها قبل أيــام كتاب من وزارة المالية
بقطع الخدمتين ورفــع الخدمات التابعة
لــوزارة الكهرباء عن المجمع وبناء عليه
ونـ ـظ ــرا ل ــوج ــود ب ــروت ــوك ــول ي ـن ـظــم قطع
الخدمات عن امالك الدولة فقد تم التنفيذ.
وب ـيــن دش ـتــي أن ال ـفــريــق خ ــال القطع
اكتشف أن جميع األقفال الخاصة بوزارة
الكهرباء والماء الموضوعة على "محوالت

الكهرباء" تم استبدالها بأقفال أخرى لكي
ال يتم قطع التيار عن المجمع ،معتبرا ذلك
تعديا صارخا على ممتلكات الوزارة ،وتم
تحرير محضر بذلك.
ول ـف ــت إلـ ــى أن الـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـقــوم خــال
المرحلة المقبلة باستكمال رفع الخدمات
مــن المجمع ممثلة فــي "ع ـ ــدادات الـمـيــاه"
وذلك بعدما تم رفع عدادات الكهرباء خالل
الفترة الماضية.

وأش ــار إلــى أنــه اثـنــاء العمل تــم العثور
على عدد من الشقق يسكنها العزاب وتم
توصيل الكهرباء لها بشكل مباشر وجرى
تحرير  4محاضر لها وفصل التيار عنها،
موجها الشكر إلى جميع المشاركين من
الجهات المختلفة.
وأوضح أن خدمات المجمع ممثلة في
المسجد والجمعية والمدرسة ستظل بها
الـكـهــربــاء والـمـيــاه إل ــى حـيــن ورود كتاب

«اإلعاقة» تدعو طالبي الكراسي المتحركة إلى مراجعتها
لتحديث أرقام هواتفهم وضمان حصولهم عليها
•

جورج عاطف

دع ــت الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون ذوي االعــاقــة،
منتسبيها م ــن الـمـعــاقـيــن أو ذوي ـه ــم ،طــالـبــي
الكراسي المتحركة قبل أغسطس الماضي إلى
سرعة مراجعة مقرها الكائن في حولي ،بغرض
تحديث أرقــام هواتفهم ،حفاظا على حقوقهم،
ولضمان حصولهم على الكراسي ،وعــدم تأثر
دور المعاق في حال تغيبه.
وقالت مديرة إدارة نظم المعلومات هنادي
ً
ال ـم ـب ـي ـلــش ،إن "ال ـه ـي ـئــة ق ــام ــت أخـ ـي ــرا بميكنة
إجراءات األجهزة التعويضية الخاصة بتسليم

الكراسي المتحركة والسماعات إلى مستحقيها،
عبر النظام اآللــي" ،مشيرة إلــى أن "هــذا النظام
اآللي ،يضمن سالمة اإلجــراءات بين القطاعات
واإلدارات المعنية بــالـصــرف ،بــدء ا مــن تسليم
الـطـلــب وت ـحــديــد مــواع ـيــد ال ـق ـيــاس والـتـجــربــة،
ً
وصوال إلى تسليم الكرسي المناسب للمعاق،
وم ــا يتخلل ذل ــك مــن إج ـ ــراءات مــالـيــة وإداريـ ــة
والتنسيق مع الشركات المزودة لألجهزة".
وأوضحت المبيلش ،أن "الهيئة تعمل على
قـ ــدم وسـ ـ ــاق ،لـتـجـنــب ت ــأخ ــر ت ـس ـلــم الـمـعــاقـيــن
لألجهزة ،وحفظ حقوقهم عبر نظام الميكنة"،
الفتة إلــى أن "عــدد الطلبات الجديدة الخاصة

ً
ً
بالكراسي تبلغ  35طلبا أسبوعيا ،بينما يتم
ً
ً
منح  75موعدا لتسليم الكراسي أسبوعيا".
وذكرت أن "الهيئة تواجه عقبات في التواصل
مع مستحقي الكراسي ،علما بأن النظام يتواصل
ً
آل ـي ــا م ــع الـمـعــاقـيــن م ــن خ ــال خــدمــة الــرســائــل
ال ـق ـص ـيــرة ( )SMSلـتـحــديــد مــواع ـيــد الـتـجــربــة
والقياس والتسليم".
وأض ــاف ــت "ف ــي بـعــض االح ـي ــان تـصــل نسب
غ ـيــاب المستحقين إ ل ــى  50فــي ا لـمـئــة نتيجة
لعدم تحديث أرقام الهواتف" ،مبينة أن "الهيئة
تتواصل هاتفيا معهم لتأكيد المواعيد دون رد،
وقد يتضح انقطاع الخدمة الهاتفية".

«الصحة» :ال إصابات جراء أعمال إنشائية في «مبارك»
•

عادل سامي

أكدت إدارة مستشفى مبارك الكبير أنها أجرت أعماال إنشائية في
أحد الممرات ،حيث قامت بإنزال حجر طابوق معلق من سقف أحد
السراديب بالمستشفى.
وقالت اإلدارة ،في بيان صحافي ،أمس ،إن "مكتب الشؤون الهندسية
بمنطقة حولي الصحية يتابع جميع األعمال الهندسية وإصالح أي
خلل إن وجد".
وطمأنت اإلدارة بعدم وقوع أي أضرار أو إصابات إثر العمل ،مشيدة
بتعاون المرضى والمراجعين معها.
في مجال اخر ،نظمت الوزارة ،أمس ،معرضيين توعويين بمجمع
األفنيوز ،وذلك ضمن فعاليات االحتفال بأيام الصحة العالمية،
وخصص المعرض األول لالحتفال بيوم القلب العالمى ،في حين

خصص المعرض الثاني لالحتفال بيوم الزهايمر العالمي.
وقالت "الصحة" ،في بيان لها ،أمس ،إن الفعاليتين تساهمان فى
الوصول الى أكبر عدد من الجمهور من مختلف الشرائح العمرية فى
أمــاكــن وجــودهــم ،مــن خــال تقديم النصائح الطبية مــن جانب طاقم
وزارة الصحة وتوزيع المطبوعات الصحية وعرض األفالم الصحية.
وأوضحت أن الوزارة تشهد خالل شهر أكتوبر نشاطا مكثفا ،وذلك
لالحتفال بالشهر التوعوي لسرطان الثدي ،واليوم العالمي للمسنين
والصحة النفسية وهشاشة العظام.
وأشارت إلى أن الوزارة سوف تشارك في األيام واألنشطة التوعوية
التي تخص جميع قطاعاتها بمختلف المناطق الصحية ،عن طريق
االشتراك في األيام والمعارض التوعوية وتوزيع الكتيبات والمنشورات
الصحية وعرض األفالم واللقاءات التوعوية.

آخــر بشأنها لرفع الـعــدادات منها ،وقطع
الخدمة عنها.
وذكـ ــر أن عـمـلـيــة ال ـق ـطــع ت ـمــت بــوجــود
م ـم ـث ـل ـي ــن م ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع شـ ـبـ ـك ــات الـ ـت ــوزي ــع
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وش ـب ـك ــات ال ـم ـي ــاه وش ــؤون
المستهلكين ،وفريق الضبطية وممثلي
وزارتي الداخلية والمالية.

«األبحاث» ينظم ورشة
استراتيجيات تمويل أنظمة
الطاقة المستدامة
ينظم مركز أبحاث الطاقة والبناء
الـ ـت ــاب ــع ل ـم ـع ـهــد الـ ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة ورشـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـم ـ ــل ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
"اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ت ـش ــري ــع وت ـم ــوي ــل
مـشــاريــع أنـظـمــة الـطــاقــة المستدامة
لرؤية الكويت الجديدة" ،من  8إلى 9
أكتوبر الجاري ،تحت رعاية المديرة
العامة للمعهد د .سميرة السيد عمر،
وبالتعاون مع إدارة التجارة الدولية
التابعة لسفارة المملكة المتحدة في
الكويت ،بهدف االستفادة من أنظمة
ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ،ودع ــم تطبيقها
في الدولة.
وأوضــح المدير التنفيذي للمركز
د .أس ــام ــة ال ـص ــاي ــغ إن أهـ ـ ــداف هــذه
الورشة ستتركز على عرض النماذج
وا ل ـخ ـبــرات فــي دول منطقة الخليج
والشرق األوســط في مجالي تشريع
وت ـ ـمـ ــويـ ــل م ـ ـشـ ــاريـ ــع ن ـ ـظـ ــم الـ ـط ــاق ــة
الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ،إذ س ـي ـق ــوم خـ ـب ــراء مــن
مؤسسات استشارية عالمية من الذين
عـمـلــوا ف ــي م ـجــال تـطــويــر سـيــاســات
تمويلية ومتطلبات تشريعية ألنظمة
ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ل ـ ــدول الـمـنـطـقــة
بعرض الدروس المستوحاة من تلك
التجارب ،ومناقشة آخر التطورات في
نشر وتعزيز نظم الطاقة المتجددة
والـتـحــديــات الـتــي تواجههم ،إضافة
إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم مـ ـقـ ـت ــرح ــات س ـي ــاس ــات
تمويلية وتشريعات تعزيزية مناسبة
للمناخ المحلي.

4
برلمانيات
الحكومة تحيل إلى المجلس مشروع قانون بالتصديق على النظام
األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان
ةديرجلا

•
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محيي عامر

ً
تسلم مجلس األمة ،أخيرا،
اتفاقية إنشاء المحكمة العربية
لحقوق اإلنسان ،التي تهدف
إلى تعزيز رغبة الدول األطراف
في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان وحرياته.

تسهم في تحقيق
مقاصد وأهداف
ميثاق جامعة الدول
العربية

المحكمة هيئة
عربية قضائية
تهدف إلى تعزيز
رغبة الدول األطراف
في تنفيذ التزاماتها
المتعلقة بحقوق
اإلنسان وحرياته

أحالت الحكومة الى مجلس األمة مشروع
قــانــون بــالـتـصــديــق عـلــى الـنـظــام االســاســي
للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،والمكون
من  35مادة ،وبموجبه تنشأ محكمة عربية
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان بــوص ـف ـهــا ه ـي ـئــة عــرب ـيــة
ق ـضــائ ـيــة ت ـه ــدف الـ ــى ت ـع ــزي ــز رغ ـب ــة الـ ــدول
األ طــراف في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان وحرياته.
و جــاء فــي ا لـمــذ كــرة اإليضاحية لمشروع
القانون ،التي حصلت "الجريدة" على نسخة
م ـن ـهــا ،وت ـم ــت إح ــال ـت ــه إل ــى ل ـج ـنــة ال ـش ــؤون
الخارجية ما يلي :ايمانا بكرامة اإلنسان،
وتحقيقا للعدل والمساواة ،وسيادة القانون
ودوره في حماية حقوق اإلنسان ،وتأكيدا
على مقاصد وأ هــداف ميثاق جامعة الدول
ا لـ ـع ــر بـ ـي ــة ،ح ـي ــث ان اال تـ ـف ــا قـ ـي ــات ا ل ـعــر ب ـيــة
المتعلقة بحقوق االنسان التي تكون الدولة
الـمـعـنـيــة طــرفــا فـيـهــا تـمـثــل اطـ ــارا قــانــونـيــا
لتمتع االنسان في ا لــدول العربية بحقوقه
و م ـم ــار س ـت ـه ــا .وان ا نـ ـش ــاء م ـح ـك ـمــة عــر بـيــة
لحقوق االنسان يسهم في تحقيق مقاصد
واهداف الميثاق لحقوق االنسان ،لذا وعليه
ف ـق ــد وافـ ـق ــت الـ ـ ــدول االط ـ ـ ــراف ع ـل ــى ال ـن ـظــام
االساسي للمحكمة العربية لحقوق االنسان.
واشـ ـتـ ـم ــل الـ ـمـ ـش ــروع ف ــي م ــادت ــه االول ـ ــى
مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــام االس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى تـ ـع ــريـ ـف ــات
للمصطلحات الواردة فيه.
ون ـ ـصـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى انـ ـش ــاء
المحكمة ،اذ تنشأ محكمة عربية لحقوق
االنـ ـس ــان بــوص ـف ـهــا ه ـي ـئــة ق ـضــائ ـيــة عــربـيــة
مـسـتـقـلــة وي ـن ـظــم تـشـكـيـلـهــا واخـتـصــاصـهــا
وطـ ــري ـ ـقـ ــة الـ ـعـ ـم ــل بـ ـه ــا الـ ـن ـ ـظـ ــام االسـ ــاسـ ــي
والالئحة.
وبينت ا لـمــادة الثالثة مقر المحكمة في
م ـم ـل ـكــة ال ـب ـحــريــن  -ال ـم ـن ــام ــة ،ح ـيــث ي ـجــوز
للمحكمة استثناء ان تجتمع فــي اي دو لــة
بموافقة مسبقة منها.
ونظمت المادة الرابعة االحكام الخاصة
"بــال ـج ـم ـع ـيــة" ح ـي ــث اشـ ـ ــارت الـ ــى ان ـشــائ ـهــا
واعـضــائـهــا والـنـظــام الــداخـلــي ال ــذي يحدد
مــوعــد انـعـقــادهــا واخـتـصــاصـهــا بــاالضــافــة
الى اجتماعاتها.
و ت ـطــر قــت ا ل ـم ــادة ا ل ـخــا م ـســة ا ل ــى تشكيل
ال ـم ـح ـك ـمــة ،ح ـيــث ت ـش ـكــل م ــن س ـب ـعــة ق ـضــاة
ويجوز زيادتهم الى احد عشر قاضيا بناء
على طلب المحكمة وموافقة الجمعية.
واختصت المادتان السادسة والسابعة
باختيار القضاة ومعايير اال خـتـيــار حيث
تنتخب الجمعية القضاة عن طريق االقتراح
ا لـســري مــن قائمة تضم ا سـمــاء المرشحين
ويـ ـق ــع االخـ ـتـ ـي ــار ع ـل ــى ال ـم ــرش ـح ـي ــن ال ــذي ــن
يحصلون عـلــى ا عـلــى ا ص ــوات مــن القائمة،
ك ـم ــا ي ـش ـت ــرط ف ــي ال ـمــر ش ـح ـيــن ان ي ـكــو نــوا
م ــن الـشـخـصـيــات ال ـم ـش ـهــود ل ـهــا بــالـنــزاهــة
وااللتزام بالقيم االخالقية العالية باالضافة
ال ـ ــى الـ ـكـ ـف ــاء ة والـ ـخـ ـب ــرة ف ــي مـ ـج ــال ال ـع ـمــل
القانوني او القضائي.
وتطرقت المادة (الثامنة) الى فترة والية

القضاء بحيث ينتخب القضاة لمدة ار بــع
س ـن ــوات وي ـج ــوز اع ـ ــادة ان ـت ـخــاب ـهــم لــواليــة
ثانية غير قابلة للتجديد.
كما اوضحت المادة (التاسعة) من النظام
الحاالت التي يعد منصب القاضي شاغرا
و هــي حــا لــة ا لــو فــاة او االستقالة او اال عـفــاء
او االصابة بعاهة تمنع القاضي من القيام
بمهامه بصفة مستديمة.
وت ـنــاولــت ال ـم ــادة (ال ـع ــاش ــرة) ب ــدء والي ــة
القضاء بأداء اليمين القانونية امام رئيس
الجمعية بترتيب اال كـبــر سـنــا ثــم مــن يليه
وبصيغة محددة.
ا مــا ا لـمــادة (الحادية عشرة) فقد تطرقت
ا ل ــى ر ئــا ســة ا لـمـحـكـمــة ،اذ تـنـتـخــب مــن بين
اع ـض ــائ ـه ــا رئ ـي ـس ــا ون ــائ ـب ــا ل ـلــرئ ـيــس ل ـمــدة
سنتين ويجوز اعادة انتخابهم مرة واحدة.
وأوضحت المادة (الثانية عشرة) اقدمية
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة بـ ـحـ ـي ــث تـ ــأتـ ــي اقـ ــدم ـ ـيـ ــة الـ ـقـ ـض ــاة
االصليين بعد اقدمية الرئيس ونائبه ،اما
وف ـقــا ل ـتــاريــخ تــولـيـهــم مـنــاصـبـهــم او وفـقــا
لـلـســن ،واذا ت ـســاوى قــا ضـيــان او ا ك ـثــر يتم
اللجوء للقرعة.

مخصصات مالية
وتناولت المادة (الثالثة عشرة) شؤون
م ـك ـتــب ال ـم ـس ـجــل ب ـح ـيــث ت ـع ـيــن الـمـحـكـمــة
المسجل مــع عــدد كــاف مــن مواطني ا لــدول
االطراف وتحدد الالئحة طريقة تعيينهم.
وأش ـ ـ ــارت الـ ـم ــادة (ال ــرابـ ـع ــة عـ ـش ــرة) ال ــى
ال ـم ــزاي ــا وال ـح ـص ــان ــات ،اذ يـتـمـتــع اع ـضــاء
الـمـحـكـمــة ب ــذات االم ـت ـي ــازات وال ـح ـصــانــات
ال ـم ـم ـنــوحــة ل ـم ـث ـلــي الـ ـ ــدول ااالع ـ ـضـ ــاء لــدى
جامعة الدول العربية ،كما تعفى مكافآتهم
ومـ ـخـ ـصـ ـص ــاتـ ـه ــم ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ــن
الضرائب.
كما نصت المادة (الخامسة عشرة) على
مبدأ استقاللية القضاة وتفرغهم وذلك عن
طريق مباشرة مهامهم بحيدة واستقاللية،
ويكونون في خدمة المحكمة في أي وقت،
كما ال يجوز حتى بعد انتهاء مدة واليتهم
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لجنة الشؤون الخارجية في اجتماع سابق
محاسبتهم على ا ل ـقــرارات ا لـتــي اتخذوها
طوال فترة واليتهم.
ون ـ ـظ ـ ـمـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد (الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة ع ـ ـشـ ــرة)
و(ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة) و(ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة عـ ـش ــرة)
اختصاص المحكمة بحيث تختص بكافة
الــدعــاوى وال ـنــزاعــات الـنــاشـئــة عــن تطبيق
وتفسير الميثاق العربي لحقوق االنسان
او اي اتفاقية عربية اخرى في مجال حقوق
االنسان وتكون الدول المتنازعة طرفا فيها.
كما ذكرت المواد بعدم نظر المحكمة اال
في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام
اال ســا ســي بالنسبة لـلــدو لــة المعنية وذ لــك
ضمن اختصاصها الزمني ،كما اشارت ذات
المواد الى الحاالت التي ال يجوز للمحكمة
ان تقبل الدعوى.

آراء استشارية
ون ـظ ـمــت الـ ـم ــادة (ال ـتــاس ـعــة ع ـش ــرة) حــق
الدول والمنظمات الوطنية غير الحكومية
العاملة في مجال حقوق االنسان في اللجوء
الى المحكمة.

النظام األساسي يدخل حيز النفاذ بعد تصديق  7أعضاء
بينت المادة (الثالثة والثالثون) من اتفاقية المحكمة العربية لحقوق
االنسان دخول النظام االساسي حيز النفاذ وذلك بعد تصديق سبع
من الدول االعضاء وايداع وثائق تصديقها ،ويبدأ العمل به بعد عام
من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
واجازت المادة (الرابعة والثالثون) تعديل النظام االساسي عن طريق
الجمعية وذلــك بـمـبــادرة مــن أي دولــة طــرف او بــاقـتــراح مــن المحكمة
ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثالثي
الدول االطراف عليه.
وكذلك اجازت المادة (الخامسة والثالثون) ألي دولة طرف ان تنسحب
مــن النظام االســاســي بموجب اخـطــار كتابي يوجه الــى األمـيــن العام

ّ
الهاشم تحذر من تجاوزات معهد «كيمز»
حذرت النائبة صفاء الهاشم وزير الصحة
د .باسل الصباح مــن الـتـجــاوزات فــي معهد
الكويت لالختصاصات الطبية (كيمز) ونسبة
الرسوب في اختبارات "البورد".
وقالت الهاشم ،في تصريح لها" ،نمى إلى
علمي وج ــود شـبـهــات تنفيع ون ـجــاح نــاس
مـعـيـنــة ،وف ــي الـمـقــابــل نـســب رس ــوب رهيبة
لشباب وطاقات كويتية كفؤة ،لذلك أعــددت

حزمة من أسئلة برلمانية الى وزير الصحة،
ً
المسؤول سياسيا عن المعهد ،موضحة أن
"ما يجري من نحر لطاقات كويتية وتكسير
مجاديف في امتحانات الـبــورد أمــر ال أقبله
ولــن أسكت عليه ،وسأفتح هــذا الملف على
ً
مصراعيه حتى أع ــرف تـمــامــا مــن وراء هذه
الحرب على كفاءات كويتية شابة من خيرة
األطباء".

وتناولت المادة (العشرون) أحكام قبول
الـ ـ ــدول االع ـ ـضـ ــاء م ـم ــن ل ـي ـس ــوا اطـ ــرافـ ــا فــي
النظام االساسي الختصاصي المحكمة.
وتضمنت ا لـمــادة (ا لـحــاد يــة وا لـعـشــرون)
ضوابط اصدار المحكمة اراء استشارية في
المسائل القانونية ذات الصلة بالميثاق او
اي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق االنسان.
وب ـي ـن ــت ال ـ ـمـ ــادة (الـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـعـ ـش ــرون)
قواعد واجراء ات التسوية الودية للدعاوى
المنظورة امام المحكمة.
وت ـن ــاول ــت ال ـم ــادة (ال ـثــال ـثــة وال ـع ـش ــرون)
اجـ ـ ــراء ات رف ــع ال ــدع ــوى ون ـظــرهــا وتـمـثـيــل
االطـ ــراف ام ــام الـمـحـكـمــة وحـمــايــة الـشـهــود
وممثلي اطراف النزاع وتقديم التسهيالت
الالزمة للقيام بدورهم.
وحـ ـ ــددت الـ ـم ــادة (ال ــرابـ ـع ــة وال ـع ـش ــرون)
غرف المحكمة ،اذ تفحص الدفوع من قبل
قاض فرد ،وتنعقد المحكمة من خالل غرف
مشكلة مــن ثــا ثــة قـضــاة فــي كــل غــر فــة على
االقل للنظر في موضوع النزاع ،كما يتعين
على القاضي ان يتنحى عن نظر النزاع اذا
كان من مواطني طرف النزاع.

وبينت أن "نسبة رسوب مقدمي اختبارات
البورد في الباطنية والجلدية غير طبيعية،
وف ــوق هــذا المرشد الـعــام لبرنامج البورد
مسافر لمدة سنة وتارك طلبته الريزدنتس"،
مستدركة بالقول :األسئلة البرلمانية الى
وزير الصحة ستركز على المعهد ومن يدير
برامج البورد ،وأسباب عدم اتباع الشروط
الكندية الالزمة للطلبة والميزانيات المقررة

للجامعة ،وال تعفى الدول بسبب انسحابها من االلتزامات التي نشأت
عن النظام االساسي اثناء كونها طرفا فيها.
ً
ومــن حيث ان وزارة العدل بوصفها الجهة المعنية ال تــرى مانعا
من التوقيع على النظام االساسي للمحكمة ،وطلب اتخاذ االجــراء ات
الدستورية للتصديق عليه كما طلبت وزارة الخارجية اعــداد االداة
القانونية الالزمة لنفاذها.
ومن حيث ان هذا النظام يعد من االتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية
من المادة  70من الدستور ،ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عمال
بحكم هــذه الفقرة ،لذلك فقد اعــد مشروع القانون المرافق بالموافقة
والتصديق عليه.

على مدى السنوات للمعهد "وأوجه الصرف".
وخاطبت الهاشم الوزير قائلة" :اقعد مع
قيادات كيمز ،واطلب الردود الشافية الوافية
في حق الكفاءات الكويتية الشابة ومستقبل
قطاع طبي كــامــل" ،وأبــي أسمع أسـبــاب هذا
التضييق عليهم ورســوبـهــم المتعمد أمــام
تجاوزات آخرين ما داومــوا ونجحوا،كي ال
أستدعيهم الى لجنة تحقيق".

صفاء الهاشم

فهاد :مساواة الموظفين «البدون»
بالخليجيين في الرواتب واإلجازات
مجلس األمة برهن على اهتمامه البالغ بغير محددي الجنسية
قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا
بـقــانــون بـشــأن الـحـقــوق الوظيفية
لغير مـحــددي الجنسية "الـبــدون"،
بما يلزم أجهزة الدولة ومؤسساتها
بمعاملتهم بالتساوي بمواطني
دول مجلس التعاون فــي الــرواتــب
واإلجازات والمنح والبدالت وكافة
الحقوق الوظيفية التي نص عليها
قانون الخدمة المدنية".
وجــاء في نص االقـتــراح" :يعني
مصطلح غير مـحــددي الجنسية،
الـشـخــص ال ــذي ال تـعـتـبــره الــدولــة
ً
أو أية دولة مواطنا فيها بمقتضى
تشريعها وقوانينها النافذة".
ك ـم ــا نـ ــص االق ـ ـت ـ ــراح "عـ ـل ــى كــل
شخص غير محدد الجنسية مسجل
في الكويت لــدى هيئة المعلومات
ال ـم ــدن ـي ــة ،واجـ ـب ــات ت ـف ــرض عليه
بوجه خاص أن ينصاع لقوانينها
وأنـظـمـتـهــا وأن يتقيد بــالـتــدابـيــر
المتخذة فيها لصيانة النظام العام،
ويـتــم تطبيق أحـكــام ه ــذا القانون
ع ـلــى غ ـيــر م ـح ــدد الـجـنـسـيــة دون
تمييز من حيث العرق أو المذهب
أو االمتداد االجتماعي والمناطقي".
وأض ـ ــاف ف ـه ــاد" :ت ـل ـتــزم أج ـهــزة
الـ ــدولـ ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا بـمـعــامـلــة
غـيــر م ـحــدد الجنسية بــالـتـســاوي
بمواطني دول مجلس التعاون في
الرواتب واإلجازات والمنح والبدالت
وكافة الحقوق الوظيفية التي نص
عليها قانون الخدمة المدنية ،وال
ً
يعتبر أي بند في هذا القانون مخال
بأية حقوق أو مزايا تمنحها الدولة

مستلهمين من الشريعة اإلسالمية
الغراء والمواثيق الدولية الراسخة
والدستور الكويتي الرصين ،فقد
ات ـف ـقــوا ع ـلــى أح ـك ــام ه ــذا ال ـقــانــون
الـ ـ ــذي جـ ـ ــاءت بـ ـن ــوده ف ــي  7م ــواد
تغطي مختلف الحق في مساواتهم
بمواطني دول مجلس التعاون في
قوانين ديوان الخدمة المدنية رقم
(.)1979/15

قضايا إنسانية ملحة
عبدالله فهاد

إلى غير محدد الجنسية بمعزل عن
هذا القانون".
وب ـي ـن ــت الـ ـم ــذك ــرة اإلي ـضــاح ـيــة
لالقتراح ان نواب مجلس األمــة ،إذ
يـضـعــون فــي اعـتـبــارهــم الــدسـتــور
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــالـ ـم ــي
ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ــرت ـ ــه ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــام ــة
لــأمــم الـمـتـحــدة لـحـقــوق اإلن ـســان
ف ــي ال ـع ــاش ــر م ــن دي ـس ـم ـبــر 1948
والمواثيق الالحقة التي أكدت على
مـبــدأ وج ــوب تمتع جميع البشر،
دون تمييز ،بالحقوق والـحــريــات
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وإذ ي ـ ـض ـ ـعـ ــون فــي
اعتبارهم أن مجلس األمة الكويتي
قــد بــرهــن فــي مناسبات ع ــدة على
اهتمامه البالغ باألشخاص عديمي
ً
الجنسية وحاول جاهدا أن يضمن
لـهــم أوس ــع مـمــارســة ممكنة لهذه
ال ـح ـق ــوق والـ ـح ــري ــات األس ــاس ـي ــة،

وعـ ـ ـ ــزا فـ ـه ــاد اق ـ ـتـ ــراحـ ــه الـ ـ ــى ان
قـضـيــة "غ ـي ــر م ـح ــددي الـجـنـسـيــة"
م ــن ال ـق ـضــايــا اإلن ـس ــان ـي ــة الـمـلـحــة
والمستحقة لبذل كل ما من شأنه
أن يدعم السجل والمكانة اإلنسانية
لدولة الكويت والجهود الخارجية
الحكيمة الـتــي أشــرقــت على أغلب
الدول ذات الحاجة اإلنسانية والتي
ع ـل ــى أث ــره ــا أتـ ــى ت ـك ــري ــم صــاحــب
السمو بلقب قائد اإلنسانية ،ولما
يعانيه أبناء هــذه الفئة في مجال
الـتـعـيـيــن والـ ــرواتـ ــب ال ـتــي ًال تسد
حـيــاتـهــم الـمـعـيـشـيــة خ ــاص ــة وهــم
يـعـيـشــون عـلــى ه ــذا الـبـلــد الطيب،
ولهم إسهاماتهم التي ال تخفى وال
تنكر ،ومنهم مــن قــدم التضحيات
الكبيرة وسال دمه بالدفاع عن تراب
الوطن وساهم في نهضته وعمرانه،
ونظرا كذلك لحالة غــاء المعيشة
وال ـس ـكــن والـ ـم ــدارس وغ ـيــرهــا من
أمور ومستلزمات الحياة المعيشية.

وتطرقت المواد من (الخامسة والعشرين
الـ ـ ــى الـ ـت ــاسـ ـع ــة وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن) الـ ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم
اجـ ـ ــراء ات الـمـحـكـمــة واالحـ ـك ــام ،اذا تـصــدر
الـمـحـكـمــة بــأغـلـبـيــة االصـ ــوات خ ــال ستين
يـ ــومـ ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ انـ ـتـ ـه ــاء ال ـم ـح ـك ـم ــة مــن
م ــداوالت ـه ــا بـحـيــث ت ـكــون االح ـك ــام نـهــائـيــة
وغير قابلة للطعن ،ويجوز ان تعيد النظر
ف ــي اح ـك ــام ـه ــا ف ــي ح ـ ــاالت ال ـت ـم ــاس اعـ ــادة
الـنـظــر الـ ــوارد تـفـصـيــا بــال ـمــادة (الـســابـعــة
والعشرين) ،كما يكون للحكم الذي تصدره
المحكمة قوة النفاذ بالنسبة للدول اطراف
ً
الـ ـن ــزاع وي ـت ــم ت ـن ـف ـيــذه ك ـمــا ل ــو كـ ــان حـكـمــا
نهائيا قابال للنفاذ و صــادرا مــن قضائها
المختص.

تمويل الميزانية
كما تنظم المحكمة الالئحة الخاصة بها
و يـمـكــن لـهــا ان تستعين فــي ا عــداد هــا بمن
ت ــراه مــن ال ـخ ـبــراء ،بــاالضــافــة ال ــى اعــدادهــا
ل ـت ـقــريــرهــا ال ـس ـن ــوي ع ــن اعـ ـم ــال الـمـحـكـمــة
ويرفع الى الجمعية العتماده.
وحددت المادتان (الثالثون) ،و(الحادية
وال ـ ـثـ ــاثـ ــون) مـ ـك ــاف ــآت وم ــرتـ ـب ــات ال ـق ـضــاة
وم ـيــزان ـيــة ال ـم ـح ـك ـمــة ،اذ ي ـحــددهــا الـنـظــام
الداخلي للجمعية بما يتناسب مع المهام
المنوطة بهم ،كما تضع المحكمة مشروع
الميزانية الخاص بها وتقدمه الى الجمعية
عن طريق رئيس المحكمة العتماده ،وتمول
الميزانية من الدول االطراف.
اما االحكام النهائية فقد نظمتها (المواد
الثانية والثالثون الى الخامسة والثالثين)
ح ـي ــث ن ـص ــت ع ـل ــى ال ـت ــوق ـي ــع وال ـت ـص ــدي ــق
واالنـ ـضـ ـم ــام ،اذ يـفـتــح ب ــاب ال ـتــوق ـيــع عـلــى
النظام االساسي فور اقراره وتودع وثائق
التصديق عليه وو ثــا ئــق اال نـضـمــام للدول
االعضاء لدى االمين العام.

ةديرجلا
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العازمي :جهود المعلمين متميزة لبناء جيل المستقبل
«التربية» تعلن األسماء المرشحة للتكريم في االحتفال بيوم المعلم
هنأ وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي األسرة
ال ـت ــرب ــوي ــة ب ـم ـنــاس ـبــة االح ـت ـف ــال
بــالـيــوم الـعــالـمــي للمعلم ،وذلــك
ت ـ ـقـ ــديـ ــرا وعـ ــرفـ ــانـ ــا ل ـج ـه ــوده ــم
المتميزة لبناء جيل المستقبل.
وقـ ــال ال ـع ــازم ــي ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
االحتفال باليوم العالمي للمعلم
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـص ـ ــادف ال ـ ـخـ ــامـ ــس مــن

أكـتــوبــر مــن كــل ع ــام ،إن احتفال
التربية بيوم المعلم يأتي تأكيدا
مـ ــن الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى إبـ ـ ـ ــراز قـيـمــة
العلم والعلماء وتجسيدا للقيم
اإلس ــام ـي ــة وإعـ ـ ــاء ل ـش ــأن رســل
الـعـلــم وورث ــة األن ـب ـيــاء ،وتـقــديــرا
لــدورهــم الكبير فــي غــرس القيم
اإلي ـجــاب ـيــة ف ــي ن ـف ــوس أبـنــائـهــم
الطلبة بالقدوة الحسنة وحمل
أمانة العلم.

وأكد أن وزارة التربية ال تألو
جهدا فــي تقدير جهود أبنائها
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ال ـم ـخ ـل ـص ــة ال ــذي ــن
يتفانون فــي حمل رســالــة العلم
والـتـعـلـيــم وغــرس ـهــا بــإت ـقــان في
عقول أجيال المستقبل لنهضة
المجتمع الكويتي و خـلــق جيل
واع قادر على حمل الرسالة.
وش ــد ع ـلــى أيـ ــدي الـمـعـلـمـيــن،
قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــا :عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــن أن

انطالق االحتفاالت في المدارس
•

فهد رمضان

انـطـلـقــت أم ــس فـعــالـيــات مـ ــدارس وزارة التربية
لــاحـتـفــال بـيــوم الـمـعـلــم الـعــالـمــي ال ــذي ي ـصــادف 5
أكـتــوبــر مــن كــل ع ــام ،حـيــث نظمت معظم ال ـمــدارس
ا حـتـفــا لـيــات و ي ــو م ــا مـفـتــو حــا للطلبة للتعبير عن
امتنانهم لصانعي األجيال.
وفي هذا السياقّ ،
كرمت مراقبة المدارس العربية
في اإلدارة العامة للتعليم الخاص ،نجاة الرويشد،

مديرات المدارس العربية األهلية والنموذجية في
ا لـمــرا حــل التعليمية المختلفة ،تـقــد يــرا لجهودهم
وتفانيهم في العمل ،وذلك تزامنا مع االحتفال باليوم
العالمي للمعلم.
وقالت الرويشد ،في تصريح صحافي ،إن وزارة
التربية تحتفل كل عام في هذا الوقت بيوم المعلم
ال ـع ــال ـم ــي ،ل ـمــا ل ـه ــذه ال ـم ـه ـنــة م ــن ف ـضــل ع ـظ ـيــم في
المجتمع ،وفي األمة بأسرها ،فهي التي تربي األجيال
وتنشئ الناشئة السليمة ،وهي من أرقى المهن.

نجاة الرويشد

يـكــونــوا ق ــدوة حسنة ألبنائهم،
ح ــريـ ـصـ ـي ــن عـ ـل ــى نـ ـق ــل ال ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا لألجيال القادمة،
وتـنـمـيــة مــواه ـب ـهــم ب ـمــا ي ـتــاءم
مع التطورات العلمية ومواكبة
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة ف ــي الـعــالــم
والبيئة المحيطة بهم.

رسالة سامية
ومـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،وجـ ـ ــه ال ــوك ـي ــل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة
األنشطة فيصل المقصيد التحية
وال ـت ـق ــدي ــر إلخـ ــوانـ ــه الـمـعـلـمـيــن
وال ـم ـع ـل ـمــات أصـ ـح ــاب الــرســالــة
السامية لما يبذلونه من إخالص
وتفان في أداء رسالتهم بمناسبة
ال ـيــوم الـعــالـمــي لـتـكــريــم المعلم،
م ـ ــؤك ـ ــدا أن ه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
يقومون بأعمال جليلة في تنشئة
األج ـي ــال بــالـمـعــارف وال ـم ـهــارات
الـتــي تـســاهــم فــي تـقــدم األوط ــان
ورقيها.
وأوضـ ـ ـ ــح أن قـ ـط ــاع الـتـنـمـيــة
التربوية واألنشطة قــام بجهود
مستمرة من أجل إتمام إجراءات

فيصل المقصيد

االح ـت ـف ــال بــال ـيــوم ال ـعــال ـمــي من
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة والـ ـت ــدقـ ـي ــق
لــأ س ـمــاء ا ل ـمــر ش ـحــة للمعلمين
المتميزين والـمــدارس المتميزة
ال ــواردة من المناطق التعليمية
وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـخـ ــاص والـ ـن ــوع ــي
والمعهد الديني.
و عـلــى صعيد متصل ،أعلنت
الوزارة االسماء المرشحة لتكريم
المعلمين المتميزين.

«مبرة السعد» تفتح باب التسجيل في «ابتكار الكويت»
ألبحاث الطالبات
أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي امس االول
فـتــح ب ــاب الـتـسـجـيــل فــي م ـب ــادرة ابـتـكــار الـكــويــت (مسابقة
الشيخة فــاديــة سـعــد الـصـبــاح العلمية ألب ـحــاث ومـشــاريــع
الطالبات العلمية) في دورتها الـ.19
وقالت المديرة العامة للمبادرة د .عائشة الهولي في كلمة
خــال مؤتمر صحافي عقد بـهــذه المناسبة إن آخــر موعد
للتسجيل في المسابقة هو  21أكتوبر الجاري ،ومن ثم حصر
األسماء المشاركة وتجهيزها للبرنامج التدريبي المزمع
انطالقه بحلول نوفمبر المقبل.
وأوضحت أنه تم إرسال نشرات لجميع المدارس التابعة
ل ــوزارة التربية بغية اإلع ــان عــن المسابقة الهادفة إلعــداد
جيل من المتميزات في المجاالت العلمية وصقل مواهبهن
لخدمة البشرية بإيجاد حلول المشكالت من الواقع بمشاريع
علمية مبتكرة.
وأضافت أن مبادرة "ابتكار الكويت" تستلهم مبادئها من
أمير اإلنسانية صاحب السمو أمير البالد ،وأنها تسعى لنشر
العلم والثقافة ومواكبة التقدم الحضاري في مجال البحث
العلمي واكتشاف مواهب الطالبات وصقلها وتنميتها.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الـ ـمـ ـب ــادرة ت ـس ـت ـهــدف دعـ ــم ال ـطــال ـبــات
الموهوبات والفائقات في مجاالت العلوم والتقنية والهندسة
والفنون والرياضيات وتنمية مهاراتهن في الفنون الجمالية
والتعبير اإلبــداعــي وتعزيز العمل الجماعي والـقــدرة على
الحوار وتنظيم العمل.
وأفادت الهولي بأن المسابقة تضم ثالثة أقسام ،لتشمل

جانب من المؤتمر الصحافي لـ«ابتكار الكويت»
ال ـمــراحــل الـتـعـلـيـمـيــة ال ـث ــاث ،وتـخـتــص مـســابـقــة الـمــرحـلــة
الثانوية بتقديم مشروع علمي قائم على المشكلة وفق منهج
 STEAMحيث تختار الطالبات تحديا أو مشكلة يرغبن في
الوصول لحل لها بعد معالجة تعليمية بتطبيق المحتوى
العلمي من خالل مشروعات علمية وابتكارات رائدة.
وأوضحت أن مسابقة المرحلة المتوسطة تستهدف تقديم
مشروع علمي يخدم المجتمع ممثال في بيئاته المختلفة على

أن تستمد الطالبات أفكارهن من مشكالت أو تحديات من
أرض الواقع سواء كانت توليد للطاقة من المصادر البديلة
أو زيادة المساحة الخضراء أو إعادة تدوير النفايات.
وأضافت أن مسابقة المرحلة االبتدائية تشتمل على كتابة
قصة في الخيال العلمي وفق منهج  STEAMبغية تنمية روح
القراءة والكتابة والطالقة في التعبير لديهن.
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«اليونسكو» :الكويت حريصة
على تطوير المنظومة التعليمية
أك ــدت الـلـجـنــة الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة للتربية وال ـع ـلــوم والـثـقــافــة
(اليونسكو) أهمية تعزيز مكانة المعلم وتنمية قدراته المهنية
وتهيئة األجواء له لبناء أجيال تحمل راية المستقبل ،وتشارك في
تحقيق األهداف الطموحة لخطة التنمية المستدامة .2030
وقالت األمينة العامة للجنة نادية الوزان في تصريح لـ"كونا"،
أم ــس ،بمناسبة الـيــوم العالمي للمعلم ال ــذي يـصــادف الـيــوم ،إن
الكويت حريصة على دعم ومساندة المعلم ضمن اإلطار المرجعي
والتنفيذي لتطوير المنظومة التعليمية في الكويت.
وأشارت الى ان "اليونسكو" ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
واالتحاد الدولي للمعلمين ،بعثت أمس برسالة مشتركة للجميع
بهذه المناسبة اكــدت فيها ان الحق في التعليم يقتضي وجود
معلمين مؤهلين لتوفير تعليم جيد.
وأوضحت ان الرسالة اكــدت ايضا ان التعليم يندرج في عداد
حقوق االنسان األساسية والمنافع العامة ،وانه يغير مجرى الحياة
عن طريق تحقيق وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية فضال
عن تعزيزه للسالم والتسامح واإلدماج االجتماعي.
وقالت ان الرسالة اشارت الى حرمان  263مليون طفل من التعليم
بسبب نقص عالمي في عدد المعلمين المؤهلين الذين يملكون
الخبرة الالزمة ،السيما في عدد المعلمات في البلدان المنخفضة
الدخل فضال عن  617مليون طفل (ما يعادل  60في المئة من األطفال
عالميا) ال يتقنون المهارات األساسية للقراءة والكتابة والحساب.
ولـفـتــت ال ــى ان الــرســالــة أوض ـح ــت أي ـضــا ان الـنـقــص ف ــي عــدد
المعلمين المؤهلين يعوق المساعي الرامية إلى توفير التعليم
الجيد المنصف والشامل للجميع السيما في البلدان التي يسودها
الفقر وتعصف بها االزمات وفي المناطق التي يتزايد فيها سريعا
عدد الشباب.

«التعليم الخاص» :صقل مواهب الطلبة
ذوي االحتياجات لتحدي إعاقاتهم
•

فهد الرمضان

أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة
التربية د .عبدالمحسن الحويلة أهمية األنشطة والبرامج
العلمية والثقافية وكذلك التعليمية والرياضية في صقل
مــواهــب الطلبة المعاقين ،س ــواء كــانــت إعاقاتهم حركية
أو سمعية أو بصرية ،أو ذهنية ،حتى الــداون والتوحد،
ً
مبينا أنها تمثل دافعا لتقدمهم وتبعث األمل في نفوسهم
ليتحدوا إعاقتهم التي ال ذنب لهم فيها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحويلة نيابة عن وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،خالل حفل افتتاح
الملتقى العربي األول لمدارس ذوي االحتياجات الخاصة
والــدمــج ،ال ــذي يـقــام بــرعــايــة وحـضــور الــرئـيــس المصري
عبدالفتاح السيسي ،في شرم الشيخ خالل الفترة من 29
الجاري.
سبتمبر حتى  6أكتوبر ّ
وأضاف أن "الملتقى يمثل نقلة نوعية في خدمة ذوي
اإلعاقة ،وخاصة أنه ال يركز على النواحي الرياضية فقط
لـهــذه الفئة ،بــل األ م ــر ممتد للنواحي العلمية والثقافية
والتعليمية ،إضافة إلى تنظيم مهرجان يقيس اإلبداع لهذه
الكوكبة من خالل إقامة اللجنة المنظمة معرضا لمنتجات
األطفال من ذوي االعاقة في مختلف إعاقاتهم ،إضافة الى
تنظيم مؤتمر علمي لـتـبــادل خـبــرات ال ــدول العربية في
مجال الدمج ،وخاصة أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في
هذا األمر".

شقيق نائب سابق أحرق منزل جاره بمولوتوف اختتام دورات تخصصية بقطاع أمن الحدود

•

محمد الشرهان

في حادثة غريبة ودخيلة على المجتمع الكويتي،
أقدم شقيق نائب سابق مساء أمس األول على إحراق
ديوانية جاره في منطقة العميرية عن طريق إلقاء
"قـنـبـلــة مــولــوتــوف" عـلــى الــديــوان ـيــة ،مـمــا أدى الــى
اشتغال النيران بها ،قبل أن يتمكن سكان المنزل
من إخماد الحريق تفاديا المتداده الى أرجاء المنزل.
وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن رجال مباحث
محافظة الفروانية تمكنوا من ضبط المتهم بعد
ساعات من ارتكابه الواقعة ،وعثروا بحوزته على
ُ"بطل" آخر معبأ بمادة البنزين كان ينوي استخدامه

ضد منزل جــاره ،في حال فشل قنبلة المولوتوف،
مشيرا الى أن المتهم اعترف لرجال المباحث بأنه
قرر حرق ديوانية جاره انتقاما منه ،بسبب خالفات
سابقة ،وأنه توجه الى محطة البنزين ومأل عبوات
زجاجية الستخدامها في حرق الديوانية.
وأض ــاف المصدر أن المتهم اعـتــرف أيضا بأنه
ألقى الزجاجة األولــى عبر ســرداب المنزل الساقط
والـمـكـشــوف ،والذ بــالـفــرار بـعــد أن شــاهــد الـنـيــران
تلتهم الــديــوان ـيــة ،مـشـيــرا ال ــى أن رج ــال المباحث
أحالوا المتهم للنيابة العامة التي وجهت له تهمة
الحرق العمد ،وقررت حجزه على ذمة القضية.

المكراد ناقش القرارات المعدلة لـ «اإلطفاء»
•

خالد المكراد

محمد الشرهان

اجتمع المدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد المكراد امس
مع قيادات اإلدارة بجميع قطاعاتها وإداراتها ،وذلك لمناقشة أمور تتعلق
بنظام العمل وسيره وفق الخطط واإلستراتيجيات المرسومة للنهوض
بمستوى اإلدارة في مواكبة البرامج التنموية للدولة.
ً
ونــوقــش خ ــال االج ـت ـمــاع بـعــض ال ـق ــرارات الـتــي تــم تعديلها مــؤخــرا
لمصلحة العمل من قبل ديوان الخدمة المدنية وتهم شريحة كبيرة من
رجال اإلطفاء .وأوصى الفريق المكراد القيادات بعقد اجتماعات دورية
مع جميع الموظفين التابعين إلداراتهم لتوضيح هذه القرارات المعدلة
ومضمونها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات من شأنها ان تطور
العمل وتنهض بمستوى اإلدارة .وقام نائب المدير العام لشؤون قطاع
تنمية الـمــوارد البشرية الـلــواء خالد التركيت بشرح مضمون الـقــرارات
المعدلة ،والتي سوف يتم تطبيقها بدءا من ابريل .2019

مجلسه الجديد
اختار
المزارعين
اتحاد
ً

عبدالله الدماك للرئاسة وبن صامل نائبا له
أجـ ـ ــرى االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـمــزارع ـيــن
انـتـخــابــاتــه ،أم ــس األول ،فــي مـقــر االت ـحــاد
العام لعمال الكويت بميدان حولي ،حيث
فاز تسعة مرشحين من بين  19مرشحا.
وانتهت نتائج االنتخابات بفوز عبدالله
الدماك بالمركز األول ( 182صوتا) ،والثاني
جــابــر ال ـعــازمــي ( 176ص ــوت ــا) ،وحـسـيــن بن
صامل ثالثا ( 167صــوتــا) ،ثــم فهد الحيان
ومـبــارك الــدمــاك وصــاح العازمي وعبدالله
الــداهــوم ومحمد العتيبي وفهد المطيري،
وجاء حمد العميرة كاحتياط أول ( 40صوتا)،
وفيصل الدماك كاحتياط ثان ( 40صوتا).
وتمنى رئيس اللجنة السباعية باالتحاد
الكويتي للمزارعين محمد ا لــر مـضــان من
الهيئة العامة للقوى العاملة االستعجال

بــإصــدار شهادة للمجلس الفائز ،وخاصة
أن "جميع اإلجــراء ات التي تمت من خاللها
االنـتـخــابــات سليمة ومعتمدة مــن الهيئة،
وتم تزويدهم بجميع المعلومات الالزمة،
واعتماد كشوف المسجلين ،والذين يحق
ل ـه ــم ال ـت ـص ــوي ــت وف ـ ــق الـ ـنـ ـظ ــام األس ــاس ــي
ل ــات ـح ــاد ،ون ــأم ــل صـ ــدور ال ـش ـه ــادة ،حتى
يستطيع المجلس العمل ،وإ ع ــادة ترتيب
أمور االتحاد".
وبعد إعالن النتائج عقد مجلس اإلدارة،
ب ـح ـضــور جـمـيــع ال ـف ــائ ــزي ــن ،بــرئــاســة أكـبــر
األعضاء سنا ،وتمت تزكية عبدالله الدماك
رئيسا لمجلس اإلدارة ،وحسين بن صامل
نائبا للرئيس ،ومحمد صنهات العتيبي
أمينا للسر ،وجابر العازمي أمينا للصندوق.

«طوارئ مبارك» تزيل
ً
ً
 1345إعالنا مخالفا
قام فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة
م ـبــارك الـكـبـيــر ب ـعــدد مــن ح ـمــات التفتيش
خالل سبتمبر الماضي أسفرت عن تحرير 44
ً
ً
محضر مخالفة وإزالة  1345إعالنا مخالفا.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ق ــال رئ ـيــس فــريــق ال ـط ــوارئ
ن ــاص ــر ال ـه ــاج ــري ،إن االع ــان ــات ال ـت ــي تمت
إزالتها من شوارع وميادين المحافظة جرى
وضـعـهــا بـطــريـقــة عـشــوائـيــة ت ـشــوه المنظر
ال ـج ـمــالــي لـلـمـحــافـظــة ،وت ـس ـبــب ال ـك ـث ـيــر من
ً
مضيفا أنه تم توجيه  95إنذار ٍّ
تعد
الحوادث،
ً
على أمالك الدولة ،و 44مخالفة طبقا لالئحة
ال ـم ـحــات واإلعـ ــانـ ــات ،وتــوج ـيــه  6إنـ ــذارات
ً
سالمة ،وإنــذاري نظافة ،ووضــع  48ملصقا،
وتحرير  4تعهدات نظافة ،إضافة إلى استقبال
 17شكوى تم تلقيها على الخط الساخــن.

محليات

ً
مكرما احد المشاركين في الدورات
النواف
برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون أمــن الـحــدود الـلــواء سالم الـنــواف والمدير
العام لإلدارة العامة ألمن الحدود البرية وعدد من
قـيــادات القطاع ،اختتمت أربــع دورات تخصصية
وتـقــدمـيــة لـلـمــوســم الـتــدريـبــي  2018/ 2017تحت
مسمى دورات عمليات أمن الحدود البرية ،ودورة
الدفاع عن النفس "السيغال  ،"8التي عقدت بمركز
التدريب التخصصي التابع لــإدارة ،وشــارك فيها
 181متدربا.

وفي كلمة له بالمناسبة ،نقل اللواء النواف إلى
مجتازي الدورات تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الفريق م .الشيخ خالد الجراح ووكيل
ً
ال ــوزارة الفريق عصام النهام ،مشيرا إلــى أن "أمن
الحدود البرية" تواكب اآلن أحدث النظم والتقنيات
الحديثة ،إذ تعمل ضمن منظومة أمنية متكاملة.
وفي الختام كرم اللواء النواف مجتازي الدورات،
ووزع الشهادات والدروع عليهم.

عبد المحسن الحويلة

«الرحمة» قدمت
مساعدات إغاثية
للنازحين باليمن
تــواصــل "الــرح ـمــة العالمية"
بجمعية اإل ص ــاح االجتماعي
جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا اإلغ ـ ــاث ـ ـي ـ ــة ل ــأس ــر
النازحة والمتضررة من مختلف
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ال ـي ـم ـن ـي ــة؛ حـيــث
قدمت مساعدات إغاثية عاجلة
ألكثر من  12800نــازح ونازحة
من محافظة الحديدة إلى عدن
وأمانة العاصمة وإب والخوخة.
وق ــال رئـيــس الـقـطــاع العربي
فــي "الــرحـمــة" بــدر بــورحـمــة ،في
ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،إن الـقــافـلــة
اإلغــاث ـيــة اسـتـفــاد منها 12800
نازح ونازحة ،وتضمن المشروع
ت ـ ــوزي ـ ــع  1830سـ ـل ــة غ ــذائـ ـي ــة،
واشتملت السلة الــواحــدة على
المواد األساسية كاألرز والطحين
والزيت والسكر والبقوليات.
وأوضح بورحمة أن الحمالت
التي تقوم بها "الرحمة" إلغاثة
الشعب اليمني تأتي استجابة
ف ــوري ــة وعــاج ـلــة ل ـن ــداء األخ ــوة
وال ـ ــواج ـ ــب تـ ـج ــاه األش ـ ـقـ ــاء فــي
ال ـي ـم ــن ،وت ـل ـب ـيــة احـتـيــاجــاتـهــم
الـتـمــويـنـيــة والـطـبـيــة وغـيــرهــا،
مـســانــدة لـهــم فــي ظــل ال ـظــروف
التي يمرون بها جراء األحداث
الجارية هناك.

جمعية العديلية :مشروع لتطوير السوق المركزي
أعلن أمين الصندوق رئيس لجنة المشتريات
فــي جمعية العديلية التعاونية حمد الحجي أنه
تم وضع خطة متكاملة على مراحل ،إلعادة تطوير
الـســوق الـمــركــزي وتأهيله بالكامل ،وقــد تــم البدء
بالمرحلة األولى ،وهي تنفيذ أعمال توريد وتركيب
واج ـه ــة أل ـم ـن ـيــوم وزج ـ ــاج م ـل ــون ع ــاك ــس ،وت ــوري ــد
وتــركـيــب  4أب ــواب أوتــومــاتـكـيــة للواجهة األمامية
لـلـســوق ال ـم ــرك ــزي ،بــاإلضــافــة إل ــى تـطــويــر جــزيــرة
األجبان والزيتون من خالل توريد وتركيب ثالجة
عرض حديثة ومتطورة ،وفق أحدث المواصفات.
وأضـ ــاف الـحـجــي ،فــي تـصــريــح ل ــه" ،ان ـنــا حاليا
بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ،وهي
تنفيذ أعمال توريد وتركيب ارضية جرانيت لكامل
مساحة السوق المركزي 2000م ،مع حرصنا على أن
يتم تنفيذ التركيب بشكل تدريجي ،لنحافظ على
استمرارية السوق المركزي".

ونوه أمين الصندوق إلى أن مشروع تطوير مبنى
الـســوق يــواكـبــه مـشــروع آخــر هــو اسـتـبــدال األرفــف
الـقــديـمــة بــأرفــف حــديـثــة وج ــدي ــدة تــواكــب الـتـطــور
في األس ــواق المركزية المنافسة .وأكــد الحجي أن
مجلس اإلدارة ،منذ تسلمه المسؤولية عام ،2016
وضع نصب عينيه العمل على تطوير جميع مباني
ومــرافــق واس ــواق الجمعية" ،وبــدأنــا ذلــك بتطوير
وإعادة تأهيل فرع البنشر وخدمة السيارات ،وأصبح
اآلن تـحـفــة م ـع ـمــاريــة ت ـح ـتــوي ع ـلــى ت ـقــديــم خــدمــة
مميزة للمساهم بكل سهولة ويسر وبجودة عالية،
وسنعمل على االستمرار في تطوير جميع المباني
والخدمات في المنطقة لتحقيق الجودة الكاملة".
ً
وأوضح انه "تزامنا مع عملية التطوير في مرافق
الجمعية حــرص مجلس اإلدارة على وضــع خطة
طموحة لالرتقاء بمبيعات األســواق ،والعمل على
تحقيق أعلى معدل مبيعات في تاريخ الجمعية".

حمد الحجي

أكاديميا
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انتخابات « ...»KiLAWإقبال طالبي وأجواء حماسية
●

فيصل متعب

في أجواء حماسية ،انطلقت انتخابات طلبة
كلية القانون العالمية ( ،)KiLAWالتي يتنافس
فيها عشرة طلبة ،اثنان من كل مرحلة دراسية.
وشهدت الكلية منذ الصباح الباكر هتافات
وص ـي ـحــات لـتـشـجـيــع الـطـلـبــة ع ـلــى اإلق ـب ــال
على صـنــاديــق االق ـت ــراع والـمـشــاركــة ،ونشر
المتنافسون بوسترات في جميع ممرات الكلية
الداخلية والخارجية ،حتى يتمكن الطلبة من

معرفة من يمثلهم في االنتخابات بمختلف
المراحل الدراسية.
وفي هذا السياق ،قال رئيس لجنة الطلبة
للفرقتين األولى والثالثة ،د .أحمد العتيبي،
لـ"الجريدة" ،إن "اإلقبال على صناديق االقتراع
بدأ منذ فتح باب التصويت ،إذ وجدنا مشاركة
واسـعــة مــن الطلبة الختيار َمــن يمثلهم في
االنتخابات".
وأضـ ــاف العتيبي أن ع ــدد األص ـ ــوات في
انتخابات الفرقة األول ــى تـجــاوز خــال فترة

الظهيرة  120صوتا ،وفي "الثالثة" كان قرابة
ً
 90صوتا .ومن جانبه ،قال رئيس لجنة الطلبة
للفرقتين الثانية والرابعة د .مجدي شهاب إن
ً
اإلقبال كان منخفضا خالل الساعات الثالث
األولــى ،وفي فترة الظهيرة شهدت صناديق
ً
االقـتــراع إقباال طالبيا ،مشيرا إلــى أن "عمل
ُ
الـلـجـنــة س ــار بــآلـيــة مـنـظـمــة ،ول ــم تــرصــد أي
مشاكل تواجه الطلبة خالل عملية التصويت".
وم ــن جـهـتــه ،ذك ــر رئـيــس لجنة الطالبات
للفرقتين الثانية والــرابـعــة والماجستير د.

عبدالله الرمح أن اإلقبال على عملية التصويت
كان ملحوظا ،مبينا أن عدد أصوات طالبات
السنة الثانية تجاوز الـ  130صوتا ،وفي السنة
الرابعة تجاوز الـ  100صوت ،في حين بلغت
ً
أصوات طلبة الماجستير  ١٨صوتا.
أما رئيس لجنة الطالبات للفرقتين األولى
والثالثة د .هشام الصالح ،فأوضح أن عملية
الـتـصــويــت خـلــت مــن ح ــاالت ال ـحــرمــان ،وأن
اإلقـبــال على صناديق االق ـتــراع تــزايــد خالل
الساعة  ١٢ظهرا.

جانب من األجواء االنتخابية (تصوير عبدالله الخلف)
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انتفاضة وزارة التربية!
د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com

منصب وزير التربية بقدر ما هو صعب وعبء ثقيل من
المسؤولية التاريخية ،فإنه قد يتحول بسهولة إلى أيقونة
تخلد في العقول والوجدان ،فوزير التربية من الشخصيات
القليلة من بين كبار المسؤولين القادر على ترك بصمة واضحة
وذات تأثير مباشر في حياة الناس حاضرهم ومستقبلهم.
وزارة الـتــربـيــة ه ــي ال ـمــؤشــر األهـ ــم عـلــى اإلطـ ــاق لقياس
اتجاهات الدولة ومعرفة مسارها المستقبلي في ظل رصد
حقيقي لمعايير التنمية الشاملة التي تعتمد على المورد
البشري وكيفية إعداده وتنشئته وتهيئته لدوره المجتمعي،
ً
فإذا صلحت وزارة التربية فمن المرجح جدا أن تصلح قطاعات
واسعة في الدولة وبقية مؤسساتها والمسؤولون القائمون
عليها ،وهذا الدور المصيري يتمثل بربط مخرجات التعليم
بسوق العمل وفق رؤيــة واضحة األهــداف ومتاحة الوسائل
والموارد.
لذلك فــإن منصب وزيــر التربية بقدر ما هو صعب وعبء
ثقيل مــن المسؤولية الـتــاريـخـيــة ،فــإنــه قــد يتحول بسهولة
إلــى أيقونة تخلد في العقول والــوجــدان ،فوزير التربية من
الشخصيات القليلة من بين كبار المسؤولين القادر على ترك
بصمة واضحة وذات تأثير مباشر في حياة الناس حاضرهم
ومستقبلهم.
وق ــد ال يـعــرف الكثير حـتــى مــن أه ــل االخـتـصــاص طبيعة
الــوزارة وحجمها وتعقيداتها وتنوع أنشطتها مع الترابط
المصيري بينها ،وهي تشبه الغول الكبير الذي يكاد ال يرى
جميع أج ــزاء بدنه لضخامته ،ولــذلــك فــإن إدارة هــذا المرفق
بحاجة إلى عقل يعمل باستمرار ولكن بوعي وإدراك وذكاء.
ً
الــوضــع فــي وزارة الـتــربـيــة بـلــغ ح ــدا ال يـطــاق مــن الترهل
واإلخفاق لدرجة العجز ،وبدأت القيادات العليا تدفع الثمن
ً
وترحل تباعا مما يفتح المجال أمام السيد الوزير لتدشين
ع ـهــد ج ــدي ــد ي ـجــب أن يـتـحـلــى بـعـقـلـيــة واع ـي ــة وم ــدرك ــة لما
يستوجب فعله ،وهــذه العقلية بــدورهــا تستدعي شخصية
خــاصــة تـجـمــع بـيــن اإلخ ـ ــاص واإلبـ ـ ــداع وال ـن ـظــافــة الـمــاديــة
والمعنوية.
هناك العديد مــن االستراتيجيات التربوية التي سجلت
مـعـجــزة علمية مـثــل الـنـظــام الـكـنــدي واألم ـيــركــي والفنلندي
والنرويجي ،بل تنافسها اإلنجازات المبهرة في العديد من
ا ل ــدول الصغيرة مثل سنغافورة وماليزيا وتشيلي ،سـ ً
ـواء
على صعيد المناهج أو التنشئة ا لـتــر بــو يــة أو توفير بيئة
الحوافز واإلبــداع ،ومثل هذه الرؤى متوافرة وال تحتاج إلى
الكثير من العناء.
ً
ما نحتاج إليه فعال هو المورد البشري المتمثل بالقيادة
الـتــربــويــة الـمــؤتـمـنــة ،وال ـق ـطــاع التعليمي حــافــل بــالـكـفــاء ات
الوطنية التي تخاف الله في عملها ،وال تخشى مثلث اإلرهاب
الفكري الذي يتشكل من الوساطة والمحسوبية ،والطائفية
والفئوية ،والجشع وخيانة األمانة.
فرصة وزيــر التربية متاحة وبشكل غير مسبوق لينفض
وزارته ويغربلها ،ويسندها إلى أهل الثقة ممن يعرفون معنى
ّ
يحصن نفسه في
التربية وقيمة الوطن وحجم المسؤولية ،وأن
هذه الفترة من حجم الضغوط الكبيرة والتدخالت المباشرة
والتطفل األرعن على اقتسام كعكة الــوزارة ،وعندها نقول ال
طبنا وال غدا الشر!

الحكومة تقرأ وتتابع بعيون
وزارة اإلسكان

محمد العويصي

« أبي كويتية»
استوقفني خبر عن إحصائية الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ألرقام كويتية حول المرأة،
وهي  44ألف مطلقة ،و 25ألف أرملة ،و 18ألف
عانس ،هذه األرقام الكبيرة جعلتني أتساء ل
في نفسي لماذا ال يتزوج الكويتي من ثانية؟
أذك ــر أن ــي التقيت بــالــدكـتــور حسني الـفــار
مسؤول الصفحة الصحية في مبنى جريدة
ٌ
"الوطن" سابقا ،وأكد لي أن الكويتيين شجعان،
سألته عن سبب شجاعتنا وقوتنا؟ فأجابني
ألن ـكــم ت ـتــزوجــون مــن ثــانـيــة وثــال ـثــة وراب ـعــة،
وهـ ــذا ه ــو س ــر شـجــاعـتـكــم ،إن ـمــا أن ــا فــإنــي ال
أستطيع ال ـمــزاح مــع زوج ـتــي ح ــول مــوضــوع
تعدد الزوجات خوفا من غضبها و"ساطورها"!
كالم الدكتور حسني الفار جعلني أتساءل:

أ .د .فيصل الشريفي
هل نحن معشر الرجال فعال شجعان؟ وإذا كنا
كذلك فلماذا هــذا العدد الهائل من العوانس
واألرامــل والمطلقات؟ ولماذا ال نقوم بحملة
وطـنـيــة إنـســانـيــة ل ـل ــزواج م ــن ثــانـيــة وثــالـثــة
وراب ـعــة حتى للتقليل مــن هــذه النسب التي
ً
ستنعكس سلبا على حياتنا في الكويت؟
إن الـ ـ ـ ــزواج م ــن ث ــان ـي ــة س ـي ـحــل ك ـث ـي ــرا مــن
الـمـشـكــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وع ـلــى ك ــل ق ــادر أن
ي ـس ــاه ــم ف ــي ح ــل ه ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـل ــة ،وســأث ـبــت
ل ـلــدك ـتــور حـسـنــي ال ـف ــار أن ال ـكــوي ـتــي م ــا زال
ً
شجاعا وبطال مغوارا ،ال يهاب الصينية وال
"الساطور"! وذلك حين أجد الزوجة الكويتية
الثانية التي أرغب في االقتران بها ،ذات الدين
والخلق ،المطيعة القنوعة ،القصيرة اللسان،

التي تكون الماركات واأللماسات والسفرات
آخر همها ،واألهم أن تجيد فن الطبخ الكويتي
ألن المثل يقول" :أقرب طريق إلى قلب الرجل
معدته" ،فهل توجد كويتية بتلك المواصفات
التي ذكرتها آنفا؟
* آخر المقال:
يـ ــروى ع ــن الـفـيـلـســوف "سـ ـق ــراط" أن ــه قــال
ألحــد تالميذه" :تــزوج يــا بني فإنك إن رزقــت
بامرأة صالحة أصبحت أسعد مخلوق على
وجه األرض ،وإذا كانت شريرة (نسرة) صرت
فيلسوفا".
توني عرفت ليش الربع في الديوانية كلهم
فالسفة!

نوال أحمد الصالح

كيف نعود إلى زمن التربية الجميل؟
المقال فن من فنون األدب ،فهو كالرسم والشعر ،ال تعلم متى ترسم
أو متى ينزل عليك وحــي الشعر ،كــل مــا تــدركــه أن كــا منها لــه وقته
ومكانه ،وبالفعل هذا ما حصل لي ،حيث إنني توقفت فترة عن الكتابة
فيما أهوى وأجد نفسي فيه عن "األسرة والتربية".
يعود الفضل في إشعال هذه الشرارة إلى أحد أبنائي الطلبة في
مختبر النمو ال ــذي نسعى مــن خــالــه إلــى نشر التوعية والتعريف
بمراحل نمو الطفل ،ودور الظروف في تشكيل كيانه وشخصيته ،كان
محور الدرس عن أثر الثقافة والوالدين في توجيه وتكوين شخصية
ُ
الطفل منذ الصغر .لقد كان نقاشا جميال طرحت من خالله مواضيع
عديدة منها:
ما أسباب كثرة المشاكل االجتماعية عند األسر والمشاكل السلوكية
والنفسية لــدى األط ـفــال؟ ومــع حماس النقاش بين مؤيد ومعارض
ً
ً
لهذا السبب وذاك ،طرح هذا الطالب سؤاال جميال يلخص كل العوامل
التي تساعد في القضاء على أسباب انتشار هذا النوع من المشاكل
في األسرة ،وهو" :كيف يمكن أن نعود إلى التربية والعادات في الزمن
القديم؟!".
ً
كــان ســؤاال جميال يــدل على صــدق الطلبة والرغبة في االنتفاضة
والوقوف أمام كل العوامل الدخيلة التي جعلت ينبوع العادات القديمة
ينضب ،ويتكون جيل يجالس الهواتف ووسائل التواصل االجتماعي
أكثر من مجالسة األهل واألصدقاء ،جيل اختفت عنده اللغة العربية

ً
واللهجة العامية ،جيل رغم كل ما يملك ما زال ضائعا وحزينا ،أطفال
هذا الجيل إما يعانون من الخجل واالنطواء أو العنف وزيادة الحركة.
ً
وألن الـســائــل ك ــان رج ــا ،لــذلــك وج ــب أن يـكــون ال ــرد لــرجــال جيل
المستقبل :هــل تــريــد أن تعلم كيف نـعــود؟ إن اإلجــابــة مــوجــودة في
اإلجابة عن األسئلة التالية:
كم مرة تذهب إلى المسجد للصالة ،أم أن أغلب صالتك في المنزل؟!
كم مــرة تجلس أمــام المنزل مع الجيران ،أم أن مجالساتك كلها في
المقاهي الحديثة؟ كم مرة جلست على طاولة الطعام تتناول إحدى
الوجبات الثالث مع أســرتــك؟ كم إجــازة أسبوع قضيتها مع أسرتك
ً
وأبنائك بدال من المجمعات والسفر إلى الدول المجاورة؟! كم ساعة
جلست بها بدون هاتف؟!
اآلن اجمع إجــابــات هــذه األسئلة ،واطــرح على نفسك هــذا السؤال:
كم مــرة اصطحبت أبـنــاء ك أو إخــوانــك الصغار معك إلــى المسجد أو
جالستهم أمــام المنزل أو تناولت معهم طعام العشاء؟ كم مرة كنت
سـنــدهــم م ــع أول ش ـجــار لـهــم مــع اب ــن الـ ـج ــار؟! كــم م ــرة داف ـع ــت عنهم
ووجهتهم في صعوبات العالقات بين أبناء الجيران والمدرسة؟!
إن المقصد من المسجد ،وإن كان من الناحية الشرعية واجب ،هو ما
يحمله بين ثناياه من زرع األلفة والتقارب بين األبناء وآبائهم ،وكسب
ّ
ود الجيران واختيار الصحبة الطيبة لألبناء ،صحيح أن لكل زمان
ناسه إال أن المعايير واحدة باختالف ثقافات األجيال.

faisal.alsharifi@hotmail.com

ً
فكرة إنشاء شركة لالستثمار السكني يمكن أن تكون حال
لكثير من القضايا متى ما ُطبقت بشكل استثماري يعتمد
على إعادة تشغيل رأس المال ،كمحفظة استثمارية تمول
ً
نفسها ذاتيا ،وأيضا يمكن االستفادة منها بتشغيل الكثير
من األيدي الوطنية والعمالة الفنية واإلدارية الكويتية.
ً
في شهر يناير  ٢٠١٤كتبت مقاال تحت عنوان "خفض اإليجار
ب ـم ــرس ــوم" ،حـيــث تـطــرقــت فـيــه ألهـمـيــة مــواك ـبــة وزارة اإلس ـكــان
لمتطلبات الرعاية السكنية من خالل إيجاد بدائل أخرى تساهم
فــي السيطرة على ارتـفــاع قيمة اإليـجــار التي تعانيها شريحة
كبيرة من المواطنين.
بعد انتظار طويل تجاوبت وزارة اإلسكان مع هذا المقترح،
حيث أعلنت األخت الفاضلة وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة
الخدمات د .جنان بوشهري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
قد تحصلت على موافقة وزارة التجارة وإدارة الفتوى والتشريع
بتأسيس شركة حكومية لالستثمار لتكون الذراع االستثمارية
ً
للمؤسسة ب ــدال مــن قـطــاع ش ــؤون االستثمار ومـشــاريــع القطاع
الخاص.
دخول وزارة اإلسكان على خط االستثمار من خالل هذا القانون
ليس بدعة كويتية ،حيث سبقها إلى ذلك الكثير من دول العالم
التي تقدم مساكن بأسعار رمزية ،وذلك إليمانها بأهمية مفهوم
االستقرار األسري لألسر ذات الدخل المحدود كنوع من الحلول
المتاحة إلى حين تخصيص سكن دائم ،وفي بعض الحاالت يتم
بيع تلك الوحدات بأسعار أقل من السوق بنسب تصل إلى أكثر
من .%50
ً
فـكــرة إنـشــاء شــركــة لالستثمار السكني يمكن أن تـكــون حال
ُ
لكثير من القضايا متى ما طبقت بشكل استثماري يعتمد على
ً
إعادة تشغيل رأس المال ،كمحفظة استثمارية تمول نفسها ذاتيا،
وأيضا يمكن االستفادة منها بتشغيل الكثير من األيدي الوطنية
والعمالة الفنية واإلدارية من الشباب الكويتيين من خالل إشراكهم
بالمشاريع الصغيرة الـتــي تحتاجها إدارة األص ــول العقارية،
كإسناد عقود الصيانة وإدارة التحصيل إليهم ،وبذلك يمكن تقديم
خدمة حكومية بعقلية إدارة القطاع الخاص.
هذا القانون يمكن أن تتوافر له فرص النجاح ،وفي فترة زمنية
قصيرة إذا ما كانت بداية انطالق المشروع على األراضــي التي
تملكها الــدولــة ضـمــن الـمـنــاطــق السكنية ،بـعــد حـصــر القسائم
واألراضي غير المستغلة ببناء وحدات سكنية عليها ذات كثافة
متوسطة ،وذلك لوجود البنى التحتية أو من خالل الشراء المباشر
ً
ً
لبعض المجمعات السكنية ،خصوصا أن هناك تراجعا عاما في
أسعار العقار يمكن الحصول عليها بأسعار تنافسية كمرحلة
أولى ،وبعد نجاح المشروع تتوسع الفكرة بحيث يتم استقطاع
نسبة  %10من المناطق الجديدة التي تعتزم الدولة توزيعها
على المواطنين.
عندما نقرأ عن مشاريع كهذه ومبادرات تحاكي الواقع وتساهم
في رفاهية المواطن في بلد الخير الكويت نتفاعل معها لما تمثله
من عقلية جديدة ،وألنه مؤشر على تطور األداء الحكومي للشراكة
الواعية التي قد يعارضها البعض ،ويتصدر لوقف هذا القانون
مــن منطلقات ذات مصالح خــاصــة ،لكن نـقــول لكل مــن يعارض
بأن السوق مفتوح وقضية إيجاد حلول موازية لمشكلة السكن
سيقف معها الكثير.
ودمتم سالمين.

إيضاحات وحلول بسيطة
حول «البهاق»

صيف أبدي
دانة الراشد

د .روضة كريز*

ً
يمكننا أن نكون أكثر لطفا مع بيئتنا عن طريق تقليل بصمتنا
الكربونية ،ويتم ذلك بالتقليل من مخلفات البالستيك وعدم
إهدار الكهرباء والمياه ،بل حفظ هذه النعم وتذكر أننا لم
ً
نكن نملك أيا منها قبل فترة ليست بالطويلة.
ه ــا ق ــد أت ــان ــا ش ـهــر أك ـت ــوب ــر ،ومـ ــازالـ ــت درجـ ـ ــات الـ ـح ــرارة
المرتفعة تتعدى األربعين در جــة سليزية .هذا االرتفاع ما
هو ســوى ناقوس خطر بيئي يطالبنا بــأن نتحرك بأسرع
وق ــت .نـلــوم الـطـقــس دون أن نــرى أنـنــا الـمـســاهــم األك ـبــر في
ارتفاع الحرارة إلى هذه الدرجات الملتهبة .نعم ،لطالما كان
ً
الجو حارا في الكويت ،لكن هذا االرتفاع غير المسبوق سببه
األساسي قسوة األيدي البشرية على محيطها الطبيعي ،فأنا
ً
أتذكر الكويت بطقس ألطف قليال قبل  15-10سنة ،وأستمع
إلى كبار السن يتحدثون عن "البردي" والمياه المتجمدة على
ً
ً
شتاء حقيقيا لعدة سنوات .إن
السيارات ،في حين لم نشهد
استمررنا على هذه الحال فستتقلص جميع أشكال الحياة
ً
الفطرية– الشحيحة أساسا  -من نبات وطير وحيوان ،بما
في ذلك الحياة البحرية ،وسيمتد هذا الضرر إلى اإلنسان
كنتيجة طبيعية.
هنالك الكثير من العوامل التي ساهمت في ز يــادة درجة
الحرارة بهذا الشكل المريع ،وأولها كثرة استخدام السيارات
وامتداد ألسنة اإلسفلت الحارقة على امتداد أراضي الكويت،
فباإلضافة إلى األدخنة الصادرة من عوادم السيارات فإن كتلة
المعدن هذه تبعث الكثير من الحرارة ،باإلضافة إلى الحرارة
الناتجة عن كثرة استخدام التكييف الذي ال مفر منه في ظل
الـظــروف الحالية .وســائــل النقل الـعــامــة مــن قـطــارات ومترو
ً
هي حل جــذري وحلم أتمنى رؤيته في بلدي ،خصوصا في
ً
ظل وجود القدرة المادية على ذلك .أيضا فإن استخدام مواد
البناء اإلسمنتية والحديدية وكثرة واجهات الزجاج غير مالئم
ً
لمناخنا الصحراوي إطالقا ،مما يؤدي إلى زيــادة االعتماد
ً
على التكييف وذلك يزيد المشكلة سوء ا .الحل هو في تطبيق
أساليب العمارة المستدامة وتحديث قوانين البناء.
لكن في ظل األوضــاع الراهنة ،يجب أال ننتظر من أي جهة
رسمية أن "تنقذنا" ،بل ال بد أن نبادر نحن وننشر الوعي بحجم
هذه المشكلة ،ولربما كانت المبادرة بكل بساطة هي أن نزرع
ً
األشجار والنباتات في منازلنا ،ونعير الحدائق العامة قليال من
االهتمام ،باإلضافة إلى المبادرات الزراعية وغرس الشتالت في
ً
المناطق السكنية وصوال إلى المدينة ،وكذلك القيام بمبادرات
تنظيف الشواطئ بشكل دوري ،فشواطئنا تختنق بأطنان من
شتى المخلفات البالستيكية .لعل ذلــك النوع من المبادرات
سيحث الجهات الرسمية على أخذ اإلجراءات الالزمة لتحسين
ً
حال الكويت بيئيا.
ً
كذلك يمكننا أن نكون أكثر لطفا مع بيئتنا عن طريق تقليل
بصمتنا الكربونية ،ويتم ذلك بالتقليل من مخلفات البالستيك
وعدم إهدار الكهرباء والمياه ،بل حفظ هذه النعم وتذكر أننا لم
ً
نكن نملك أيا منها قبل فترة ليست بالطويلة (ما قبل النفط).
نستنتج من ذلك أن الحياة االستهالكية ،باإلضافة إلى أضرارها
ً
ً
ً
االجتماعية والنفسية ،فإن لها ضررا بيئيا ممتدا.
ً
ً
كفانا سلبية واستهتارا ،فلنتعاون معا لرفع لعنة الصيف
األبدي التي حلت علينا ،فكم تقنا للشتاء.
ٌ
مجتمع إذا ما ّ
دمرنا البيئة" (مارغريت
* "لن يصبح لدينا
ميد).

٧

إضافات

نسبة مرضى البهاق بسبب الوراثة  30في المئة ،باإلضافة
إلى تراكم الرواسب ُ
السمية (الغذائية والبيئية) ،في النهايات
العصبية ،وال تستطيع األجهزة المقاتلة في الدم القضاء
ً
عليها ،فتترسب وتقتل كثيرا من الخاليا ،كما أن النقص
الغذائي لعدد من المعادن الالزمة للصبغات الجلدية الطبيعية
تسبب البهاق.

مهدي خلجي*

ً
ً
االتفاق النووي لم يكن عصا سحرية لروحاني
ٌّ
حضر كل من الرئيس األميركي دونالد ترامب
وال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي اجـتـمــاع
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك،
وسط مرحلة جديدة من التوتر بين البلدين في
أعقاب االنسحاب األميركي األحادي الجانب من
المعروف بـ"خطة العمل الشاملة
االتفاق النووي ُ َ
المشتركة" ،ولم تعقد أي اجتماعات ثنائية بين
الجانبين ،وإذا كان هنالك أي شيء ،فقد ارتفعت
ً
َ
المتبادلة ،وإذا كان صحيحا أن
نبرة االتهامات
ً
ّ
األمور لم تتدهور ،فهي لم تتحسن أيضا.
يؤد قرار
وبالنسبة إلى الرئيس اإليراني ،لم ِ
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي إلى تدمير
َ
سنوات من الجهود الدبلوماسية فحسب،
عدة
ٍ
بل إلى تحطيم المصداقية السياسية الخاصة
ً
بروحاني داخل بالده وخارجها أيضا ،وال يمكن
ّ
تصور النجاح في الدبلوماسية النووية دون
المسعى الهائل الذي يبذله روحاني للمبالغة
في تأثيراته المباشرة على تغيير الحياة في
نظر الناس ،بنيله تأييد خامنئي عبر تأكيداته
حول جوهرية االتفاق ،وإعطائه المرشد األعلى
ً
ً
ّ
التطوري لالتفاق على
أمال كاذبا بشأن التأثير
سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط
لمصلحة إيران.
وفــي الــوقــت نفسه ،لــم يكن بــاإلمـكــان إتمام
االتفاق دون تصويره للنظراء الغربيين على أنه
حل فريد لتطبيع إيران وتشجيع قيادتها على
ّ
التوسعي والمزعزع
التخلي عن جدول أعمالها
لالستقرار في السياسة الخارجية .لقد أخطأ
الغرب ،وخامنئي ،والشعب اإليراني في وصف
االتفاق النووي على أنه ّ
تطوري لمصلحتهم،
ولـكــن بعد وقــت قصير مــن توقيعه ،أصبحت
ّ
التغير الحقيقي
عدم فعاليته في تحقيق وعد
ً
ً
الـســريــع مــوضــوعــا مشتركا للشكوى مــن قبل
جميع األطراف الثالثة.
ً
اسـتـخــدم روح ــان ــي مـفـتــاحــا كــرمـ ٍـز لحملته
ً
الــرئــاس ـيــة ع ــام  ،2013بــاف ـتــراضــه ض ـم ـنــا أن
ً
التفاوض بشأن القضية النووية كان مفتاحا
ً
ً
رئ ـي ـس ــا س ـح ــري ــا بــاس ـت ـطـ َـاع ـتــه ف ـت ــح األب ـ ــواب
السياسية والثقافية المقفلة ،و حـتــى ضمان
ت ـس ــاوي ال ـح ـقــوق ب ـيــن ال ـمــواط ـن ـيــن ،ونـتـيـجــة
تركيزه الجامح على المسائل النووية ،كانت
ً
أم ــام ــه ع ـق ـب ـتــان ع ـلــى األقـ ـ ــلّ :أوال ،م ـنــذ ال ـيــوم

ّ
األول فــي منصبه ،قـ ّـرر روحــانــي عــدم الضغط
على المتشددين بشأن القضايا غير النووية
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى دع ـم ـهــم أو إب ـط ــال جـهــودهــم
ّ
التخريبية التي تستهدف سياسته النووية.
ً
اتفاق نــووي ،خاطر
ثانيا ،عبر ضمان توقيع
ٍ
ّ
روحـ ًـانــي بكل ما لديه ،فلم تكن لــدى حكومته
ّ
خ ــط ــة بــدي ـلــة ألي س ـي ـنــاريــو آخ ــر غ ـيــر نـجــاح
المفاوضات النووية مقرونة بتحقيق نتائج
سحرية.
ّ ًّ
ومن المفارقات أن كل من ترامب وخامنئي
أع ــرب عــن اسـتـيــائــه مــن االت ـفــاق بـعــد توقيعه،
ّ
وقت طويل من تولي ترامب الرئاسة ،ومع
قبل ٍ
ـرات بــديـلــة عند
ذل ــك يـعــرض الــرئـيـســان تـفـسـيـ ٍ
تقييم مصدر األزمة الراهنة في إيران ،فترامب
يعتبر أن الفضل يعود إليه في تحقيق تأثيرات
االنسحاب من االتفاق ،وإعادة فرض العقوبات
السابقة ،واعتماد عقوبات جديدة .ومن جهةٍ
أخ ــرى ،يقلل خامنئي مــن دور الـعـقــوبــات في
تــدهــور األوضـ ــاع المعيشية لـلـشـعــب ،ويلقي
اللوم على سوء إدارة الحكومة في انهيار العملة
ّ
المروعة للضيق
اإليرانية وغيرها من األعراض
االقتصادي للبالد.
وال يمكن للمرء أن يفهم سياسة إيــران من
ً
دون اإلقـ ــرار ب ــأن ّأي ــا مــن أزم ــات ال ـبــاد ليست
جديدة ،فقد أثبتت الجمهورية اإلسالمية على
ّ
ً
َّ
مر التاريخ أنها غير مؤهلة لحلها ،ومبدئيا
ال يمكن التخلص مــن المطالب الملحة التي
ّ
تشكلها أزمة ما إل من خالل خلق أزمة أخرى،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى ت ـص ــاع ــد ال ـت ـحــديــات
الـمـتـعــددة األب ـع ــاد مــع وج ــود أم ــل ضـئـيــل في
ال ـخ ــروج مـنـهــا .إن تـصـمـيــم الـطـبـقــة الـحــاكـمــة
على إعاقة جهود اإلصــاح وإسكات المطالب
الديمقراطية من جهة ،وتكثيف عملية تجنيد
الحكومة بأكملها من جهة أخرى ،يؤديان إلى
تفتيت المجتمع وعدم تسييس مواطنيه.
وي ـك ـش ــف ال ـ َت ـع ـم ــق فـ ــي ط ـب ـق ــات ال ـس ـيــاســة
اإليرانية أوجه ش َبهٍ قوية بين إيران ودول أخرى
"م ــا بـعــد مــرحـلــة الـ ُـحـكــم ال ـش ـمــولــي" .وللوهلة
ً
األول ـ ــى ،ق ــد يـسـخــر ال ـم ــرء جـ ـ ّـدا عـنــدمــا ُيـحــاط
ً
علما بالتشابه القوي بين األصولية الشيعية
واالمبراطوريات السلطوية المناهضة لألديان،
وم ــع ذل ــك تــم إن ـش ــاء الـحـكــومــة اإلســام ـيــة في

ّ
مرحلة ما بعد الثورة وتعزيزها من خالل اتباع
ن ـمــاذج األنـظـمــة االسـتـبــداديــة ال ـم ـجــاورة على
ـود مــن الــزمــن،
أس ــاس طــو ٌعــي ،وبـعــد أربـعــة عـقـ ٍ
هناك تشابه ّ
قوي بين مخادع إيران المختلفة
والسمات األساسية لألنظمة ما بعد الشمولية
في الكتلة الشيوعية السابقة.
ً
مالحظة األزمة التي تواجهها إيران
وبدال من ّ
وتحليلها ،يتمثل نهج القيادة اإلسالمية في
إنكار طبيعتها أو تجاهلها أو التقليل منها أو
ً
إســاء ة صياغتها عمدا ،ومع تفاقمها ،تصبح
رؤيــة النظام وهمية ،مما يدفعه إلــى معالجة
الـمـشــاكــل مــن خ ــال خـلــق مـشــاكــل أكـبــر منها،
وعادة ما تنشأ أزمة ما وتنمو وتتكاثر ،إذا لم
عالج واقعي أو نهاية حقيقية لألزمة.
يتم تبني
ٍ
ً
وبعد أن تتم إعاقتها ووضعها جانبا ،تفشل
مبادرات ُ
صلحين بسبب أخطائهم الخاصة،
الم
ِّ
ّ ً
ً
األم ــر ال ــذي يــولــد فــريـقــا مـتـطــرفــا يعيد إحـيــاء
مصالح الحكومة في اعتداء فوضوي ،ويشعر
ال ـن ــاس ال ـعــادي ـيــن بــالـخـيــانــة م ــن ق ـبــل ال ـثــورة
واإلصالح على السواء ،وباإلرهاق من الوعود
الخيالية المقترنة بالوقائع المؤلمة.
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـ ـ ـ ــزداد م ـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـن ــاس
ّ
مسيسين إلى حد كبير ،مما
ويصبحون غير
ّ
يشكل السبيل األفضل للنجاة .إن الرعب الذي
يمارسه الجيش الثوري في البالد والحرب غير
المتكافئة في الخارج يوسعان باستمرار حدود
األزمة ،وبسبب عجز الجمهورية اإلسالمية عن
فهم الجوانب اإلشكالية أو التداعيات المميتة
ً
لسياساتها ،ترفض االعتراف واقعيا بأي أزمة
فــي حــد ذات ـه ــا ،نــاهـيــك عــن وض ــع الـطـمــوحــات
ً
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ج ــانـ ـب ــا م ــن خ ـ ــال تـصـحـيــح
السياسات الفاشلة في الوقت الذي ال يزال هناك
ّ
للتصرف.
وقت
ّ
وكلما تفاقمت األزم ــة ازداد تـســاؤل الناس
ّ
"متى ستنهار الجمهورية اإلســامـيــة؟" إل أن
الـسـجــل اإلي ــران ــي الـمـنـتـظــم الـمـتـمـثــل بالعمل
ككيان استبدادي يدعو إلى الوحدة اإلسالمية،
ً ٍ
بدال من التصرف كدولةٍ قائمة على مصالحها
ً
الوطنية ،يطرح سؤاال أكثر صعوبة ،وهو" :ما
الذي حافظ على الشمولية الثورية اإليرانية من
ّ
االنهيار حتى اآلن؟".
* «راديو فاردا»

كثيرة هي األمراض الوراثية والمناعية التي قد تحير العلماء
في غيابها عن عائلة كاملة لجيلين أو أكثر ،ثم تظهر بسبب أي
ّ
غذائي يخضع له المريض لفترة غير متوقعة،
اضطراب نفسي أو
فتؤدي إلى صدمة سامة في النهايات العصبية لعضو ما أو لخاليا
ً
حية موجودة في أجسامنا ،كالجلد مثال .وحديثنا اليوم عما ُيقال
له "اختفاء" بعض ( )Melanocytesخاليا الصبغة البشرية ،فتؤدي
الصدمة إلى مرض "البهاق"! الذي لم ُيعرف سببه المحدد إلى اآلن،
ً
بالرغم من اإلفادات التي قد تكون سببا في تطوره.
ً
ً
ولكن من أهم األسباب التي أثبتها العلماء قديما وحديثا ،هو
ً
أن اضطرابا في الجهاز المناعي والغدة الدرقية ،واالضطرابات
النفسية ،ونـقــص فــي  ،B12، folic acid ،copper and zincهو
المسؤول عن اإلصابة بالبهاق ،غير أن  %30من المرضى سببه
الوراثة عندهم ،هذا باإلضافة إلى تراكم الرواسب ُ
السمية (الغذائية
والبيئية) ،في النهايات العصبية ،وال تستطيع األجهزة المقاتلة
ً
في الــدم القضاء عليها ،فتترسب وتقتل كثيرا من الخاليا ،كما
أن النقص الغذائي لعدد من المعادن الالزمة للصبغات الجلدية
الطبيعية التي قد يسببها ســوء التغذية من البداية ،كالسموم
ً
البيضاء مثال (الطحين والسكر والملح واألرز المكررة) أو الزيوت
المهدرجة ،أو االعتماد على أكل المعلبات ،واألصـبــاغ ،وغيرها،
باإلضافة إلى عوامل فيزيائية أخرى كلها من أسباب البهاق! ولكن
ً
ً
ً
لحسن الحظ أن البهاق ليس مرضا ُمعديا وال ُمسرطنا ،وأصبح
ً
التاتو البهاقي مشهورا وموضة لمواساة المرضى هؤالء ،إن لم
يتعالج!
لقد ُعرفت بذور الفجل األحمر من القديم بأهميتها في إعادة
صبغة الميالنين وتقوية خالياها الصحية بعمل لبخة ناعمة من
مطحون البذور منقوع في خل التفاح من المساء إلى صباح اليوم
ً
التالي ،وتوضع يوميا على البقع البيضاء مدة ساعتين أو لتجف
ثم تمسح بقطعة قطن ناعمة.
التكميلي الهندي
ـدا
ـ
ف
ـرو
ـ
ي
األ
في
أكثر
غير أن الريحان اشتهر
ُ
قبل آالف السنين كمضاد للتأكسد والسرطان ،وإذا خ ِلط بعصير
الليمون األخضر من المغرب إلى صباح اليوم التالي فإنه يعطي
نتائج مبهرة في عالج تصبغات البهاق ،وينشط خاليا الميالنين
ً
ً
ويطيل عمرها ،إذا استعمل يوميا دهانا ثالث مرات ليجف ،ولمدة
ستة أشهر حتى يعود لون البشرة لطبيعته بإذن الله تعالى.
ُ
ً
كـمــا اســتـعـمــل الـطـيــن األح ـمــر قـنــاعــا عـلــى الـبـقــع لـغـنــاه بـمــادة
النحاس الالزمة لحياة خاليا الميالنين ،وكانوا ينصحون معه
بشرب الماء من األواني النحاسية ،مع الحرص أال تصل إلى مرحلة
ً
التزرنخ السام ،ونظرا لزيادة حساسية الجلد عند مرضى البهاق،
فمن الواجب استعمال العالجات في مناطق صغيرة ،واتخاذ نظام
ً
غذائي صحي ،مثال  ،DETOX dietمع الرقابة والرعاية خاصة عند
ّ
األطفال ،وحثهم على الرياضة ،في حين يطرد التريض الروحي
الرواسب النفسية أو العصبية ،مع الصبر وإعطاء فرصة للخاليا
الصبغية الصحية لتنتعش!
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.111

السوق األول السوق الرئيسي

5.314

٤.741

2.530 2.857 3.288

تراجع مؤشرات البورصة وسط ارتفاع السيولة والنشاط
عمليات ضغط وبيع على بعض األسهم االنتقائية القيادية
علي العنزي

هدأت تعامالت االسواق
الخليجية في جلستها األخيرة من
هذا االسبوع ،حيث إن دعم اسعار
النفط يواجهه ضغط من بعض
االخبار السياسية او التحوالت
السياسية أو القلق الجيوسياسي
في المنطقة.

أقفلت مؤشرات بورصة الكويت
الــرئـيـســة ال ـثــاث عـلــى خـســائــر في
تعامالت جلسة أمس ،حيث تراجع
مــؤشــر الـســوق الـعــام بنسبة 0.19
في المئة تعادل  9.89نقاط ،ليقفل
على مستوى  5111.34نقطة ،وسط
سيولة بلغت  16.7مليون ديـنــار،
وبكمية أسهم متداولة بلغت 82.6
مليون سهم نفذت من خالل 3604
صفقات ،وانخفض مؤشر السوق
األول بنسبة  0.26فــي الـمـئــة هي
 14.03نقطة ،مقفال على مستوى
 5314.90نقطة ،بسيولة بلغت 13.1
مليون دينار وبكمية أسهم متداولة
بلغت  35.8مليون سهم نفذت عبر
 1783صفقة ،وخسر مؤشر السوق
الــرئـيـســي بـنـسـبــة  0.05ف ــي المئة
تـســاوي  2.28نقطة ،ليستقر عند
مستوى  4741.54نقطة ،بسيولة
بلغت  3.5مــايـيــن دي ـنــار وبكمية
أسهم متداولة بلغت  46.7مليون
سهم نفذت من خالل  1821صفقة.

عمليات بيع
استمر الضغط وعمليات البيع
ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن االس ـ ـهـ ــم فــي
ال ـســوق األول ،وك ــان أبــرزهــا سهم
األهلي المتحد ،بعد ورود كثير من
الشائعات واألخ ـبــار حــول السهم؛
سواء في األخبار المحلية أو حتى
الخليجية ،ليؤدي السهم عمليات
بيع رفعت سيولته بنسبة كبيرة،

وكذلك كان هناك تحول الى أسهم
أخ ــرى وعمليات ش ــراء على اسهم
أخرى ،لكنها في نهاية الجلسة لم
تفلح بــإضــافــة شــيء الــى المؤشر،
بل قلبت البائعين على المشترين
ب ـش ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح ،ل ـي ـن ـت ـهــي مــؤشــر
السوق األول خاسرا بأكثر من ربع
نقطة مئوية ،وعلى الـطــرف اآلخــر
كانت حالة من التعادل في السوق
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،حـ ـي ــث ربـ ـح ــت بـعــض
األس ـه ــم بـنـســب مـ ـح ــدودة ،وكــذلــك
كانت التراجعات غير مقلقة للبعض
اآلخــر بشكل انتقائي وعلى أسهم
محدودة الــدوران هي األسهم التي
كــانــت مـتـغـيــراتـهــا ك ـب ـيــرة ،وكــانــت
الخمسة األكثر ارتفاعا أو انخفاضا،
وشـهــدت بعض األسـهــم زي ــادة في
مستويات السيولة ،خصوصا سهم
سفن وعــودة سهم هيومن سوفت
ومتحد الــى الواجهة ،مع اختالف
أل ــوان إقـفــاالتـهــا ،لتنتهي الجلسة
حمراء على مؤشراتها الثالثة ،لكن
بسيولة افـضــل مــن جـلـســات بقية
األسهم وبنشاط مقارب بمعدالت
االسبوع الماضي.
خليجيا ،كــان الجميع يراقبون
أس ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرت
ف ــي الـتـحـلـيــق عــال ـيــا ،وب ـلــغ بــرنــت
مستويات  ،86بل اخترق مستوى
 86دوالرا للبرميل ،ويبدو ان حمى
اشتعال األسعار مستمرة.
لـكــن عـلــى ال ـط ــرف اآلخـ ــر ه ــدأت
تـعــامــات االسـ ــواق الخليجية في

«ساب  -األول» ثالث أكبر بنك في السعودية
وقع "بنك ساب" و"البنك األول" اتفاقية اندماج ملزمة
اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة
لتنفيذ صفقة االندماج ليكون الكيان الجديد ثالث أكبر
بنك بالسعودية.
وأوضح البنكان في بيانين لهما على موقع "تداول"،
أنه بموجب أحكام االتفاقية ،فإن صفقة االندماج ستتم
عن طريق دمج البنك األول مع بنك ساب ونقل جميع
أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب.
وأشارا إلى أنه عند إتمام صفقة االندماج ،سيستمر
بـنــك س ــاب فــي ال ــوج ــود ،أم ــا الـبـنــك األول فسينقضي
وستلغى جميع أسهمه ،وسيقوم بنك ساب بإصدار
أسهم جديدة لمساهمي البنك األول.
وأضــافــا أن ــه فــي ح ــال إت ـمــام صفقة االن ــدم ــاج ،فــإن
مساهمي البنك األول سيحصلون على عدد  0.485سهم
في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك األول
"معامل المبادلة" ،وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة
رأسـمــال بنك ســاب بنسبة  37في المئة من  15مليار
ً
ريال إلى  20.55مليارا وزيــادة عدد األسهم المصدرة
لبنك ساب من  1500مليون سهم إلى  2055مليون سهم.
وب ـنــاء عـلــى مـعــامــل الـمـبــادلــة وعـلــى سـعــر اإلغ ــاق
ً
لسهم بـنــك س ــاب الـبــالــغ  33.51ري ــاال كـمــا فــي تــاريــخ
 14مــايــو2018م  -آخر يوم تــداول سبق تاريخ اإلعالن
المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة-
ت ــم تـقـيـيــم س ـعــر س ـهــم ال ـب ـنــك األول ألغـ ـ ــراض صفقة

ً
االندماج بقيمة  16.26رياال وتقييم إجمالي قيمة أسهم
ً
البنك األول المصدرة بنحو  18.6مليارا.
ويمثل معامل مبادلة األسهم زيادة في سعر سهم
البنك األول بنسبة  28.5في المئة مقارنة بسعر إغالق
السهم في السوق المالية السعودية "تــداول" والبالغ
ً
 12.66ريــاال ،كما في تاريخ  14مايو  - 2018آخر يوم
تــداول سبق تاريخ اإلعــان المتعلق باتفاق الطرفين
المبدئي على معامل المبادلة -وزيادة في سعر سهم
البنك األول بنسبة  14.5في المئة مقارنة بسعر إغالق
ً
السهم في تداول والبالغ  14.20رياال كما في تاريخ 3
أكتوبر .2018
كما يمثل معامل مبادلة األسهم زيادة بنسبة 12.8
فــي المئة مقارنة بعامل المبادلة المفترض والبالغ
 0.430والمبني على متوسط السعر الموزون بناء على
الكمية المتداولة للسهم بنك ساب والبنك األول لفترة
ستة أشهر ،التي سبقت تاريخ  14مايو 2018م ،وزيادة
بنسبة  12في المئة مقارنة بعامل المبادلة المفترض
والبالغ  0.433والمبني على متوسط السعر الموزون
بناء على الكمية المتداولة لسهم بنك ساب والبنك األول
لفترة ستة أشهر ،التي سبقت تاريخ  3أكتوبر 2018م.
وعند إتمام صفقة االندماج ،سيملك مساهمو بنك
ساب الحاليون ما نسبته  73في المئة من رأسمال البنك
الدامج ،وسيملك مساهمو البنك األول ما نسبته  27في
المئة من رأسمال البنك الدامج.

جلستها األخيرة من هذا االسبوع،
حيث إن دعم اسعار النفط يواجهه
ضغط من بعض االخبار السياسية
او الـتـحــوالت السياسية أو القلق
الـجـيــوسـيــاســي ف ــي الـمـنـطـقــة ،مع
اقتراب تطبيق العقوبات على النفط
االيراني الشهر المقبل ،وكذلك تقييم
ال ـن ـفــط ب ـيــن مـنـظـمــة أوبـ ــك ون ـظــرة
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب،
الذي يحاول الضغط على األسعار،

لكي يعطي فسحة الستمرار النمو
االقتصادي في الواليات المتحدة،
مما يــدعــم حظه فــي الـفــوز بجولة
أخرى من الرئاسة األميركية.

أداء القطاعات
مالت القطاعات الى اللون األحمر
واألداء السلبي في تعامالت جلسة
أمـ ــس ،ح ـيــث انـخـفـضــت مــؤشــرات

أخبار الشركات

«إيفا فنادق» :استدعاء بورتوغيز
قالت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات ،إن شركة التالل
االس ـت ـث ـمــاريــة اسـتـقــالــت م ــن عـضــويــة مـجـلــس إدارت ـه ــا،
وبالتالي استقال ممثلها في مجلس اإلدارة رامي حلبي،
وسـيـتــم اس ـتــدعــاء عـضــو االح ـت ـيــاط بنكو كــومــورسـيــال
بورتوغيز.

تغريم شركة  5آالف دينار الستخدامها
شعار «هيئة األسواق»
أعلنت هيئة أســواق المال صدور قرار مجلس التأديب
ضــد شركة كويت سكيوريتيز ،بتغريمها  5آالف دينار،
الستخدامها شعار الهيئة في إعالنات تسويقية وترويجية.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـع ـقــوبــة ،بـسـبــب مـخــالـفــة ال ـشــركــة أحـكــام
التعميم رقم  8لسنة  2018الصادر في  ،2018 /5 /29لقيامها
باستخدام شعار الهيئة في موقع «كويت تريد» في /7 /29
 ،2018أي في وقــت الحــق لصدور التعميم سالف البيان،
وكــذلــك الدعــائـهــا بــأن مــوقــع «كــويــت تــريــد» وسـيــط تــداول
مرخص من الهيئة.

 6ق ـط ــاع ــات ،ه ــي اتـ ـص ــاالت ب ـ ـ 5.6
نـقــاط ،وعـقــار ب ـ  4نـقــاط وخــدمــات
استهالكية بـ  3.1نقاط ،وبنوك بـ 2.5
نقطة ،وصناعة بنقطتين ،والنفط
والغاز بنقطة واحدة ،بينما ارتفعت
مؤشرات أربعة قطاعات هي تأمين
بـ  10.4نقاط ،ومواد أساسية بـ 10.2
نقاط ،وخدمات مالية بـ  1.5نقطة،
وس ـلــع اسـتـهــاكـيــة بـ ـ  0.86نقطة،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات

 GFHتعتزم التخارج من محفظة
عقارية بقيمة مليار دوالر
قــال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جــي إف إتــش"،
ه ـشــام ال ــري ــس ،إن الـمـجـمــوعــة حـصـلــت عـلــى مــوافـقــة
"م ـصــرف الـبـحــريــن ال ـمــركــزي" لـلـتـخــارج مــن محفظة
عقارية بقيمة تتراوح ما بين  600مليون دوالر إلى
مليار دوالر.
وأشار الريس ،حسبما أوردت قناة "سي إن بي سي"،
إلــى أن التخارج سيتم على جزئين ،أحدهما بشكل

شهدت مجموعة «علي بابا» للتجارة اإللكترونية
ً
ً
كبيرا منذ تأسيسها عــام  1999على يد رجل
نموا
األعـمــال الصيني جــاك مــا ،ال ــذي أســس الشركة في
منزله بمدينة هانغتشو ،قبل أن يطلق موقع «علي
بابا» في وقت الحق من ذلك العام ،حسب ما ورد على
موقع «هارفارد بيزنس ريفيو».
ّ
كما شهدت الشركة نجاحا مكنها من إطالق المزيد
من المواقع مثل موقع «تاوباو» عام  ،2003ثم إطالق
منصة «علي باي» و» ،»Aliwangwangوهو منصة
للمراسلة الفورية لتسهيل عملية الشراء على موقع
«تاوباو».
وفــي عــام  2007أطلقت المجموعة منصة «علي
ماما» كمنصة لإلعالنات ،وب ــدأت منصة «تــاوبــاو»
تحقق إيرادات في العام نفسه ،وفي العام التالي تم
إطالق «تي مول» للربط بين الشركات والمستهلكين.
وقد أطلقت المجموعة منصة للحوسبة السحابية
عــام  ،2009من أجــل جعل البيانات الكبيرة أولوية
وجــزءا من استراتيجية الشركة ،وفي سبيل تعزيز
عملية الــدفــع عبر الـجــوال أطلقت المجموعة ثالث
م ـن ـص ــات ع ـ ــام  2010ه ــي « »Juhuasuanو» ع ـل ــي
إكسبريس» وتطبيق «تاوباو» على الجوال.
ونتيجة لتنوع أعمال المجموعة لم تعد «علي بابا»
مجرد شركة للتجارة اإللكترونية ،بل أصبحت شبكة
واسعة تنسق العمليات بين البائعين والمسوقين
ومقدمي الخدمات اللوجستية والمصنعين.
وبعبارة أخرى ،أصبحت مجموعة «علي بابا» تقدم
الخدمات التي تقدمها عدد من الشركات الكبيرة مثل
«أمازون» و»إيباي» و»غوغل» و»باي بال» و»فيديكس».

أسباب نجاح «علي بابا»
 -1نموذج عمل فريد
 تقدم «علي بابا» خدماتها بشكل أساسي للشركاتالصغيرة واألفراد ،مما يحرر القوة اإلنتاجية للشركات
الصغيرة ،ويوفر خيارات أكثر تنوعا للمستهلكين.
 نجحت «علي بــابــا» مــن خــال منصاتها الثالث:«( »1688م ـن ـص ــة م ــوج ـه ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــات) و»ت ـ ــاوب ـ ــاو»

و»( »YiDaTongأكبر وكيل لالستيراد والتصدير في
الصين) في توفير الخدمات للمؤسسات الصغيرة،
وخلق قيمة لم يكن بإمكان األفراد تحقيقها وحدهم،
وقد بلغت قيمة الصفقات التي تم إجراؤها على منصة
«علي بابا»  458مليون دوالر عام .2014

 -2نموذج ربح غير تقليدي
 تأتي أربــاح «علي بابا» من اإلعالنات والتسويقوالــدعــم الفني ،لكنها ال تـفــرض رسـ ً
ـومــا على دخــول
الموقع ،مما يجعل لديها عــددا ضخما من العمالء،
وتمثل اإلعالنات والتسويق  57في المئة من إجمالي
أرب ــاح «عـلــي بــابــا» ،فــي حين تمثل الـخــدمــات الفنية
القائمة على البيانات الكبيرة لسلوك المستهلكين 25
في المئة من أرباحها.
 بفضل نموذج الربح غير التقليدي أصبح لدى«علي بابا» اآلن أكثر من  500مليون مستخدم مسجل،
مشتر نشط ،وأكثر من
ويشمل ذلك أكثر من  230مليون
ٍ
 8ماليين بائع نشط ،وقد تجاوز عدد الطلبات السنوية
عبر المنصة  11مليار طلب.

 -3نموذج معامالت موثوق
 ساهم النموذج الــذي تتبعه «علي بابا» في بناءثقة بينها وبين العمالء ،إذ يجب على كل البائعين
على المنصة اجتياز اختبار للتحقق من المعلومات
الخاصة بهويتهم ،مما يسمح باإلشراف على جميع
ال ـبــائ ـع ـيــن ،وبــال ـتــالــي الـتـقـلـيــل م ــن ال ـم ـعــامــات غير
القانونية.
 إضافة لذلك ،يتم تسجيل جميع المعامالت ويمكنتتبعها أيضا من قبل البائعين والعمالء ،مما يساعد
العمالء على اختيار البائعين األكثر موثوقية.
 ت ـقــدم الـمـنـصــة م ـيــزة ف ــري ــدة تتمثل ف ــي تحويلمدفوعات المستهلكين إليها أوال ،ثم تقوم بمنحها
للبائعين فقط عندما يقوم المشترون بتأكيد أنهم
تسلموا السلع بحالة جيدة.
 تشجع المنصة المستهلكين على ترك تعليقاتهموآرائـ ـه ــم م ــن خ ــال مـكــافــآتـهــم بـقـســائــم وكــوبــونــات

 -4خدمات الدعم للحصول على رضا العمالء
 تقدم «علي بابا» مجموعة من خدمات الدعم للبائعين،مما يساعدهم على الحفاظ على التفاعل اإليـجــابــي مع
المشترين ،وضمان رضا العمالء ،وبالتالي زيادة المعامالت
والمبيعات.
 تشمل هذه الخدمات تقديم التدريب للبائعين ،توفيرنـظــام تــرمـيــز خ ــاص إلدارة ع ــدد كبير مــن الـمـتــاجــر على
المنصة ،وتطوير أداة تواصل فورية لتحقيق أفضل تواصل
بين البائعين والمشترين.

 -5االستفادة من الفرص
 تتميز «علي بابا» بالقدرة على تحديد أفضل الفرصواستغاللها ،فعلى سبيل المثال نجحت المجموعة في
تحويل مهرجان « »Double 11إلى مهرجان تسوق ضخم،
رغم أنه ُيقام يوم  11نوفمبر ،وهو موعد يقع بين العيد
الوطني الصيني وعيد الميالد ،حيث يتجنب معظم العمالء
التسوق خالل تلك الفترة.
 بلغ إجمالي قيمة المعامالت على منصة «تــي مول»أكثر من  146مليون دوالر خالل الدقائق الثالث األولى من
افتتاح المهرجان عام  ،2014وخالل يوم واحد فقط بلغت
أرباح «تاوباو» نحو  79مليون دوالر.
 خالل هذا المهرجان أصبح البائعون على منصة «تيمول» يحتاجون إلى اإلعالنات وخدمات البرمجيات بشكل
كبير ،مما زاد من أرباح مجموعة «علي بابا».

 -6أنماط معامالت جديدة
تتبنى مجموعة «علي بابا» أنماطا جديدة للمعامالت
تناسب احـتـيــاجــات مختلف الـعـمــاء ،وذل ــك على النحو
التالي:
 نموذج المعامالت بين المستهلكين والشركات «»C2Bيستهدف هذا النموذج خفض التكاليف المطلوبة في

نقدي مقدم ،واآلخر يتم تحصيله على مدى  5سنوات.
وأض ــاف أن حصيلة الـتـخــارج األولـيــة ستكون ما
بين  250مليون دوالر إلى  400مليون دوالر ،والقيمة
المتبقية ستكون على شكل شراكة للتطوير والتخارج.
وأشار الريس إلى أن المجموعة تجري مفاوضات
مع األطراف الراغبين في شراء المحفظة ،متوقعا إتمام
الصفقة قبل نهاية العام.

استقرار الدوالر وتراجع اليورو واإلسترليني

ّ
كيف غيرت «علي بابا» مسار األعمال في العالم؟
خـصــو مــات مقابل تعليقاتهم ،مما يساعد العمالء
اآلخرين على اتخاذ قرارات الشراء األفضل.

هــي تكنولوجيا ومـنــافــع ورعــايــة
صحية وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم أهلي متحد قائمة
األس ـهــم االك ـثــر قـيـمــة ،حـيــث بلغت
تداوالته  3.1ماليين دينار وبتراجع
بنسبة  0.96فــي المئة ،تــاه سهم
أجيليتي بتداول  1.7مليون دينار،
وبانخفاض بنسبة  0.24في المئة،
ثم سهم وطني بتداول  1.7مليون
ديـنــار ،منخفضا بنسبة  0.36في

المئة ،ورابعا سهم زين بتداول 1.2
مليون دينار ،متراجعا بنسبة 0.63
في المئة ،وأخيرا سهم المتكاملة
بتداول  1.1مليون دينار ،بارتفاع
بنسبة  2.1في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم االكثر
كمية ،جــاء أوال سهم اهلي متحد،
حيث تداول بكمية بلغت  15مليون
س ـهــم ،وب ـتــراجــع بنسبة  0.96في
المئة ،وجاء ثانيا سهم آن بتداول
 11.2مليون سهم ،بخسارة بنسبة
 4.1ف ــي ال ـم ـئــة ،وجـ ــاء ثــالـثــا سهم
بــرقــان ب ـت ــداول  3.7مــايـيــن سهم،
بارتفاع بنسبة  1.1في المئة ،وجاء
رابعا سهم لوجستيك بتداول 2.3
مـلـيــون سـهــم ب ــأرب ــاح بـنـسـبــة 1.3
في المئة ،وجاء خامسا سهم مدار
بتداول  3.2ماليين سهم ،ومرتفعا
بنسبة  2.1في المئة.
وت ـص ــدر قــائـمــة األس ـه ــم األكـثــر
ارتـفــاعــا سـهــم التخصيص ،حيث
ارت ـفــع بنسبة  3.5فــي الـمـئــة ،تــاه
سهم خليج ت بنسبة  3في المئة،
ثم سهم رمال بنسبة  2.8في المئة،
وأخيرا سهما المنتجعات وميادين
بنسبة  2.5في المئة لكل منهما.
وكان أكثر االسهم انخفاضا سهم
معادن ،حيث انخفض بنسبة 26.4
فــي المئة ،تــاه سهم عمار بنسبة
 10في المئة ،ثم سهم تحصيالت
بنسبة  9.7في المئة ،ورابعا سهم
تجارة بنسبة  8.2في المئة ،وأخيرا
سهم المساكن بنسبة  5.4في المئة.

استقر سعر صرف الــدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي،
أمس ،عند مستوى  0.303دينار ،فيما انخفض اليورو إلى مستوى
 0.348دينار مقارنة بأسعار صرف األربعاء.
وقــال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللـكـتــرونــي ،إن "سـعــر صــرف الجنيه االسترليني انخفض إلى
مـسـتــوى  0.392دي ـن ــار ،كـمــا انـخـفــض سـعــر الـفــرنــك الـســويـســري
ليسجل  0.306ديـنــار ،وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير".

سلسلة التوريد التقليدية
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــل الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ــازم
لدوران المنتج ،مما يزيد من رضا العمالء.
تجمع «علي بــابــا» العمالء ممن لديهم احتياجات
متشابهة لتكوين مجموعة شراء يمكنها شراء المنتجات
الفردية بسعر الجملة ،كما أنها تجمع بيانات خاصة
بسلوك المستهلك لتقديم منتجات تتناسب مع عادات
المستهلكين.

استراتيجية «أونالين» و«أوف الين»
ً
وفقا لنظام «علي بابا» يمكن للعمالء شراء منتج من
خــال المسح الضوئي لرمز ثنائي األبـعــاد ،ويمكنهم
اإلشارة إلى تسلم منتج باستخدام رمز آخر ،كما توفر
المجموعة خدمات الدفع عبر الهاتف من خالل «Alipay
 ،»Walletوتعقد شــراكــات مع البنوك لتوفير خدمات
ً
إلكترونيا.
المسح الضوئي وتحويل المدفوعات

نظام متكامل وخدمات متعددة
تستهدف مجموعة «علي بابا» أن تكون أكثر من مجرد
منصة للتجارة اإللكترونية ،ومن أجل ذلك تنوع أعمالها
وتتوسع في مجاالت عديدة ،مثل الخدمات اإلعالنية
واللوجستية والمالية من خالل:

«علي ماما»
 هي منصة إعالنات لألعمال الموجهة للشركات،وي ـم ـكــن لـلـمـسـتـخــدمـيــن ع ــرض ال ـم ــواق ــع المخصصة
لإلعالنات على المنصة ،حيث يقوم المعلنون بشرائها.

البيانات الكبيرة
 تقوم «علي بابا» بدمج مصادر البيانات التي تغطيكــل جــوانــب الحياة اليومية للعمالء ،وذل ــك مــن خالل
االستحواذ على شركات البرمجيات في مجاالت أخرى
مثل السفر وسيارات األجرة والموسيقى.
 -تساعد هذه البيانات المعلنين على اختيار أنسب

قنوات اإلعالن عبر اإلنترنت وأكثرها فاعلية للوصول
إلى العمالء.

«»Taobao Ke
األشخاص الذين يساعدون
 يتكون من مجموعة منً
التجار على الترويج لمنتجاتهم ،وفقا لنموذج «التكلفة لكل
عملية بيع» ،حيث يحصلون على عمولة عندما يقنعون
العمالء بإتمام عملية البيع.

«علي مايكرو فاينانس»
 يمنح قروض وودائع صغيرة للشركات الصغيرة التيتــواجــه صعوبات فــي الحصول على ق ــروض مــن البنوك
التقليدية.
 يستخدم الموقع بيانات سلوك العمالء ًالتي جمعتهامنصة «عـلــي ب ــاب ــا» ،وتــرتـيــب ال ـشــركــات وفــقــا لتصنيف
ائتماني ،لتحديد مدى أحقيتها للتقدم بطلب للحصول
على قرض.
 مشروع شبكة الصين الذكي «»CSN هو مشروع أطلقته «علي بابا» بالتعاون مع  4شركاتخدمات لوجيستية في الصين ،من أجل توصيل المنتجات
للمشترين خالل  24ساعة من عملية الشراء.
 يمكن للعمالء اختيار النوع الذي يفضلونه من أنواعالتسليم (األسرع ،األرخص ،أفضل خدمة) ،وستقوم «علي
بابا» باختيار شركة الخدمات اللوجستية المناسبة.

 روبوتات الدردشة «»Chatbot في عام  2016بدأت «علي بابا» باستخدام روبوتاتال ــدردش ــة ال ـتــي تـعـمــل ب ــال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ل ـلــرد على
استفسارات العمالء.
 يتضمن ذلــك سياسة اإلرجـ ــاع وتكاليف التوصيلوغيرها من األسئلة الشائعة التي يطرحها العمالء.
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«جيه بي مورغان» :تصريحات باول هذا العام أفقدت سوق األسهم  1.5تريليون دوالر
كشف تحليل لـ"جيه بي
مورغان" أنه منذ تولي رئيس
بنك االحتياطي الفدرالي
جيروم باول منصبه في فبراير،
تسببت تصريحاته في خسارة
ُ
تقدر بنحو  1.5تريليون دوالر
من القيمة السوقية لسوق
األسهم األميركية.

قال رئيس االحتياطي الفدرالي
ج ـي ــروم بـ ــاول إن الـبـنــك الـمــركــزي
األميركي قد يرفع معدالت الفائدة
إلى مستويات يبدأ عندها عرقلة
النمو االقتصادي.
وأض ـ ــاف بـ ــاول أث ـن ــاء ح ـضــوره
ً
ضـيـفــا عـلــى ال ـحــدث الـمـقــام ،أمــس
األول ،بواسطة "أتالتنيك ماغازين"
و"أسبن إنستيتيوت" في واشنطن،
أن م ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة ال تـ ــزال غير
ً
متشددة معربا عن نية البنك رفعها
ً
تدريجيا إلى الحد الذي تصبح فيه
محايدة ال تعرقل وال تحفز النمو،
وأن الـطــريــق طــويــل لـلــوصــول إلى
معدالت الفائدة المحايدة.
ورفع الفدرالي الفائدة األسبوع
الماضي للمرة الثالثة خالل العام
الـ ـح ــال ــي ل ـت ـص ــل إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـط ــاق 2
فــي الـمـئــة إل ــى  2.25فــي الـمـئــة ،ثم
صعدت أسعار األسهم قرابة أعلى
مـسـتــويــات قياسية وسـجــل عائد

ال ـس ـنــدات ألج ــل  10س ـنــوات أعلى
مستوياته منذ .2011
وحــدد صناع الـقــرار بالفدرالي
معدل الفائدة المحايد على المدى
ً
ال ـط ــوي ــل ع ـنــد  3ف ــي ال ـم ـئ ــة ُ ،وف ـقــا
لتوقعات المسؤولين ،التي نشرت
بـعــد اجـتـمــاع األس ـب ــوع الـمــاضــي،
وقال "باول" إن التحرك التدريجي
ً
أفـضــل عمليا مــن التحرك بسرعة
كبيرة أو ببطء شديد.
وفي خطابه الرابع هذا األسبوع،
شــدد بــاول على تقييمه اإليجابي
لالقتصاد بعد أن لفت االنتباه إلى
"األوقات غير العادية" التي تمر بها
الواليات المتحدة في ظل استقرار
نمو التضخم إلى جانب انخفاض
معدل البطالة.
وحــول األزمــة المالية القادمة،
أوضـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــاول أن أسـ ـب ــابـ ـه ــا لــن
تـشـبــه األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة ف ــي الـعـقــد
الماضي ،لكنها ستنتج عن هجمة

إلكترونية أو ربما أحــد األحــداث
ً
العالمية ،مضيفا أن العالم مليء
بالمخاطر.
ودع ــم أعـضــاء بالفدرالي
فــي حديثهم ،أمــس األول،
رفع الفائدة مرات أخرى،
لـكـنـهــم يـخـتـلـفــون حــول
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إلـ ـ ـ ــى رف ـع ـه ــا
م ــرة أخ ــرى خ ــال الـعــام
الحالي.
وكشف تحليل لـ"جيه
بي مورغان" أنه منذ تولي
رئـ ـي ــس ب ـن ــك االح ـت ـي ــاط ــي
الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي جـ ـ ـي ـ ــروم ب ـ ــاول
مـنـصـبــه ف ــي ف ـب ــراي ــر ،تسببت
ُ
تصريحاته في خسارة تقدر بنحو
 1.5تــري ـل ـيــون دوالر م ــن الـقـيـمــة
السوقية لسوق األسهم األميركية.
ورص ـ ــد ال ـم ـح ـل ـلــون ف ــي الـبـنــك
بالتحديد أنــه عندما يعقد باول
ً
ً
م ــؤت ـم ــرا ص ـح ـف ـيــا ب ـعــد اج ـت ـمــاع

اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة
ف ـ ــإن م ــؤش ــر "إس آن ـ ــد ب ــي "500
ينخفض ع ــادة بنسبة  0.44في
الـمـئــة ،وق ــد انـخـفــض كــل م ــرة من

الـمــرات الـثــاث التي تحدث فيها
مع وسائل اإلعالم.
وعندما يدلي بشهادته أمام
ال ـكــون ـغــرس أو أي خـطــابــات
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـ ـك ـ ــون م ـت ــوس ــط
االنخفاض  0.4في المئة،
ل ـ ـي ـ ـعـ ــادل إج ـ ـمـ ــالـ ــي ت ـلــك
االن ـخ ـفــاضــات ن ـحــو 1.5
تريليون دوالر.
ويمكن أن يكون األمر
ً
مـ ـثـ ـي ــرا ل ـل ـق ـلــق بــالـنـسـبــة
ل ـل ـس ــوق إذا اس ـت ـم ــر ه ــذا
االتـ ـج ــاه ،وسـ ــوف يـتـســارع
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـبـ ــاول فــي
 2019عندما يبدأ في استضافة
ال ـم ــؤت ـم ــرات الـص ـحــافـيــة ب ـعــد كل
اجتماع وليس فقط كل ثالثة أشهر.
ُ
ويـ ــرجـ ــع ال ـت ـح ـل ـيــل س ـب ــب ه ــذا
االنخفاض إلى القلق من أن باول
وبنك االحتياطي الفدرالي بالتبعية
ال يفهمان المشهد الحالي.

الدوالر رابض عند ذروة  6أسابيع  3مخاوف تحرم رئيس
«المركزي» األميركي من النوم
بفعل العوائد األميركية
العام الحالي  96.99المسجل في منتصف
أغسطس.
وواج ـه ــت ع ـمــات األس ـ ــواق الـنــاشـئــة
بعض الضغط بفعل ارت ـفــاع ال ــدوالر إذ
تــراجـعــت الــروبـيــه الهندية إلــى مستوى
ق ـي ــاس ــي م ـن ـخ ـفــض رغ ـ ــم ت ــدخ ــل ال ـب ـنــك
المركزي بينما نزل اليوان الصيني 0.1
في المئة مقابل الدوالر.
واستقر اليورو مقابل الــدوالر وجرى
تــداولــه عند  1.1481دوالر بعدما سجل
أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى فـ ــي س ـت ــة أس ــابـ ـي ــع فــي
المعامالت اآلسيوية عند  1.1463دوالر.
واس ـت ـق ــر ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي عـنــد
 1.2933دوالر بعدما انخفض يوم األربعاء
إلى أدنى مستوى في ثالثة أعوام ونصف
العام عند  1.2925دوالر .وواصل الدوالر
األسترالي خسائره ،التي بدأها األربعاء
وسجل أدنــى مستوى في ثالثة أسابيع
عند  0.7091دوالر أميركي.

اس ـت ـقــر ال ـ ـ ــدوالر ع ـنــد أع ـل ــى مـسـتــوى
في ستة أسابيع ،أمــس ،إذ ارتفع العائد
عـلــى س ـنــدات ال ـخــزانــة األم ـيــرك ـيــة ،أمــس
األول ،على خلفية بيانات قوية مما دفع
المستثمرين للمراهنة على صعود العملة
األمـيــركـيــة مـقــابــل الـعـمــات ذات الـعــائــد
األعلى وعمالت األسواق الناشئة.
وزاد ال ـع ــائ ــد ع ـلــى سـ ـن ــدات ال ـخــزانــة
األميركية ألجل عشرة أعوام نحو  12نقطة
أســاس يــوم األربـعــاء ليقفز إلــى  3.23في
المئة ،وهو أعلى مستوى منذ منتصف
 2011بـعــدمــا ج ــاءت ب ـيــانــات الــوظــائــف
بالقطاع الخاص أقوى من المتوقع.
ودف ـ ــع م ــزي ــج مـ ــن ال ـب ـي ــان ــات ال ـقــويــة
وت ـع ـل ـي ـقــات م ـس ــؤول ــي ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األم ـي ــرك ــي ب ـش ــأن س ـعــر ال ـف ــائ ــدة مــؤشــر
ال ــدوالر إلــى االرت ـفــاع  0.2فــي المئة إلى
 96.1وهو أعلى مستوى منذ  20أغسطس
وي ـق ـتــرب م ــن أع ـلــى مـسـتــوى مـنــذ بــدايــة

قد يبدو رئيس االحتياطي الفدرالي األميركي "البنك
ً
ال ـمــركــزي األم ـيــركــي" ج ـيــروم ب ــاول مـتـفــائــا بـشــأن النمو
االقتصادي في الواليات المتحدة ،غير أنه أعرب عن مخاوف،
ً
قال ممازحا إنها "تحرمه من النوم"!
وذكـ ــر م ــن بـيــن األس ـئ ـلــة ال ـتــي ت ـ ــراوده :ه ــل سـيـتـســارع
التضخم؟ وهل أن معدالت الفوائد أعلى أو أدنى مما ينبغي؟
وهل هناك مخاطر محدقة بأكبر اقتصاد في العالم؟
وقال بنبرة ساخرة خالل منتدى نظمه مركز "المجلس
األطلسي" للدراسات ،إنه "باإلجمال ،كل شيء" يحرمه من
ً
النوم في حين أن اآلخرين يرقدون مطمئنين ،مضيفا "ال أحد
ً
ً
يريد حاكم مصرف مركزي ينام نوما عميقا".
وفي طليعة هذه األسئلة المخاوف المحيطة بالسياسة
النقدية التي ينتهجها االحتياطي الفدرالي لكنه تابع "أعجز
عن النوم بسبب مسائل تختلف ليلة عن ليلة".
ً
في المقابل ،لفت إلى أن نسبة البطالة متدنية جدا في
ً
حين أن التضخم معتدل ،موضحا في تصريحات عكست
التناقضات التي تتجاذبه "ليس هناك ما يدعو إلى االعتقاد
بأن هذه الدورة لن تتواصل لبعض الوقت".
وتطرق إلى األزمة المقبلة التي قد تحصل في المستقبل،
فقال إنها ستكون مختلفة عن أزمة  2008في غياب بوادر

وكـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الفدرالي بمدينة فالدلفيا باتريك
هــاركــر أف ــاد بــأن البنك المركزي
يمكنه التوقف عن استمرار وتيرة
الرفع التدريجي لمعدل الفائدة
ً
في اجتماع ديسمبر نظرا إلى أن
ً
التضخم ال يزال منخفضا.
وأض ـ ـ ــاف ه ــارك ــر أن ـ ــه ال ي ــرى
ً
ارت ـف ــاع ــا ل ـم ـعــدل الـتـضـخــم قــرب
الـمـسـتـهــدف ب ـعــد ،رغ ــم أن ســوق
العمل ال يزال يظهر بيانات قوية.
يأتي ذلك بعد أن قرر الفدرالي
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي رف ـ ــع م ـعــدل
ال ـفــائــدة إل ــى ال ـن ـطــاق بـيــن  2في
ال ـم ـئ ــة و 2.25ف ــي ال ـم ـئ ــة لـلـمــرة
ً
الـ ـث ــالـ ـث ــة ه ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،م ـت ــوق ـع ــا
رفعها للمرة الرابعة في اجتماع
ديسمبر.
ً
ودع ــم  12ع ـضــوا مــن بـيــن 16
في أروقة الفدرالي قرار رفع معدل
الفائدة األسبوع الماضي ،وأكد

هــاركــر أن ــه ك ــان مــن بـيــن األربـعــة
المعارضين لرفعه.
وارتفعت األسهم األميركية خالل
ت ــداوالت أمــس األول ،مــع انحسار
القلق حيال مشكلة عجز الموازنة
فــي إيـطــالـيــا ،وقـلـصــت الـمــؤشــرات
الرئيسية مكاسبها متأثرة بارتفاع
عــائــد س ـنــدات ال ـخــزانــة ،لـكــن "داو
ج ــون ــز" س ـجــل اإلغـ ـ ــاق الـقـيــاســي
الخامس عشر له هذا العام.
وارت ـفــع "داو جــونــز" الصناعي
بنسبة  0.2فــي المئة أو  54نقطة
إلى  26828نقطة بعد أن اقترب من
حاجز  27ألف نقطة خالل الجلسة،
وارت ـفــع "ن ــاس ــداك" بنسبة  0.3في
المئة أو  25نقطة إلى  8025نقطة،
في حين ارتفع " "S&P 500األوسع
ً
ن ـط ــاق ــا بـنـسـبــة  0.1ف ــي ال ـم ـئــة أو
نقطتين إلى  2925نقطة.
(أرقام)

الذهب مستقر مع دعم الدوالر
بسياسة «االحتياطي»

جيروم باول
بلبلة مالية أو مشكالت في القطاع المصرفي ،ورأى أنها
قد تكون مشكلة مماثلة لهجوم إلكتروني ،وفقا لما نقلته
وكالة "فرانس برس".
وح ــذر ب ــأن الـسـيــاســة الحمائية الـتــي تنتهجها إدارة
الرئيس دونالد ترامب وتباطؤ اقتصادات كبرى مثل الصين
قــد تـكــون عــوامــل "سيئة للعمال األميركيين واالقـتـصــاد
األميركي".
ً
وطرح سيناريو عكسيا ،فقال ،إنه في حال أدت الحروب
التجارية التي باشرها ترامب بقراره فرض رسوم جمركية
إضافية على  250مليار دوالر من البضائع الصينية ،إلى
تخفيض الحواجز الجمركية وفرض احترام أكبر لقواعد
ً
التجارة الدولية ،فإن "ذلك سيكون جيدا لنا".

تـحــركــت أس ـعــار الــذهــب داخ ــل نطاق
ض ـي ــق ،أمـ ــس ،ب ـعــد ب ـيــانــات لــاقـتـصــاد
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ت ـ ـب ـ ـعـ ــث عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاؤل،
وت ـص ــري ـح ــات م ــن ُصـ ـن ــاع ال ـس ـيــاســات
بمجلس االحـتـيــاطــي االت ـح ــادي (البنك
المركزي األمـيــركــي) تعزز احتماالت أن
يستمر "ال ـمــركــزي" فــي مـســار التشديد
النقدي ،مما دعم الدوالر.
واستغل نحو نصف صناع السياسات
بمجلس االحتياطي ،بمن فيهم رئيسه
جيروم باول ،مناسبات عامة ،أمس األول،
للتعبير عــن ن ـظــرة تــوافـقـيــة عـلــى نحو
متزايد بأن االقتصاد األميركي ال يواجه
أي منزلقات.
وتدعم الدوالر أكثر بيانات تظهر قوة
في سوق العمل األميركية ،وتسارع نشاط
قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في
 21عاما في سبتمبر.
وفــي الساعة  7:11بتوقيت غرينتش
كــان السعر الـفــوري للذهب مرتفعا 0.1

فــي المئة إلــى  1198.06دوالرا لألوقية
(األونـ ـص ــة) ب ـعــد أن ن ــزل  0.5ف ــي الـمـئــة
بالجلسة السابقة .وتحوم األسعار اليوم
في نطاق ضيق بين  1195.36و1199.01
دوالرا.
ونزلت عقود الذهب األميركية اآلجلة
 0.1في المئة إلى  1201.9دوالر لألوقية.
وقــال مــديــر ت ــداوالت آسـيــا والمحيط
الهادي لدى أواندا في سنغافورة ،ستيفن
إي ـن ــس ،إن "ال ــذه ــب م ـ ــازال مـثـقــا بـقــوة
الـبـيــانــات االق ـت ـصــاديــة األمـيــركـيــة التي
تدعم لغة التشديد النقدي المتصاعدة
في مجلس االحتياطي ،وتعزز المعنويات
إزاء الدوالر".
وص ـ ـع ـ ــدت الـ ـفـ ـض ــة  0.2ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
بالمعامالت الـفــوريــة إلــى  14.60دوالرا
لألوقية ،في حين استقر البالديوم دون
تغير يــذكــر عـنــد  1055.70دوالرا .وزاد
البالتين  0.2فــي الـمـئــة ،مسجال 823.5
دوالرا لألوقية.

«فوربس» :صعود وول ستريت يرفع ثروة مواطني الواليات المتحدة
أغنى  400أميركي كسبوا قرابة  3تريليونات دوالر ...وغيتس ليس األول
ب ــدع ــم م ــن م ـس ـتــويــات قـيــاسـيــة
لسوق األسـهــم األميركية ،ارتفعت
ثـ ـ ــروات ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـح ــال ــي،
ونشرت "فــوربــس" قائمتها ألغنى
 400شخصية في أميركا هذا العام،
التي شهدت إزاحة مؤسس أمازون
جيف بيزوس لمواطنه بيل غيتس
من الصدارة التي اعتالها منذ عام
.1994
وارتـ ـف ــع ص ــاف ــي ث ـ ـ ــروات ال ـ ــ400
شـخـصـيــة ال ـتــي شملتها الـقــائـمــة
بنسبة  7في المئة إلى  2.9تريليون
دوالر مقارنة بعام  ،2017كما ارتفع
متوسط الثروة في القائمة إلى 7.2
مليارات دوالر من  6.7مليارات في
ال ـعــام الـمــاضــي ،وع ــزز ذل ــك ث ــروات
الشخصيات التي تصدرت المراكز
الـ 45األولى في القائمة.

بيزوس – غيتس
ً
للمرة األولى منذ  24عاما ،أصبح
ب ـيــزوس فــي ص ــدارة قــائـمــة أثــريــاء
ً
أم ـي ــرك ــا ب ـ ــدال م ــن غ ـي ـتــس ،ك ـمــا أن
مؤسس أمــازون هو أول شخصية
تتصدر القائمة بـثــروة تــزيــد على
 100مليار دوالر – إذ بلغت ثروته
ً
أخيرا  160مليار دوالر.
ً
وي ـعــد ب ـيــزوس أي ـضــا أع ـلــى من
زادت ثروته في القائمة هذا العام إذ
قفزت  78.5مليار دوالر منذ العام
الماضي بفضل ارتفاع سهم أمازون
بأكثر من  100في المئة.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــك
لـ ـمــايـكــروســوفــت بـيــل غـيـتــس فقد

قائمة «فوربس» ألغنى الشخصيات في الواليات المتحدة في 2018
الترتيب

الشخصية

السن

مصدر الثروة

حجم الثروة (بالمليار دوالر)

01

جيف بيزوس

54

«أمازون دوت كوم»

160.0

02

بيل غيتس

63

«مايكروسوفت»

97.0

03

وارن بافيت

88

«بركشاير هاثاواي»

88.3

04

مارك زوكربيرغ

34

"فيسبوك"

61.0

05

الري إليسون

74

«أوراكل»

58.4

06

الري بيدج

45

«غوغل»

53.8

07

تشارلز كوش

82

«كوش إندستريز»

53.5

07

ديفيد كوش

78

«كوش إندستريز»

53.5

09

سيرغي برين

45

«غوغل»

52.4

10

مايكل بلومبرغ

76

«بلومبرغ إل بي»

51.8

احـتــل المرتبة الثانية بـثــروة تقل
عن ثروة بيزوس بحوالي  63مليار
دوالر.
وبلغ إجمالي ثــروة أغنى عشر
شخصيات في القائمة  730مليار
دوالر مـجـتـمـعـيــن م ـقــارنــة ب ـ ـ 610
مليارات دوالر عام  ،2017في حين
س ـج ـلــت ث ـ ــروة ال ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
لـتويتر جــاك دورس ــي أعلى زيــادة
بالنسبة المئوية حيث قفزت 186
فــي الـمـئــة إل ــى  6.3مـلـيــارات دوالر
مقارنة بالعام الماضي بــدعــم من
انتعاش سهم شركته سكوير.
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـقـ ـي ــض ،كـ ــانـ ــت ث ـ ــروة
ج ــورج س ــوروس أكـبــر الخاسرين

بانخفاض من  23مليار دوالر العام
الماضي إلى  8.3مليارات دوالر في
 ،2018وذلك لتحويل رجل األعمال
األميركي الشهير  18مليار دوالر
مــن ثــروتــه إلــى مؤسسته الخيرية
مـ ــع األخـ ـ ـ ــذ ب ـع ـي ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ع ــدم
حساب "فــوربــس" األصــول التي تم
التبرع بها.
وتراجع الرئيس األميركي دونالد
ً
تــرامــب  11م ــرك ــزا واح ـتــل المرتبة
الـ ـ ــ 259فــي الـقــائـمــة مــن الـ ـ ــ 248عــام
 2017بسبب استقرار ثروته عند 3.1
مليارات دوالر دون تغيير.
وان ـض ــم لـلـقــائـمــة خـمــس عـشــرة
شخصية جــديــدة ج ـنــوا ثــرواتـهــم

من صناعات مختلفة مثل التجارة
اإللكترونية واللوجستيات كما أن
م ـل ـيــارديــرات عصاميين انـضـمــوا
ً
أيضا للقائمة مثل المديرة التنفيذية
لـدروبوكس ثــاي لي المهاجرة من
كوريا الجنوبية.
وارتفع عدد السيدات في القائمة
إلى  57من بينهن سيدتان شاركتا
في تأسيس شركات ،وذلك مقارنة
ب ـ ــ 55س ـيــدة ف ــي قــائ ـمــة  ،2017في
حين ورثت لينسي سيندر – وهي
في عمر الـ – 36ثروة جعلتها تدخل
القائمة.
ال يــزال سومنر ريدستون – 95
ً
عــامــا – أق ــدم شخصية فــي قائمة

"فوربس"  400بثروة تقدر بحوالي
 4.8م ـل ـي ــارات دوالر ،بـيـنـمــا يعد
ال ـمــؤســس ال ـشــريــك لـ ـسـنــاب شــات
ً
إيفان شبيغل –  28عاما – هو أصغر
مــن فــي الـقــائـمــة ب ـثــروة تـنــاهــز 2.2
مليار دوالر.
وتجاوز عدد األثرياء العصاميين
( )269نظراءهم فــي القائمة الذين
ورثـ ـ ـ ـ ــوا ثـ ـ ـ ـ ــروات م ـ ــن ذويـ ـ ـه ـ ــم (64
شخصية) مـقــارنــة بـ ــ 67شخصية
ورثت ثروات في قائمة عام .2017

التصنيف
اع ـت ـمــدت "ف ــورب ــس" ف ــي قــائـمــة

الـ 400األغنى في أميركا هذا العام
على ضرورة امتالك الشخصية 2.1
مليار دوالر على األقــل لالنضمام
للقائمة – وهو ما يزيد  100مليون
دوالر على الحد األدنــى المطلوب
فــي ال ـعــام الـمــاضــي – كـمــا أن هــذا
المبلغ هو األعلى منذ بداية إطالق
القائمة حتى اآلن.
وتم األخذ بعين االعتبار حساب
ثروات أغنى الشخصيات األميركية
ب ـنــاء عـلــى أس ـع ــار أس ـهــم شــركــاتــه
بداية من السابع من سبتمبر ،2018
وأصبحت بعض الشخصيات منهم
أكثر وأقل ثراء خالل األسابيع التي
تلت هذا التاريخ.

وي ـم ـثــل  2018الـ ـع ــام ال ـســابــع
والثالثين إلطالق قائمة "فوربس"
 ،400وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ،تــم
البحث فــي ث ــروات أكـثــر مــن 700
شخصية ،والتقى محررو التقرير
ً
بكل فرد منهم شخصيا للحديث
ع ــن ط ـمــوحــات ـهــم وك ـي ـف ـيــة جني
ثرواتهم.
ً
تم عقد لقاءات أيضا مع موظفي
شــركــات مملوكة لمن فــي القائمة
وم ـنــاف ـس ـي ـهــم وأق ــرانـ ـه ــم ك ـم ــا تــم
ال ـب ـحــث ف ــي سـجــاتـهــم الـحـيــاتـيــة
والـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى ح ـج ــم أص ــول ـه ــم
وما يمتلكونه من شركات خاصة
وعامة وعـقــارات ويخوت وأعمال

فـ ـنـ ـي ــة وطـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرات وم ـ ـج ـ ــوه ـ ــرات
وسيارات.
عالوة على ذلك ،تم حساب ديون
كــل شـخـصـيــة ومـقــارنـتـهــا بحجم
األص ـ ــول وال ـ ـثـ ــروة ال ـت ــي يـحـتـفــظ
بـهــا ،ول ــم يطلع كــل مـلـيــارديــر عن
ميزانيته الخاصة ،ولكن الكثيرين
كـ ــانـ ــوا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـلـكـشــف
عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل وأرق ـ ـ ـ ـ ــام أم ــوالـ ـه ــم
وممتلكاتهم.
ل ــم يــؤخــذ ف ــي االع ـت ـبــار ث ــروات
أسـ ـ ـ ــرة ك ـ ــل ش ـخ ـص ـي ــة ،ول ـ ـكـ ــن تــم
حـســاب ث ــروات الشخصيات التي
بـنــت ث ــروات بـمـســاعــدة زوجــاتـهــم
وأزواجهن.

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو شرق آسيا تركيا :إجراءات لمواجهة التضخم األسبوع المقبل

ً
خفض البنك الدولي قليال توقعاته للنمو
ف ــي مـنـطـقــة ش ــرق آس ـي ــا وال ـم ـح ـيــط ال ـه ــادي
للعام المقبل بسبب تأثير التوترات التجارية
وتـ ـقـ ـلـ ـب ــات ت ــدفـ ـق ــات رؤوس األمـ ـ ـ ـ ــوال عـلــى
التوقعات االقتصادية العالمية.
وقال البنك ،في تقرير أمس ،إنه يتعين أن
تستغل االق ـت ـصــادات الـنــاشـئــة فــي المنطقة
سـيــاســات االق ـت ـصــاد الـكـلــي الـمـتــاحــة كاملة
لتخفيف وقع الصدمات الخارجية.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ت ـقــريــره ع ــن مـسـتـجــدات
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ،إن ن ـمــو االق ـت ـص ــادات
الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي بما
في ذلك الصين يتجه صوب التباطؤ إلى 6.3
في المئة العام الحالي من  6.6في المئة في
العام الماضي ،بينما يتوقع أن يسجل  6في
المئة في .2019

وت ـقــل تــوق ـعــات ال ـن ـمــو ل ـل ـعــام الـمـقـبــل عن
تقديرات البنك في أبريل بأن تحقق المنطقة
ً
نموا نسبته  6.1في المئة ،بسبب التباطؤ في
الصين إذ تواصل إعــادة مــوازنــة اقتصادها
لمصلحة االس ـت ـهــاك الـمـحـلــي عـلــى حساب
االستثمار.
وقـ ــال الـبـنــك ال ــدول ــي ،إن م ــن الـمـتــوقــع أن
يتباطأ النمو فــي الصين إلــى  6.5فــي المئة
العام الحالي دون تغيير عن توقعاته السابقة.
لكن من المتوقع تباطؤ النمو في العام المقبل
إلى  6.2في المئة مقارنة مع توقعات سابقة
لنمو نسبته  6.3في المئة.
وق ــال ســوديــر شيتي كبير االقتصاديين
لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بالبنك
الدولي "المخاطر الرئيسية على نمو مستمر
ً
ومزدهر تشمل تصعيدا في الحماية التجارية

وزي ــادة اضـطــرابــات الـســوق المالية وتداخل
ذ لــك مــع نـقــاط الضعف المالية والتمويلية
المحلية".
وأضـ ــاف ف ــي ب ـي ــان" ،ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق من
ال ـم ـخــاطــر ال ـم ـت ــزاي ــدة ت ـح ـتــاج االق ـت ـص ــادات
الـنــاشـئــة فــي ش ــرق آسـيــا والـمـحـيــط الـهــادي
لتوظيف جميع سـيــاســات االقـتـصــاد الكلي
والسياسات الذكية والهيكلية لتخفيف أثر
الصدمات الخارجية وزي ــادة معدالت النمو
المحتمل".
ويتوقع البنك الــدولــي أن تحقق المنطقة
ً
نموا بنسبة  6في المئة في  2020دون تغيير
عن توقعاته السابقة.
(رويترز)

ً
توقيف  417شخصا في قضية غسل أموال وتحويالت

أفاد وزير المالية التركي براءات ألبيرق بأن أنقرة ستعلن سلسلة
من اإلجراءات األسبوع المقبل لمواجهة معدل التضخم المرتفع.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
إلى  25في المئة على أساس سنوي خالل سبتمبر.
وأضاف ألبيرق ،في حوار تلفزيوني ،أن المناقشات بشأن الخطوات
ً
التالية لمواجهة التضخم سوف تبدأ غدا.
ً
وألقت السلطات التركية القبض على  417شخصا بتهمة التورط
في عمليات غسل أموال بقيمة  2.5مليار ليرة (حوالي نصف مليار
دوالر) وتحويلها في شكل عمالت أجنبية إلى حسابات بنكية في
الخارج.
وأضاف بيان المدعي العام في إسطنبول ،أنه قد تم إصدار مذكرات

ً
اعتقال للمتورطين ،مشيرا إلى أن أغلبية األمــوال قيد التحقيق تم
تحويلها إلى مواطنين إيرانيين مقيمين في الواليات المتحدة.
ّ
وشنت الشرطة التركية مداهمات عبر سلسلة من المقاطعات بحثا
عن أي ممتلكات أو متورطين في القضية ،بحسب ما نقلت وكالة
"األناضول" عن مسؤولين.
ُ
وتعد قضية تهريب العمالت األجنبية بالغة الحساسية في تركيا
في الوقت الراهن بسبب أزمــة هبوط العملة المحلية "الليرة" التي
فقدت  40في المئة من قيمتها أمام الدوالر هذا العام.
واتهم المدعي العام في تركيا المشتبه فيهم بإرسال أمــوال إلى
أكثر من  28ألف حساب في الخارج من فروع بنكية وماكينات صراف
آلي عديدة في الفترة من بداية عام  2017مقابل عموالت.
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النفط يتراجع بفعل االتفاق السعودي  -الروسي

وجهة نظر

الفالح« :أوبك» تستطيع رفع إنتاج النفط  1.3مليون برميل
قال فاتح بيرول مدير وكالة
الطاقة الدولية أمس ،إنه
على كبار منتجي النفط اتخاذ
"الخطوات الصحيحة" لتهدئة
المخاوف بشأن اإلمدادات،
التي دفعت أسعار الخام ألعلى
مستوى في أربع سنوات.

تــراج ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،أمـ ــس ،عن
أعلى مستوى فــي أربـعــة أع ــوام ،الــذي
سـجـلـتــه ف ــي الـجـلـســة الـســابـقــة بفعل
زيادة المخزونات األميركية ،وبعدما
قالت مصادر ،إن روسيا والسعودية
ً
ً
أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر
الماضي لزيادة إنتاج الخام.
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت الـ ـعـ ـق ــود اآلجـ ـل ــة
ً
لخام برنت  30سنتا أو  0.4في
المئة عن اإلغالق السابق ليجري
ً
تـ ــداو ل ـ ـهـ ــا عـ ـن ــد  85.99دوالرا
للبرميل.
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ خ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ــرنـ ـ ــت أعـ ـل ــى
مـسـتــوى فــي أرب ـعــة أعـ ــوام عند
ً
 86.74دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ،أ مــس
األول ،بسبب توقعات انخفاض
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق ق ـب ـيــل
عقوبات أمريكية على صادرات النفط
اإليرانية من الشهر المقبل.
وت ــراجـ ـع ــت عـ ـق ــود خـ ـ ــام غـ ـ ــرب ت ـك ـســاس
ً
الوسيط األميركي  29سنتا أو  0.4في المئة
ً
إلى  76.12دوالرا للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة
األميركية أن مخزونات الخام األميركية زادت
نحو  8ماليين برميل األسبوع الماضي إلى
ً
 404ماليين برميل تقريبا وهي أكبر زيادة
منذ مارس .2017
وقــالــت "روي ـتــرز" ،أمــس األول ،إن روسيا
ً
ً
والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر
الماضي لزيادة إنتاج النفط لتهدئة األسعار
المرتفعة قبل التشاور مع بقية المنتجين
بـمــا فــي ذل ــك بــاقــي أع ـضــاء منظمة الـبـلــدان
المصدرة للبترول "أوبك".
يأتي االتفاق السعودي الروسي في وقت
تصعد األسواق قبيل عقوبات أميركية على
ً
قطاع النفط اإليراني اعتبارا من الرابع من

ً
يرتفع  40سنتا
البرميل الكويتي ً
ليبلغ  83.01دوالرا

ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  40سنتا في تداوالت أمس األول ليبلغ
ً
ً
 83.01دوالرا ،مقابل  82.61دوالرا للبرميل في تداوالت الثالثاء ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وذكرت تقارير أن سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل بلغ أمس
ً
 85.35دوالرا.

توازن أسواق النفط
على رمال متحركة
الدكتور عباس المجرن *

نــوفـمـبــر إذ يـتــوقــع كـثـيــر مــن المحللين أن
يؤدي ذلك إلى غياب إمدادات تقدر بنحو 1.5
ً
مليون برميل يوميا عن السوق.
ونـقـلــت وك ــال ــة "تـ ــاس" لــأن ـبــاء ع ــن وزي ــر
الطاقة الـسـعــودي خالد الفالح قوله أمــس،
إن "أوبك" تستطيع من الناحية الفنية زيادة
ً
إنتاج النفط  1.3مليون برميل يوميا.
وقال الفالح خالل منتدى للطاقة يحضره
فــي مــوسـكــو ،إن الـسـعــوديــة ستستثمر 20
م ـل ـيــار دوالر ف ــي األعـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة المقبلة
للمحافظة على طاقتها الفائضة من إنتاج
النفط وزيادتها.
وتبلغ طــاقــة إنـتــاج النفط الـسـعــودي 12
ً
مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
من جانبه ،قــال فاتح بيرول مدير وكالة
الطاقة الدولية لـ"رويترز" أمس ،إنه على كبار
منتجي النفط اتخاذ "الخطوات الصحيحة"
لـتـهــدئــة ال ـم ـخــاوف ب ـشــأن اإلم ـ ـ ــدادات ،الـتــي
دفعت أسعار الخام ألعلى مستوى في أربع
سنوات.
وق ـ ـ ــال ب ــالـ ـه ــات ــف" :ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـح ــال ــي هــو
ً
المناسب لجميع الالعبين ،خصوصا كبار
منتجي ومـصــدري النفط ،لــدراســة الوضع
واتخاذ الخطوات الصحيحة لتهدئة السوق،
وإال فال أتوقع استفادة أي طــرف" .وأضاف
أن زيـ ـ ــادة أس ـع ــار ال ـن ـفــط إلـ ــى أك ـث ــر م ــن 85
ً
ً
دوالرا للبرميل تــزامـنــا مــع مـخــاوف بشأن
ً
التجارة العالمية تفرض ضغوطا كثيفة على
االقتصادات الناشئة.
وقال بيرول" :الطاقة باهظة الثمن تعود
في وقت سيء لالقتصاد العالمي".

وارتفاع األسعار في اآلونة األخيرة مدفوع
بمخاوف من شح اإلمدادات وسط انخفاض
حاد لصادرات إيــران من الخام قبل تجديد
ً
عقوبات أميركية على طهران بدءا من الشهر
المقبل.
وتـ ـعـ ـه ــدت م ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان الـ ـمـ ـص ــدرة
للبترول ،بقيادة السعودية أكبر منتج في
المنظمة ،وروسيا غير العضو فيها بتعزيز
اإلنتاج.
وق ــال ب ـيــرول ،إن وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة،
ومقرها بــاريــس وأسستها دول غربية في
 1974لـلـتـعــامــل مــع صــدمــات اإلم ـ ـ ــدادات ،ال
تدرس اإلفراج عن أي مخزونات طارئة لكنها
تراقب الوضع في األسواق عن كثب.
ومـ ــن الـمـنـتـظــر أن ت ــدخ ــل م ـج ـمــوعــة من
العقوبات األميركية ،التي تستهدف قطاع
الـنـفــط اإلي ــران ــي حـيــز التنفيذ فــي نوفمبر،
بعدما انسحب الرئيس دونــالــد ترامب من
اتفاق إيران النووي في مايو.
وتــريــد واشنطن خفض ص ــادرات النفط
اإليرانية إلى الصفر بحلول نوفمبر ،وتشجع
منتجين مثل السعودية ودول أخرى في أوبك
وروسيا على ضخ مزيد من الخام لتعويض
النقص.

العالمي "مزيج ًبرنت" ،في
سجل خام القياس
ً
مطلع األسبوع الجاري ،سعرا قياسيا لم يعهده
مـنــذ الــربــع األخ ـيــر مــن سـنــة  ،2014عـنــدمــا هــوت
أسعار النفط بشدة ،إثر نجاح السعودية ،المنتج
األك ـبــر بـ ـ "أوب ـ ــك" ،فــي إق ـنــاع بــاقــي دول المنظمة
بالتخلي عن سياستهم التقليدية المتمثلة في
سقف اإلنتاج كلما ضعفت األسعار.
خفض
َّ
ولم تتخل "أوبــك" عن هذا التوجه الــذي نجح
الــى حد كبير في الحد من توسع صناعة النفط
الصخري ،إال مع ًنهاية عـ ًـام  ،2016عندما قادت
ال ـس ـعــوديــة ات ـف ــاق ــا ج ــدي ــدا ض ــم "أوب ـ ـ ــك" ومـعـهــا
اإلمدادات
المنتجون من خارجها ،من أجل خفض ً
الـنـفـطـيــة بـنـحــو  1.8مـلـيــون بــرمـيــل يــوم ـيــا .وقــد
الـتــزمــت "أوب ــك" بنحو ثلثي هــذه الكمية ،بينما
التزمت األطراف األخرى بالثلث المتبقي .وتمكن
هــذا االتـفــاق مــن الصمود بقوة منقطعة النظير
حتى منتصف العام الحالي ،عندما قررت أطرافه
اقترب
التخلي عنه لمصلحة زيادة اإلنتاج ،بعدما
ً
سوق النفط العالمي من الـتــوازن .بيد أن ظروفا
جـيــوسـيــاسـيــة وف ـن ـيــة غ ـيــر مــوات ـيــة تـسـبـبــت في
تراجع إمدادات النفط ،وما زالت تهدد باستمرار
هذا التراجع في الفترة المقبلة .وهي ظروف تثير
مخاوف المراقبين من عدم قدرة المستوى الراهن
من العرض على تلبية الطلب العالمي.

أزمة نقص اإلمدادات
عـلــى رأس قــائـمــة الـبـلــدان الرئيسية المنتجة
لـلـنـفــط ،ال ـتــي تــراج ـعــت إم ــداداتـ ـه ــا ،تــأتــي إي ــران
التي بــدأ الخناق يضيق على صادراتها ،والتي
تسببت ضغوط وتهديدات الواليات المتحدة في
تراجع الشركات العاملة في منظومة دول االتحاد
األوروبي والصين والهند عن فكرة خرق العقوبات
األميركية عليها ،وهي األطراف التي كانت إيران
تعول عليها في تخفيف أثر تلك العقوبات .وتلي
أن
ـزويــا ،ال ـتــي ي ـبــدو ً
إيـ ــران فــي ه ــذه الـقــائـمــة ف ـنـ ً
مشكالتها أكبر وأشــد تعقيدا مما كان متصورا
من قبل ،فإلى جانب االنخفاض القياسي والمطرد
فــي إن ـتــاج حـقــولـهــا ،تــواجــه شركتها الحكومية
مـشـكـ ًـات تتعلق بـعــدم كـفــايــة طــاقــات الـتـخــزيــن،
فضال عن فقدانها محطات التصدير في منطقة
الـبـحــر الـكــاريـبــي ،الـتــي آل ــت ملكيتها إل ــى شركة
كونكوفيليبس األميركية ،بعد حكم قضائي.
وضمن القائمة تأتي أنغوال ،ثاني أكبر منتج
للنفط الـخــام فــي غــرب إفريقيا ،والـتــي كــانــت قد
فقدت نحو  35فــي المئة مــن قدرتها اإلنتاجية،

«بيتك» :عرض حصري لعمالء «حسابي» و«بيتي» في «كوزمو»
أط ـلــق بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك)،
ع ــرض ــا ح ـصــريــا ل ـع ـمــائــه م ــن شــريـحـتــي
"ح ـســابــي" و"ب ـي ـتــي" فــي مجموعة كــوزمــو
الترفيهية ،في إطار حرص البنك على مكافأة
عمالئه ،ومنحهم تجربة ممتعة ومميزة.
وتضمن العرض ،الــذي انطلق في إطار
حملة العودة للمدارس ،تذكرة مجانية مع
كــل تــذكــرة يشتريها الـعـمـيــل ،إضــافــة إلــى
إعادة شحن بطاقة اللعب بضعف الرصيد
الــذي يتم شــراؤه من جانب العميل في أي
من فروع "كوزمو".

وي ـس ـت ـمــر "ب ـي ـت ــك" ف ــي طـ ــرح ال ـع ــروض
المميزة لحاملي بطاقات "حسابي" و"بيتي".
ويمكن الحصول على تلك البطاقات بكل
يسر وسرعة عبر موقع البنك اإللكتروني
 ،KFH.comأو مـ ــن خ ـ ــال ز يـ ـ ـ ــارة أي مــن
ف ــروع "ب ـي ـتــك" ،واالس ـت ـف ــادة مــن ال ـعــروض
والخصومات المتنوعة التي يطلقها البنك
للعمالء على مدار العام بالتعاون مع جهات
ومنافذ تجارية مختلفة ،سعيا منه لتلبية
تطلعاتهم وتعزيز مستوى الرضا لديهم.
ولقي العرض ترحيبا كبيرا وانطباعا

أسعار صرف العمالت العالمية

ايجابيا من عمالء "بيتك" سواء عبر قنواته
على وســائــل التواصل االجتماعي ،او في
فروع كوزمو ،إذ أعربوا عن شكرهم لجهود
"بيتك" ،وتميزه في تقديم عروض حصرية
تناسب جميع األذواق.
ويطرح "بيتك" برنامج "حسابي" للشباب
بمزايا نوعية ،ضمن االهتمام المتواصل
بشرائح العمالء المختلفة ،وابتكار صيغ
منتجات وخدمات جديدة يتم من خاللها
الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يالئم
خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة،

بـحـيــث تـتـنــاســب م ــع ك ــل ش ــرائ ــح الـعـمــاء
وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة
متميزة وفــق معايير وأساليب ال تقل عن
نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة
والسرعة.
وأما حساب "بيتي" ،فهو حساب توفير
استثماري ابتكره "بيتك" لألبناء حتى عمر
 14سنة ،ويوفر العديد من المزايا المالئمة
لهم ،ويساعدهم على تنمية عادة االدخار
كسلوك مصرفي يساهم في بناء مستقبلهم.

إسطنبول تستضيف كأس
العالم لـ «التركية» للغولف

ً
ً
وما زالت حقولها النفطية تعاني تناقصا مستمرا
اإلنتاج ،بسبب انخفاض الضغط
في قدرتها على ً
في مكامنها ،فضال عن مشكالت هيكلية تتجاوز
الحاجة إلــى الصيانة ،إضافة إلــى تراجع القدرة
على تمويل عمليات تطوير اإلنتاج المكلفة في
المياه العميقة.
ـذه
وم ــا زال ب ــاإلم ـك ــان إدارج لـيـبـيـ ًـا ض ـمـًـن هـ ً
القائمة ،إذ مــا زالــت تعاني صــراعــا قبليا مريرا
على مناطق النفوذ ،وكذلك نيجيريا ،التي شهدت،
ولسنوات ،مشكالت أمنية ،وتشير آخر التقارير
إلــى ًتراجع إنتاجها إلــى نحو  1.8مليون برميل
يوميا ،وهــذا أدنــى مستوى منذ الربع األول من
العام الماضي.

توازن بانتظار الشتاء
ومــع قـيــام روسـيــا بــاإلنـتــاج عند أقـصــى قــدرة
لـحـقــولـهــا ،ال تـمـلــك "أوب ـ ــك" س ــوى الـتـعــويــل على
الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة الـفــائـضــة ل ــدى الـسـعــوديــة في
تعويض العجز الحالي والمتفاقم في المعروض،
ولكن التقديرات المتوافرة في الوقت الحالي تشير
إلى أن هذه الطاقة الفائضة غير كافية لتعويض
كامل النقص الحالي والمتوقع فــي المعروض.
وهــذا يفسر االرتفاع السريع في سعر الخام في
الفترة الراهنة ،وهو ارتفاع قد يفضي في نهاية
المطاف إلى عودة النفوط غير التقليدية ،والنفوط
الهامشية إلى األســواق ،وتقويض النتائج التي
تحصلت عليها "أوبك" خالل سنتين من المعاناة،
هوت فيها أسعار الخام إلى مستويات مكلفة ،في
سبيل الـحــد مــن تـطــور صناعة النفط الصخري
وإعادة التوازن إلى السوقً .
صعود األسعار مقلق أيضا لإلدارة األميركية،
التي تريد أسعار محروقات معتدلة ،من أجل دعم
مرشحيها في االنتخابات البرلمانية النصفية،
تعويض
في الشهر المقبل ،ومع غياب القدرة على
ً
النقص في المعروض ،فإنها لن تجد بديال عن
مــواصـلــة الـسـحــب مــن ال ـم ـخــزون اإلسـتــراتـيـجــي،
وه ــذا فــي حــد ذات ــه يحفز األس ـعــار إلــى مــزيــد من
االرت ـف ــاع .وي ـبــدو أن األم ــل الــوحـيــد المتبقي من
أجل عودة التوازن إلى السوق ووقف هذا المسار
التصاعدي لألسعار يكمن في ترقب شتاء معتدل،
يضمن تراجع وتيرة الطلب على النفط ،ويعيد إليه
االستقرار المنشود.
* أستاذ االقتصاد بجامعة الكويت

«الحمراء» تطلق حملة
«»Bloom Yourself
أطـلـقــت شــركــة الـحـمــراء الـعـقــاريــة حملة تــوعـيــة متكاملة بعنوان
" ،"Bloom Yourselfالهدف منها التوعية بأهمية الكشف المبكر عن
سرطان الثدي ،ودعــوة النساء للمحافظة على صحتهن .وانطلقت
الحملة في  1الجاري من خالل تعليق البالونات الوردية على السيارات
الراكنة في مواقف المجمع والبرج ،وهــذا من منطلق توعية الناس
وتذكيرهم بالفحص المبكر ،وستتضمن الحملة في األيــام القادمة
عــدة أنشطة ومـشــاريــع ،منها حملة فـحــوص مجانية تـشــارك فيها
جهات وعيادات طبية مختلفة ،والعديد من العروض الترفيهية ،في
حين تستمر طــوال شهر أكتوبر فــي بــرج الحمراء األعـمــال ومجمع
الحمراء الفاخر.

«الخليج» يحتفي بالتراث الكويتي
مع جمعية السدو

أسعار صرف العمالت العربية
جانب من التتويج

أسعار المعادن الثمينة والنفط

استضافت الخطوط الجوية التركية ،النسخة السادسة لبطولة كأس
العالم للخطوط الجوية التركية في منتجع إي كيمر غولف آند كانتري
في إسطنبول ،في الفترة بين  28و 30سبتمبر الماضي.
ُ
وتعد "التركية" شركة الطيران التي تغطي أكبر شبكة من الخطوط
المحلية والدولية في العالم ،وهي فخورة بفوزها بجائزة الخدمة على
درجــة رجــال األعمال ،والعديد من جوائز الخدمات المبتكرة والمميزة
األخــرى نظير ما تقدمه للمسافرين من تجربة طيران ال مثيل لها ،إلى
جانب التزامها في كأس العالم للخطوط الجوية التركية ،والذي يستضيف
أكثر من  8000شخص يتنافسون في أكثر من  100وجهة حول العالم
خالل هذا العام.
وتلتزم "التركية" بشدة بالرؤية الطموحة للمنافسة الرياضية ،وتثق
في قدرتها على توحيد الناس من مختلف الدول في هذا اإلطار .ويشمل
هذا الدعم رياضات كرة القدم ،وكرة السلة والرجبي والغولف على جميع
المستويات ،وسلسلة الهواة هي خير مثال على ذلك من الناقلة الجوية.
وتوفر الشركة الحائزة العديد من جوائز درجة رجال األعمال للضيوف
ً
دخــول أنديتها مجانا .وفي نهائيات هذا العام ،سيتأهل الفائزون في
التصفيات للنهائيات الكبرى فــي أنطاليا فــي نوفمبر ،حيث ستتاح
لهم فرصة الحصول على موقع في منافسات الخطوط الجوية التركية
المفتوحة للغولف ،والسفر على درجة رجال األعمال على متن الخطوط
الجوية التركية ،واالستمتاع باإلقامة في فندق  5نجوم.
وفي هذا الصدد ،قالت سيدا كاليونغو ،النائبة األولى للرئيس لشؤون
االتـصــال المؤسسي في الشركة" :نــود أن نشكر جميع ضيوفنا الذين
ساهموا بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم للخطوط الجوية
التركية في إسطنبول .نهنئ الفائزين محمد زيــان ومــون سوك شين،
ً
ً
ونتمنى لهما حظا طيبا في النهائيات الكبرى لكأس العالم للخطوط
الجوية التركية للغولف في مدينة بيليك بأنطاليا".

جانب من ورشة العمل
أعـلــن كــل مــن بنك الخليج وجمعية الـســدو بدء
مــوســم جــديــد مــن سلسلة ورش الـعـمــل التثقيفية
لــأطـفــال ،الـتــي تـقــام على م ــدار عــام كــامــل بعنوان
"المرح مع النسيج" و"مدرسة الحرف والنسيج".
وتهدف ورش عمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم
ب ـيــن  6و 12عــامــا إل ــى تـنـمـيــة م ـهــارات ـهــم وتـعــزيــز
قدراتهم اإلبداعية في الحفاظ على تــراث النسيج
والحرف اليدوية العريقة.
وبعد النجاح الكبير الــذي شهدته األنشطة في
مرحلتها األولى ،وبدأت األنشطة فعالياتها في 22
سبتمبر الفائت ،وتستمر حتى  8ديسمبر المقبل.
سيتضمن برنامج هذا العام ورشات عمل "المرح
مــع الـنـسـيــج" ومــدتــه ش ـهــران ،إضــافــة إل ــى برنامج
"مدرسة الحرف والنسيج" ومدته  3أشهر ،ويشارك
مــن خاللها  12طفال لتعلم فنون النسيج وكــل ما
يتعلق بالمنسوجات والحياكة وتقنيات الطباعة،
إل ــى جــانــب ذل ــك ،وب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـبــرنــامــج ،سيقام
معرض مخصص لألطفال لعرض أعمالهم اليدوية
الخاصة بهم.
وبهذه المناسبة ،قال مساعد المدير العام إلدارة
االتصاالت الخارجية لدى بنك الخليج ،أحمد األمير:
"يسرنا أن نستأنف سلسلة ورش العمل التثقيفية
لألطفال بالتعاون مع جمعية السدو ،بهدف الحفاظ
على التراث الكويتي وتقاليده العريقة".
وأضاف" :بدأت ورش العمل قبل عطلة الصيف،
وغلب عليها طابع المتعة والمرح ،وشهدت إقباال
كبيرا .وكــان من المشجع أن نــرى اهتمام وتفاعل

األطفال المشاركين باختالف خلفياتهم ،وحرصهم
ّ
على تعلم الـمـهــارات الـجــديــدة واإلب ــداع فــي كــل ما
ّ
قدموه من مشغوالت".
بدورها ،علقت رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو
الحرفية للمنسوجات الكويتية التقليدية ،الشيخة
بيبي الصباح ،على هذه الشراكة قائلة إن جمعية
الـســدو الحرفية أسست على مـبــادئ الحفاظ على
ثقافة وتراث وطننا الحبيب الذي يتسم بالعراقة،
مضيفة :نفخر بتعاوننا مع بنك الخليج في الموسم
الـجــديــد إلقــامــة ورش الـعـمــل التثقيفية لــأطـفــال،
ل ـت ـبــادل ال ـم ـعــرفــة وال ـم ـه ــارات اإلب ــداع ـي ــة الـخــاصــة
بمنسوجات السدو التاريخية مع األجيال القادمة".
شـهــد الـبــرنــامــج خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي مـشــاركــة
أكثر من  140طفال في  12ورشــة عمل ،عقدت بين
شهري مارس وديسمبر .وتقدم ورش العمل بشكل
مجاني لألطفال من الفئة العمرية  6إلــى  12عاما
فــور تسجيلهم لالنضمام إلــى ورش العمل ،حيث
يشارك في ورشة العمل الواحدة  12مشاركا كحد
ّ
أقصى ،وذلك لمنح األطفال بيئة تعلم مريحة على
يد مرشدين متخصصين يجيدون اللغتين العربية
واإلنكليزية .ونظمت ورش العمل بأسلوب يكفل
المتعة والمرونة ،ويتعلم األطفال من خاللها صناعة
نماذج من المحافظ واألكياس الورقية والحقائب
والدبابيس والقبعات ونماذج غزل وحياكة الصوف
وال ـط ــائ ــرات الــورق ـيــة وغ ـيــرهــا ،إضــافــة إل ــى فرصة
استكشاف ما يضمه متحف جمعية السدو الحرفية
من قطع فنية تراثية عريقة.

ثقافات
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مزاج
بدأت رابطة األدباء
الكويتيين موسمها
الثقافي الجديد بقضية
جماهيرية وهي قضية
الرقابة ومنع الكتب.
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مسك وعنبر

في لقاء حول فيلمه األخير المخرج المصري هشام
عبدالخالق يكشف
«ولدي» يعترف الممثل
التونسي محمد دريف أن تفاصيل عدة عن تجربته
السينمائية المقبلة
الفن في تونس يعتمد
ّ
«المسيح واآلخرون».
الشللية.
على
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ينتظر الفنان عبدالرحمن
العقل بدء عرض مسلسل
«الحزرة» عبر شاشة
تلفزيون الكويت يوم 25
أكتوبر الجاري.

كيت بالنشيت تتخطى حاجز
الـ  50مليون دوالر
بفيلم The House with a Clock in Its Walls
حقق فيلم اإلث ــارة والفانتازيا The House
 with a Clock in Its Wallsللنجمة العالمية
كيت بالنشيت  53مليون دوالر أ مـيــر كــي في
دور العرض حول العالم منذ طرحه قبل أيام.
والـفـيـلــم مــن بـطــولــة كـيــت بــانـشـيــت ،وجــاك
بالك ،ولورينزا ايزو ،وكايل ماكالكالن ،وكولين
كامب ،ورينيه إليز جولدسبري ،ومــن إخــراج
ايلي روث ،والفيلم مستوى من الكتاب الذى
يحمل االسم نفسه للكاتب جون بياليرز ،ومن
تأليف إريك كريبك.
وتدور أحداث الفيلم حول لويس بارنافيلت،
بعد أن فقد والديه ،يتم إرساله إلى ميشيغان
ليعيش مع عمه جوناثان ،ويكتشف أن عمه
ســاحــر ،ويــدخــل فــي عــالــم السحر والـشـعــوذة،
لكن القوة ال تقتصر على األشخاص الطيبين،
لذلك يتعلم لويس عن إسحاق إزارد ،الساحر
الشرير الذي أراد أن يتسبب في نهاية العالم
حتى يتمكن من رؤية ما حدث بعد ذلك ،وللقيام
بذلك كـ ّـون ساعة سحرية بسحر أســود ،لكنه
مات قبل أن ينتهي من الساعة ،التي أخفاها

في منزله ،حيث يعيش العم جوناثان اآلن ،لذلك
يجب على لويس وجوناثان إيجاد الساعة قبل
فوات األوان ،وقبل أن تصل إليها زوجة إسحاق،
التي تدعى سيلينا.
ّ
وتعد كيت بالنشيت إحــدى أفضل ممثالت
ً
جيلها .فــي مسيرتهاّ ،أد ت أدوارا فــي أ ن ــواع
ّ
ً
األفالم كلها تقريبا :من الدراما في The Golden
ً
 Ageو ،The Talented Mr. Ripleyوصوال إلى
ٍّ
الخيال في كل من  CinderellaوLord of the
 ،Ringsوالكوميديا في Blue Jasmineللمخرج
وودي آلــن ،ونالت عنه جائزة أوسكار .لكنها
حتى أشهر قليلة مضت لم تكن ،كما قال لها
فيلم هوليوودي
ابنها البكر ،شاركت بعد في
ٍ
لألبطال الخارقين.
مع فيلم  Thor: Ragnarokللمخرجة تايكا
وايتيتي ،أصبحت كيت أ ح ــدث نجمة رفيعة
ّ
المصورة مع
المستوى تدخل عالم القصص
ّ
ّ
ـرأة
شركة  Marvel Comicsاألميركية وأول امـ ٍ
شـ ّـريــرة تـهـ ّـدد "ث ــور" النبيل الــذي ي ـ ّ
ـؤدي دوره
ٍ
ّ
كــريــس ه ـي ـم ـســوورث .تـمــثــل دور ه ـيــا ،إلـهــة

ّ
ّ
المصممة على سحق مطرقة
القوطية
الموت
بيد واحدة.
ثور ٍ
وكــانــت النجمة العالمية قــد وقــع االختيار
عليها لتكون رئيسة لجنة تحكيم مهرجان
"كان" السينمائي في دورته الواحدة والسبعين،
التي أقيمت في مايو الماضي وتعد كيت هي
إح ــدى أفـضــل ممثالت جيلها ،وتـعــد مــن أهم
نجمات السينما األميركية ،وسبق أن شاركت
ع ـضــوة فــي ع ــدد مــن الـمـهــرجــانــات الـعــالـمـ ّـيــة،
م ــن بـيـنـهــا م ـهــرجــان "دبـ ـ ــي" ،وح ـص ـلــت "كـيــت
بالنشيت" مرتين على جائزة "األوسكار".

كيت هدسون

الفنانة كيت هدسون تضع طفلها الثالث
أنجبت الممثلة األميركية كيت هدسون طفلتها األولى من داني فوجيكاوا.
وذكرت تقارير إعالمية أن كيت كتبت على صفحتها على موقع إنستغرام ،أمس األول ،أنها
سوف تطلق على طفلتها اسم راني.
ً
يذكر أنها أول طفلة تنجبها كيت وثالث أوالدها ،إذ لديها ولدان رايدر  14عاما من زوجها
السابق المغني كريس روبنسون وبنجامين  7أعوام من زوجها السابق مات بيالمي.
وكانت كيت قد أعلنت نبأ حملها في أبريل الماضي.
(د ب أ)

كيت بالنشيت في The House with a Clock in Its Walls

مات ديلون

أنجلينا جولي

فانتازيا ومغامرات أنجلينا في « »Come Awayديلون يحضر «»House that Jack Built
ً
تناقلت مواقع التواصل االجتماعي عــددا من الصور الخاصة بكواليس فيلم الفانتازيا
والمغامرات " "Come Awayوالذي تقوم ببطولته النجمة العالمية أنجلينا جولي.
ً
وظهرت جولي بإطاللة من العصر الفيكتوري نظرا إلى الفترة ،التي تدور حولها أحداث
ً
الفيلم ،وتحديدا ما قبل أحداث فيلمي "بيتر بان" و"أليس في بالد العجائب" ،ومن المقرر عرض
ً
الفيلم تجاريا خالل العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم بمدينة لوس أنجلس ،على أن يستكمل
التصوير في لندن خالل الفترة المقبلة.

حضر النجم العالمي مات ديلون بالعرض الخاص لفيلم "،"The House that Jack Built
وذلك بسينما سيني سايت في باريس ،فرنسا.
ً
وحرص ديلون على احضار صديقته النجمة روبيرتا ماستروميشيل ،والتقطا عــددا من
الصور التذكارية وسط غياب فريق عمل الفيلم ،منهم المخرج الرس فون تريير.
ً
تدور أحداث الفيلم حول شخص يدعي جاك وهو قاتل محترف يتملك ذكاء خارقا ،ليأخذنا
فون ترير داخل عقل مجرم محترف وجرائمه العنيفة ،ومن المقرر عرض الفيلم نهاية العام
الحالي.

توم هاردي صحافي يتمتع بقوة خارقة لمواجهة األشرار في «»Venom
طرحت شركتا سوني ومــارفــل أحــدث
إنـ ـت ــاج ــاتـ ـهـ ـم ــا ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة بـ ـعـ ـن ــوان
" ،"Venomبطولة النجم توم هاردي.
والفيلم ينتمي لنوعية الخيال العلمي،
ح ـ ـ ــول صـ ـح ــاف ــي ُي ـ ــدع ـ ــى إيـ ـ ـ ــدي ب ـ ـ ــروك،
تستحوذ عليه قــوة خارقة في مواجهة
عدد من األشرار "Venom" .مغاير ألفالم
األب ـطــال الـخــارقـيــن ،حـيــث سيتم تقديم
شخصية شريرة كبطل ألول مرة في عالم
مارفل السينمائي.
وأع ـل ـنــت "مـ ــارفـ ــل" أن الـفـيـلــم سـيـكــون
ً
بعيدا عن عالم مارفل السينمائي ،رغم
ك ـ ــون ال ـش ـخ ـص ـيــة م ــن م ـنــاف ـســي الـبـطــل
الخارق سبايدر مان .وأكدت "مارفل" عدم
مقابلة "فـيـنــوم" لسبايدر مــان بــأحــداث
الفيلم .ويشارك في بطولة الفيلم :ميشيل
ويـلـيـمــز ،وودي هــارل ـســون ،ري ــز أحـمــد،

جيني سليت ،ريد سكوت ،وإخراج روبن
فليشر.
وكان النجم البريطاني توم هاردي قدم
الـعــرض الـخــاص لفيلمه فــي مدينة لوس
أنجلس األميركية ،وسط حضور جماهيري
كبير.
وح ـ ـ ــرص هـ ـ ـ ــاردي ع ـل ــى الـ ـتـ ـق ــاط ص ــور
تذكارية مع جمهوره ،الذي كان غالبيتهم
من األطفال ،فيهما ظهر النجم ( 41عاما)
وهو يحضن طفال راكعا على قدميه ،في
حين اقتحم السجادة الحمراء كلب ظهر
هاردي وهو يداعبه.
وأعلن هادري أنه وقع مع شركة كولومبيا
بيكتشرز ،لتقديم الجزأين الثاني والثالث
م ــن فـيـلـمــه ال ـجــديــد ( ،)Venomقـبــل قـيــاس
م ــدى ن ـجــاح الـفـيـلــم ،س ــواء عـلــى الـمـسـتــوى
الجماهيري أو النقدي.

ُيذكر أن هــاردي يواصل تصوير عدد من
مشروعاته السينمائية خالل الفترة المقبلة،
منها فيلم " ،"Foznoكتابة وإخ ــراج جوش
ترانك ،ويركز على حياة "آل كابوني" ،واحد
من أكثر زعماء المافيا شهرة في التاريخ،
وكان يرأس  ،Chicago Outfitوهي منظمة
إجــرامـيــة إيـطــالـيــة أمـيــركـيــة ،مـقــرهــا جنوب
شيكاغو.
ومــن المتوقع أن يعرض الفيلم تفاصيل
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة مــن ح ـيــاة "آل كــابــونــي"،
وم ـعــرك ـتــه م ــع الـ ـخ ــرف ،م ــا ي ـج ـعــل مــاضـيــه
العنيف يالزمه طوال الوقت.
ويشارك إلى جانب هاردي البطولة؛ مات
ديـ ـل ــون ون ــوي ــل ف ـي ـشــر وك ــاي ــل م ــاكــاش ــان
ِّ
تجسد دور زوجة
وليندا كارديليني ،التي
"آل كابوني" ماي.

توم هاردي في Venom
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الوقيان :منع الكتاب تدمير للبنية الثقافية الكويتية
• خالل ندوة « الرقابة بين آمال المبدع واشتراطات الواقع» في رابطة األدباء

حصاد

مسجد «إنجي هانم» يجذب عشاق فن العمارة

المسجد بعد الترميم

القاهرة -أحمد الجمال

خليفة الوقيان

فضة المعيلي

هل نالم بأننا
ننفذ القانون؟
نحن مع حرية
الرأي والرأي
اآلخر
العواش

بدأت رابطة األدباء الكويتيين موسمها
الثقافي ا لـجــد يــد بقضية جماهيرية تهم
ً
الجميع على وجه العموم ،وتهم خصوصا
ش ــريـ ـح ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـمـ ـثـ ـقـ ـفـ ـي ــن ،وه ــي
قضية الــرقــابــة ومنع الكتب .الـنــدوة التي
كــان عنوانها " الــرقــابــة بين آم ــال المبدع
واش ـت ــراط ــات ال ــواق ــع" ،وال ـت ــي أق ـي ـمــت في
مـســرح د .سـعــاد الـصـبــاح ،حضرها جمع
كبير من األدباء ،والمثقفين .وشارك فيها
الوكيل المساعد لقطاع المطبوعات محمد
الـ ـع ــواش ،وع ـضــو مـجـلــس األم ــة د .ع ــودة
الــروي ـعــي ،والـمـحــامــي د .ن ــواف الياسين،
والروائي عبدالله البصيص ،وقــام بــإدارة
الجلسة الكاتب فهد القعود.
فــي اسـتـهــال ال ـن ــدوة ،ق ــال الـقـعــود "إنــه
ال يغيب على المهتمين بالشأن الثقافي
قضية الرقابة على المطبوعات ومنع الكتب
والمستمرة منذ مدة ليست بقصيرة ،وسط
ب ــروز هــذه القضية وتناولها فــي وسائل
الـتــواصــل االجتماعي مــع اقـتــراب معرض
ً
الكويت الدولي للكتاب" ،مضيفا أنه ليس
بجديد أن تكون رابـطــة األدب ــاء قريبة من
هموم أعضائها ،وتطلعات مبدعيها ،لكن ال
ً
ً
يغيب عنها أن تتخذ تصرفا مسؤوال حيال
هذا األمر ،وبذلك كانت الندوة التي تجمع
ً
وج ـهــات نـظــر مختلفة ،وأص ــوات ــا تنطلق
من مسؤولياتها القانونية ،واالجتماعية،
والثقافية".

األصل أن جميع
المصنفات
مباحة حسب
القانون إلى أن
يثبت العكس
د .الياسين مبادرة

مسألة المنع
ال تقدم وإنما
تؤخر
البصيص

في بداية حديثهّ ،
ثمن البصيص مبادرة
وك ـيــل وزارة اإلعـ ــام الـمـســاعــد لـحـضــوره
ُ
هــذه الـنــدوة الـتــي تناقش قضية الرقابة،
ُ
ض ـع ــت لها
ثــم ت ـحــدث عــن الـثـقــافــة ال ـتــي و ِ
تعريفات عــديــدة ومتشابكة ،وهــي تعني
االنفتاح على مختلف الثقافات والتعرف
ً
على اآلخر ،مؤكدا أن كل الكتب التي منعتها
الرقابة يمكن الحصول عليها في لحظات
م ـع ــدودة مــن خ ــال اإلن ـتــرنــت ،ال ـتــي تقدم
خــدمــات مبهرة ،وق ــال" :مــن هــذا المنطلق،
ً
فإن مسألة المنع ال تقدم بل تؤخر" ،مشيرا
إلى أن اإلبداع قائم على فكرة تالقح األفكار
بعضها ببعض ،ونحن بحاجة إلى أفكار

المشاركون في الندوة

تـعــارض أفـكــارنــا ،ثــم إن منع مــا يخالفنا
يؤدي إلى انحدار المجتمع وهذا ما حدث
في إسبانيا من خالل محاكم التفتيش".
وتناول البصيص السلبيات ،التي تواجه
الكتاب الممنوع ومنها قرصنته ،حينما
يتبرع أحد المثقفين بتصويره وتوزيعه
ً
مجد وال
على اإلنترنت ،مؤكدا أن المنع غير ً ٍ
يحمي المجتمع ،فجهاز النقال  -مثال -الذي
يملكه أي شخص يمكن من خالله الدخول
ً
إلى كل ممنوع ،موضحا أن المنع مطلوب
لكن وفق آليات محددة ،فال يمكن السماح
ً
بتداول الكتب ،التي تدعو مثال إلى اإللحاد
أو اإلباحيةّ .
وبين أن المشكلة ليست في
قانون الرقابة  2006إنما مع آليات تطبيقه،
ً
خصوصا أن الرقيب هو موظف حكومي
ً
محاسب ،فلو أجــاز كتابا ووجــد البعض
أن فيه مالحظات ربما يتعرض للمحاسبة،
وأبدى البصيص اندهاشه من الرقيب الذي
قد تضطره الظروف إلى قراءة أعداد كبيرة
من صفحات الكتب في اليوم مما يجعله
ً
يقلب الصفحات بحثا عن الجمل والعبارات
التي تستحق منه أن يصورها ويرى فيها
المخالفة المنشودة ثم عرضها على اللجنة.
ك ـمــا ت ـط ــرق الـبـصـيــص إل ــى ق ـلــة أع ــداد
الــرقـبــاء فــي اإلع ــام ،كما أن لهم أعمالهم
ً
ً
األخــرى غير الرقابة ،واضعا حلوال منها
زيادة عدد الرقباء وحمايتهم من المساءلة
وتفرغهم للعمل في الرقابة ،وتحويل الكتب
األدبـ ـي ــة إلـ ــى ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب لمراقبتها أسوة بالكتب
الــديـنـيــة الـتــي تـحــول إل ــى وزارة األوق ــاف،
والـسـمــاح للكاتب بــالـتـعــرف عـلــى أسـبــاب
منع كتابه.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه أوضـ ـ ـ ــح د .الـ ـي ــاسـ ـي ــن أن
الرقابة السابقة المعمول بها في الكويت
وبعض البلدان العربية غير موجودة في
المجتمعات الـغــربـيــة ،فــاألصــل أن جميع
المصنفات مباحة حسب القانون إلــى أن
يـثـبــت ال ـع ـكــس" .وأض ـ ــاف د .الـيــاسـيــن أن
قـضــى  5س ـن ــوات لـيـحــدد الـمـصـنــف ال ــذي
يستحق الحماية ،واآلخر الذي ال يستحق
الحماية ،وأعطى الياسين أمثلة حية بأن
قانون  2006ال يتعارف مع القوانين ذات
ال ـش ــأن ف ــي مـخـتـلــف ال ـ ــدول الـمـتـقــدمــة في

أميركا وأوروب ــا ،واالتفاقيات والمواثيق
الدولية ،والقواعد العامة ،واإلعالم العالمي
لحقوق اإلنسان ،التي تنص على أن حرية
التعبير مباحة ما لم تتعارض مع النظام
ال ـ ـعـ ــام .وه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـص ــوص مـ ــوجـ ــودة فــي
المحكمة العليا األميركية ومنظمة التجارة
العالمية ،وغيرها موضع أن الفرق يكمن في
العادات المجتمعية العربية التي تختلف
ع ــن مـثـيـلـتـهــا ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات الـغــربـيــة
واألميركية.

مطبخ التشريع
أما عضو مجلس األمة د .الرويعي فدعا
في حديثه رابطة األدبــاء للمشاركة وعدم
ت ــرك الـمـســألــة عـنــد ال ـم ـشــرع ف ـقــط ،وش ــدد
عـلــى ضـ ــرورة الـنـظــر إل ــى أي مـجـتـمــع من
الــداخــل ولـيــس مــن ال ـخــارج فـقــط .وأك ــد أن
الرقابة الذاتية هي األساس لدى أي مبدع،
ّ
وأن من المفترض أل يهتم بالرقابة ،وقال:
"رس ــائ ــل ال ـج ــاح ــظ ل ــو ع ــرض ــت اآلن على
الرقابة لمنعتها ،وقــال" :من وجهة نظري
ً
كل مصنف يفترض أن يكون مجازا ،شريطة
أال يهدد المجتمع".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أك ــد الــوك ـيــل الـ ـع ــواش أن
القانون الخاص بالرقابة  2006لم تضعه
وزارة اإلعالم بل خرج من مطبخ التشريع
ً
ب ــواق ــع  22ص ــوت ــا ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــة أي
بــاألغ ـل ـب ـيــة ،وق ـ ــال" :ه ــل ن ــام بــأن ـنــا ننفذ
ال ـق ــان ــون ...نـحــن م ــع حــريــة الـ ــرأي وال ــرأي
اآلخــر" ،وأوضــح أن هناك نية لزيادة عدد
أعضاء اللجنة الستيعاب النقص الحاصل
ً
فيها ،وأن هناك دورة لتخريج  40رقيبا
ً
ً
متخصصا ،مرحبا بفكرة مشاركة أعضاء
رابطة األدباء واألكاديميين المتخصصين
فــي ق ــراء ة الكتب الـتــي تحتاج إلــى رقــابــة،
ً
كاشفا عن مشروع طموح لتطوير آليات
عمل الرقابة.
وأشار العواش إلى أن اإلعالم مسؤولة
ع ــن تـطـبـيــق  3ق ــوان ـي ــن ه ــي الـمـطـبــوعــات
والمرئي والمسموع والنشر اإللكتروني،
وأن اإلجازة في وزارة اإلعالم هي األصل ال
ً
االستثناء ،مرحبا بالتعامل مع المجتمع
المدني لما فيه خدمة لــإبــداع ،كما أشار

إلــى أنهم في مجال فتح الباب للتظلمات
للنظر في الكتب الممنوعة مرة أخرى.

المداخالت
وبدأ د .خليفة الوقيان مداخلته باإلعراب
عن اعتقاده بأن القضية ليست قانونية ،في
أصل التشريع ،حتى ندعو األدباء وغيرهم
لــإس ـهــام فــي الـتـشــريــع ،فــالـقـضـيــة فكرية
سياسية وهــي تــراجــع تـيــار فـكــري معين،
وتقدم تيار فكري آخــر ،وهــذا من الجانب
الفكري ،ومن الجانب السياسي هو خضوع
القيادات السياسية إلى االبتزاز.
وأوضــح د .الوقيان أن المنع ال يقتصر
عـلــى ك ـتــاب ،فـهـنــاك عملية تــدمـيــر للبنية
الثقافية الكويتية المعروفة السائدة منذ
قــرون ،وإحــال بنية فكرية أخــرى مكانها،
تقوم على الكآبة ،والـحــزن ،والـغــم ،والهم،
والـ ـظ ــام ،وتـجـنــب م ــا اع ـتــدنــا عـلـيــه طــول
القرون الماضية.
ولـ ـف ــت د .الـ ــوق ـ ـيـ ــان إلـ ـ ــى ال ـت ـش ــري ـع ــات
والسيما الدستور ومــواده من  30إلى 37
ً
كلها تكفل الحرية ،مضيفا :إذا كان هناك
لبس في قراءة النصوص بين حين وآخر،
وب ـي ــن مــرح ـلــة وأخ ـ ـ ــرى ،ف ـه ـنــاك ال ـمــذكــرة
التفسيرية تعلق على المواد من  30إلى .37
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ثــريــا
البقصمي إن الكويت رائدة بين الدول في
الحريات والديمقراطية التعبير .وأشارت
أنها ككاتبة لــم تتعرض لموقف منع من
الرقابة ،لكنها تعتقد بأنه فعل غير سليم
وغير صحي في مجتمع ديمقراطي حر.

من وجهة نظري كل
مصنف يفترض أن
ً
يكون مجازا شريطة أال
يهدد المجتمع
د .الرويعي

ً ً
إطالق جائزة «خيار غونكور للشرق  »2018بمشاركة  12بلدا عربيا

اتجهت أنظار المثقفين وعشاق فنون العمارة إلى محافظة اإلسكندرية
الساحلية في مصر ،بعد االنتهاء من أعمال ترميم مسجد {إنجي هانم}
وفتحه للجمهور ،وأقيمت فيه صــاة الجمعة ،بحضور رئيس قطاع
اآلثــار اإلسالمية والقبطية واليهودية جمال مصطفى ،ومساعد وزير
اآلثار للشؤون الهندسية اللواء هشام سمير.
وبــدا المسجد األثــري آيــة في الجمال المعماري والفني عقب افتتاحه
إزاء جمهور المصلين .وقــال رئيس قطاع اآلث ــار اإلسالمية فــي مصر
جمال مصطفى ،إن وزارة اآلث ــار بــدأت مـشــروع درء الخطورة وترميم
مسجد إنجي هانم فــي مــارس الماضي ،بالتعاون مــع وزارة األوقــاف
ومنطقة آث ــار اإلسـكـنــدريــة ووج ــه ب ـحــري ،بـتـبــرع أح ــد أب ـنــاء محافظة
اإلسكندرية بالتكاليف.
وتابع« :كان المسجد يعاني سوء حالته المعمارية واإلنشائية نتيجة
الـعــوامــل الـجــويــة ،وتـســرب مـيــاه األمـطــار واألتــربــة مــن السقف ،وكانت
الحاجة ضرورية لدرء الخطورة والترميم».
ُيشار إلى أن األعمال تضمنت استبدال العوارض الخشبية التالفة في
سقف المسجد وملحقاته ،ومعالجة الشروخ في الـجــدران من الداخل
وال ـخــارج ،واسـتـعــدال ميول المئذنة والـهــال الخشبي ،باإلضافة إلى
التغيير الكامل لشبكتي الصرف والكهرباء.
يقع مسجد إنجي هانم في ضاحية «محرم بك» ،وأمرت بإنشائه إنجي
هانم زوجــة والــي مصر آنــذاك محمد سعيد باشا ،ويتميز بتخطيطه
المعماري فهو عـبــارة عــن مساحة مستطيلة وبــارتـفــاع تسعة أمـتــار،
وتـتـضـمــن الـجـهــة الـشــرقـيــة الـمـلـحـقــات وه ــي ع ـبــارة عــن حـجــرة اإلم ــام
ً
ومكان الــوضــوء ،ودار لتحفيظ القرآن سابقا ُ(مقر هيئة كبار العلماء
ً
ّ
يضم المسجد مصلى للسيدات ،شيدت جدرانه من الحجر
راهنا) .كذلك
الجيري.
تقع المئذنة أعلى الواجهة الرئيسة للمسجد ،وهي ذات قاعدة مربعة
يعلوها بــدن مثمن مــن مستويين ،ثــم شرفة الـمــؤذن التي ترتكز على
خمسة صفوف من المقرنصات ،وبدن سداسي يعلوه الشكل المخروطي
الذي ينتهي بالهالل المصنوع من الخشب.

المسجد من الداخل

ختام فعالية « 100ألف شاعر
من أجل التغيير» في القاهرة

تطلق الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق األوسط والمعهد الفرنسي في لبنان،
الطبعة السابعة من الجائزة األدبية الفرنكوفونية اإلقليمية {خيار غونكور للشرق  }2018عند
الثالثة من بعد ظهر الجمعة في  9نوفمبر المقبل ،خالل فعاليات صالون الكتاب الفرنكوفوني
في دورته الخامسة والعشرين في بيروت ( 11-3نوفمبر) ،بحضور عضو أكاديمية غونكور
طاهر بن جلون والفائزة بجائزة {خيار غونكور للشرق} لعام  2017فيرونيك أولمي مؤلفة
كتاب {باخيتا} الذي ترجم إلى العربية.
بيروت  -ةديرجلا

•

كـ ـش ــف ال ـ ـمـ ــديـ ــر اإلق ـل ـي ـم ــي
لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة
الفرنكوفونية إيرفيه سابوران،
في خالل مؤتمر صحافي عقد
لــإعــان عــن فـعــالـيــات جــائــزة
{خيار غونكور للشرق }2018
أن المملكة العربية السعودية
تشارك للمرة األولى إلى جانب
 12دولـ ـ ــة م ــن ب ـي ـن ـهــا :م ـصــر،
وجيبوتي ،واإلمارات العربية
المتحدة ،وأثيوبيا ،والعراق،
وإيـ ــران ،واألردن ،وفلسطين،
والـســودان ،وسورية ،ولبنان،
ً
فضال عن  37لجنة تحكيم من
 33جــا مـعــة مــن بينها خمس
جامعات جديدة من السعودية،
والـ ـ ـع ـ ــراق ،وإي ـ ـ ـ ــران ،واألردن،
والسودان ،ويشارك فيها أكثر
من  400طالب في كتابة أكثر
من  100مقال أدبي.
أكد أن هذه الجائزة األدبية
ال تدور خواتمها في مجالس
دور النشر الـكـبــرى ولـكــن في
حرم جامعات الشرق األوسط،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور أس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة وطـ ـ ــاب
تجمعهم اللغة الفرنسية ،ومن

خاللها االلتزام بالقيم الفكرية
والثقافية واإلنسانية المالزمة
ل ـف ـس ـح ـت ـنــا ال ـف ــرن ـك ــوف ــون ـي ــة،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن طـ ـ ــاب ه ــذه
الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات هـ ـ ــم الـ ــاع ـ ـبـ ــون
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــون فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار هـ ــذه
الـ ـج ــائ ــزة ال ـخ ــاض ـع ــة لــرأي ـهــم
كأعضاء في لجنة التحكيم.
أض ـ ـ ـ ــاف أن ل ـ ـقـ ــاء س ـي ـع ـقــد
م ـ ــع فـ ـي ــرونـ ـي ــك أولـ ـ ـم ـ ــي ع ـنــد
ال ـس ــادس ــة م ــن م ـس ــاء الـسـبــت
فــي  10نوفمبر المقبل ،يليه
توقيع كتابها {باخيتا} .كذلك
ستطلق مسابقة إعداد أشرطة
إع ــانـ ـي ــة أدب ـ ـيـ ــة ب ــاالس ـت ـن ــاد
إلــى مؤلفات غــونـكــور ،تسلط
ال ـضــوء عـلــى م ـبــادرة مبتكرة
يحملها طــاب كليات الفنون
الجميلة واآلداب .وسيجري
اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــائـ ــزة
وتسليم الجائزة عند الخامسة
والنصف من مساء الخميس
في  8نوفمبر.
ي ــذك ــر أن ال ـمــرح ـلــة األولـ ــى
ً
مــن الـجــائــزة ضمت  15كتابا
ُ
اخـ ـتـ ـي ــرت ث ـم ــان ـي ــة م ـن ـه ــا فــي
المرحلة الثانية.

نقطة تالق
أوض ـ ـحـ ــت مـ ــديـ ــرة الـمـعـهــد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــي ل ـب ـنــان
ف ـي ــرون ـي ــك أوالن ـ ـيـ ــون
أن ج ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــزة { خـ ـ ـي ـ ــار
غ ـ ــونـ ـ ـك ـ ــور ل ـ ـل ـ ـشـ ــرق}
إحدى أبرز فعاليات
ص ـ ـ ــال ـ ـ ــون ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب

القاهرة -محمد الصادق
جانب من المؤتمر الصحافي
ال ـفــرن ـكــوفــونــي كــون ـهــا نقطة
تـ ـ ــاق بـ ـي ــن طـ ـ ــاب ال ـم ـن ـط ـقــة،
وق ــال ــت{ :م ــن الـمـهــم بالنسبة
إل ـي ـن ــا أن ي ـب ـق ــى ل ـب ـن ــان عـلــى
خ ــارط ــة أك ــادي ـم ـي ــة غــون ـكــور،
وال ـ ـك ـ ـتـ ــاب الـ ـف ــائ ــز س ـ ُـي ـت ــرج ــم
إل ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وف ـ ـ ــي ل ـب ـن ــان
يوجد أفضل المترجمين في
المنطقة}.
ب ـ ــدوره ـ ــا اعـ ـتـ ـب ــرت رئ ـي ـســة
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم الـ ـط ــابـ ـي ــة
لجائزة {خيار غونكور للشرق}
 2018سلمى كوجك إن {خيار

غونكور للشرق} ينمو ويعزز
مكانته ،واإلح ـص ــاء ات تظهر
ذلك مع مرور الوقت.
أض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت{ :فـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل سـ ـن ــة،
يشارك عــدد أكبر من الطالب،
وينضم مزيد من الجامعات،
وتـ ـ ـع ـ ــزز الـ ـ ـم ـ ــدون ـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
بــال ـجــائــزة ،وبــاتــت الصحافة
ً
أكثر اهتماما بصالون الكتاب
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـكـ ــوفـ ــونـ ــي ،ويـ ـقـ ـص ــده
الجمهور للمشاركة في اإلعالن
ع ــن ال ـج ــائ ــزة وال ـن ـق ــاش ال ــذي
يرافقها}.

من المهم أن يبقى
لبنان على خريطة
أكاديمية غونكور
فيرونيك أوالنيون

الكتب المتبارية
شرحت أستاذة األدب الفرنسي الحديث والمقارن
في كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية هــدى رزق،
كيفية اختيار الطالب للمسابقة ،وقــالــت{ :نختار
الطالب الذين بإمكانهم التعبير عن ماهية الكتاب
وفهمه ،فيجتمعون كل يوم سبت على مدى شهرين،
ونعمل معهم على كيفية تقديم الكتاب والكاتب
وكيف نكتب النقد األدبي الموجز لكل رواية}.

أضافت{ :الكتب المتبارية تتضمن ثالثة كتب عن
ً
العالقات ضمن العائلة ،وكتابا عن األحداث العابرة
ً
وكيفية استغالل حدث ما كل لمصلحته ،وكتابا عن
ً
التجسس ،وكتبا تنتقد المجتمع الحالي ،إضافة
إلــى كتاب عن جدلية الفن الــذي تستغله السلطة،
وآخر يروي حياة مومس ،وكتاب عن االضطرابات
في إنكلترا وغيرها}.

بإلقاء قصائد شعرية وجهت إلى األطفال ،اختتمت فعالية {100
ألف شاعر من أجل التغيير} دورتها الثامنة ،في دار الكتب خان
بالقاهرة.
دارت الفعالية هــذا الـعــام حــول العنوان {اقــرأ قصيدة لطفلك}،
لتؤكد أن الشعر هو أفضل ما يمكن أن يمنح كهدية لألطفال ،في
ظل تسارع إيقاع الحياة الحديثة.
وتأتي فعالية { 100ألــف شاعر من أجــل التغيير} التي أطلقها
الشاعر األميركي مايكل روتنبرغ عام  2011لالحتفاء بالشعر
ً
وال ـش ـعــراء ح ــول الـعــالــم تــزام ـنــا مــع االح ـت ـفــال بــالـيــوم العالمي
للشعر.
ً
وتــدور فكرة الحدث حول تجمع الشعراء والفنانين سنويا في
شعار
ـوم واحــد وتحت
السبت األخـيــر مــن شهر سبتمبر ،فــي يـ ٍ
ٍ
واح ــد ،ل ـقــراءة الـشـعــر فــي الـمـكـتـبــات والـمـيــاديــن والـمــؤسـســات
المستقلة والـشــوارع ،في تجمعات كبيرة وصغيرة ،تصاحبها
العروض الفنية.
ُ
تعد هذه أكبر احتفالية في التاريخ لالحتفاء بالشعر ،ذلك من
خالل قراءة القصائد ومشاركة الشعراء من الدول العربية
واألوربية.
ت ـنــوعــت شـ ـع ــارات ال ـف ـعــال ـيــة واه ـت ـمــامــات ـهــا خــال
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ب ـيــن ال ـت ـكــريــس ل ـق ـيــم ال ـحــق،
والخير ،والجمال ،والـســام ،والعدالة ،واالستقرار،
وحقوق اإلنسان.

توابل ةديرجلا

•
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محمد دريفّ :
الفن في تونس يعتمد على الشلليةّ
• يعترف بأن شخصيته في «ولدي» تشبهه
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مزاج

أخبار النجوم

النجوم يحتفلون
بعيد ميالد صادق ّ
الصباح

شارك الفنان التونسي محمد دريف في فيلم «ولدي» وفاز عن دوره بجائزة أفضل ممثل في
مهرجان الجونة السينمائي .في حواره مع الجريدة يتحدث عن الشخصية وكيفية تحضيره لها.
القاهرة – هيثم عسران
ه ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـ ــرى أن ا ل ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا
التونسية مظلومة؟
أعـ ـ ـي ـ ــش خـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـع ــاصـ ـم ــة
التونسية مـنــذ ع ــام  ،1985ما
تسبب في ابتعادي عن السينما
فلم أتابعها منذ فترة ،بل قدمت
حـ ـلـ ـق ــات ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة درامـ ـي ــة
وب ــرام ــج ،وعـمـلــت عـلــى خشبة
المسرح.
ف ـ ـ ــي رأ ي ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أن ا لـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
التونسية بإمكانها أن تكون
ً
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ب ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا
أن ل ــدي ـن ــا عـ ـش ــرات الـمـمـثـلـيــن
الجيدين القادرين على تقديم
أعمال الفتة .لكن واقع اإلنتاج
السينمائي ّ
يمر بظروف صعبة
ً
أثرت سلبا على المواد.
لماذا لم تفكر في العودة إلى
العاصمة؟
أشعر باالرتياح في حياتي،
وال ـم ـش ـك ـلــة أن ال ـم ـش ــارك ــة في
السينما والدراما التونسية ال
تــرتـبــط بالموهبة أو بــالـقــدرة
على األداء بــل بالشللية ،فكل
مخرج يعمل مع الفريق الخاص
بــه ،لــذا نــاحــظ تـكــرار الــوجــوه
المستمر في األعمال.

في تونس
ممثلون جيدون
قادرون على
تقديم أعمال
الفتة

{ولدي}
هل ترى أن دورك في {ولدي}
أنصفك بعد غياب؟
أش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن م ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــودي
ً
فـ ــي ال ـف ـي ـل ــم لـ ــم ي ــذه ــب ه ـ ـ ــدرا،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ـن ــي ب ــذل ــت طــاقــة
كـ ـبـ ـي ــرة خـ ـ ــال الـ ـتـ ـص ــوي ــر كــي

يخرج الدور بهذه الطريقة.
ه ـ ــل س ـ ـي ـ ـشـ ــارك الـ ـفـ ـيـ ـل ــم فــي
مهرجانات مقبلة؟
يـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان فــي
الـصـيــن خ ــال الـشـهــر المقبل،
كذلك ثمة جولة على عــدد من
المهرجانات.

ّ
الصباح مع عدد من النجوم
صادق
احتفل عدد من النجوم من بينهم نادين نسيب نجيم ،وعابد فهد
وزوجته اإلعالمية زينة يازجي ،والعميد علي جابر ،بعيد صاحب
ّ
الصباح.
شركة {صباح لإلعالم} المنتج صادق
ونشرت الممثلة نادين نجيم عبر {إنستاستوري} على {إنستغرام}،
ً
مجموعة من الصور من أجواء السهرة في دبي حيث التفوا جميعا
ً
ً
ّ
الصباح وتمنوا له {عيدا سعيدا}.
حول المنتج صادق

حدثنا عن كواليس تصوير
الفيلم.
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت كـ ـ ــوال ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـعـ ـم ــل
إي ـج ــاب ـي ــة ،وات ـس ـم ــت األجـ ـ ــواء
بــال ـت ـعــاون وال ـم ـح ـبــة ،وأعـتـقــد
أن الـجـمـهــور لـمــس ه ــذا األم ــر
عند مشاهدة الفيلم .أؤ ك ــد أن
كـ ــل ع ـن ـصــر فـ ــي ف ــري ــق ال ـع ـمــل
يـحـتــرم زمـ ــاء ه وي ـقــدرهــم ،أي
ً
أن االح ـتــرام كــان مـتـبــادال بين
الجميع.
صـ ـحـ ـي ــح أن ث ـ ـمـ ــة م ـش ــا ه ــد
صعبة أعدنا تصويرها حتى
نصل إلى أفضل صورة ممكنة
ولكن تجاوزنا هذه المشكالت
ب ـس ـبــب ح ــرص ـن ــا ع ـل ــى تـقــديــم
فيلم جيد.

صعوبة وانسجام
ما هي طبيعة هذه المشاهد؟
ص ـ ــورن ـ ــا غ ــالـ ـبـ ـي ــة م ـش ــاه ــد
الفيلم  30مرة على األقل ،حتى
أننا أعدنا أحدها  57مرة كي
يختار المخرج األفضل لضمه
إل ــى الـشــريــط الـنـهــائــي .فــي كل
مرة أعدنا التصوير كنا نسعى
إلى تقديم األفضل إزاء الكاميرا،
ً
ً
ما استغرق وقتا طويال.

محمد دريف
ماذا عن مشاهدك؟
بالنسبة إلي ،كانت الصعوبة
ف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــص الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة
والتعايش معها ،و فــي التقاط
ً
ذهـ ـنـ ـي ــا األداء ال ـم ـط ـل ــوب قـبــل
الـشــروع بالتصوير ،باإلضافة
إلــى أهمية االنـسـجــام مــع بقية
الـمـمـثـلـيــن ال ــذي ــن يـشــاركــونـنــي
الفيلم.
ه ـ ــل حـ ــرصـ ــت عـ ـل ــى تـحـقـيــق
االن ـس ـجــام مــن خ ــال الجلسات
التحضيرية؟
شهدت الجلسات التحضيرية
نـ ـ ـق ـ ــاش ـ ــات عـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج

والـ ـ ــزمـ ـ ــاء ،وأتـ ــذكـ ــر أن الـفـيـلــم
ً
ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة
بــال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،لـ ــذا أخــذنــا
نبحث فــي الترجمة عــن أفضل
ال ـك ـل ـم ــات والـ ـجـ ـم ــل الـ ـح ــواري ــة
بين األبطال لتكون معبرة عما
يرغب المؤلف في إيصاله إلى
ً
َّ
المشاهد .شكل ذلك نقاشا بين
مختلف المشاركين فــي الفيلم
وأخرج نتيجة إيجابية ،ألن كل
شخصية أصبح لها ما يميزها
في طريقة الكالم واللغة والحوار
وغيرها من تفاصيل.

أن هذا األمر هو سبب ترشيحي
من مساعد المخرج سالم دلدول
فــا لـصــدا قــة تجمعنا مـنــذ فترة
ً
طويلة وك ــان قريبا مـنــي ،وهو
ّ
عرفني إلى المخرج.

صورنا
غالبية
مشاهد الفيلم
 30مرة على
األقل

هل شخصية األب تشبهك؟
ي ـت ـض ـمــن س ـي ـن ــاري ــو ال ـف ـي ـلــم
ت ـفــاص ـيــل عـ ــدة تـشـبـهـنــي على
الـمـسـتــوى الـشـخـصــي ،وأعتقد

اقتراحات

مشهد من فيلم {ولدي}

صورة دياب وتركي آل شيخ تشعل
مواقع التواصل

ّ
يـبــوح فـنــانــون بوجهة نظرهم فــي أم ــور تتعلق بالفيلم الــذي
يصورونه ،وقد يتدخلون في النص أو اإلخراج لتعديل تفاصيل
معينة ،يقول محمد دريف في هذا الشأن{ :أعرف أن دوري كممثل
ً
يجعلني ال أملك الحق في تعديل السيناريو ،ولكني كنت حريصا
ً
مثال في فيلم {ولدي} على تقديم اقتراحات وتعديالت تضيف ُ إلى
العمل من وجهة نظري ،وناقشت األمر مع المؤلف والمخرج وأخذ
بعدد كبير من مالحظاتي}.
ً
يختم{ :عموما ،أعتقد أن اقتراحات الممثل بشأن األداء أو النص
ُ
ً
ليست أمرا غير طبيعي ،وربما يؤخذ بها أو تهمل ،وليس في ذلك
تعد على عمل المخرج الذي يسعى إلى تطبيق وجهة نظره}.
أي ٍ

عمرو دياب
أشعلت صــورة عمرو ديــاب والمستشار تركي آل شيخ ،رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية،
مواقع التواصل ،بعدما نشرها الهضبة عبر {تويتر} ،خالل وجودهما
في الواليات المتحدة األميركية.
ً
وكتب ديــاب في تغريدته المرافقة للصورة التي نشرها أيضا
عبر {إنستغرام}{ :في زيارة إلى حبيبي أبو ناصر لالطمئنان عليه
ً
(يــا ســاحــر)} ،كــاشـفــا أنــه كــان يحتفل فــي نـيــويــورك مــع المستشار
تركي آل شيخ بإطالق ألبوم {كل حياتي} الذي يحمل بعض أغانيه
توقيع األخير كمؤلف للكلمات ،من بينها{ :هدد ،وكل حياتي ،ومالك
الحسن ،ويا ساحر}.
ُيذكر أن إطــاق األلـبــوم تزامن مع نشوب أزمــة طرفاها الملحن
عمرو مصطفى ودياب.

دينا هارون في العناية المركزة

مواقف النجوم تكشف جوانب من حياتهم وأعمالهم
• ظافر العابدين من عائلة متواضعة وورد الخال مقتنعة بـ {لميس}
ً
سلسلة مواقف أطلقها نجوم لدى استضافتهم أخيرا في برامج حوارية تتعلق بنتاجاتهم الدرامية وبجوانب من حياتهم
الشخصية بعضها ُيكشف للمرة األولى .والالفت أن النجوم يحاولون من خالل إطالالتهم توضيح أمور كثيرة للمشاهدين سواء
في ما يتعلق بأعمالهم أو حياتهم الخاصة ،مع اإلشارة إلى أن ثمة محظورات ال يمكن تخطيها كما تؤكد الممثلة سالفة معمار.
بيروت  -ةديرجلا

انتشر خبر عبر مواقع التواصل االجتماعي مفاده أن النجمة
الـســوريــة ديـنــا ه ــارون فــي غــرفــة الـعـنــايــة الـمـشــددة فــي مستشفى
بدمشق.
وقيل إن النجمة أصيبت بوعكة صحية قوية أدخلتها في غيبوبة
استدعت الخضوع لجراحة .ولكن شقيقة دينا ،الفنانة توالي ،كشفت
عبر {فيسبوك} الحقيقة كاملة بنشر صــورة شقيقتها والتعليق
عليها{ :بعدما رأيت أن مواقع عدة تنشر أن دينا في غيبوبة ،أوضح
لكم أن شقيقتي في العناية ألسباب تنفسية في صدرها ومشكلة
في األمعاء}.

يعقوب الفرحان سعيد بمولوده

•

سالفة
معمار
تفضل إبقاء
حياتها
الخاصة
بعيدة عن
األضواء

دينا هارون

أك ــدت الممثلة ورد الـخــال أن
شخصية لميس التي تجسدها
فـ ــي م ـس ـل ـس ــل ث ـ ـ ــورة ال ـف ــاح ـي ــن
(يـعــرض على شــاشــة المؤسسة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـ ـ ــإرس ـ ـ ــال) ت ـح ـمــل
تـنــاقـضــات جـمــة ،وأن المشاهد
سيعيش معها أ ن ــواع المشاعر
الـمـخـتـلـفــة ،فـهــي تـعـكــس صــورة
امرأة ثرية وشريرة ،تبدو مبهمة
في الحلقات األولى وال تلبث أن
تكشف تفاصيل شخصيتها في
سياق تتالي األحداث...
وأ عـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــت ورد ا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــال ف ــي
حــوار أخير معها خالل برنامج
«ب ـت ـح ـلــى ال ـح ـي ــاة» ع ـلــى شــاشــة
 LBCIعن اقتناعها بتجسيد هذه
ً
ال ـش ـخ ـص ـيــة نـ ـظ ــرا إلـ ــى عـمـقـهــا،

دموع تحسين

م ــؤ ك ــدة أن ل ـل ـشـ ّـر ف ــي نفسيتها
ً
ً
أسبابا عدة ،وأنها تخفي ضعفا
في داخلها رغم أنها تظهر امرأة
ّ
ومتكبرة.
متعجرفة
كــذلــك لـفـتــت إل ــى أن مسلسل
{ث ــورة الـفــاحـيــن} يـتـنــاول الفقر
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــداد وال ـ ـت ـ ـس ـ ـلـ ــط ف ــي
ً
المجتمعات عـمــومــا ولـيــس في
لبنان فحسب.

ظافر العابدين
ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـت ــونـ ـس ــي
ظــافــر الـعــابــديــن أن ــه يـتـحـ ّـدر من
ً
عائلة متواضعة وعــاش ظروفا
صعبة ،وأنه عمل بجهد لتحقيق
طموحه.
وأشار في لقاء ضمن برنامج
{حكايات تونسية} الــذي ُي ّ
قدمه
اإلعالمي التونسي سامي الفهري
عبر قناة الحوار التونسي ،إلى
أن وال ــده كــان يعمل فــي الحرس
الحياكة.
الوطني ،ووالدته في ِ
أضـ ــاف أن ــه ص ـ ّـب ك ــل تــركـيــزه
ً
على حلمه في أن يكون رياضيا،
فاحترف السباحة ّ
ثم كرة القدم
أصيب
وهناك
وسافر إلى فرنسا
ّ
فــي قــدمــه فــاضـطــر إل ــى الـتــوقــف
عن اللعب كمحترف .وبعد ذلك
بـ ــدأ ح ـلــم الـتـمـثـيــل ال ـ ــذي ح ــاول
تحقيقه بكامل مجهوده واتجه
نحو األعمال األجنبية في فرصة
استثنائية ضمن مسيرته الفنية.

كذلك تحدث عــن تقديم برنامج
ع ــن ال ـش ـع ــر ال ـع ــرب ــي ع ـب ــر ق ـنــاة
أب ــو ظ ـبــي ،وع ــرض ــت مقتطفات
مــن أعماله األجنبية اإلنكليزية
والفرنسية.
وفي ختام الحلقة ،أكد الممثل
ظ ــاف ــر ال ـع ــاب ــدي ــن إص ـ ـ ــراره على
تحقيق أ حــا مــه وتقديم المزيد
وقال{ :أحاول أن أستمتع برحلة
النجاح}.

سالفة معمار
مـنــذ انـفـصــالـهــا ع ــن زوجـهــا
المخرج والممثل سيف الدين
سبيعي في عام  2013لم ترتبط
الممثلة سالفة معمار ،وتحرص
على إبقاء حياتها الشخصية
بعيدة عن األضواء.
م ــن هـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق ،رف ـضــت

سالفة معمار وابنتها
اإلجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤال :ه ــل
ً
تعيش قصة حــب راه ـنــا؟ لدى
اس ـت ـضــاف ـت ـهــا ض ـم ــن بــرنــامــج
{ت ــران ــديـ ـن ــغ} ،مـ ـ ــرددة جــواب ـهــا
المعهود أنها تفضل أن تبقي
ح ـيــات ـهــا ال ـخ ــاص ــة ب ـع ـيــدة عن
األضواء ،ومشيرة إلى أن ابنتها
{ذه ــب} تـطــرح عليها مثل هذا

ً
السؤال بين حين وآخر انطالقا
من شعورها بحب التملك تجاه
والدتها ،فتجيبها بــأن الحياة
م ـل ـي ـئــة ب ــال ـم ـف ــاج ــآت وال أح ــد
يعرف ماذا تخبئ له.
ُيذكر أن سيف الدين سبيعي
ما زال من دون زواج بدوره.

دموع تحسين
أوضحت نجمة {ذا فويس  }4العراقية دموع
تحسين أنها لم تتعرض مباشرة للتهديد بالقتل،
وكشفت من خالل فيديو نشرته عبر حسابها على
{إنستغرام} أنها شاهدت {فيديو} وعلقت عليه
بالقول {إن الجميع وصلتهم رسائل نصية}.
وكانت ملكة جمال العراق السابقة شيماء قاسم
كشفت أنها تلقت تهديدات بالقتل ،بعد أيــام من
مقتل عارضة األزياء العراقية تارا فارس على يد

مسلحين مجهولين في بغداد.
وجاء مقتل فارس بعد يومين من مقتل ناشطة
حقوق اإلنسان العراقية سعاد العلي بعد إطالق
رصاص عليها في البصرة.
وف ــي أغ ـس ـطــس تــوف ـيــت صــاحـبـتــا صــالــونـيــن
للتجميل في بـغــداد ،هما رفيف الياسري ورشا
الحسن ،في ظروف غامضة في منزليهما.

يعقوب الفرحان وزوجته ليلى اسكندر

ّ
عبر الممثل السعودي يعقوب الفرحان عن سعادته بمولوده األول
ّ
يوسف .وشكر كل من بارك له ولزوجته الفنانة ليلى اسكندر .وعبر
عن حبه لزوجته ليلى.
ونشر يعقوب صورة وهو يحتضن طفله دون الكشف عن وجهه
وقــال على حسابه الخاص عبر موقع تويتر{ :أشكر كل المهنئين
وزوجتي بقدوم ابننا يوسف .ما زالت روحي منتشية بقدومه ولن
ً
ً
ً
تتوقف ،الحمدلله حمدا كثيرا .أصدقائي وعائلتي شكرا لله على
وجودكم ومحبتكم ،يوسف يتوق إلى لقائكم .للعظيمة أم يوسف
أقول :عندما أحببتك رأيتك كما أراك اآلن ...بال وال شي بحبك}.
وكان يعقوب الفرحان وزوجته الفنانة اللبنانية ُرزقا بمولودهما
األول يوسف ،يوم األربعاء  26سبتمبر الفائت ،في مستشفى المشرق
في لبنان.

سيما
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المخرج هشام عبدالخالق :نختار أبطال «المسيح واآلخرون» بمعايير صارمة
ً
ً
مخرج مصري مقيم في باريس يحاول صناعة سينما مختلفةَّ .قدم أفالما وثائقية وقصيرة ،ويتولى راهنا إعداد عمل
سينمائي ضخم يتحدث عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر .كان لنا معه هذا الحوار.
القاهرة -محمد قدري

ننتج الفيلم
ً
وفقا للقوانين
األوروبية...
والعرض في مصر
مرهون بموافقة
الدولة

حـ ــدث ـ ـنـ ــا عـ ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــك ال ـم ـق ـب ـل ــة
«المسيح واآلخ ــرون» ،ولـمــاذا اخترت
ه ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم وك ـ ـيـ ــف تـ ــواص ـ ـلـ ــت مــع
المنتجين في أوروبا؟
وجودي في أوروبا منذ فترة طويلة
ّ
تخطت الـ ـ  14سنة ع ــزز عالقاتي مع
المنتجين والموزعين في هذه البالد،
ومــن خــال ســوق الفيلم في مهرجان
ً
«كـ ـ ـ ـ ــان» أقـ ـنـ ـع ــت عـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ش ــرك ــات
ً
اإلنتاج بعيدا عن شركتي الفرنسية
واألميركية بإنتاج العمل فهو مميز
ومختلف.
ً
نعمل راه ـنــا على اخـتـيــار النجوم
المناسبين للمشاركة فــي فيلم مهم
ً
تــاري ـخ ـيــا ي ـت ـنــاول الـقـصــة الحقيقية
ل ــرح ـل ــة ال ـس ـي ــد ال ـم ـس ـيــح إلـ ــى م ـصــر.
ف ـك ــل األف ـ ـ ــام الـ ـت ــي أن ـت ـج ــت فـ ــي ه ــذا
الشأن تحدثت عن ذهاب المسيح إلى
م ـص ــر وخـ ــروجـ ــه م ـن ـهــا ف ـقــط.
وال ـس ـي ـن ــاري ـس ــت ف ــاي ــز غــالــي
ً
كتب سيناريو مهما وأعتقد
أن العمل سينجح في أوروبا،
ً
خـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ي ـت ـح ــدث عــن
مصر إبان الحكم الروماني.

والرومانية والقديمة ،باإلضافة إلى
اللغات الراهنة.

ولما كانت الشركتان اللتان تتوليان
اإلنتاج غير مصريتين فإنه ال يخضع
للقوانين المصرية .أما فكرة العرض
فــي مصر فمرهونة بموافقة الــدولــة.
أشير هنا إلى أنني حضرت مهرجان
الـ ـق ــاه ــرة ق ـب ــل ع ــام ـي ــن ،ح ـي ــث ع ــرض
علي السيناريست الشاب فادي غالي
الفيلم و بــدأ نــا العمل عليه وضبطنا
السيناريو.

تتولى شــركـتــان ،األول ــى بلجيكية
واألخـ ـ ـ ـ ــرى ف ــرن ـس ـي ــة ،إن ـ ـتـ ــاج ال ـف ـي ـلــم
ورصــدنــا مــوازنــة مبدئية  12مليون
يـ ـ ـ ــورو ،ألن الـ ـمـ ـش ــروع ي ـح ـت ــاج إل ــى
ديـ ـ ـك ـ ــورات ك ـث ـي ــرة وأمـ ــاكـ ــن ت ـصــويــر
مختلفة ،باإلضافة إلى مشاركة نجوم
من مختلف أنحاء العالم فيه.

خطة التنفيذ

نجوم عالميون

حدثنا عن خطتك لعرض الفيلم بعد
االنتهاء منه.

أع ـل ـنــت أس ـم ــاء ع ــدد م ــن الـفـنــانـيــن
العالميين للمشاركة فــي الفيلم ،ما
معايير اختيارك؟

نضع خطة مميزة كي يــرى العالم
ك ـل ــه ال ـف ـي ـلــم الـ ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي س ـي ـكــون
ً
مـخـتـلـفــا؛ وه ــو ح ــول رم ــز دي ـنــي ملك
للجميع ،فالمسيح ال يحتكره أ حــد.
ً
ولم نحدد أيضا ما إذا كنا سنبدأ في
الـمـهــرجــانــات أم بــالـعــرض الـتـجــاري.
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل سـ ـي ــأت ــي م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
مسيحية بحتة ،و كــان السيناريست
الراحل فايز غالي اتفق على نقاط عدة
مع الــراحــل البابا شنودة قبل توقف
المشروع قبل سنوات ،والتصوير لن
يكون قبل نهاية العام المقبل.

ً
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارك م ـ ـصـ ــريـ ــا هــل
عــرضــت الـفـيـلــم ع ـلــى جـهــات
رقابية مصرية أو دينية؟

كيف ستتعامل مع اللغات في الفيلم
وبأية لغة سيكون؟

فـ ـيـ ـلـ ـم ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ل ـيــس
ً
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــا  ،وال يـ ـخـ ـض ــع
للقوانين المصرية ،ولم أكن
فــي حــاجــة إل ــى عــرضــه على
الجهات الرقابية المصرية
أو الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ــدي ـن ـي ــة
م ـث ــل األزه ـ ـ ــر أو الـكـنـيـســة.

ولـ ـك ــن ه ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة مـ ــن األف ـ ــام
ت ـح ـتــاج إلـ ــى مـ ــوازنـ ــات ع ــال ـي ــة .كيف
ستواجه هذه المشكلة؟

يختلف الفيلم فــي اللغة عــن غيره
مــن أف ــام تـنــاولــت ال ـمــوضــوع نفسه،
إذ ال يعتمد على اإلنكليزية فحسب،
ً
بـ ــل ي ـت ـض ـمــن لـ ـغ ــات ع ـ ــدة ن ـ ـظـ ــرا إل ــى
ال ـش ـخ ـص ـي ــات واألم ـ ــاك ـ ــن الـمـخـتـلـفــة
التي يتناولها ،من بينها السريانية

ً
يتضمن الفيلم أدوارا عدة ،وهدفنا
اخ ـت ـي ــار أف ـض ــل ال ـع ـن ــاص ــر ل ـل ـخــروج
بأحسن النتائج .نشرنا إعالنات على
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي نطلب
ّ
فيها فنانين بصفات معينة ،فهلت
عـلـيـنــا ال ـط ـل ـبــات ب ــأع ــداد م ـهــولــة من
أنحاء العالم حتى اخترنا المناسبين
لألدوار.
مـ ــاذا ع ــن اس ـت ـع ــدادك لـلـتـعــاون مع
الـ ـنـ ـج ــوم ال ـع ــال ـم ـي ـي ــن ومـ ـ ــا م ـعــاي ـيــر
اختيارك لهم؟
خــائــف مــن الـتـعــامــل مـعـهــم ،ولكن
ليس ا لـخــوف المتعارف عليه ،فأنا

تـ ـع ــاون ــت مـ ــع نـ ـج ــوم عــال ـم ـي ـيــن فــي
أع ـ ـمـ ــال عـ ـ ــدة ،ورأيـ ـ ـ ــت ك ـي ــف يـهـمـهــم
نـجــاح العمل ،واخـتـيــاري للممثلين
مرهون بشقين :األول األسـمــاء التي
تـسـهــم ف ــي بـيــع الـفـيـلــم ف ــي ال ـخ ــارج،
أي الـنـجــوم األجــانــب بحكم الـســوق،
والهدف الثاني يتمثل في وجهة نظر
عرضتها على الشركاء األوروبيين
واق ـت ـن ـع ــوا ب ـهــا وهـ ــي ضـ ـ ــرورة منح
الـفــرصــة لـعــدد مــن الفنانين الـعــرب،
وعـلــى رأسـهــم خــالــد أبــو النجا .ولن
ً
تـجــد الشللية مـكــا نــا فــي عملنا ألن
االختيار الصارم هو المسيطر.
ال ـم ـس ـي ــح والـ ـسـ ـي ــدة الـ ـ ـع ـ ــذراء مــن
الشخصيات المهمة والحساسة على
الشاشة ،كيف سيظهران؟
ق ــررن ــا ظـهــورهـمــا بـشـكــل طبيعي
على الشاشة ،ونحن في رحلة بحث
عــن نجمين عالميين لتجسيدهما،
ون ـت ــوخ ــى ال ــدق ــة ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى مــا
نريده ،لذا لن نتسرع في اختيارهما
أو بـقـيــة ال ـف ـنــان ـيــن ال ـم ـشــارك ـيــن في
الفيلم.

مشكالت وتصوير
واجـهـتــم مشكالت فــي الـبــدايــة في
مصر مع ورثة فايز غالي.
أنهى الورثة المشكالت والقضايا
واألحكام كافة الموجودة لدى فادي
غ ــال ــي وم ــوق ـف ـن ــا الـ ـق ــان ــون ــي م ـم ـيــز.

هشام عبدالخالق
ً
شـخـصـيــا ،لــم أواج ــه أي ــة مشكلة من
األساس متعلقة بالفيلم ،إذ تسلمته
بال معوقات ونسعى إلى إنهائه على
ً
هذه الحال أيضا.
ماذا عن موعد التصوير وأماكنه؟
اخ ـتــرنــا ال ـم ـغــرب لـلـتـشــابــه بينها
وبين نقاط رحلة العائلة المقدسة،

وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ل ـل ـت ـش ــاب ــه ب ـي ـن ـهــا وب ـيــن
ً
أورشليم سابقا أو القدس .اتفقنا مع
المسؤولين ألخذ التصاريح الالزمة
ً
للتصوير وك ــان تـعــاونـهــم واض ـحــا.
نـضــع خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة الخطة
الـنـهــائـيــة لـلـتـصــويــر ونـعـلـنـهــا لـبــدء
تـنـفـيــذ هـ ــذا ال ـم ـش ــروع الـسـيـنـمــائــي
المهم.

إنتاج وإخراج في فرنسا
ح ــول أع ـمــالــه فــي فــرنـســا خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة ،يـقــول
المخرج هشام عبدالخالق« :أنا مخرج ومنتج مصري لدي
شركتي وكنت أتولى إنتاج وإخراج أعمال مهمة هناك ،من

بينها مشاريع وثائقية ،وفيلم «هامش في تاريخ الباليه» الذي
شــارك في مهرجان القاهرة قبل عامين .كذلك وزعــت شركتي
بعض األعمال العربية في أوروبا».

أحمد كمال{ :تراب الماس} يتضمن كل عناصر النجاح
عاد الفنان الكبير أحمد كمال إلى الساحة الفنية بعملين سينمائيين{ ،تراب
الماس} و{عيار ناري» .كان لنا معه هذا الحوار.
القاهرة -محمد قدري
كـ ـي ــف تـ ـ ــرى ت ــوقـ ـي ــت أطـ ـ ــاق «تـ ـ ــراب
الماس} وردود الفعل حوله؟
أرى أن عرض الفيلم قبل عيد األضحى

ً
بــأسـبــوع ك ــان مـنــاسـبــا فــي مـحــاولــة من
شركة اإلنتاج لتعويض الحفلة الناقصة
من كل يوم ،ألن مدته أطول مقارنة بغيره
من أفالم أطلقت معه في الموسم نفسه.

ّ
حقق الفيلم إيرادات عالية تخطت 30
مليون جنيه ،وهو إنجاز مميز للشركة
المنتجة .ثمة جماهير للمؤلف أحمد
مــراد وللمخرج مــروان حامد من الفئة
الـشـبــابـيــة ،وك ـث ـيــرون كــانــوا ينتظرون
الفيلم بعدما كانوا قــرؤوا الرواية منذ
فترة طويلةَّ .
ً
مــن ث ــم ،حــقــق الفيلم رد فـعــل جـيــدا،
ورغم أنه طويل فإن الغالبية العظمى من
المشاهدين لم تشعر بالملل ،والغريب
أن ك ـث ـيــريــن شـ ــاهـ ــدوه أكـ ـث ــر م ــن م ــرة،
وعندما أقابل الناس يتحدثون ّ
إلي عنه
وعن مدى سعادتهم به.
هــل ق ــرأت الــروايــة قبل االط ــاع على
السيناريو؟
ف ـ ــي أي عـ ـم ــل ي ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى رواي ـ ـ ــة
ً
أق ــرأ األخ ـي ــرة ج ـي ــدا ،ذل ــك أن ال ــرواي ــات
ً
عموما تتضمن تفاصيل كثيرة حول
الشخصيات.

معايير الدور
ل ـم ــاذا واف ـق ــت ع ـلــى ه ــذا ال ـ ــدور ومــا
معيار اختيارك؟

أحمد كمال

حـ ـي ــن ت ـ ـحـ ــدث إلـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــروان ح ــام ــد
تحمست للعمل معه رغم أننا لم نتعاون
ً
سابقا ،فأنا متابع ألعماله منذ تقديمه
{عمارة يعقوبيان} ،إذ تأكدت آنذاك أننا

إزاء مـخــرج مميز عمل مــع معظم كبار
ن ـج ــوم م ـص ــر .ح ـيــن قـ ــرأت الـسـيـنــاريــو
والــروايــة تحمست للموضوع ووجــدت
ً
ال ـش ـخ ـص ـيــة م ـث ـي ــرة ،وت ـح ـم ــل ص ــراع ــا
ً
داخ ـل ـيــا ،ولــديـهــا أزمـتـهــا مــع المجتمع
ورغبة في االنتقام .فهي ترتكب جرائم
ولكننا نتعاطف معها.
ُعرص الدور على أكثر من فنان حتى
وصل إليك .هل لديك مشكلة في تقديم
دور اعتذر عن عدم أدائه فنان آخر؟
في البداية كان يفترض أن يقدم الدور
محمود عبد العزيز مع أحمد حلمي ،ثم
ً
ّ
استقر الــدور
محمود حميدة .وأخـيــرا،
علي مع آسر ياسين .بالنسبة إلي ،أؤمن
بــأن األدوار على مستوى العالم تــدور
ح ــول ع ــدد مــن الـفـنــانـيــن وف ــي النهاية
تسكن عند فنان معين.

ث ـمــة ع ـنــاصــر م ـم ـيــزة وت ـس ــاع ــد على
ً
الـ ـنـ ـج ــاح .ش ـخ ـص ـي ــا ،أح ـ ـ ّـب ال ـع ـم ــل مــع
الـشــركــات الـمـحـتــرمــة .كـنــت تـعــاونــت مع
المنتج الفني للفيلم فــي أكثر مــن عمل،
وكما قــال مــروان حامد لم يواجه الفيلم
أية مشكلة وكانت ظروفه مثاليةّ ،
ومرت
أيام التصوير بسالسة شديدة.
كـيــف ت ــرى إط ــاق أف ــام ع ــدة ضخمة
التكلفة؟
في السينما فئات وتصنيفات ،واألفالم
ذات التكلفة ا لـعــا لـيــة كــذ لــك المنخفضة
موجودة ومطلوبة ،وثمة ظــروف تحكم
كل عمل .كذلك من المهم أن يتوافر التنوع
ب ـيــن األف ـ ــام ال ـكــوم ـيــديــة والــرومــان ـس ـيــة
وغيرها إلرضاء الجمهور.
انتقد البعض أحمد مراد إلصراره على
كتابة السيناريو بعد الرواية ،باإلضافة

إلــى أنــه كــان السبب في أن يخرج الفيلم
ً
طويال.
ِّ
يصور من الفيلم
كان يوسف شاهين
خمس ساعات ثم يختصره بالمونتاج.
ً
شخصيا ،ال يحكمني العمل األدبــي ،بل
السيناريو نفسه ،ولم أشعر بأنه طويل
ً
ً
بل كــان ممتعا ومسليا ونجح مــراد في
كتابة الفيلم بشكل جيد.
أث ـنــاء جـلـســات الـعـمــل هــل أضـفــت أي
جديد إلى الشخصية؟
ال أستطيع أن أسميها إضــافــات ،بل
هي أمور صغيرة .لدى مروان حامد ميزة
وهــي أنــه يعطي الممثل الفرصة ليقدم
المفاجأة للمخرج في كل مشهد ،ويترك
له فرصة لالرتجال.

ً
تقدم أدوارا صغيرة في بعض األفالم.
ال مشكلة لدي في األدوار الصغيرة ،ما
دامت الشخصية التي أجسدها وطبيعتها
وأهميتها ترضيني وتقنعني.

ّ
تخوف وانتقاد

ه ـ ــل ك ـ ــان ل ــديـ ـك ــم أي ت ـ ـخـ ــوف أثـ ـن ــاء
التحضير رغم توافر عناصر النجاح؟

«عيار ناري»

ُعرض فيلم أحمد كمال «عيار ناري» قبل أيام وواجه
انتقادات عدة من نقاد مصريين ،يقول في هذا الشأن:
{أرى أن الـنــاقــد الـفـنــي يـجــب أال ُيـقـحــم وجـهــة نظره
السياسية الشخصية في الفيلم ،فليس المطلوب أن
يكتب صفحات يعبر فيها عن رأيه هذا ،وال أن يعلن
ً
ً
توجهه السياسي أثناء نقده عمال معينا .ربما يختلف
ً
الـنــاقــد مــع الـفـيـلــم سـيــاسـيــا ول ـكــن ال داع ــي لتوجيه
االتهامات}.

أمــا حــول تعاونه مــع المخرج كريم الـشـنــاوي في
ً
تجربته األول ــى «عـيــار ن ــاري» ،فــذكــر{ :فـعــا هــي أول
تـجــربــة لـكــريــم ولـكـنــه عـمــل مـعــه مـســاعــد م ـخــرج في
أعمال عدة من بينها «أسماء» للمخرج عمرو سالمة،
ومن البداية أرى أنه مثقف ويفهم في السينما وهو
درس فــي ال ـخــارج ،وقــد كتب الفيلم مــع هيثم دبــور
بشكل جيد}.

بالتوهات السينما المصرية ترفع شعار «ال وقت للراحة»
يواصل عدد من صانعي األفالم السينمائية في مصر تصوير مشاريعهم الجديدة التي ستعرض خالل العام المقبل ،في حين توقفت
أفالم عدة لمشكالت إنتاجية على أمل إيجاد حلول لها خالل الفترة المقبلة.
القاهرة – هيثم عسران
يتولى بطولة «الممر» أحمد
عز مع هند صبري وإياد نصار،
ِّ
ويصور فريق العمل المشاهد
في مدينة اإلسماعيلية بمعسكر
ض ـ ـخـ ــم ب ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـل ــم .تـ ـ ــدور
األحــداث بعد حرب االستنزاف
وقـبــل ح ــرب أكـتــوبــر  ،1973مع
تــوافــر تسهيالت غير مسبوقة
إلنـجــاز التصوير ال ــذي يرصد
بطوالت عــدد من رجــال القوات
المسلحة.
ص ـب ــري ان ـض ـمــت إل ــى فــريــق
ً
ال ـع ـمــل أخـ ـي ــرا إذ ك ــان ــت خ ــارج
م ـصــر خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
وارت ـ ـب ـ ـط ـ ــت ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ب ـعــض
فعاليات مهرجان «الجونة».
ور غ ــم أن الفيلم يفترض
عرضه خالل صيف 2019
فـ ـ ــإن ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ش ــري ــف
عرفة يأمل في االنتهاء
م ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــه
ب ـح ـلــول
نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة
الشهر المقبل،
بـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك
مـ ـش ــاه ــد م ــدي ـن ــة
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـ ـت ـ ــي

ً
يسافر إليها فريق العمل الحقا.
وق ــال ــت الـمـمـثـلــة الـتــونـسـيــة
ل ـ ــ{ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» إنـ ـه ــا س ـت ـصــور
مشاهدها في نحو ستة أسابيع
خالل الفترة المقبلة ،مؤكدة أن
ً
فريق العمل بدأ التصوير فعال.
وأض ــاف ــت أن ال ـم ـخــرج يــرفــض
الكشف عن تفاصيل أي دور من
الشخصيات الرئيسة ،من ثم لن
تستطيع الـحــديــث عــن دوره ــا،
ول ـك ـن ـهــا ع ـب ــرت ع ــن سـعــادتـهــا
بتجسيد شخصية عاشت في
مصر بحقبة الستينات وبداية
السبعينات لـلـمــرة األولـ ــى في
م ـس ـي ــرت ـه ــا الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،وهـ ـ ــو مــا
اعتبرته إضافة لها.
كذلك بدأ فريق عمل «زنزانة
 »7تصوير المشاهد األولى من
الفيلم الجديد الذي كان يحمل
اسم «المحترف»
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
بـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــولـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه
كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن ن ـ ـضـ ــال
ال ـ ـشـ ــاف ـ ـعـ ــي ،وأحـ ـم ــد
زاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وع ـ ـ ـ ــا غ ـ ــان ـ ــم،
ومايا نصري .يجري
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ب ـش ـك ــل

ً
مـكـثــف أي ـض ــا ب ـن ــاء ع ـلــى طلب
ً
األبـ ـ ـط ـ ــال ،خ ـص ــوص ــا أن غــانــم
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ـمـ ــوعـ ــد س ـ ـفـ ــر إلـ ــى
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ون ـصــري
ً
تريد العودة إلى لبنان سريعا
لتعلقها الشديد بأبنائها.
ويـ ــواصـ ــل الـ ـمـ ـخ ــرج ع ـث ـمــان
أب ــو ل ـبــن ت ـصــويــر «ق ـصــة حــب»
ال ــذي يـتـقــاســم بـطــولـتــه كــل من
هنا الزاهد وأحمد حاتم ،ومن
المتوقع عرضه قبل نهاية العام
الجاري في الصاالت ،إذ انتهى
فــر يــق العمل مــن تصوير نحو
 %90من األحــداث خالل الفترة
الماضية.

ّ
توقف وتغيير

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ــوق ــف تـصــويــر
«ي ـ ــوم م ـ ـصـ ــري» ل ـخ ــال ــد ال ـن ـبــوي
وحنان مطاوع ،بسبب أزمة مالية
تــواجــه الشركة المنتجة ،وتهدد
مـصـيــر الـفـيـلــم ال ــذي ينتمي إلــى
األع ـمــال السينمائية الـتــي تــدور
ً
أحداثها في يوم واحد ،علما بأن
فريق العمل ّ
صور نحو  50%من
األحداث خالل الفترة الماضية.

ّ
وكان خالد النبوي توقف
ع ــن ت ـص ــوي ــر م ـش ــاه ــده قـبــل
أســاب ـيــع قـلـيـلــة ب ـعــد تــدهــور
ح ــال ــة والـ ــدتـ ــه ال ـص ـح ـي ــة ،إذ
ح ـ ــرص ع ـل ــى أن يـ ـك ــون إل ــى
جوارها في أيامها األخيرة،
واعـ ـ ـت ـ ــذر إلـ ـ ــى ف ــري ــق ال ـع ـمــل
ً
بسبب إيقاف العمل أياما عدة
بعد رحيلها لعدم قدرته على
التركيز في الدور.
واض ـ ـطـ ــر ال ـم ـن ـت ــج مـحـمــد
ح ـف ـظــي إل ـ ــى إسـ ـن ــاد عـمـلـيــة
تنفيذ «ليلة رأس السنة» إلى
شركة آخرى بسبب انشغاله
بالتحضير لمهرجان القاهرة
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي فــي
دورتــه الجديدة التي يتولى
ً
رئــاس ـت ـهــا ،ع ـل ـمــا بـ ــأن فــريــق
ً
ال ـع ـم ــل الـ ـ ــذي ي ـض ــم ك ـ ــا مــن
أي ــاد ن ـصــار ،وشـيــريــن رضــا،
وإنـجــي المقدم بــدأ التصوير
ً
فعال خالل األيام الماضية في
ً
مدينة الغردقة تمهيدا للعرض
خــال احـتـفــاالت رأس السنة،
وهي المناسبة التي ُيفترض
أن تدور األحداث خاللها.
ويـسـتـغــرق تـصــويــر الفيلم

هند صبري
ن ـحــو س ـتــة أس ــاب ـي ــع حسبما
ات ـف ـقــت ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة مع
الفنانين ،ال سيما أ نــه يسير
بمعدالت جيدة وبعدد ساعات
ً
عمل تتجاوز  14ساعة يوميا.

عال غانم

«سينرجي» تعتمد خطة 2019
اعتمد رئيس مجلس إدارة «سينرجي» المنتج
تامر مرسي خطة الشركة لعام  2019من مشاريع
سينمائية ،وتـتـضـمــن تــوقـيــع عـقــود مــع ع ــدد من
الفنانين والـفـنــانــات ،أبــرزهــم هند صـبــري ،وأمير

ً
ُ
وسيعلن عن المشاريع تباعا فور استقرار
كرارة،
النجوم على السيناريوهات ،إذ تضمنت غالبية
ً
ال ـع ـقــود ات ـفــاقــا عـلــى تـقــديــم فـيـلــم ول ـكــن م ــن دون
االستقرار على اسمه.
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من  8أحــرف وهي اسم شركة سيارات إيطالية متخصصة في إنتاج سيارات السباق والسيارات
الرياضية.
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خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
مازيراتي

كلمة السر

مستند مالي (م).
ً
عموديا:
 -2عاصمة ماليزيا.
 -3تبرق (م) – الطريق.
 -1مـ ـ ـ ــن األ شـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــات –  -4نـبــاتــات طبية (م) –

ثلثا (ساق).
 -5إال (مبعثرة) – غاب.
 -6تجدها في (البرهان)
– آللئ.

 -7أغنية لكاظم الساهر.
 -8خـ ـ ـ ـ ــذ – ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــودة
(مبعثرة).
 -9ي ـن ـعــت – م ــن أنـ ــواع

الخشب (م) – حب.
 -١٠إمبراطور روماني
– حرف عطف.
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 -1شاعر أسلم بعد فتح
مكة.
 -2عــاصـمــة إيـطــالـيــا –
الجمع من «وصية» (م).
 ( -3الضوء  )...مسلسل
لمنى زكي – ثغر.
 -4األوامـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ــواجـ ـب ــة
النفاذ.
 -5لـلـنـفــي – ف ــي ســاعــة
الحائط.
 -6أ ن ـ ـ ــس (م) – ع ـم ـلــة
أوروبا الموحدة.
 -7ر جـ ـ ـ ــاء – س ــا ع ــد ه ــا
(مبعثرة).
 -8مناص – مدا بساط.
 -9فــريــق غـنــاء جماعي
– أفئدة.
 -١٠عاصمتها نيقوسيا
(م) – متشابهان – أرشد.
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كلمة السر:

١٥

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :تـتــاح لــك فــرصــة مــالـيــة ممتازة
لتوسيع أعمالك.
ّ
ً
عاطفيا :تتمتع بأجواء رومنسية تغمرك
بسعادة وتفاؤل.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل لك هــذا اليوم أخبارا
مفرحة وراحة بال.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :ب ــادر إل ــى دراس ـ ــات وتحضير
مشاريع فاألفالك تساندك.
ً
ً
عاطفيا :تزداد مشاعركما عمقا ويرفرف
ّ
الحب حول عالقتكما.
ً
ّ
اجتماعيا :تلبي دعوات وتفرح بسهرات
أنس ونغمات فرح.
رقم الحظ.3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مـهـنـيــا :الــدهــر غـ ـ ّـدار أح ـيــانــا وكــذلــك من
نتعامل معهم فحاذر.
ً
ّ
جاذبية قصوى وتلفت
عاطفيا :تمارس
أنظار الجنس اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :كن منتبها لقيادتك السيارة
وال تخالف القوانين.
رقم الحظ.1 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :يـ ـخ ــدم ــك ذك ـ ـ ـ ــاؤك ل ـت ـس ـت ــدرك
ّ
وتصوب األهداف.
المشاكل
ً
عاطفيا :يفرح الشريك بحضورك المميز
ويهتف قلبه لك.
ً
اجتماعيا :يطرب قلبك لمبادرة من أحد
األصدقاء.
رقم الحظ.6 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تلتقط فرصة استثنائية تحرز من
ً
خاللها كسبا.
ً
عــاطـفـيــا :تـتــدخــل الـعــائـلــة فــي عالقتكما
ً
وتملي عليكما شروطا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتجه أن ـظــارك نحو عائلتك
ّ
للتعويض عما فاتها.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :مـفــا جــآت فــي حياتك المالية قد
ً
تستمر طويال.
ً
عاطفيا  :لـقــاء مصيري قــد ّ
يغير حياتك
إلى األفضل.
ً
ّ
تهتم بشؤون ماضية تراكمت
اجتماعيا:
عليك وتجد الحلول.
رقم الحظ.16 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
بطريقة إيجابية ولكن حاذر
مهنيا :تفكر ّ
ّ
التسرع والتوتر.
ً
ً
عاطفيا :يؤدي األصدقاء دورا في تمتين
عالقتك الجديدة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ن ــاق ــش أم ـ ــور ال ـع ــائ ـل ــة مــع
أفرادها وليس مع الغير.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
تتغير ظ ــروف الـعـمــل وتـفــرض
مـهـنـيــا:
ً
ً
عليك واقعا جديدا.
ً
عاطفيا :تصرفات الشريك ّ
تحرك قلبك
وتشعرك بالحياة.
ً
اجتماعيا :يحتاجك أحد أفــراد العائلة
الكبار فآزره في مشكلته.
رقم الحظ.9 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تعمل ضمن مجموعة أو تساهم
في عمل مثمر.
ً
عاطفياّ :
سر ال تريد إفشاءه للحبيب لكنه
ً
سيعرفه الحقا.
ً ّ
اجتماعيا  :تطلع على معلومات ثقافية
وتشارك الغير بها.
رقم الحظ.5 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ال تصغ إلى نصائح من زمالء قد
ال تكون مجدية.
ّ
ً
ّ
الجرة} فانتبه
عاطفيا{ :ما كل مرة تسلم
إلى أسلوبك مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تتمتع بقدرات معنوية وثقة
كبيرة بالنفس.
رقم الحظ.18 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :ال ّ
تقرر شيئا على صعيد العمل
ّ
واعتمد التروي.
ً
لسبب
الحبيب
تستفز
أن
عاطفيا :إياك
ٍ
ال عالقة له به.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـتـحــدث الـفـلــك عــن احتفال
عائلي مميز.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال ّ
تورط نفسك في احتكاكات
ونقاشات عقيمة.
ً
عاطفيا :ينبغي ابتكار أمر جديد ألن
الرتابة تغمر عالقتكما.
ً
اجتماعيا :تضع النقاط على الحروف
مع أحد األصدقاء.
رقم الحظ.7 :

١٦

مجتمع

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3916الجمعة  5أكتوبر 2018م  25 /المحرم 1440هـ

social@aljarida●com

شرح الصورة

اليوحة يفتتح األسبوع
الثقافي اإلفريقي
افتتح األمين العام للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب م .علي اليوحة األسبوع
الثقافي اإلفريقي بحضور عدد من السفراء
والدبلوماسيين.
ّ
وتنوع المعرض بين لوحات تشكيلية
ومنحوتات ومنتوجات يدوية.

جولة في المعرض

اليوحة أثناء افتتاح المعرض

نرجس الشطي ومشاركتان

سيدات ّ
تزين باألكسسوارات واألزياء اإلفريقية التقليدية

جانب من المشغوالت اليدوية للمشاركين

«الكويت النموذجية»
تحتفل بيوم المعلم
ً
تحت شعار «شكرا معلمي» ،أقامت مدرسة الكويت
ً
النموذجية احتفاال بيوم المعلم ،بحضور مديري
المدرسة أ .علي بخش ،وأ .بدر العتيبي ،والمديرين
المساعدين ،وتضمن الحفل فقرات متعددة ،وتكريم
المعلمين المتميزين.

مدير المدرسة علي بخش وبدر العتيبي

تكريم أحد المدرسين

بخش والعتيبي يتوسطان المديرين المساعدين

تكريم أ .تامر رئيس قسم االجتماعيات

بخش ووائل طريف والعتيبي والمديرون المساعدون

تكريم أحد المعلمين

جانب من التكريم

أحمد حسين
احتفل بخطبته
في حفل بهيج ،ووسط فرحة
األهل واألقارب ،احتفل أحمد
حسين محمد بخطبته
على اآلنسة ز .عبدالله في
مركز العسيرات بمحافظة
سوهاج بصعيد مصر ،وتلقى
التبريكات والتهاني من
األهل واألصدقاء الذين تمنوا
للعروسين خطوبة موفقة
ُ
تكلل بزواج ناجح.
أحمد حسين

آمنة شتيوي تحصل على براءة اختراع دواء للسرطان
هنأ األهل واألقارب الدكتورة
آمنة محمد قاسم شتيوي
بحصولها على براءة اختراع
دواء لسرطان الثدي مع مرتبة
الشرف من جامعة العلوم
الماليزية Universiti Sains
.Malaysia
ألف «مبروك» ومنها إلى
األعلى.

آمنة شتيوي

آمنه تتوسط زمالءها

ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

راض عما قدمته خالل مشواري ومازلت أتعلم
العقل:
عبدالرحمن
ٍ

«هناك العديد من الشباب المبدعين الذين تميزوا داخل الكويت وخارجها»
محمد جمعة

ينتظر الفنان عبدالرحمن العقل
بدء عرض مسلسل «الحزرة»
عبر شاشة تلفزيون الكويت يوم
 25أكتوبر الجاري ،الذي يشهد
مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين.

ثمن مشاركة 24
نجما في مسلسل
"الحزرة" الذي
يعرض عبر شاشة
تلفزيون الكويت.

أع ـ ـ ــرب الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
ال ـ ـع ـ ـقـ ــل عـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه بـ ـع ــرض
مـسـلـســل "ال ـ ـحـ ــزرة" ع ـبــر شــاشــة
ت ـل ـف ــزي ــون ال ـك ــوي ــت خ ـ ــال شـهــر
أكـتــوبــر ال ـج ــاري ،والـعـمــل يضم
ً
ً
 24نجما وتطلب تنفيذه جهدا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا حـ ـت ــى ي ـ ـخـ ــرج بـ ـص ــورة
تــرضــي ال ـج ـم ـهــور .وقـ ــال الـعـقــل
لـ"الجريدة" ،إن المسلسل يطرح
العديد من القضايا االجتماعية
وي ـحــاكــي حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة من
خالل حلقات متصلة  -منفصلة
ً
ال تخلو من الكوميديا ،مضيفا
أن ع ــرض الـمـسـلـســل سـيـبــدأ 25
أكتوبر الجاري ،ويمثل "الحزرة"
وجبة كوميدية اجتماعية دسمة
للجمهور بمشاركة ا لـعــد يــد من
الفنانين المتميزين" ،وأشكرهم
ع ـلــى ج ـهــدهــم وأت ـم ـنــى أن يـنــال
العمل إعجاب الجمهور".
و"الـ ـح ــزرة" مــن تــألـيــف محمد
الـكـنــدري ،وإخ ــراج مـنــاف عبدال
ومـ ـ ـ ــن إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون دولـ ـ ــة
الكويت وبطولة الفنان القدير
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـقــل إل ــى جــانــب
نـخـبــة م ــن ال ـن ـج ــوم ،مـنـهــم م ــرام
وأحـ ـم ــد ال ـع ــون ــان وع ـبــدال ـعــزيــز
النصار ونوره العميري.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ث ـمــن الـعـقــل
تكريمه في مهرجان "المسرحيون
بالعيد" بدورته السادسة ،وقال"

ً
سـعـيــد أن أكـ ــون ج ـ ــزء ا م ــن هــذه
االح ـت ـف ــال ـي ــة ،وأنـ ـتـ ـه ــز ال ـفــرصــة
ألشـ ـ ـك ـ ــر الـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
الحدث المميز ،الذي يقدر جهود
الممثل خ ــال الـمــوســم الــدرامــي
وال ـم ـســرحــي ال ـم ــاض ــي ،ويـشـعــر
الفنان أنــه استطاع أن يبدع في
إح ــدى زواي ــا الـمـســرح والــدرامــا،
ً
مبينا أن ه ــذا الـمـهــرجــان يحفز
الفنان على أن يقدم المزيد ويبذل
ً
ً
ج ـهــدا أكـبــر مـعــربــا عــن سعادته
بالتكريمات التي حصدها خالل
الفترة الماضية.

نجوم مسرح الخليج
"راض
واسـ ـتـ ـط ــرد ال ـع ـق ــل أنـ ــه
ٍ
عن نفسي وعما أقدمه من أعمال
ورغم ذلك وبعد كل هذا العمر في
المسرح كلما أقدمت على مشروع
فني أشعر أنني مازلت في الخطوة
ً
األولى أو الثانية وذلك ليس غرورا
وال تواضع ،إنما هــذا ما تعلمته
من نجوم مسرح الخليج أساتذتي
ال ـك ـبــار صـقــر ال ــرش ــود ومـنـصــور
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــور وم ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـس ــري ــع
وعبدالحسين عبدالرضا وغانم
الصالح رحمة الله عليهما ،هؤالء
تعلمنا ومازلنا نتعلم منهم".
ً
وأض ــاف "حـتــى الـشـبــاب أيضا
ن ـت ـع ـل ــم مـ ــن أف ـ ـكـ ــارهـ ــم ال ـج ـم ـي ـلــة

رحيل الفنان عبدالله معيوف مجلي
رحل أمس الفنان عبدالله معيوف مجلي ،أحد
أعضاء فرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية .وتعد
فرقة معيوف مجلي إحــدى الـفــرق الــرائــدة لفنون
البحر بالكويت ،وتأسست عام  1962على يد مجلي
المعيوف ،ويقود الفرقة حاليا سليمان المعيوف.
واشتهرت الفرقة بتقديم التراث الكويتي ،ومن
أب ــرز الفنون الـتــي تقدمها الـعــاشــوري والفريسة
ومـخــالــف وبـحــري حـســاوي وال ـصــوت ،كما تقدم
أغـنـيــات وطـنـيــة ،وتسعى الـفــرقــة إلــى الـمــزج بين
القديم والجديد وفي ألوان مطورة ،سواء من أعمال
الفرقة أو من أغنيات أخرى ذاع صيتها ،وتحرص
الفرقة على المشاركة دا خ ــل الكويت وخارجها،
السيما المناسبات الوطنية فــي عيدي الوطني
والتحرير ،إضافة إلى أن الفرقة حاضرة في األعمال
التي تكلف بها من إذاعة وتلفزيون الكويت.

يذكر أن فرقة معيوف بن مجلي هي إحدى
الفرق المتخصصة بالفنون البحرية ،ويرجع
تاريخ ظهورها الى أوائل الستينيات من القرن
الـمــاضــي ،وتتكون مــن  25الــى  30ف ــردا ،وكــان
عملها في البداية مقصورا على فن األصوات،
غير أن الفرقة بدأت بتقديم الفنون البحرية.
وبدأ انتشارها في الكويت والخليج العربي
وفي دول مجلس التعاون أوائل السبعينيات،
ث ــم الـ ــى دول أخ ـ ـ ــرى ،وآخ ـ ــر رح ـل ــة ل ـه ــا كــانــت
ال ــى ال ـبــرت ـغــال لـتـمـثـيــل ال ـك ــوي ــت ،ك ـمــا ت ـشــارك
ف ــرق ــة م ـع ـي ــوف فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االحـ ـتـ ـف ــاالت
وال ـم ـهــرجــانــات والـمـنــاسـبــات الــوطـنـيــة داخــل
ال ـكــويــت وخ ــارج ـه ــا ،ك ـمــا تـسـهــم ف ــي الـحـفــاظ
على التراث والفنون البحرية خاصة والفنون
الكويتية عامة.

عبد الرحمن العقل مع هدى حسين في « عطر الروح»
ون ـص ــوص ـه ــم الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،وه ـن ــاك
العديد من المبدعين ،الذين رفعوا
رأسنا داخل الكويت وخارجها في
مختلف المحافل الدولية".
وت ـ ــوقـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــل ع ـن ــد
م ـســرح ـيــة "بــال ـغ ـلــط" ال ـت ــي وثـقــت
عـ ــودتـ ــه ل ـل ـت ـع ــاون مـ ــع ال ـف ـنــان ـيــن

داود ح ـس ـيــن وان ـت ـص ــار ال ـش ــراح
ومحمد العجيمي ،إذ قــال "ألتقي
زمالء أعزاء أحبهم في هذا العمل،
وشـ ـع ــرت أن ـن ــي ف ــي مـنـطـقــة آمـنــة
بالوجود في هذا العمل ومع هذه
الرفقة الطيبة".
يذكر أن مسرحية "بالغلط" من

تأليف مريم القالف ،وإخراج ناصر
البلوشي ،ويتقاسم بطولتها كل
من انتصار الشراح وعبدالرحمن
الـعـقــل ومـحـمــد الـعـجـيـمــي وداود
حسين ،بجانب عبدالله العتيبي
و نــا صــر البلوشي وعبدالمحسن
الـعـمــر وب ــدر الـبـلــوشــي وعـبــدالـلــه

الحمادي وآخرين .وقال العقل في
خ ـتــام حــدي ـثــه ،إن ــه يـعـتــزم دراس ــة
مجموعة مــن النصوص الختيار
ال ـم ـن ــاس ــب م ـن ـه ــا و"ال أس ـت ـط ـيــع
ً
ال ـت ـصــريــح ب ـش ــيء ح ــال ـي ــا إلـ ــى أن
ً
أوقع رسميا ،ثم نتحدث بأريحية
عن العمل".

«بوق الباروك» قدمت أعمال باخ وهاندل وشوبرت
ً
ً
األمسية تضمنت عزفا وغناء في «اليرموك الثقافي»

●

فادي عبدالله

ض ـمــن ف ـعــال ـيــات ال ـمــوســم ال ـث ـقــافــي ال ـ ـ 24
لـ ــدار اآلثـ ــار اإلس ــام ـي ــة ،أقـيـمــت أمـسـيــة "ب ــوق
الباروك" في مركز اليرموك الثقافي ،أمس األول،
بحضور مدير إدارة البرامج اإلعالمية والتقنية
والعالقات العامة بــدار اآلثــار أسامة البلهان،
وعـضــو ديــوانـيــة الموسيقى ،صـبــاح الــريــس،
وجمهور يعشق الفن الموسيقي.
رح ـل ــت األم ـس ـي ــة بــال ـج ـم ـهــور إل ـ ــى أجـ ــواء
"العصر الـبــاروكــي" بقوالبه المتعددة والتي
ً
ً
أك ـس ـبــت ف ــن الـمــوسـيـقــى ش ـكــا خ ــاص ــا خــال
الـقــرن الـ ـ  .17ازده ــر بــوق ال ـبــاروك خــال فترة

فرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية

العصر ال ــذي اتـســم ب ـغــزارة فنونه ومشاعره
الجياشه .ويمتد العصر الباروكي في الفترة
مــن آواخ ــر الـقــرن ال ـ  17الـمـيــادي حتى أوائــل
الـ  18وكان له بالغ األثر على األسلوب الفني
وال ـم ـع ـمــاري فــي أوروبـ ــا وأم ـيــركــا الالتينية.
ويتسم الفن الباروكي بالضخامة والتفاصيل
الدقيقة المثيرة إذ ينقل الصور الواقعية بشكل
حسي وجياش ودرامي.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ب ــرن ــام ــج ال ـم ــوس ــم الـثـقــافــي
ل ــدار اآلثـ ــار اإلســام ـيــة ،لـيــوم الـسـبــت المقبل
المخصص لــأطـفــال سيتضمن ق ــراء ة قصة
ً
"روب ــن ه ــود" الساعة  3:30عـصــرا فــي المركز
"األمريكاني" الثقافي.

مهرجان اإلسكندرية السينمائي يفتتح دورته الـ  34بتكريم النجوم
فاروق الفيشاوي يصدم الحضور بخبر إصابته بالسرطان ويؤكد أنه قادر على هزيمته
يعرض مهرجان اإلسكندرية
السينمائي الدولي بدورته الـ ً34
هذا العام أكثر من  85فيلما من
 25دولة عربية وأجنبية.

عرض الفيلم السوري
(دمشق  -حلب)
من بطولة دريد
لحام وإخراج باسل
الخطيب في حفل
االفتتاح

كـ ــرم م ـه ــرج ــان اإلس ـك ـنــدريــة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـبـ ـح ــر
المتوسط مجموعة من نجوم
وصـ ـن ــاع ال ـس ـي ـن ـمــا م ــن أن ـح ــاء
العالم في افتتاح دورته الرابعة
والثالثين ،مساء أمس األول.
وق ـ ــال ال ـن ــاق ــد األمـ ـي ــر أبــاظــة
رئيس المهرجان في االفتتاح
ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم بـ ـمـ ـس ــرح م ـك ـت ـبــة
اإلس ـك ـنــدريــة "ف ــي ه ــذه ال ــدورة
ً
نحتفي ونحتفل معا بعدد من
المناسبات السينمائية المهمة،
إضــافــة إل ــى وج ــود كــوكـبــة من
الـ ـنـ ـج ــوم ال ــذي ــن ن ـكــرم ـهــم ه ــذا
العام".
وكـ ــرم ال ـم ـهــرجــان م ــن مصر
ال ـم ـم ـث ـلــة نـ ــاديـ ــة ل ـط ـف ــي ،ال ـتــي
تحمل دورة هذا العام اسمها،
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج أح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد يـ ـحـ ـي ــى
والموسيقار عمر خيرت ومدير
التصوير ماهر راضي والناقدة
ماجدة موريس والممثل فاروق
الفيشاوي.
ومـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ك ــرم
المهرجان المنتج الفلسطيني
حـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج
الفلسطيني ر شـيــد مشهراوي
وال ـم ـم ـث ـل ــة ال ـم ـغ ــرب ـي ــة راويـ ـ ــة
وال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري عـ ـب ــاس
النوري.
وم ــن ال ـغــرب ك ــرم المهرجان
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ــة آنـ ـ ــا
موجالليس والممثل اإلسباني

س ـب ــاس ـت ـي ــان ه ـ ـ ــارو وال ـم ـم ـثــل
اإليطالي فرانكو نيرو.
وف ــي إط ــار اخـتـيــار الـيــونــان
ض ـيــف شـ ــرف ال ـ ـ ــدورة الــراب ـعــة
وال ـ ـثـ ــاث ـ ـيـ ــن لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان إل ــى
جانب المغرب ،كرم المهرجان
ج ــولـ ـي ــوس ب ــاب ــالـ ـي ــوس مــديــر
ا لـمــر كــز السينمائي اليوناني
ال ـس ــاب ــق والـ ـمـ ـخ ــرج وال ـم ـن ـتــج
ال ـيــونــانــي ن ـي ـكــوالس ب ــراك ــس،
وهما من أصول إسكندرية.
ً
وت ـن ـظــم ال ـم ـهــرجــان سـنــويــا
الجمعية المصرية لكتاب ونقاد
الـسـيـنـمــا تـحــت إشـ ــراف وزارة
الثقافة وبالتعاون مع محافظة
اإلسكندرية.
ويـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـمـ ـه ــرج ــان ه ــذا
ً
العام أكثر من  85فيلما من 25
دولة عربية وأجنبية .وتستمر
ال ـ ــدورة الـحــالـيــة حـتــى الـثــامــن
م ــن أك ـتــوبــر ال ـ ـجـ ــاري .وع ــرض
المهرجان فــي االفتتاح الفيلم
السوري (دمشق  -حلب) بطولة
دري ــد لـحــام ومــن إخ ــراج باسل
الخطيب.
من جهة أخرى ،صدم الفنان
الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ــاروق الـ ـفـ ـيـ ـش ــاوي
الحضور بإعالنه خبر إصابته
ب ـمــرض ال ـســرطــان وذل ــك أثـنــاء
تـ ـ ـك ـ ــريـ ـ ـم ـ ــه ض ـ ـ ـمـ ـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
المهرجان.
ً
وق ــال الـفـيـشــاوي ( 66عــامــا)
في كلمة عقب تكريمه بافتتاح

ال ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ــراب ـ ـعـ ــة وال ـث ــاث ـي ــن
ً
ً
للمهرجان "ت ــرددت كثيرا جدا
في أن أقول هذا ،ألني ال أريد أن
أرى أي ضيق أو زعل أو انزعاج
ً
مــن أحــد منكم ،ألنــي شخصيا
ً
لست منزعجا".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد بـ ـع ــض

كشفت شركة سوني عن
املوعد الرسمي لطرح
الجزء الثالث لسلسلة
األكشن الشهيرة (BAD
 ،)BOYSوالذي ُ
سيعرض
بحلول عام  ،2020حيث
ظلت "سوني" تفاضل بني
عدد من السيناريوهات
الخاصة بالجزء الجديد،
وتم تأجيل الفيلم أكثر
من مرة ،حتى إعالن
الشركة املنتجة اختيارها
للسيناريو النهائي للجزء
الجديد من السلسلة.
ووفقًا لتقارير إعالمية
عاملية ،أكدت مصادر
َّ
مقربة من الشركة املنتجة،
أن الفيلم من املقرر بدء
تصويره خالل مطلع
العام املقبل ،على أن يتم
عرضه تجاريا بنهاية
األسبوع الخاصة بذكرى
الزعيم األميركي مارتن
لوثر كينغ بحلول عام
.2020
وسيستكمل بطال
السلسلة؛ ويل سميث
ومارتن لورانس ،بطولة
الجزء الثالث ،إلى جانب
انضمام عدد من النجوم
الذين لم يتم اإلعالن عنهم
حتى اآلن.

الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ل ـم ـه ــرج ــان
اإلسكندرية ألكون معكم وأهنئ
ً
زميال آخر على تكريمه".
وكـ ـ ــان ب ـص ـح ـبــة ال ـف ـي ـشــاوي
على المسرح لدى تكريمه ابنه
الممثل الشاب أحمد الفيشاوي.
وخـ ـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـق ـل ـي ـل ــة

وقع االختيار على نجم
"THE FAULT IN OUR
 "STARSأنسل إلغورت،
ليؤدي دور البطولة
بشخصية "توني" في
الفيلم املوسيقي "WEST
 ،"SIDE STORYمن
تأليف ستيفن سبيلبرغ.
والفيلم إنتاج شركة
فوكس ،ومن املقرر أن
يبدأ تصويره في صيف
.2019
ولعب الري كيرت
دور توني باملسرحية
املوسيقية األصلية
في برودواي عام
 .1957واستلهم فيلم
""WEST SIDE STORY
من مسرحية "روميو
وجولييت" لوليام
شكسبير ،ويتركز حول
التنافس بني الجت
سبيس وأسماك القرش،
وهما عصابات شوارع
لشباب في سن املراهقة.
وتألق إلغورت أخيرا في
" ،"BABY BABYوالذي
ُرشح لجائزة GOLDEN
.GLOBE

«سوني» تطرح إعالنًا جديد
ًا لـ «»Spider-Man

فاروق الفيشاوي يتوسط بعض حضور المهرجان
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــل والـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات
واألش ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ط ـب ـي ـب ــي ال ـم ـع ــال ــج
أخبرني أني مصاب بالسرطان.
س ــأتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــرض
ع ـلــى أنـ ــه صـ ـ ــداع ،وبــال ـعــزي ـمــة
وباإلصرار سأنتصر على هذا
الـمــرض ...سأهزمه وسأحضر

عرض الجزء الثالث من
« »Bad Boysفي 2020

ً
أنسل إلغورت بطال لـ «West
»Side Story

نجوم أمسية «بوق الباروك»
عرفت باسم عصر "الباروك" ،إذ يشير مصطلح
الـبــاروك إلــى العظمة وال ــروح الدرامية الفنية
الـنـشـطــة ،ال ـتــي سـ ــادت ال ـف ـتــرة م ــن ع ــام 1600
حتى .1750
وشــارك في هذه األمسية الموسيقة عازفا
"ال ـبــوق" ستيف ت ــاري وإدوارد تمرشين ،في
ح ـيــن ع ــزف ــت ع ـلــى آل ــة "ال ـب ـي ــان ــو" انـسـتــاسـيــا
سـيـلـيـفــانــوفــا .وكـ ــان "األداء األوبـ ــرالـ ــي" آلنــا
كاراديمتروفا ،بينما عزفت الفرقة الموسيقية
المصاحبة مقاطع ألشهر الموسيقيين ،الذين
عرفوا في العصر الباروكي من أمثال جوهان
باخ وأنطونيو فيفالدي وجورج هاندل وفرانز
شــوبــرت لتذهب بــأسـمــاع الـحـضــور إلــى ذلك

خبريات

الماضية امتلك عدد من النجوم
وال ـم ـش ــاه ـي ــر الـ ـع ــرب شـجــاعــة
اإلعالن عن إصابتهم بالسرطان
مــن أبــرزهــم المغنية اللبنانية
إليسا الـتــي قــالــت إنـهــا تعافت
من المرض.
(رويترز)

طرحت شركة سوني
اإلعالن الدعائي الثاني
لفيلم الرسوم املتحركة
املرتقب (SPIDER-MAN:
INTO THE SPIDER ،)VERSEترويجًا لطرحه
تجاريًا نهاية العام
الحالي.
وتدور أحداث الفيلم حول
شخصية البطل الخارق
(سبايدر مان) ،لكن هذه
املرة بطريقة مغايرة عما
تم تقديمه من قبل ،حيث
ستواجه الشخصية
العديد من التحديات بعدد
من األزمنة ،ليكتشف أنه
ليس الوحيد الذي يمتلك
قدرات خارقة.
ويشارك في األداء الصوتي
للشخصيات مجموعة
كبيرة من نجوم هوليوود،
أبرزهم نيكوالس كيدج
وهايلي ستانفيلد.

ةديرجلا

•
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دوليات

عبدالمهدي يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية
ً
• الصدر يمتنع عن ترشيح أي وزير ويمهل اإلدارة الجديدة عاما لإلصالح
• نيجيرفان البارزاني :ندعم رئيس الحكومة المكلف ...وبغداد تعلم أين القرار السياسي في كردستان
بغداد  -ةديرجلا

•

ً
متسلحا بحالة شبه اإلجماع
على تسميته لمنصب رئيس
الوزراء ،يتجه عادل عبدالمهدي
إلى تشكيل حكومة تكنوقراط
غير حزبية قادرة على مواجهة
التحديات الكبيرة ،وفي مقدمها
الفشل الكبير للحكومات
السابقة في إدارة الدولة
العراقية واالستفادة من
مواردها الكبيرة.

بدأ رئيس الحكومة العراقية
ال ـم ـك ـل ــف ،ع ـ ـ ــادل ع ـب ــدال ـم ـه ــدي،
م ـ ـش ـ ــاروات ص ـع ـب ــة مـ ــع ال ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة الـمـتـنــوعــة لتشكيل
ح ـكــومــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى ال ـت ـصــدي
للتحديات الكبيرة التي يواجهها
العراق ،والذي خرج للمرة األولى
مـنــذ  2003مــن مــرحـلــة ال ـحــرب،
ّ
ب ـع ــد ت ـم ــك ـن ــه مـ ــن دح ـ ــر تـنـظـيــم
"داع ــش" وابـتـعــاد شبح الحرب
األه ـل ـي ــة ،س ـ ــواء ب ـيــن ال ـمــذاهــب
وال ـط ــوائ ــف أو ب ـيــن ال ـم ـكــونــات
القومية والعراقية.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة
فــي بـغــداد إن عبدالمهدي الــذي
ي ــوص ــف بـ ـق ــدرات ــه ع ـل ــى ت ــدوي ــر
الـ ـ ـ ـ ــزوايـ ـ ـ ـ ــا وصـ ـ ـ ـ ـ ــوغ م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت
س ـي ــاس ـي ــة دقـ ـيـ ـق ــة ،ي ـت ـج ــه ال ــى
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط أو
حـكــومــة غـيــر حــزبـيــة ،مستفيدا
م ــن إجـ ـم ــاع الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـم ـط ـل ــب ورف ـض ـه ــا
ال ـم ـح ــاص ـص ــة الـ ـح ــزبـ ـي ــة ال ـت ــي
أدت فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـمــاض ـيــة
ال ــى حــالــة مــن الـشـلــل الحكومي
وعــدم الفعالية فــي إدارة البالد
ومواردها الكبيرة.
وط ــال ــب الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ــوى
بحكومة تـكـنــو قــراط خصوصا
المرجعية الشيعية في النجف،
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
الـ ـمـ ـج ــيء ب ــوج ــوه ج ــدي ــدة ال ــى
العمل الحكومي.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
عبدالمهدي ال يخفي استعداده
لـلـتـلــويــح بــاالسـتـقــالــة ف ــي حــال
ّ
تعرضه لضغوط من األحزاب.
ورأى عضو "ائتالف النصر"،
علي السنيد ،إن "عبدالمهدي،
سيواجه ظروفا صعبة الختيار
كابينته الـحـكــومـيــة والـمــرحـلــة
ال ـق ــادم ــة سـتـشـهــد ص ــدام ــا بين
ال ـ ـك ـ ـتـ ــل حـ ـ ـ ــول ن ـ ـيـ ــل ال ـح ـص ــص
ال ــوزاري ــة" ،مــؤكــدا أن ــه "ال يمكن
الخروج من التخندق الحزبي".
وأش ــار ال ــى أن "عـبــدالـمـهــدي،
ق ــدم شــرو طــا للكتل السياسية
ح ـ ــول ت ـش ـك ـي ـلــة ح ـكــوم ـتــه وم ــن
دون تحقيق تلك الـشــروط فإنه
سيمضي نحو االستقالة".

الصدر
وفـيـمــا ب ــدا أن ــه خ ـطــوة تفتح
ال ـم ـجــال أمـ ــام اب ـت ـعــاد األحـ ــزاب

العليان ...أول سعودية
تترأس بنكًا بالمملكة
فتية عراقيون يتجهون إلى مدرستهم وسط الركام في مدينة الموصل أمس (أ ف ب)
عن العمل الحكومي ،أعلن زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر،
أمس ،أنه أوعز بعدم ترشيح أي
وزير ألي وزارة من جهته ،لكنه
منح عبدالمهدي عاما لإلصالح
قبل أن يتحرك في الشارع.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـصـ ــدر فـ ــي ت ـغ ــري ــدة:
"إنـنــا بــدأنــا بخطوات اإلصــاح،
وهـ ــا ن ـحــن الـ ـي ــوم نـتـمـهــا بـقــدر
المستطاع" ،معربا عن شكره لـ
"المرجعية العليا وكل من آزرنا
ووثق بنا".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ت ـم ـك ـنــا م ــن جـعــل
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـس ـت ـق ــا ،بــل
ومستقيال من الفساد الحكومي
السابق" ،مشيرا الى "اننا أوعزنا
ب ـت ـش ـك ـي ــل ك ــاب ـي ـن ـت ــه الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة
م ـ ــن دون ض ـ ـغـ ــوط ح ــز بـ ـي ــة او
محاصصة طائفية أو عرقية ،مع
الحفاظ على الفسيفساء العراقية
الجميلة".
وتابع الصدر" :أوعزنا بعدم
ت ــر ش ـي ــح أي وز ي ـ ـ ــر ألي وزارة
مــن جهتنا ،مهما كــان ،واتفقنا
على إعـطــائــه مهلة عــام إلثبات
نجاحاته أمام الله وأمام شعبه،
ليسير بخهطى حثيثة و جــادة

ن ـحــو ب ـن ــاء الـ ـع ــراق وف ــق أســس
صحيحة ،كما حــاول سلفه من
قـبـلــه ذلـ ــك ،مـبـتـعــدا ع ــن الـتـفــرد
بالسلطة والمنصب ،بل الوطن
هو المقدم والمواطن فحسب".
واختتم الصدر كالمه بالقول:
"فـ ـ ــإمـ ـ ــا أن يـ ـنـ ـتـ ـص ــر اإلصـ ـ ـ ــاح
ً
ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،وإم ـ ـ ــا أن يـنـتـفــض
ً
الشعب كليا".

البارزاني
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي
م ـ ـس ـ ـعـ ــود ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارزانـ ـ ـ ــي ،خـ ــال
اتـصــال هاتفي أج ــراه أمــس ،مع
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـم ـك ـلــف ،عن
دعـ ـم ــه الـ ـك ــام ــل ل ـل ـج ـه ــود ال ـتــي
يبذلها عبدالمهدي في تشكيل
ً
الحكومة الجديدة ،واصفا إياه
ب ـ "المناضل العتيد والصديق
لشعب كردستان".
وأبدى البارزاني وفق البيان
"اطمئنانه تجاه حرص ومراعاة
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـه ــدي ال ــدائـ ـمـ ـي ــن عـلــى
مصالح العراق وكردستان ،كما
أعلن دعمه الكامل للجهود التي
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يبذلها عبدالمهدي في تشكيل
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ،متمنيا له
النجاح والتوفيق في مهامه".
واعترض الحزب الديمقراطي
على طريقة انتخاب برهم صالح
مــرشــح ح ــزب االت ـح ــاد الــوطـنــي
الكردستاني رئيسا للجمهورية،
وألمح الى أنه سيقاطع الرئيس
الجديد في خطوة تشكل تحديا
للسلطات العراقية الجديدة.

نيجيرفان
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس وزراء
إق ـل ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان ،ن ـي ـج ـيــرفــان
الـبــارزانــي ،أمــس حــرص األكــراد
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية بالعراق ،وقال خالل
مؤتمر صحافي عـقــده بمدينة
أربـ ـي ــل" :ن ـح ــن س ـع ــداء بتكليف
ع ـبــدال ـم ـهــدي بـمـنـصــب رئــاســة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،كـ ـم ــا نـ ـعـ ـل ــن دع ـم ـن ــا
الكامل لــه ،ونتمنى له التوفيق
والنجاح".
ُ
تعلم جيدا
وأضاف أن "بغداد
ُ
أي ــن يـكـمــن ال ـق ــرار الـسـيــاســي في
إقليم كردستان" ،مضيفا" :اليوم

تــوجــد لــديـنــا فــرصــة أخ ــرى لبدء
مرحلة جديدة بين أربيل وبغداد
ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور ،وأن
نستفيد من أخطاء الماضي لبناء
مستقبل زا ه ــر إلقليم كردستان
ً
والعراق معا".
وقـ ــال الـ ـب ــارزان ــي :ذه ـب ـنــا إلــى
بغداد للحفاظ على وحدة الصف
ال ـكــردي ،لكن مــا جــرى ومــا أقــدم
عليه االتحاد الوطني واآللية التي
اتبعت النتخاب الرئيس خــارج
ع ــن إرادة شـعـبـنــا وه ــي ســابـقــة
وبداية خطيرة للمرحلة المقبلة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح :نـ ـح ــن أبـ ــدي ـ ـنـ ــا كــل
الـ ـم ــرون ــة مـ ــن أجـ ـ ــل أن ن ـت ــواف ــق
على مــرشــح لكن االتـحــاد اختار
طــري ـقــا آخـ ــر وب ــذل ــك ش ــق وح ــدة
ال ـصــف الـ ـك ــردي وس ـي ـكــون لــذلــك
تداعيات ،وسنتعامل مع االتحاد
عـلــى أس ــاس جــديــد عـنــد تشكيل
الحكومة.
وأشــار الى «إننا نحترم برهم
ص ــال ــح ك ـش ـخــص ،ل ـكــن الـجـمـيــع
يعرفون أنه عاد الى االتحاد من
أجــل هــذا المنصب فقط ،بعد أن
ً
خــرج مــن حــزبــه وأس ــس تحالفا،
يبدو أنــه لــم يكن وفيا ال لحزبه

وال لـتـحــا لـفــه ،فنتمنى أن يكون
وفيا لكردستان».

عالوي
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،دع ــا زعـيــم
ائتالف الوطنية إياد عالوي ،أمس،
الى تجديد الثقة بقاسم األعرجي
وزي ــرا لـلــداخـلـيــة ،وطــالــب بدعمه
ومـســانــدتــه لمواصلة مهمته في
الوزارة.
وب ـعــد اسـتـقـبــال األع ــرج ــي في
م ـك ـت ـبــه ،أمـ ـ ــس ،ث ـم ــن عـ ـ ــاوي فــي
بيان "الدور الكبير والجهود التي
بذلها األعرجي وسياسة االعتدال
واالنفتاح والحزم التي تميز بها".
وينتمي األعرجي الى "منظمة بدر"
ال ـتــي يـتــزعـمـهــا ه ــادي ال ـعــامــري.
ورغم عالقات "منظمة بدر" الوثيقة
ّ
مع طهران ،فقد تمكن األعرجي من
بناء عالقة وثيقة مــع السعودية
التي زارهــا عشرات المرات خالل
وجـ ــوده ف ــي مـنـصـبــه ،كـمــا تمكن
من إبرام اتفاقات عدة مع المملكة،
خصوصا على صعيد إعادة فتح
المعابر التي بقيت مغلقة سنوات
بين البلدين.

موسكو :اتفاق طهران وتل أبيب حتمي
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بعدما ّ
حمل النائب السابق
فـ ـ ـ ـ ــارس سـ ـعـ ـي ــد "حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه"
م ـســؤول ـيــة إلـ ـغ ــاء ان ـع ـق ــاد لـقــاء
"سيدة الجبل" في "البريستول"،
ّ
ع ــل ــق رئـ ـي ــس وحـ ـ ــدة االرتـ ـب ــاط
والـتـنـسـيــق ف ــي ال ـح ــزب ال ـحــاج
وفيق صفا على ذلك ،في اتصال
مع "الجديد" ،مساء أمس األول،
ً
قــائــا" :أن ــا شخصيا أقــف وراء
ام ـت ـن ــاع ال ـف ـن ــدق ع ــن اسـتـقـبــال
مؤتمر سعيد ،ولكن كرمال يجي
لعنا ويعمل مؤتمر بالضاحية،
يا بسيد الشهداء أو بالمجتبى".
و كـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ــت إ د ا ر ة ف ـ ـ ـنـ ـ ــد ق
"البريستول" في بيروت اعتذرت
من لقاء "سيدة الجبل" عن عدم
ق ــدرتـ ـه ــا عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال عـقــد
خ ـلــوة ل ـقــاء س ـيــد ال ـج ـبــل تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان" :رف ـ ـ ــع وصـ ــايـ ــة ايـ ـ ــران
ع ــن الـ ـق ــرار الــوط ـنــي دف ــاع ــا عن
الــدس ـتــور والـعـيــش الـمـشـتــرك"،
مما أثار ردود فعل على مواقع
التواصل االجتماعي متضامنة
مع "اللقاء".
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
م ـت ــاب ـع ــة إن الـ ـلـ ـق ــاء "سـيـنـعـقــد
األرب ـ ـع ـ ــاء ال ـم ـق ـب ــل بـ ــدعـ ــوة مــن
ح ــزب ــي ال ـك ـت ــائ ــب والــوط ـن ـي ـيــن
االحرار" .ورد سعيد على صفا،
أم ــس ،فــي سلسلة "ت ـغــريــدات"،
قائال" :نحن في بلد ال يستقيم
فـيــه الـعـيــش الـمـشـتــرك بــوجــود
س ـت ــال ـي ــن لـ ـبـ ـن ــان وف ـ ـيـ ــق صـفــا
ا ل ــذي يقفل البريستول ويفتح
الـكــومــودور" .واعتبر أن "إعــان
صـ ـف ــا مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـت ــه ع ـ ــن إلـ ـغ ــاء
ً
الـخـلــوة رســالــة أمـنـيــة" ،مشيرا
إلى أن "البعض دفاعا عن الرجل
ً
ي ـقــولــون ان ــه ك ــان مـتـهـكـمــا ،أي
ً
مستخفا بلقاء سـيــدة الجبل".
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن "خ ــاف ـن ــا مـعـكــم

غداة تأكيد وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو أن تــوريــد روسـيــا منظومة الدفاع
الجوي  S300إلى دمشق" ،تصعيد خطير"،
ّ
حمل قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف
فوتيل بشدة على موسكو واعتبر نشرها
لهذه الصواريخ ّ
رد متهور وغير محسوب
على إسقاط طائرتها في الالذقية عن طريق
الخطأ.
وإذ أكـ ــد ف ــوت ـي ــل أن ال ـخ ـط ــوة ال ــروس ـي ــة
س ـت ـســاعــد ف ــي ح ـمــايــة األن ـش ـط ــة اإلي ــران ـي ــة
ف ــي س ــوري ــة ،قـلــل وزيـ ــر ال ـت ـعــاون اإلقـلـيـمــي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـســاحــي هـنـغـبــي م ــن أهـمـيــة
ً
حصول دمشق على المنظومة الجوية ،مبينا
أن طــائــرات الشبح  F35ق ــادرة على التغلب
عليها وتدميرها على األرض.
فــي الـمـقــابــل ،أك ــد نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
الروسي سيرغي فيرشينين ،أمس ،أن القوات
اإليرانية والتشكيالت المتحالفة معها في

عون يتسلم اوراق اعتماد سفير قطر الجديد أمس (الوطنية)
ً
قيمي ثقافي أخالقي" ،متوجها
ّ
"الحرية حاج
إلى صفا بالقول:
وف ـي ــق م ـق ـ ّ
ـدس ــة ،وأن ـت ـظــر منكم
ال ـت ــأك ـي ــد ل ـل ـب ــري ـس ـت ــول أن ـ ــه لــن
يحصل شــيء لتتشجع االدارة
وسنعقد الخلوة".
وأص ــدر مجلس اإلع ــام في
ً
حزب "الكتائب اللبنانية" بيانا،
ّ
أمس ،اعتبر فيه أن "مسلسل قمع
ً
التعبير يتوالى فصوال ،وليس
منع انعقاد مؤتمر سيدة الجبل
فـ ــي فـ ـن ــدق ال ـب ــري ـس ـت ــول س ــوى
نموذج صارخ عما ينتظر لبنان
في األيام المقبلة ،في ظل إحكام
القبضة عليه ومنع السياسيين
والناشطين مــن حــق االجتماع
والعمل السياسي".
ّ
وأشار البيان إلى أن "االعتداء
على حق التعبير وحرية العمل
السياسي لألفراد والجمعيات،
وال سيما بعد المالبسات التي

غريفيث يلتقي
عيدروس في أبوظبي

اجتمع مبعوث األمم املتحدة
الخاص إلى اليمن ،مارتن
غريفيث ،رئيس ما يسمى
باملجلس االنتقالي الجنوبي
االنفصالي ،عيدروس الزبيدي،
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي،
أمس .وأكد الزبيدي عقب اللقاء أن
املجلس لن يكون إال مع خيارات
شعب الجنوب.
جاء ذلك غداة دعوة املجلس
الجنوبي إلى انتفاضة ضد
حكومة الرئيس عبدربه منصور
هادي .وناقش اللقاء جهود
السالم لحل األزمة في اليمن،
وجهود املبعوث الخاص إلحياء
املفاوضات ومشاركة الجنوب،
ممثال باملجلس االنتقالي.

«سيدة الجبل» ينعقد بعد منعه من حزب
الله واشنطن S300 :تحمي إيران في سورية
ً
بيروت  -ةديرجلا

سلة أخبار

رافقت منع انعقاد مؤتمر سيدة
الجبل ،يدفعنا الى التساؤل :هل
بات العمل السياسي في لبنان
ي ـح ـت ــاج الـ ــى اذونـ ـ ـ ــات خ ــاص ــة؟
وممن؟".
في موازاة ذلكّ ،
هدد أصحاب
ّ
ّ
الـ ـم ــول ــدات بــأن ـهــم ق ــد يـلـجــأون
إلى إطفاء تحذيري لمولداتهم،
ّ
مؤكدين أن "ال كهرباء من دون
ّتعرفة عادلة ومربحة" .وأعلنوا
هم "سيرفعون دعوى جزائية
أن ّ
بحق وزير االقتصاد رائد خوري
بـسـبــب وص ـفــه لـهــم بــالـمــافـيــا".
ّ
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إل ـ ـ ــى أن "ت ـس ـع ـي ــرة
الـ 410ليرات غير عادلة وتقطع
أعناقنا ،وليس من عاقل يقبل أن
ُ
تقطع عنقه".
وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فــي
حكومة تصريف األعـمــال نهاد
الـمـشـنــوق إن "ال ـت ـفــاوض حــول
التسعيرة مستمر ،لكن تركيب

ـي ولـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدادات أمـ ـ ـ ــر ن ـ ـهـ ــائـ ـ ّ
يـتــم ال ـتــراجــع ع ـن ــه" .وحـ ــذر من
ّ
"ان ــه فــي ح ــال إط ـفــاء ال ـمــولــدات
سنصادرها ونوقف عملها من
جانبنا ال من جانبهم" ،مضيفا:
"سـ ـن ــواك ــب ت ــرك ـي ــب الـ ـ ـع ـ ـ ّـدادات
ّ
لمولدات الكهرباء ،وبالقانون،
وإذا ك ــان ــت ه ـن ــاك م ـش ـك ـلــة فــي
الـتـسـعـيــرة فـلـيـفــاوضــوا وزارة
الـ ـط ــاق ــة ،وال ع ــاق ــة لـلـتــركـيــب
بالتسعيرة" ،الفتا الى ان "الرأي
ال ـع ـل ـم ــي يـ ـق ــول ان ال ـت ـس ـع ـيــرة
الحالية عادلة ،إال اننا لن نغلق
باب التفاوض حولها".
أم ـ ـ ــا وزي ـ ـ ـ ــر االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد فــي
حكومة تصريف األع ـمــال رائــد
خ ـ ــوري فـ ـق ــال" :لـ ــن ن ـق ـبــل بـعــدم
تطبيق ق ــرار تركيب ال ـعــدادات،
والتسعيرة قابلة للبحث وفق
كل حالة".

ً
ســوريــة تـســاعــد حـقــا فــي مكافحة اإلره ــاب
ً
في ســوريــة ،معتبرا أن االتـفــاق بين طهران
وإسرائيل وإن كــان ليس في األفــق القريب،
لكنه أمر حتمي.
وشدد فيرشينين على ضرورة انسحاب
القوات األميركية من منطقة التنف ،وإغالق
ً
مـخـيــم ال ــرك ـب ــان ،م ــؤك ــدا أن "هـ ــذه المنطقة
تستخدم من قبل إرهابيي داعش لالستراحة
وإعادة ترتيب أوضاعهم".
ووســط استمرار توقف القصف الجوي،
قــررت اللجان الـثــوريــة فــي محافظات إدلــب
وحماة وريف حلب الخروج لليوم الخامس
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي لـلـتـظــاهــر الـ ـي ــوم ت ـحــت اســم
"هيئة التفاوض ال تمثلنا" ،متهمين إياها
بضم موالين لروسيا واالبتعاد عن الخط
ً
االن ـت ـفــاضــة ،تـنـفـيــذا لـضـغــوطــات سياسية
تمارس عليهم.
(عواصم -وكاالت)

معرض للقطع األثرية المستردة في دمشق أمس األول (إي بي إيه)

أعلن بنكا «األول» و«السعودي
البريطاني» تعيني لبنى العليان
في منصب رئاسة مجلس إدارة
الكيان املصرفي الناتج عن
اندماج البنكني ،لتكون بذلك أول
سعودية تتولى مثل هذا املنصب
في اململكة.
وكان البنك األول أعلن ،أمس
األول ،توقيعه التفاقية اندماج
ملزمة مع «السعودي البريطاني»،
والتي اتفق الطرفان بموجبها
على اتخاذ الخطوات الالزمة
لتنفيذ صفقة االندماج بينهما.

البرلمان الجزائري
ّ
يجمد جميع نشاطاته

قررت هيئة رؤساء البرملان
الجزائري تجميد كل أعمال
البرملان ونشاطات هياكله ،وهي
الخطوة التصعيدية الثانية ،بعد
فشل محاوالت إجبار رئيسه
سعيد بوحجة على االستقالة من
منصبه .وجاء هذا القرار ،بعد أن
اجتمعت هيئة رؤساء الكتل في
البرملان ونواب الرئيس ورؤساء
اللجان الدائمة ،أمس األول،
لتجديد رفضهم العمل مع رئيس
املؤسسة التشريعية ،والتأكيد
على تمسكهم بضرورة استقالته
من منصبه ،وهو األمر الذي
يرفضه الرجل املنتمي للحزب
الحاكم .وأعلن معارضو بوحجة،
في بيان ،توقيف كل االجتماعات
ونشاطات هياكل املجلس ،بعد
سحب الثقة من رئيس البرملان،
مطالبني بضرورة تنحيه من
منصبه ،من أجل إنهاء األزمة.

غوتيريس يطلب تمديد
المهمة األممية بالصحراء

طلب األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريس ،أمس األول،
في تقرير إلى مجلس األمن
الدولي ،أن ُ«ت َّ
مدد ملدة سنة ّ
مهمة
ّ
األممية إلى الصحراء
البعثة
الغربية «مينورسو» ،من أجل دعم
استئناف املفاوضات السياسية
في ديسمبر املقبل في جنيف».
وكتب غوتيريس في الوثيقة:
«أوصي بأن ّ
تمدد والية مينورسو
ملدة سنة ،حتى  31أكتوبر
 ،2019من أجل إعطاء مبعوثي،
املساحة والوقت الالزمني لتهيئة
الظروف التي تسمح ّ
بتقدم
العملية السياسية» .وأضاف:
ّ
«أحض األطراف والجيران على
الحضور إلى طاولة املفاوضات
ّ
بنية حسنة ،وبال شروط مسبقة»
َ
يومي  4و 5ديسمبر في سويسرا،
ملناقشة مستقبل املنطقة التي
يطالب املغرب بها ،وتسعى جبهة
«بوليساريو» الستقاللها.

ةديرجلا
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خامنئي :المرحلة حساسة ...ومفاوضة واشنطن خيانة
• الجيش اإليراني :نحن األقوى في المنطقة • بولتون :إيران البنك المركزي لإلرهاب

أقر المرشد اإليراني علي
خامنئي بمواجهة بالده لما
اعتبره فترة حساسة نتيجة
العقوبات والضغوط األميركية
التي تسببت ًفي أزمة اقتصادية
خانقة ،معتبرا أن مفاوضتها
خيانة ،في حين أكدت ألمانيا
أنها تشارك الواليات المتحدة
أهدافها تجاه أنشطة إيران
رغم دفاعها عن استمرار
االتفاق النووي مع طهران.

ینبغی على
األمین العام
لـ «الناتو»
أن یقلق من
سیاسات
أمیركا
الخطیرة

الخارجية اإليرانية

قـ ـب ــل شـ ـه ــر مـ ــن دخـ ـ ـ ــول ح ــزم ــة
العقوبات األميركية االقتصادية
األش ــد على طـهــران حيز التنفيذ،
رأى الـ ـم ــرش ــد اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي األعـ ـل ــى
ع ـ ـلـ ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي أن بـ ـ ـ ـ ــاده ت ـمــر
بفترة حساسة بسبب التهديدات
األميركية والمصاعب االقتصادية.
وقـ ــال خــامـنـئــي أمـ ــام عـشــرات
اآلالف من أفراد قوات "الباسيج"
وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات "ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري"
المجتمعين في استاد بطهران:
"وض ــع األم ــة والمنطقة والعالم
حـ ـس ــاس ،خ ــاص ــة بــالـنـسـبــة لنا
شعب إيران".
وأضاف" :حساس بمعنى أننا
مــن نــاحـيــة لــديـنــا صـيــاح الـقــوى
المتعجرفة وساسة اإلمبريالية
األم ـي ــرك ـي ــة .وم ــن نــاح ـيــة أخ ــرى
لدينا المشكالت االقتصادية التي
تواجهها األمة ،وتضييق العيش
على قطاع كبير من الضعفاء في
البالد".
لكن خامنئي أكد أن بــاده لن
تنصاع للضغوط األميركية التي
تـسـتـهــدف وق ــف ص ــادرات ـه ــا من
النفط بشكل كامل ،وقال" :بفضل
ا لـلــه سنهزم العقوبات وهزيمة
العقوبات هزيمة ألميركا".
وحـ ــذر م ــن "مـ ـح ــاوالت ال ـعــدو
بث الیأس بین الشعب االیراني
الرغ ــام ــه ع ـلــى االس ـت ـس ــام ام ــام
ً
امیركا" ،مـشــددا على أن "كــل من
یتصور أن الحل یكمن فی التقرب
من أمیركا خائن".
ونعت الشخصيات التي تدعو
ل ـل ـحــوار بــأنـهــم "ع ـمــاء ولـيـســوا
ً
قائال إن "من ّ
يروج
رجال دولــة"،
في الداخل اإليراني للتفاوض مع
األعداء هم الخونة".
ورأى خامنئي أن "أميركا تريد
تركيع الشعب اإليراني ليستسلم
لها ،لكن ذلك لن يحصل ،ومن ال
يعي عدائية أميركا تجاهنا فهو
ليس رجل هذه المرحلة".
فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ــد أم ـيــن
مجمع تشخيص مصلحة النظام
محسن رضائي ،أن إيران ستهزم
الـهـيـمـنــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـحــرب
االقتصادية.
وق ــال كـبـيــر مـسـتـشــاري الـقــائــد

خامنئي قبيل إلقاء كلمة خالل تجمع لعناصر «الحرس الثوري» و«الباسيج» في طهران أمس (إرنا)
ا لـعــام للقوات المسلحة االيرانية
اللواء يحيى رحيم صفوي ،أمس
األول ،إن بالده األكثر قدرة عسكرية
في المنطقة.
وأفـ ـ ـ ــادت وك ــال ــة "ت ـس ـن ـي ــم" ب ــأن
الـلــواء صفوي اعتبر إيــران األكثر
ق ــدرة عسكرية فــي المنطقة وهــذا
أدى إل ـ ــى أال ي ـت ـج ــرأ األمـ ـي ــرك ــان
وال ـص ـه ــاي ـن ــة وب ـع ــض ال ـ ـ ــدول مــن
الهجوم عليها.
وأشــار كبير مستشاري القائد
ا لـعــام للقوات المسلحة اإليرانية
إلــى "م ـحــاوالت واشـنـطــن لزعزعة
األوضاع الداخلية في إيران" ،قائال
إن األم ـيــرك ـي ـيــن ي ـح ــاول ــون ضــرب
األم ــن الــداخـلــي اإليــرانــي بواسطة
تــوحـيــد كــل الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة
ال ـم ـع ــادي ــة ل ـل ـث ــورة وع ـب ــر تـمــويــل
بعض الدول العربية لخلق فوضى
في البالد.
وبحسب قائمة موقع "Global

 ،"Firepowerالمتخصص في رصد
ق ــوة ال ـج ـيــوش ح ــول ال ـع ــال ــم ،فــإن
أقوى  5دول في المنطقة هي تركيا
في المرتبة األولى ،والثانية مصر،
والثالثة إيران ،والرابعة إسرائيل،
والخامسة السعودية.

طهران و«الناتو»
في غضون ذلك ،اعتبر المتحدث
بــاســم الـخــارجـیــة االیــرانـیــة بـهــرام
قاسمي أنه ینبغی على أمین عام
حلف شمال األطلسي "الناتو" أن
یـشـعــر بــالـقـلــق قـبــل أي ش ــیء آخــر
م ــن س ـی ــاس ــات أم ـی ــرك ــا الـخـطـیــرة
وأحــادیــة الـجــانــب وع ــدم التزامها
ً
ب ـت ـع ـهــدات ـهــا ال ــدولـ ـی ــة ،م ــؤك ــدا أن
ال ـبــرنــامــج ال ـص ــاروخ ــي اإلی ــران ــي
"ردعي ودفاعي الطابع".
ً
جاء ذلك في تصریح أدلى به ردا
على انتقاد أمین عام حلف "الناتو"
قبيل انعقاد اجتماع وزراء الدفاع

ل ـل ـح ـلــف ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـص ــاروخ ــي
البالستي لطهران.

برلين وواشنطن
وف ـ ــي وق ـ ــت ت ـش ـهــد ال ـع ــاق ــات
األوروبية  -اإليرانية توترا بعد
اتهام باريس لطهران بالتخطيط
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ اعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداء اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف
معارضين إيرانيين على اراضيه،
أبلغت ألمانيا الواليات المتحدة
بــأنـهــا تـشــاركـهــا أهــدافـهــا بشأن
إي ــران رغــم مساعي األوروبـيـيــن
النقاذ االتـفــاق الـنــووي اإليراني
بعد انسحاب الواليات المتحدة
منه.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
االل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي هـ ــاي ـ ـكـ ــو م ـ ـ ـ ــاس ف ــي
واشنطن نظيره األميركي مايك
بومبيو ال ــذي أع ــرب عــن غضبه
ب ـشــأن خـطــط األوروب ـي ـي ــن إبـقــاء
العالقات التجارية مع إيران.

وقـ ــال مـسـتـشــار األمـ ــن الـقــومــي
األمـ ـي ــرك ــي ،جـ ــون ب ــول ـت ــون ،أمــس
األول ،إن إ يـ ـ ـ ــران ه ـ ـ ــددت ل ـع ـقــود
منطقة الشرق األوسط بصواريخها
الـبــالـسـتـيــة وأسـلـحـتـهــا ال ـنــوويــة،
ً
مــؤكــدا أن الـتـقــاريــر تشير إل ــى أن
طهران تعزز أنشطتها النووية.
واعتبر بولتون أن "إيران نظام
مارق كانت تهدد الشرق األوسط
لـيــس فـقــط بأسلحتها الـنــوويــة
وصــواريـخـهــا البالستية وإنـمــا
بتصرفها لعقود وكأنها البنك
الـمــركــزي لــإرهــاب الــدولــي ،كما
أن تصرفاتها العسكرية العدائية
في المنطقة تهدد األمن والسلم
الــدولـيـيــن ،ل ــذا ال أتـعــامــل مــع ما
يقولون بأي جدية".

سجن ناشط

ً
"محكمة الثورة" اإليرانية حكما
ب ـس ـج ــن الـ ـن ــاش ــط عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي حـمـيــد
رضا أميني  8أعوام ،على خلفية
اتهامه بـ "الدعاية ضد النظام"،
و"إهانة المرشد".
كما أصــدر القاضي صلواتي
في الفرع  15من محكمة الثورة
في العاصمة طهران ،حكما آخر
ضد أميني ،الذي كان يدير قناة
ف ــي "ال ـت ـل ـغ ــرام" ،بــالـسـجــن ثــاثــة
أعوام بتهمة "إهانة المقدسات".
وكانت القوات األمنية اإليرانية
اعـتـقـلــت أم ـي ـنــي ف ــي ال ـثــامــن من
ديسمبر الماضي ،واقتادته إلى
س ـجــن إي ـف ـيــن إلج ـ ــراء الـتـحـقـيــق
معه.
(طهران ،واشنطن ـ إرنا،
رويترز ،د ب أ ،أ ف ب ،العربية)

فــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،أص ــدرت

رئيس «حماس» بغزة :الحرب ليست في مصلحتنا
أك ــدت المستشارة األلـمــانـيــة أنجيال مـيــركــل ،أن التهديد
اإليراني إلسرائيل تزايد بشكل واضح ،مشيرة إلى أن القوات
اإليرانية تقف خلف مرتفعات الجوالن مباشرة ،في إطار الحرب
األهلية بسورية ،مؤكدة من ناحية أخرى "المسؤولية الدائمة"
لبالدها في محاربة معاداة السامية.
وخالل لقائها ،أمس ،مع طالب في القدس ،قالت ميركل إنها
تتفق تماما مع الحكومة اإلسرائيلية في ضــرورة الحيلولة
دون تسليح نووي إليران ،لكنها أشارت إلى أنها ال تتفق مع
إسرائيل في السبيل نحو تحقيق ذلك ،معتبرة أن االختالف
يتمثل بأن أحد األطراف يرغب في حل االتفاق والتفاوض بشكل
أكثر حدة ،فيما يرى الجانب اآلخر إمكانية تحقيق وقف مؤقت
للتسلح النووي ،لكنها أشارت إلى أن السؤال عما ستقوم به
إيران بعد انتهاء االتفاق ،يطرح نفسه أيضا في هذا السياق.
مــن نــاحـيـتــه ،أعـلــن رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين
نتنياهو ،أن ألمانيا هي إحدى الدول االقتصادية الرائدة ،الفتا
إلى أن إمكانات التعاون ممتازة.
وأضاف خالل استقباله ميركل ،التي وصلت برفقة عدد
من وزراء حكومتها ،أمس األول ،إلى تل أبيب وغادرتها
أم ــس ،أن "ألـمــانـيــا وإســرائـيــل دخلتا مرحلة جــديــدة في
ً
عالقتهما ،ومعا يمكن أن يكون األمر أفضل".
وأكــد مكتب نتنياهو في بيان" :تركزت االستشارات بين
الحكومتين على التعاون في مجاالت األمن والعلوم واالقتصاد
وحماية الفضاء اإللكتروني والثقافة ،وغيرها من المجاالت،
وتــم إب ــرام مــذكــرات تفاهم بين وزارة الـمـســاواة االجتماعية
والمفوضية األلمانية للشؤون الثقافية واإلعالمية تهدف إلى
تعزيز العالقات اإلسرائيلية -األلمانية".
وفي ختام زيارة قامت بها إلى نصب ياد فاشيم (المحرقة)
في القدس ،كتبت ميركل في كتاب الشرف" :قبل  80عاما تقريبا،

في ليلة مذبحة  9نوفمبر ،واجــه اليهود في ألمانيا كراهية
وعنف غير مسبوقين" ،في إشارة إلى مذابح ضد اليهود وقعت
فيما يعرف بـ"ليلة البلور"في  9نوفمبر .1938
وتابعت" :لكن من هنا تأتي مسؤولية ألمانيا الدائمة
في استذكار هذه الجريمة ،ومحاربة معاداة السامية وكره
األجانب والكراهية والعنف".
وب ـعــد منحها ال ــدك ـت ــوراه الـفـخــريــة مــن جــامـعــة حيفا
اإلسرائيلية ،اعتبرت المستشارة هذه الخطوة "دليل ثقة"،
وقالت إنها تحصل على هذا التكريم باإلنابة عن بالدها.
كما رأت أن هذا التكريم "معجزة" ،واعتبرت الصداقة التي
أقامتها ألمانيا مع إسرائيل "هدية ال تقدر بثمن".
وبــررت الجامعة قــرار منح ميركل الدكتوراه الفخرية
باألسلوب القيادي للمستشارة "والذي يعتمد على مبادئ
المساواة والحرية وحقوق اإلنسان".
على صعيد آخر ،ومع دخول االحتجاجات الحدودية
شهرها السابع ،أعلن الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي
أفيخاي أدرعي ،أمس ،أنه "تقرر تعزيز القوات بشكل واسع
في األيام المقبلة بمنطقة القيادة الجنوبية ،واالستمرار
في العمل بعزم إلحباط عمليات اإلرهاب ،ومنع التسلل إلى
إسرائيل في منطقة السياج األمني بقطاع غزة".
وحذر من أن الجيش "جاهز لمختلف السيناريوهات،
ِّ
ويحمل منظمة حماس اإلرهابية المسؤولية عن كل ما
يحدث في قطاع غزة ومنه".
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ن ـق ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة ي ــديـ ـع ــوت أحـ ــرنـ ــوت
اإلسرائيلية ،أمس ،ما وصفته بأنه "رسالة" يسعى رئيس
المكتب السياسي لـ"حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار
إليصالها إلى اإلسرائيليين.
وفي مقابلة "نادرة" معها ومع صحيفة "ال ريبوبليكا"

ُ
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـن ـش ــر ك ــام ـل ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ،فــي
الصحيفتين ،قال السنوار" :هناك فرصة حقيقية للتغيير.
الحرب ليست في مصلحتنا ،لكن في ظل الوضع الراهن،
فإن االنفجار أمر ال يمكن تجنبه".
وأضــاف" :أي حرب جديدة لن تكون في مصلحة أحد.
بالتأكيد ليس فــي مصلحتنا .مــن الــذي يريد أن يواجه
قوة نووية عظمى بأربعة مقاليع؟ الحرب ال تحقق شيئا".
واس ـتــدرك" :ال أقــول إنني لــن أح ــارب بعد اآلن ،لكنني
ال أريد المزيد من الحروب .ما أريــده هو إنهاء الحصار.
التزامي األول هو العمل من أجل مصلحة شعبي ،لحمايته
والدفاع عن حقه في الحرية واالستقالل".
وقالت ميركل إن ألمانيا ستحاول إقناع الفلسطينيين
بالتفاوض مع إسرائيل ،وسنسعى للتواصل مع الرئيس
محمود عباس لبحث الوضع في غزة.
وحــث الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي رؤوف ـيــن ريفلين االتـحــاد
األوروبـ ــي على االنـضـمــام لـلــواليــات المتحدة فــي فرض
عقوبات على إيران ،وطالب ألمانيا بدعم مطالب إسرائيل
بشأن البرنامج النووي اإليراني.
وق ــال خــال لقائه ميركل" :ال يمكننا إال رفــض الـقــرار
الــذي اتخذه االتحاد األوروبــي لاللتفاف على العقوبات
المفروضة على إيران .بالنسبة لنا ،حان الوقت لالنضمام
إلى العقوبات الفعالة على إيران ،ال االلتفاف عليها".
وأضاف" :يتعين تجويع الوحش اإليراني ،ال إطعامه.
هذا هو السبيل الوحيد للمحافظة على االستقرار العالمي.
أطالب ألمانيا بالوقوف إلى جانبنا في المطالبة باإلشراف
عـلــى الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإلي ــران ــي وع ــدم الـسـمــاح إلي ــران
بالتهرب من التزاماتها".
(القدس  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

السيسي يجتمع بالمجلس األعلى للقوات المسلحة
•

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اجتماع
الـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة ،صـبــاح
أمس ،بالتوازي مع احتفاالت الدولة المصرية
بــالــذكــرى الخامسة واألربـعـيــن لـحــرب أكتوبر
 ،1973التي انتصر فيها الجيش المصري على
العدو اإلسرائيلي.
وتــوجــه الـسـيـســي ،ص ـبــاح أم ــس ،إل ــى مقر
النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة
مـصــر ال ـجــديــدة بــال ـقــاهــرة ،لــوضــع إكـلـيــل من
الزهور ،وكذلك على قبر الرئيس الراحل أنور
السادات ،وسيلقي خطابا على الشعب المصري
بمناسبة الـحــدث الـمـحــوري فــي تــاريــخ مصر
الحديثة.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ت ــوج ــه وزي ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـف ــري ــق
أول محمد ز ك ــي ،ببرقية تهنئة إ لــى الرئيس
الـسـيـســي بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى أك ـتــوبــر ،قــائــا إن
"رجــال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه
المناسبة الوطنية ،يؤكدون استعدادهم الكامل
لحماية الوطن وشبعه ،وقدرتهم على التصدي

بوتين في الهند
إلبرام صفقات أسلحة

لمحاوالت المساس بأمنه واستقراره ،والقضاء
على كل مظاهر اإلرهاب والتطرف".
وهنأ رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى مدبولي،
جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى النصر،
وأشار في بيان له ،إلى أن شعب مصر أثبت على
مر العصور قدراته على صناعة النصر والسالم،
واثقا من بقاء هذا الوطن آمنا ومستقرا ببسالة
جيشه وعزيمة شعبه ،وأكــد أن على الجميع أن
يستلهم روح أكتوبر المقترنة بالتحدي والعزيمة
واإلصرار على النصر في جميع مناحي حياتنا،
لـلـتـغـلــب عـلــى ال ـت ـحــديــات الـحـيــاتـيــة الـمـخـتـلـفــة،
وصناعة النصر في كل القطاعات ،فيما أعلنت
الحكومة يوم األحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة
الذكرى.
على صعيد العالقات العربية ،استقبل رئيس
الحكومة مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس النواب
العراقي ،محمد الحلبوسي ،في مستهل زيارته
لـلـقــاهــرة أم ــس ،وأشـ ــاد مــدبــولــي بـعـمــق عــاقــات
ال ـت ـع ــاون ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،م ـعــربــا عن
تمنيات القاهرة بنجاح جهود رئيس الحكومة
المكلف عــادل عبدالمهدي ،في تشكيل الحكومة

العراقية الجديدة ،وأن تكون "حكومة قويمة ممثلة
لكل أطياف الشعب العراقي".
مـ ــدبـ ــولـ ــي ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم مـ ـص ــر لـ ـلـ ـع ــراق،
واسـتـعــدادهــا للمشاركة فــي جـهــود اإلع ـمــار من
خ ــال ال ـح ــرص ع ـلــى تـشـجـيــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
المصري ،للمشاركة وتقديم الخبرة الفنية لتنمية
وإعمار المحافظات العراقية المتضررة من تنظيم
"داعــش" ،مع تأكيد موقف القاهرة الثابت بشأن
وحدة العراق وسيادته على كل أراضيه ،ورفض
أي تدخالت خارجية.
وأش ــاد رئـيــس الحكومة المصرية بالتعاون
المثمر بين البلدين في قطاع البترول ،وتزويد
مصر بخام البصرة على مدار األشهر األخيرة لسد
ً
احتياجاتها المختلفة ،معربا عن تطلعه الستمرار
التعاون بين البلدين في هذا القطاع ،وأنه سيتم
العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع الجهات
المعنية ،لتسهيل نفاذ حركة البضائع ودخــول
األفراد ،مرحبا بالطلبة العراقيين في مصر.
في غضون ذلــك ،أعلن صندوق النقد الدولي،
أم ـ ــس ،زي ـ ــارة ب ـع ـثــة م ــن خ ـب ــرائ ــه إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة،
خــال أكتوبر الـجــاري ،إلجــراء المراجعة الرابعة

أوكرانيا والمجر تتبادالن
طرد القناصل

في أحدث سلسلة خالفات
دبلوماسية بين أوكرانيا
والمجر ،أدت إلى تعهد
األخيرة بتعطيل طموحات
كييف لالنضمام الى االتحاد
األوروبي وحلف شمال
األطلسي ،أعلن وزير خارجية
المجر بيتر زيغارتو ،امس،
أن بالده طردت القنصل
األوكراني في بودابست ردا
على طرد كييف للقنصل
المجري من مدينة بيريهوف
الغربية .وهدد زيغارتو
في مؤتمر صحافي مجددا
بعرقلة انضمام أوكرانيا
لالتحاد األوروبي وحلف
شمال األطلسي .وفي وقت
سابق ،أعلنت وزارة الخارجية
األوكرانية ،أنها طلبت من
القنصل المجري مغادرة
البالد خالل  72ساعة ،واتهمت
القنصلية بإصدار جوازات
سفر في شكل غير قانوني
لمجريين عرقيين في أوكرانيا.
(كييف  -رويترز)

ماليزيا :توجيه  17تهمة
لزوجة رئيس الوزراء السابق

ّ
وجهت السلطات الماليزية،
امس 17 ،اتهاما رسميا
بتبييض األموال والتهرب
الضريبي إلى روسمة
منصور ،زوجة رئيس الوزراء
الماليزي السابق نجيب عبد
الرزاق ،في وقائع مرتبطة
بقضية فساد كبرى اسقطت
حكومة زوجها قبل أشهر.
وأكدت روسمة البالغة 66
عاما براءتها من التهم الـ17
خالل جلسة استماع في
مجمع قضائي بالعاصمة
كوااللمبور حيث كان زوجها
يمثل أيضا بشكل منفصل
في شأن التهم الموجهة إليه
باختالس األموال العامة.
(كوااللمبور  -أ ف ب)

كندا تسمح بالحجاب
في قاعات المحاكم

• زيارة مرتقبة لخبراء «النقد الدولي» للقاهرة • تأجيل محاكمة العادلي
القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

وصل الرئيس الروسي
فالديمير بوتين الى الهند
امس ،سعيا إلبرام صفقات
أسلحة بقيمة مليارات
الدوالرات مع رئيس الوزراء
ناريندرا مودي ،مما يرجح ان
يثير غضب الواليات المتحدة
والصين وباكستان.
وأعلن الكرملين قبل بدء الزيارة
التي يقوم بها بوتين برفقة
أبرز وزرائه وتستغرق يومين،
أن المحطة األساسية فيها
ستكون توقيع صفقة بخمسة
مليارات دوالر لبيع الهند
أنظمة دفاع جوي من نوع
إس "-400رغم مخاطر أن تفرض
الواليات المتحدة عقوبات
على الدول التي تشتري هذه
األنظمة.
(نيودلهي  -أ ف ب)

ميركل :التهديد اإليراني إلسرائيل يتزايد

ً
إكليال من الزهور خالل زيارتها نصب المحرقة
ميركل تضع
في القدس امس (رويترز)

دوليات

ً
مستقبال رئيس هيئة األركان العامة للقوات
رئيس األركان المصري الفريق محمد فريد
المسلحة السعودية في القاهرة (المتحدث العسكري)
ألداء االق ـت ـصــاد الـمـصــري ضـمــن بــرنــامــج مدته
ً
ثــاثــة أع ــوام ،الفـتــا إلــى نـجــاح بــرنــامــج اإلصــاح
االقـتـصــادي الــذي تنفذه الحكومة المصرية في
تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدالت
النمو ،بعد عام واحد من تنفيذه ،وأن البرنامج
كان له دور أساسي في استقرار األوضاع المالية.

حبيب العادلي
إلى ذلك ،قررت محكمة جنايات القاهرة ،أمس،
تــأجـيــل جـلـســة إع ـ ــادة مـحــاكـمــة وزيـ ــر الــداخـلـيــة
األسبق ،حبيب العادلي ،وعدد من قيادات الوزارة،

إلى جلسة الثالثاء المقبل ( 9أكتوبر) ،في اتهامهم
بــاالسـتـيــاء عـلــى ال ـمــال ال ـعــام بـ ــوزارة الــداخـلـيــة
واإلضرار العمد به ،عبر االستيالء على أكثر من
ملياري جنيه ،خــال الفترة من عــام  2000حتى
يوليو .2011
وأل ـغ ــت مـحـكـمــة الـنـقــض ف ــي يـنــايــر الـمــاضــي
حكم محكمة الجنايات الصادر في أبريل ،2017
بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد سبع سنوات،
وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى
دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت
حكمها بإدانته.

قضت محكمة االستئناف
في مقاطعة كيبيك الكندية
بأنه ال يحق لقاض أن يرفض
االستماع إلى إفادة امرأة
بسبب ارتدائها الحجاب.
وخلصت أعلى هيئة قضائية
في كيبيك في حكم صدر
بإجماع قضاتها بأنه
"بإمكان المواطن ارتداء أي
مالبس تقضي بها ديانته
في قاعة المحكمة إذا كانت
معتقداته الدينية صادقة وال
تسبب تضاربا مع الحقوق
الدستورية لشخص آخر".
(مونتريال  -أ ف ب)

20
دوليات
ّ
ً
« »FBIيسلم «الشيوخ» تقريره عن كافانو والتصويت النهائي غدا
ةديرجلا
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سلم ،أمس ،مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي ( ،)FBIأعضاء
مجلس الشيوخ ،تقريره الذي أعده في شأن القاضي بريت كافانو
المرشح إلى عضوية المحكمة العليا.
وأعلن السيناتور تشاك غراسلي ،أن «ملف الخلفية التكميلي
ً
الذي أعده  FBIوالخاص بالقاضي كافانو أصبح متاحا أمام
أعضاء الشيوخ».
ودعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ إلى تحقيق مكتب
التحقيقات بعدما رفعت أستاذة علم النفس كريستين بالزي
فورد ،مزاعم االعتداء الجنسي ضد كافانو.
وقد يجري تصويت نهائي لكامل مجلس الشيوخ في شأن
ً
ترشيح كافانو غدا.
إلــى ذلــك ،وبينما وجــه السيناتور الجمهوري جيف فليك

ً
ً
انتقادا الذعا إلى الرئيس دونالد ترامب لسخريته من أستاذة
ً
علم النفس ،معتبرا ان تصرفه «مقزز» ،قالت الناطقة باسم البيت
االبيض ،سارة ساندرز ،إن الرئيس كان «يعرض الحقائق» عندما
ً
سخر من بــازي فــورد ،نافية من ناحية أخــرى ،تقريرا نشرته
صحيفة «نيويورك تايمز» عن احتمال تهرب ترامب من دفع
الضرائب خالل تسعينيات القرن الماضي.
ً
وقالت ساندرز« ،إنــه هجوم كــاذب تماما يعتمد على قصة
إخبارية قديمة يعاد تدويرها ،لم يكن هناك احتيال أو تهرب
من الضرائب من أي شخص».
من ناحية أخرى ،أعلن مكتب االدعاء في مدينة سولت ليك ،إن
 ،FBIألقى القبض على مالح في البحرية األميركية كمشتبه فيه
بتحقيق يتعلق بمظاريف بريدية أرسلت إلى مسؤولين رفيعي

المستوى ،ويخشى من احتوائها على مادة «الريسين» السامة.
وقالت ميلودي ريــدالــش الناطقة باسم مكتب االدع ــاء ،إنه
ً
ألقي القبض على وليام كاليد آلن ( 39عاما) في منزله في لوغان
بوالية يوتا ،وإن االتهامات ستوجه إليه اليوم .على صعيد آخر،
وزعت إيفانكا ترامب ومستشارة الرئيس ،أمس األول ،الطعام
على عــدد من العائالت المتضررة من إعصار «فلورنس» في
واليــة كارولينا الشمالية .وأمضت إيفانكا ،البالغة من العمر
عاما ،نحو  40دقيقة مع عمال اإلغاثة سلمت خاللها الطعام
ِ 36
للضحايا الموجودين داخــل كنيسة «هايد بــارك» المعمدانية
في مقاطعة روبسون .كما قدمت إيفانكا الطعام للناس الذين
يقودون السيارات ،والتقطت العديد من الصور التذكارية معهم.
(واشنطن  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

foreigndesk@aljarida●com

إيفانكا ترامب توزع الطعام في شوارع كارولينا
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رياضة

القادسية في امتحان كاظمة ...والسالمية يشد الرحال إلى الفروانية

في ختام الجولة الخامسة من منافسات «دوري ڤيڤا»

العبو القادسية يحتفلون بهدف سابق

احمد حامد

تستكمل اليوم منافسات الجولة
الخامسة من منافسات دوري
القدم ،حيث يحل
ڤيڤا لكرة ً
القادسية ضيفا على كاظمة
على استاد الصداقة والسالم،
في حين يواجه السالمية فريق
التضامن بالفروانية.

يـ ـشـ ـه ــد اس ـ ـ ـتـ ـ ــاد ال ـ ـصـ ــداقـ ــة
وا لـســام عند الثامنة والثلث
م ــن م ـس ــاء الـ ـي ــوم ،ق ـمــة كــرويــة
ت ـج ـم ــع ك ــاظـ ـم ــة والـ ـق ــادسـ ـي ــة،
ف ــي خ ـت ــام م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة
الخامسة من منافسات دوري
ڤـ ـيـ ـڤ ــا ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،عـ ـل ــى أن
يتواجه قبلها ،عند السادسة،
ال ـســال ـم ـيــة م ــع ال ـت ـض ــام ــن فــي
الفروانية.
وتـشـهــد مــواج ـهــات األصـفــر
والبرتقالي ندية كبيرة ،وهو
م ـ ــا ي ـ ـنـ ــذر بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة م ـم ـت ـع ــة،
السيما أن كال الفريقين يقدم
م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم ال ـحــالــي
مـسـتــو يــات ال ف ـت ــة ،وضعتهما
ب ـي ــن ال ـ ـفـ ــرق ال ـم ــرش ـح ــة ب ـقــوة
الستكمال المشوار نحو حصد
اللقب.
ويدخل األصفر والبرتقالي،
الـ ـمـ ـب ــاراة ،وال ـف ــاص ــل بـيـنـهـمــا

 ...والعبو كاظمة
ن ـق ـط ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،حـ ـي ــث ي ـح ـتــل
كاظمة المركز ا لــرا بــع برصيد
 8نـ ـق ــاط ،وال ـق ــادس ـي ــة ال ـمــركــز
الخامس برصيد  7نقاط.
وعمدت األجهزة الفنية في
الفريقين الى تجهيز الصفوف
على أفضل حال ،حيث استغل
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــالـ ــي فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـت ــوق ــف
ال ـمــاض ـيــة ،ال ـتــي اس ـت ـمــرت 11
يوما ،في رفع معدالت اللياقة
ال ـب ــدن ـي ــة ،ال ـ ــى ج ــان ــب خ ــوض
مباريات ودية ،جاء ت نتائجها
مثمرة ،في حين دخل األصفر
في معسكر مغلق مدة أسبوع،
للتجهيز لـمـبــاراة الــزمــالــك في
كـ ــأس زاي ـ ــد ل ــأن ــدي ــة األب ـط ــال،
وأيضا لمواجهة كاظمة.
و ي ـ ــد خ ـ ــل أ صـ ـ ـح ـ ــاب األرض
ف ــري ــق ك ــاظ ـم ــة فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة،
بــأريـحـيــة أكـبــر مــن الـقــادسـيــة،
ال سـ ـيـ ـم ــا أن األ خـ ـ ـي ـ ــر ي ـع ــا ن ــي

غد في اليرموك
«األزرق» ً يتدرب بعد ٍ
استعدادا للبنان وأستراليا
أكد مدير منتخب الكويت فهد عوض ،أن الجهاز الفني بقيادة
الكرواتي روميو جوزاك ،سيعلن قائمة "األزرق" غدا ،استعدادا
للمواجهتين الوديتين أمام لبنان وأستراليا يومي  11و 16الجاري،
ضمن أيام "الڤيڤا داي".
َّ
وبين عوض أن تدريبات "األزرق" ستنطلق بعد غد ،على استاد
عبدالله الخليفة بنادي اليرموك ،على أن يدخل بعدها المنتخب
في معسكر داخلي ،لزيادة التركيز عند الالعبين.
ويتطلع الجهاز الفني لمنتخب الكويت ،بقيادة جــوزاك،
إلى تطوير أداء الالعبين ،من خالل المباريات الودية المكثفة،
في ظل غياب دولــي ل ــ"األزرق" منذ عــام  ،2015على أن تكون
المباريات الودية المقامة متدرجة المستوى.
وم ــن الـمـقــرر أن تشهد تشكيلة المنتخب دخ ــول أسـمــاء
جديدة ،بعد متابعة مستمرة من الجهاز الفني ،السيما من
الكويت والقادسية ،عطفا على ظهور أكثر من العب جديد
في الفريقين بمستوى فني متميز ،من خالل المشاركة في
مباريات البطولة العربية.
وكان "األزرق" واجه المنتخب العراقي في آخر مبارياته
الودية الشهر الماضي ،حيث انتهت المباراة بالتعادل،
بعد أداء مخيب فــي الـشــوط األول ،ومقنع بالشوط
الثاني.
من جهة أخرى ،تنطلق تدريبات المنتخب األولمبي،
بعد غـ ٍـد ،بـنــادي السالمية ،اسـتـعــدادا للمشاركة في
ال ـ ــدورة ال ــودي ــة ال ـتــي تستضيفها ال ـكــويــت ،وتضم
السعودية والبحرين.
وي ـل ـت ـقــي األزرق األولـ ـمـ ـب ــي ف ــي  9ال ـ ـجـ ــاري مع
البحرين ،وفي  16من الشهر نفسه مع السعودية.

ضـغــوط ال ـخــروج مــن البطولة
العربية.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد صـ ـ ـف ـ ــوف ك ــاظ ـم ــة
ح ــال ــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـج ــاه ــزي ــة،
بـ ـع ــد عـ ـ ـ ــودة عـ ـم ــر ال ـح ـب ـي ـت ــر،
الذي عانى في الفترة األخيرة
وع ـ ـكـ ــة صـ ـحـ ـي ــة ،لـ ـيـ ـك ــون ال ــى
جوار مشاري العازمي ،وحمد
حربي ،والبوليفي باولو ،قوة
ال ي ـس ـت ـه ــان ب ـه ــا فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورات ،ع ـل ــى أن ي ـتــولــى
البرازيلي فاندرلي ،وعبدالله
الشرهان ،المهمة الهجومية.

وي ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـق ــال ــي،
الـبــرتـغــالــي أولـيـفـيــرا ،أن إيـقــاف
ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم األصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر نـ ـ ـح ـ ــو شـ ـب ــاك
حسين كنكوني أمر ليس سهال،
ويتطلب حصانة دفاعية كبيرة،
تبدأ من الخطوط األمامية ،وهو
ما عمد اليه أوليفيرا في الفترة
األخ ـي ــرة ،حـيــث يـتـطـلــع لتأمين
دفاعاته أمام القادسية ،واللعب
على الهجمات المرتدة ،مستغال
سرعة عمر الحبيتر ،وعبدالله
الشرهان ،وايضا فاندرلي.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ف ـ ـ ــإن م ـه ـمــة

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

االستاد

التضامن × السالمية

 6مساء

التضامن

كاظمة × القادسية

 ٨:٢٠مساء

الصداقة والسالم

ً
البوزيدي مدربا لناشئي
األبيض لـ«الطائرة»

شكري البوزيدي

ً
تعاقد ن ــادي الـكــويــت رسـمـيــا مع
المدرب التونسي شكري البوزيدي
ل ـتــولــي م ـه ـمــة ت ــدري ــب ف ــري ــق ال ـكــرة
الطائرة للناشئين تحت  15سنة في
ً
الموسم الجديد خلفا لمواطنه طارق
ال ـس ـمــاري ،ال ــذي ق ــدم اسـتـقــالـتــه من
تدريب الفريق لظروف عائلية طارئة.
ويتمتع الـبــوزيــدي بسيرة ذاتية
مميزة ،وله خبرة سابقة في الدوري
الكويتي للعبة ،إذ سبق لــه تدريب
فريق القادسية في قطاع الناشئين
وتولي تدريب الفريق االول بنادي
الساحل قبل عدة مواسم.

ال ـقــادس ـيــة وم ــدرب ــه الــرومــانــي
اي ـ ـ ــوان م ــاري ــن ل ـي ـســت س ـه ـلــة،
ل ـل ـع ــودة الـ ــى ح ــول ــي بــالـنـقــاط
الثالث ،إال أن مارين يعول على
جــاهــزيــة الــاعـبـيــن ،ورغبتهم
فــي مـصــالـحــة الـجـمــاهـيــر بعد
اإلخفاق العربي.
ويـ ـع ــول األصـ ـف ــر ع ـل ــى ب ــدر
المطوع ،والكاميروني رونالد
وانـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــا ،وقـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـسـ ــاعـ ــده ـ ـمـ ــا
الـغــابــونــي اكـســل م ــاي ،لــزيــادة
الـفـعــالـيــة الـهـجــومـيــة ،عـلــى أن
يوجد سلطان العنزي ،ورضا
هاني ،وعبدالله ماوي ،وأحمد
الظفيري في وسط الملعب.
وسـتـكــون أنـظــار القادسية،
مـنـصـبــة ع ـلــى ب ـعــض األوراق
الــرابـحــة فــي كــاظـمــة ،كمشاري
العازمي ،الذي يمثل ترمومتر
ال ـبــرت ـقــالــي ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ،الــى
جــا نــب عمر الحبيتر ،وناصر

فــرج فــي حــال مـشــاركـتــه ،نظرا
إ لــى سرعتهما ،وقدرتهما في
التحول من الدفاع الى الهجوم.

مهمة سهلة للسالمية
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدو م ـ ـه ـ ـمـ ــة الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
ف ــي ال ـف ــراون ـي ــة سـهـلــة نـظــريــا،
ع ـنــدمــا ي ــواج ــه ال ـت ـضــامــن ،إال
أن األ م ــور تختلف كثيرا على
أرض الواقع ،في ظل رغبة من
أ صـ ـح ــاب األرض ف ــي تـحـقـيــق
ا ل ـ ـفـ ــوز األول ،وا ل ـ ـ ـخـ ـ ــروج مــن
سلسلة الخسائر ،والتعادالت
ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـه ــم م ـن ــذ ب ــداي ــة
الموسم.
ويعول السالمية مع مدربه
الفرنسي ميلود حـمــدي ،على
الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة
لـ ـلـ ـف ــري ــق ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـم ـث ــل فــي
وجود فراس الخطيب ،وباتريك

ف ــابـ ـي ــان ــو ،وعـ ـ ـ ــدي ال ـص ـي ـف ــي،
وفيصل زا يــد ،فــي حين يغيب
فيصل العنزي بداعي اإلصابة.
وي ــدرك م ــدرب الـســالـمـيــة أن
ال ـخ ـلــل ال ــدف ــاع ــي ف ــي صـفــوفــه
كـبـيــر ،وه ــو مــا أت ــاح للجهراء
تسجيل  3أهــداف في المباراة
األخيرة ،وهو ما سيعمل على
تالفيه اليوم أمام التضامن.
فــي الـمـقــابــل ،فــإن التضامن
يأمل مع مدربه الصربي رادي،
أن يتحسن األداء في مواجهة
أحـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدارة ف ــري ــق
السالمية ،على أن يكون الحذر
الدفاعي كبيرا ،للخروج بنقطة
التعادل على أقل تقدير.

القرين استعاد اتزانه أمام الشباب في دوري اليد
●

محمد عبدالعزيز

اسـتـعــاد فــريــق الـقــريــن اتــزانــه وحـقــق أول
فوز له في الدوري العام لكرة اليد بفوزه على
نظيره الشباب بنتيجة ( 25-22الشوط األول
 ،)13-9في المباراة التي جمعت الفريقين ،أمس
األول ،على صالة مركز الشهيد فهد األحمد
بالدعية ،في ختام منافسات الجولة الثالثة
من المسابقة ،وبذلك رفع القرين رصيده إلى
 3نقاط ارتقى بها إلــى المركز السابع ،يليه
الشباب برصيد نقطتين في المركز الثامن.
ج ـ ـ ــاءت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة م ـت ــوس ـط ــة ال ـم ـس ـت ــوى
وبأفضلية للقرين الــذي تميز بصالبة دفاع
لـلـمـنـطـقــة ،وم ــن خـلـفــه تــألــق حــارســه مشعل
الشطي في الذود عن مرماه وتنفيذ الهجوم
ال ـم ـع ــاك ــس ع ـب ــر ال ـج ـنــاح ـيــن ي ــوس ــف نــايــف
وميثم دشـتــي ،إضــافــة إلــى الـهـجــوم المنظم
الذي استغل المساحات بين مدافعي الشباب
ف ــي االخ ـ ـتـ ــراق وال ـت ـس ـج ـيــل م ــن ع ـل ــى خـطــي
الستة والتسعة أمـتــار ،لينهي الشوط األول
لمصلحته.
وفي الشوط الثاني لم يتغير الحالي كثيرا،
رغ ــم م ـحــاوالت الـشـبــاب ،بـعــدمــا غـ ّـيــر طريقة
دفــاعــه ع ــدة م ــرت بـهــدف الـتـصــدي لهجمات
القرين ،لكن لم تفلح محاوالته بسبب تألق
ً
الع ـب ــي ال ـق ــري ــن ،خ ـص ــوص ــا ص ــان ــع األل ـع ــاب
المخضرم بخيت جميل في التمرير السريع
لالعبي الخط الخلفي محمد الجدي وباسل
المطيري ،والعب الدائرة حسن مهدي.

يوسف الشاهين يصوب على مرمى القرين (تصوير جورج رجي)
وفـ ـ ــي الـ ــدقـ ــائـ ــق األخـ ـ ـي ـ ــرة زادت س ـي ـطــرة
القرين على مجريات اللقاء ،بعد تألق الفت
للدفاع وحــارس مرماه الشطي في التصدي
لمحاوالت الشباب الفردية عبر تصويبات
سعد الحيدري ،واختراقات يوسف شاهين،
واستغالل ذلــك في تنفيذ الهجوم الخاطف،
لينهي القرين الشوط والمباراة لمصلحته.
أدار اللقاء الحكمان ثامر أشكنوني ومحمد
الدويسان.

وفي مباراة أخرى جرت أمس األول ،ضمن
نـفــس الـمــرحـلــة ،ف ــاز ال ـيــرمــوك عـلــى الـجـهــراء
بنتيجة  ،32-27ليرفع رصـيــده إلــى  4نقاط
في المركز السادس ،بينما ظل الجهراء على
رصيده السابق بنقطتين وتراجع إلى المركز
التاسع.

جودو الكويت عاد بثاني البراعم وثالث األشبال من «العربية»
عاد إلى البالد ،أمس األول ،وفد الجودو بنادي الكويت ،بعد مشاركة
ناجحة في البطولة العربية السابعة للناشئين والثانية لفئة األشبال
والـبــراعــم ،التي اختتمت قبل أيــام فــي لبنان بمدينة جونيا ،وحقق
خاللها األبيض الكويتي المركز الثاني لفئة البراعم بــ 6ميداليات
متنوعة ،بواقع ذهبية لالعب دعيج الخالدي في وزن  38كلغم ،وفضية
لالعب محمد الـفــودري في وزن فــوق  66كلغم ،وأربــع برونزيات عن
طريق الالعبين أحمد الحنجري فوق  66كلغم ،وعبدالعزيز الشمري
تحت  66كلغم ،وســالــم الطويل تحت  55كلغم ،وأحـمــد سلمان وزن
 60كلغم.
وفي منافسات فئة األشبال ،حقق أبطال الكويت المركز الثالث بـ9
ميداليات متنوعة ،بواقع ذهبيتين عن طريق الالعبين الوليد البذالي
وزن  80كلغم ،وحيدر الشريفي وزن فوق  100كلغم ،وثالث فضيات
بواسطة مساعد الحمد فوق  100كلغم ،وغانم العدواني وزن  34كلغم،
وعبدالعزيز وليد الكندري وزن  55كلغم ،وأربع برونزيات من نصيب
حسين العازمي وعمر المطيري وعلي الصويان وناصر الهاجري.
وترأس وفد نادي الكويت في البطولة محمد الفودري ،إضافة إلى
إداري الفريق أحمد العازمي ،وثالثة مدربين ،هم :خالد الظفيري وخالد
بشير وجمال فريد.

صورة جماعية للمدربين مع فئة البراعم

...وفئة األشبال يحملون علم الكويت
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ً
ليونيل ميسي يحرز هدفا في مرمى توتنهام

أخرج األرجنتيني ليونيل
ميسي فريقه برشلونة من
حالة التراجع األخيرة،
بعرض رائع ،ليفوز 2-4
على مستضيفه توتنهام
هوتسبير في المجموعة
الثانية بدوري أبطال أوروبا
لكرة القدم أمس األول.

أعاد ميسي برشلونة إلى سكة االنتصارات
التي غابت عنه في المباريات الثالث األخيرة
محليا ،بمساهمته الكبيرة في فوزه على مضيفه
توتنهام  2-4بالمجموعة الثانية من مسابقة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
َّ
على الملعب األولمبي في لندن ،بكر برشلونة
بالتسجيل عندما مــرر الـقــائــد ميسي كــرة من
المنطقة الخلفية إلــى ج ــوردي ألـبــا فــي الجهة
اليسرى عكسها األخير إلى البرازيلي فيليبي
كوتينيو ،الــذي سددها من على خط المنطقة
اس ـت ـقــرت ف ــي أس ـف ــل ال ــزاوي ــة الـيـمـنــى لـلـمــرمــى
الخالي ،مستفيدا من خروج خاطئ لهوغو من
عرينه لقطع انفراد ألبا (.)2
وعـ ـ ــزز الـ ـك ــروات ــي إيـ ـف ــان راك ـي ـت ـي ـت ــش ت ـقــدم
الضيوف بتسديدة "طائرة" من خارج المنطقة
(.)28
وقلص هاري كين الفارق ،إثر تلقيه كرة من
األرجنتيني إريك الميال ،فتوغل داخل المنطقة،
مراوغا مدافعين ،قبل أن يسددها بيمناه بشكل
رائع في المرمى (.)52
لـكــن مـيـســي ل ــم ي ــدع فــرحــة أص ـح ــاب األرض

بعودة األمل تطول ،وأضاف الثالث ،بعد أن كان
مصدر الخطورة ،بكرة في الجهة اليسرى إلى
ألبا ،الذي عكسها وتركها األوروغوياني لويس
ســواريــز لـقــائــده األرجـنـتـيـنــي تابعها مباشرة
بيسراه في الشباك (.)56
وقلص الميال الفارق مرة جديدة بتسديدة من
خارج المنطقة ارتطمت بالعب الوسط البرازيلي
آرثر ميلو ،وخدعت تير شتيغن ( ،)66لكن ميسي
كرر السيناريو مع ألبا ،وسجل الهدف الثاني
الشخصي والرابع لبرشلونة في الدقيقة األخيرة.
وف ــي الـمـجـمــوعــة ذات ـه ــا ،واص ــل إن ـتــر ميالن
َّ
وحول تخلفه بهدف إلى فوز ثان تواليا،
تألقه،
وب ـ ــات مــرش ـحــا أك ـث ــر م ــن أي وقـ ــت م ـض ــى ،مع
برشلونة ،للمنافسة على بطاقتي التأهل.
وتقدم آيندهوفن عبر بابلو روساريو (،)27
لـكــن اإلن ـتــر أدرك الـتـعــادل قبيل نـهــايــة الـشــوط
األول عبر البلجيكي راديا ناينغوالن ( ،)44قبل
أن يسجل له قائده األرجنتيني ماورو إيكاردي
هــدف الفوز ( .)60وكــان اإلنتر قلب تخلفه أمام
ضيفه توتنهام إلى فوز  1-2في الجولة األولى.
وح ـقــق ك ــل م ــن أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد وبــوروس ـيــا

ً
فالفيردي :رد فعل الفريق كان مذهال
أشاد إرنستو فالفيردي ،المدير الفني لبرشلونة ،باالنتصار
الذي حققه الفريق على توتنهام هوتسبير في عقر داره ()٢-٤
في ثاني جوالت دور مجموعات دوري األبطال ،وبـ"االستجابة
المذهلة" لالعبيه ،بعد سلسلة من النتائج السلبية المحلية
خالل الفترة األخيرة.
وأوض ــح فــالـفـيــردي ،فــي تصريحات عقب ال ـم ـبــاراة التي
احـتـضـنـهــا مـلـعــب (ويـمـبـلــي) لـحـســاب الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة:
"عندما تكون النتائج في الفترة األخيرة سيئة ،أو أنك لم تفز
بالمباراة السابقة ،فتجد نفسك مجبرا على الــرد على هذا
ً
األمــر .لقد كــان رد فعل الفريق مــذهــا ،وهــو ما قدمه الفريق
بنفس طريقة لعبنا".
وأضاف" :كانت مباراة قوية وبها متغيرات ،فبدال من إضافة
الهدف الثالث لنا ( ،)٠-٣سجل توتنهام هدف تقليص الفارق.
نحن سعداء ألننا فزنا بمباراة مهمة قدمنا فيها رد فعل قويا".
وأكــد المدرب الباسكي أن فريقه قدم "مباراة كبيرة" على
"ملعب صعب" وأمام "منافس متمرس".
وأض ـ ــاف" :واج ـه ـنــا ص ـعــوبــات عـلــى مـ ــدار ال ـل ـقــاء ولكننا

دورتموند الفوز الثاني على التوالي؛ األول على
ضيفه كلوب بروج البلجيكي  ،1-3والثاني على
ضيفه موناكو الفرنسي -3صفر في المجموعة
األولى.
في المباراة األولــى ،سجل الفرنسي أنطوان
غ ــري ــزم ــان ( 28و )67وك ــوك ــي ( )3+90أهـ ــداف
أتلتيكو ،والـهــولـنــدي مــن أصــل نيجيري أرنــو
دانجوما ( )39هدف كلوب بروج.
وف ــي دورت ـمــونــد ،انـتـظــر دورت ـمــونــد الـشــوط
الثاني لدك شباك موناكو بثالثية تناوب عليها
الدنماركي ياكوب بروم الرسن ( )51واإلسباني
باكو ألكاسر ( )72وماركو رويس (.)90
وفــي المجموعة الرابعة ،خطف شالكه فوزا
غاليا على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي
-1صفر سجله العب وسطه األميركي ويستون
ماكيني (َّ ،)88
فعوض سقوطه في فخ التعادل
على أرضه أمام بورتو البرتغالي  1-1في الجولة
األولــى ،وكسب  3نقاط ثمينة رفع بها رصيده
إلى  4نقاط ،وبات يتقاسم الصدارة مع األخير،
ال ــذي تـغـلــب عـلــى ضـيـفــه غـلـطــة س ــراي الـتــركــي
بهدف وحيد سجله المالي موسى ماريغا (.)49

ليونيل :قدمنا مباراة عظيمة
يخف النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
لم
ِ
س ـعــادتــه الـكـبـيــرة ب ـ ــاألداء الـ ــذي قــدمــه الـفــريــق
أمــام توتنهام هوتسبر اإلنكليزي في مواجهة
الفريقين مساء أمس األول على ملعب "ويمبلي"،
في ثاني جوالت دور مجموعات دوري األبطال،
السيما الشوط األول ،مؤكدا أن الالعبين قدموا
مباراة "عظيمة".
وحقق البرشا فــوزا مستحقا بنتيجة ()4-2
على "السبيرز" ،كان نصيب النجم األرجنتيني
منها هدفين.
وقال ميسي ،في تصريحات تلفزيونية عقب
اللقاء" :قدمنا مباراة عظيمة .الشوط األول كان
استثنائيا .سـعــداء جــدا ألن كــل األم ــور ســارت
كما نريد".
ورغم تفوق الفريق الكتالوني في اللقاء بشكل

ع ــام ،ف ــإن "ل ـيــو" أق ــر بــالـصـعــوبــة الـتــي واجهها
الفريق أمام "السبيرز" في الشوط الثاني.
وقــال فــي هــذا الـصــدد" :واجهنا ســوء حظ
بعض الشيء .كنا متقدمين بهدفين نظيفين
ومسيطرين على المباراة ،كما أن القائم منع
هــدفـيــن ،لـتــرتــد الهجمة عـلــى مــرمــانــا بهدف
جعل األمور صعبة ،ولكننا تماسكنا وتقدمنا
م ـج ــددا ،وأنـهـيـنــا ال ـل ـقــاء لمصلحتنا ،وكـنــا
الطرف األفضل".
واختتم ميسي تصريحاته بتأكيد أن هدف
الـفــريــق فــي اسـتـعــادة لقب "التشامبيونز ليغ"
الغائب عن الفريق منذ  3سنوات ،لن ينسيهم
التركيز فــي البطوالت األخ ــرى التي يشاركون
فيها.
(إفي)

بوكيتينو :فخور بالالعبين

تخطيناها .الفكرة هي الحفاظ على نفس
أسلوب اللعب الذي اعتدنا عليه".
كما أثنى فالفيردي على البرازيلي أرثر
ميلو الذي بدأ مباراة األربعاء كأساسي،
ووصفه بأنه العب "ذو إمكانيات خاصة"
يحتاج إليها النادي الكتالوني.
وتــابــع" :أرث ــر يمتلك إمـكــانـيــات خاصة
تساعد الفريق كثيرا ،دائما يتم اإلشارة ألسماء
بعينها عند المكسب أو الخسارة ،سعيد جدا
برد فعل الفريق بشكل إجمالي".
واس ـت ـط ــاع ال ـب ــاوغ ــران ــا أن يـنـفــض غـبــار
النتائج السلبية في الليغا على مدار األسبوع
الماضي ،والتي فشل خاللها الفريق في تحقيق
أي انتصار لثالث جوالت متتالية بتعادلين وخسارة.
وح ـصــد ال ـبــرســا ان ـت ـصــاره ال ـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي في
البطولة ،ليتصدر المجموعة بالعالمة الكاملة ( 6نقاط)،
وبفارق األهداف فقط أمام إنتر صاحب نفس الرصيد.

أبــدى األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،المدير
الفني لتوتنهام هوتسبير اإلنكليزي ،فخره بــأداء
العبيه رغم الخسارة الكبيرة أمام برشلونة اإلسباني
بنتيجة ( )4-2في ثاني جوالت دور مجموعات دوري
األبطال ،مؤكدا أنهم فعلوا "كل شيء ممكن للعودة
في النتيجة".
وأو ض ــح بوكيتينو ،فــي تصريحات عقب اللقاء
الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" لحساب المجموعة
الثانية" :بدأنا المباراة ونحن متأخرون بهدف ،لقد
أفسد المنافس خططنا بشكل سريع جدا .األمور كانت
صعبة على الفريق من أجل اللعب بطريقته المعتادة.
ال يمكنك منح الهدايا مع فريق مثل برشلونة".
وأضـ ـ ــاف أن "الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ه ــو الـ ـش ــيء األه ــم
بالنسبة إلي ،أظهرنا شخصية وكنا ندا قويا .بذلنا
كل ما في وسعنا للعودة بالنتيجة ،ولهذا فأنا فخور
بالالعبين".
وحول حالة أرض الملعب ،الذي ظهر بشكل باهت
وبفراغات في المنتصف ،أقر المدرب األرجنتيني بأنه

لم يكن جيدا ،واألمور كانت صعبة على الفريقين.
ك ـمــا ث ـمــن بــوكـيـتـيـنــو قـيـمــة مــواط ـنــه لـيــونـيــل
مـيـســي ،قــائــد ال ـبــاوغــرانــا ،ال ــذي سـجــل هدفين
وســدد كرتين على القائم ،حيث أكــد أنــه بالطبع
"األفضل في العالم".
وقال في هذا الصدد" :األمر لم يفاجئني .ولكن
يجب الوضع في الحسبان الهدف المبكر ،لقد
كــان منعطفا مهما فــي اللقاء .عندما تمنح
هــذه الهدايا ،تدفع الثمن في النهاية.
ع ـنــدمــا تـمـنــح ال ـم ـســاحــات أم ــام
مـيـســي ،فـهــو بــالـطـبــع قــارد
ع ـل ــى خ ـل ـخ ـلــة أي دف ــاع
بــإمـكــانــاتــه وم ـهــاراتــه.
لديه دائما نهم كبير
يجعله األفضل في
العالم".
(إفي)

الصحف اإلسبانية تشيد بفوز أتلتيكو وبرشلونة وافد جديد إلى صفوف الماتادور باركلي :ساري السبب في تطور مستواي
تصدر فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد على توتنهام
هوتسبير وكلوب بروج البلجيكي ،في ثاني جوالت
دور المجموعات من دوري أبطال أوروب ــا ،عناوين
الـصـحــف اإلسـبــانـيــة ال ـص ــادرة أم ــس ،م ـبــرزة بشكل
خ ــاص ن ـجــم ال ـبــرســا األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل ميسي
ومهاجم األتلتي الفرنسي أنطوان غريزمان ،اللذين
سجال ثنائية كل مع فريقه.
وكان هذا األخير نجم غالف (آس) التي استعانت
بعنوان "غــريــزمــان يخطو بـقــوة" لتبرز أن المهاجم
الفرنسي سجل هدفين وصنع الثالث فــي المباراة
ال ـت ــي أق ـي ـم ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـم ــاض ـي ــة ع ـل ــى م ـل ـعــب وانـ ــدا
ميتروبوليتانو وانتهت بفوز الروخيبالنكوس (.)1-3
وأبـ ــرزت الـصـحـيـفــة تـصــريـحــات م ــدرب أتلتيكو،
األرجنتينتي دييغو سيميوني حين أكد عقب المباراة
أن "غريزمان واحد من أفضل الالعبين في العالم وهذه
هي النتيجة".
ً
ً
على جانب آخر ،خصصت (آس) جزءا صغيرا من
صفحتها الرئيسية لـفــوز برشلونة على توتنهام
( ،)2-4مشيرة في عنوان صغير إلى أن "ميسي دمر
توتنهام" بعد أن سجل هدفين وصنع آخر.

وبنفس الطريقة ،سلطت صحيفة (ماركا) الضوء
عـلــى ف ــوز األتـلـتــي واخ ـت ــارت لصفحتها الرئيسية
صورة لمهاجم الروخيبالنكوس وعنونتها "غريزمان
من ذهــب" ،بينما اختارت صــورة صغيرة للبرغوث
األرجنتيني فــي أ عـلــى الصفحة وعنونتها "ميسي
سيد ويمبلي".
أما صحيفة (سبورت) الكتالونية ،فقررت تتويج
ً
ميسي "ملكا " معلنة ذ لــك على صفحتها الرئيسية
ب ـصــورة للمهاجم وهــو يحتفل بــواحــد مــن هدفيه،
مبرزة أن "البرسا يتفوق بعظمة على ملعب ويمبلي
ويفوز على توتنهام في استعراض رائع قدمه ميسي
بهدفين وتسديدتين في القائم".
كما أبرزت الصحيفة أن البرازيلي فيليبي كوتينيو
والكرواتي إيفان راكيتيتش "افتتحا التسجيل بهدفين
رائعين في ليلة تألق فيها آرثر كالعب أساسي".
وباختصار شديد ،تطرقت الصحيفة الكتالونية
ل ـم ـبــاراة أتلتيكو مــدريــد بـعـنــوان صغير فــي أسفل
الصفحة أوضحت فيه "ثنائية لغريزمان واألتلتي
ً
أصبح متصدرا لمجموعته".
(إفي)

ليفربول يؤكد دخول
كيتا المستشفى
أعلن نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم امس أنه تم نقل
العب خط الوسط نابي كيتا إلى مستشفى في نابولي بعد
أن خرج من مباراة فريقه أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا
بسبب اإلصابة.
وذك ــر ال ـنــادي أن كيتا واف ــق على "إج ــراء عــدد مــن الفحوص
الوقائية لتقييم حالته" وأنــه لــم يتم اتـخــاذ قــرار نهائي بشأن
إصابته.
ومن المقرر أن يعود الفريق إلى إنكلترا استعدادا لمواجهة
مانشستر سيتي األحد المقبل.
ولعب كيتا اول  20دقيقة في مباراة نابولي ،ولكن تم استبداله
بعدما بدأت شكواه من ألم في الظهر.
(د ب أ)

استدعى مــدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس انريكي ظهير نادي
ولفرهامبتون اإلنكليزي جوني أوتــو ،للمرة األولــى ،الى تشكيلة "ال روخا"
المدعوة الى المباراة الودية ضد ويلز والمواجهة ضد إنكلترا في دوري األمم
األوروبية .ويعاني المنتخب إصابات عدة في صفوفه أبرزها لثنائي ريال
مدريد داني كارفاخال وإيسكو ،باإلضافة الى دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو
مدريد الذي أصيب في المباراة ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال
أوروبا األربعاء ( .)1-3وتلتقي إسبانيا مع ويلز وديا في  11أكتوبر الحالي،
قبل ان تستقبل إنكلترا بعدها بأربعة أيام في اشبيلية.
وهنا التشكيلة:
 لحراس المرمى :دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد االنكليزي) ،كيباأريساباالغا (تشلسي االنكليزي) ،باو لوبيز (بيتيس)
 للدفاع :ناتشو وسيرخيو رامــوس (ريــال مدريد) ،سيزار أسبيليكويتاوم ــارك ــوس ألــونـســو (تشلسي االنـكـلـيــزي) ،دييغو لــورنـتــي وجــونــي أوتــو
(ولفرهامبتون اإلنكليزي) ،خوسيه لويس غايا (فالنسيا) ،راوول ألبيول
(نابولي اإليطالي) ،مارك بارترا (ريال بيتيس)
للوسط :سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) ،رودريـغــو وس ــاول نيغويزوكوكي (أتلتيكو مدريد) ،تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ األلماني) ،داني
سيبايوس (ريال مدريد)
للهجوم :ماركو أسنسيو (مع ريال مدريد) ،رودريغو مورينو (فالنسيا)،سوسو (ميالن اإليطالي) ،ألفارو موراتا (تشلسي اإلنكليزي) وباكو ألكاسر
(بوروسيا دورتموند االلماني).

أرجع روس باركلي ،العب وسط تشلسي المنافس
في الــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،الفضل في
تطور مستواه إلى مدربه ماوريتسيو ساري ،موضحا
أن أسلوب المدرب اإليطالي منحه الثقة بإمكانية العودة
إلى المنتخب اإلنكليزي.
ولعب باركلي ( 24عاما) ست مباريات تحت قيادة
ساري ،الذي تولى المسؤولية في يوليو ،في وقت اكتفى
بمشاركتين فقط مع المدرب السابق أنطونيو كونتي
منذ انضمامه قادما من إيفرتون في يناير.
وأبلغ باركلي وسائل إعــام بريطانية أن "أسلوب
َ
ساري ساعدني كثيرا .على مدار السنوات لم أحظ كثيرا
بمثل هذا األسلوب التدريبي ،ووصلت إلى عمر يمكنني
خالله فهم كرة القدم بشكل أفضل .أعلم مدى أهمية فهم
الخطط المختلفة من مدربين مختلفين ،وأشعر اآلن
أنني جاهز لفهم كل ما يتعلق بكرة القدم".
ول ــم يـلـعــب بــارك ـلــي ،الـ ــذي ابـتـلــي ب ــاإلص ــاب ــات في
مسيرته ،مع إنكلترا منذ مايو  ،2016لكنه أثبت بما
قــدمــه مــع تشيلسي أنــه جــاهــز لـلـعــودة إلــى المنتخب
الوطني.
وأضاف باركلي" :من الناحية الفنية (ساري) يجعلني

سيميوني :غريزمان األفضل في العالم

سيميوني

أك ــد األرجنتيني دييغو سيميوني ،الـمــديــر الفني
ألتلتيكو مدريد اإلسباني ،عقب انتصار فريقه بنتيجة
( )1-3على كلوب بروج البلجيكي في ثاني جوالت دور
مجموعات دوري األبطال ،كان للفرنسي أنطوان غريزمان
منها هدفان ،أن مهاجمه الفرنسي "كان الالعب األفضل
في الموسم الماضي ،ألنه فاز بكأس العالم ،وهو ما لم
يحققه آخرون".
وص ــرح سيميوني فــي تـصــريـحــات عـقــب الـمـبــاراة،
التي أقيمت على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) لحساب
المجموعة األول ــى" ،بـكــل تأكيد غــريــزمــان كــان الالعب
األفضل في الموسم الماضي ،ألنه فاز بكأس العالم ،وهو
لم يحققه آخرون ،كما أنه توج بالدوري األوروبي ،وكأس
السوبر ،وفاز مع الفريق بالمركز الثاني في الليغا في
وجود ريال مدريد وبرشلونة" .وأضاف "هو في المكان
الذي يحب أن يتواجد فيه .لقد اختار أتلتيكو مدريد وهذه

هي اآلثار الواضحة على زمالئه في الملعب وفي النادي
بشكل عام ،وعليه هو شخصيا .إنه يمر بأفضل فتراته".
وحول المباراة ،أشار الـ"تشولو" إلى أنهم كانوا يدركون
أن كلوب بروج "سيبدأ المباراة بقوة" ،ولكنه أكد أن فريقه
عرف كيف "يسيطر على اللقاء".
وأوض ــح "الطريقة التي بدأنا بها المباراة منحتنا
األفضلية ،ولكنهم سجلوا هدفا بعد ذلك ،باإلضافة إلى
إصابة خيمينيز التي أجبرتنا على إدخال فيليبي لويس،
ً
والتغيير وفقا لظروف المباراة وليس كما نريد" .وتابع
"كما أن دخول كوريا كان حاسما في استعادتنا لزمام
األم ــور" .وحــول الظهور الرسمي األول للوافد الجديد،
الكولومبي سانتياغو أرياس ،أكد المدرب األرجنتيني
أن "أداءه كان تصاعديا ،وهذا أمر طبيعي ألنها مباراته
األولى .لقد بدأ المباراة بتأمين دفاعي أكبر ،ولكنه ساهم
أكثر في الهجوم في الشوط الثاني".

ماوريتسيو ساري
العبا أفضل .ألعب دورا كبيرا في الفريق ،وأعتقد أن
مستواي أظهر أنني أستطيع اللعب مع إنكلترا".
وتلعب إنكلترا ضد كرواتيا وإسبانيا في دوري األمم
األوروبية هذا الشهر.

هجوم مسلح على ميليك
تعرض البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي اإليطالي
إل ــى س ـطــو مـسـلــح ب ـعــد ع ــودت ــه م ــن ف ــوز فــري ـقــه ع ـلــى لـيـفــربــول
اإلنكليزي ،أمس األول ،ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم،
بحسب ما ذكرت الصحف المحلية أمس.
ً
وكـ ــان مـيـلـيــك " 24ع ــام ــا" ي ـقــود س ـيــارتــه بــات ـجــاه م ـنــزلــه في
فــاركــاتــورو الـتــي تقع على بعد  20كلم جـنــوب نــابــولــي عندما
اعترضت دراجة كبيرة طريقه.
هدده مهاجمان مسلحان وأمراه بالتخلي عن ساعته الفاخرة
البالغة قيمتها نحو  7آالف يورو " 8آالف دوالر" قبل أن يختفيا
في الريف ويتقدم الالعب بشكوى لدى الشرطة.
وت ـعــد ه ـكــذا اعـ ـت ــداءات شــائـعــة ف ــي ال ـج ـنــوب اإلي ـطــالــي ضد
الالعبين المحترفين .فقد سرقت مجوهرات نجم نابولي الدولي
لورنتسو إنسينيي باإلضافة إلى أموال وساعة فاخرة في ،2016
وتم تهديد السلوفاكي ماريك هامسيك بمسدس في وسط المدينة
قبل أربع سنوات.
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أحرز النجم البرازيلي نيمار دا
سيلفا «هاتريك» ،قاد بها
فريقه باريس سان جرمان
الفرنسي إلى تحقيق فوزه األول
في مرحلة المجموعات ببطولة
دوري أبطال أوروبا عقب
اكتساحه ضيفه «ريد ستار»
الصربي  1-6في الجولة الثانية
بالمجموعة الثالثة للمسابقة.

تألق النجمان البرازيلي نيمار
واألرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل ميسي
ب ـش ـك ــل ال ف ـ ـ ــت أ م ـ ـ ــس األول فــي
الجولة الثانية من دوري أبطال
أوروبــا لكرة القدم ،فأعاد األول
الـ ـت ــوازن ق ــاري ــا لـفــريـقــه بــاريــس
سان جرمان الفرنسي بهاتريك
في مرمى النجم األحمر الصربي
 ،1-6والثاني نغمة االنتصارات
ل ـف ــري ـق ــه ب ــرش ـل ــون ــة االس ـب ــان ــي
بـثـنــائـيــة ل ــه ف ــي مــرمــى مضيفه
توتنهام االنكليزي .2-4
وت ــابـ ـع ــت فـ ـ ــرق ان ـ ـتـ ــر م ـي ــان
االيطالي وبوروسيا دورتموند
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي وأتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو م ــدري ــد
االسـبــانــي بــدايـتـهــا الـجـيــدة في
المسابقة وحقق كل منها فوزه
الثاني تواليا ،فيما أطاح نابولي
اإليطالي بليفربول االنكليزي،
وصـيــف بـطــل النسخة االخـيــرة
بهدف في الدقيقة األخيرة.
وع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ــرار ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جـ ــرمـ ــان ،ح ـق ــق ك ــل م ــن شــال ـكــه
األلماني وبورتو البرتغالي فوزه
األول في دور المجموعات.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى ع ـلــى
ملعب ب ــارك دي بــرانــس ،فــرض
ن ـي ـمــار نـفـســه نـجـمــا بتسجيله
هاتريك ( 20و 22و ،)81وتناوب
األوروغوياني إدينسون كافاني
( )37واألرج ـن ـت ـي ـن ــي أن ـخ ــل دي
ماريا ( )41وكيليان مبابي ()70
عـلــى تسجيل األه ـ ــداف الـثــاثــة

االخ ـ ــرى ،فـيـمــا سـجــل األلـمــانــي
م ــارك ــو م ــاري ــن ال ـه ــدف الــوحـيــد
للضيوف (.)74
وعوض باريس سان جرمان
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــي ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـظ ـ ـفـ ــر ب ـل ـق ــب
المسابقة القارية العريقة للمرة
األولـ ـ ــى ف ــي ت ــاري ـخ ــه ،خ ـســارتــه
أم ــام لـيـفــربــول  3-2ف ــي الـجــولــة
االول ـ ـ ــى م ــوج ـه ــا إنـ ـ ـ ــذارا شــديــد
اللهجة لنابولي اإليطالي الذي
سيالقيه فــي الجولتين الثالثة
والرابعة في  24أكتوبر الحالي
في بــاريــس ،و 6نوفمبر المقبل
في نابولي.
وضـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــط ب ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــس س ـ ـ ــان
جرمان الذي ودع المسابقة من
ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ف ــي الـنـسـخـتـيــن
األخيرتين ،مــن البداية ومنحه
ن ـي ـم ــار الـ ـتـ ـق ــدم مـ ــن ركـ ـل ــة ح ــرة
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن خ ـ ـ ــارج الـمـنـطـقــة
لعبها بيمناه وأسكنها الزاوية
اليمنى للحارس بوريان (.)20
وأض ـ ــاف نـيـمــار ال ـثــانــي بعد
دقيقتين و 38ثانية عندما تبادل
الكرة مع مبابي داخــل المنطقة
فهيأها لــه األخـيــر أمــام المرمى
وتــابـعـهــا ب ـي ـســراه وه ــي طــائــرة
داخل الشباك (.)22
وع ـ ــزز ك ــاف ــان ــي ب ـه ــدف ثــالــث
عـنــدمــا اسـتـغــل ك ــرة م ــرت ــدة من
الــدفــاع داخ ــل المنطقة فتالعب
بمدافعين وسددها بيسراه من
مسافة قريبة داخل المرمى (،)37

جماهير باريس
كشفت وسائل اإلعــام الفرنسية أن مئات من
مشجعي نــادي باريس سان جرمان شاركوا في
أعمال عنف ليلة أمس االول في المناطق المحيطة
بملعب األمراء بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك
عقب انتهاء مـبــاراة فريقهم مــع نــادي ريــد ستار
الصربي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأشارت وسائل اإلعالم الفرنسية إلى أن قوات

وأضاف دي ماريا الرابع عندما
ت ــاب ــع ك ـ ــرة خ ـل ــف الـ ــدفـ ــاع أمـ ــام
الـمــرمــى مــن الــدولــي البلجيكي
توما مونييه (.)41
وتــابــع بــاريــس س ــان جــرمــان
أفـضـلـيـتــه ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
وسجل مبابي الهدف الخامس
ع ـنــدمــا تـلـقــى ك ــرة م ــن ال ـمــدافــع
االسباني خوان برنات (.)69
ون ـ ـجـ ــح الـ ـنـ ـج ــم األحـ ـ ـم ـ ــر فــي
ت ـس ـج ـي ــل هـ ــدفـ ــه ال ــوحـ ـي ــد عـبــر
االلماني ماركو مارين بتسديدة
قوية من داخل المنطقة (.)74
وختم نيمار المهرجان بهدف
رائــع من ركلة حــرة مباشرة من
خ ــارج ا لـمـنـطـقــة لعبها بيمناه
وأسـ ـكـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـ ــزاوي ـ ـ ــة الـ ـيـ ـس ــرى
البعيدة للحارس بوريان (.)81
وبات نيمار أول العب يسجل
هدفين مــن ركلتين حرتين في
مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
منذ أن نجح في ذلك البرتغالي
كريستيانو رونــالــدو مع فريقه
الـســابــق ري ــال مــدريــد االسباني
فــي مــرمــى زيــوريــخ السويسري
عام .2009

نابولي يهزم ليفربول
وفــي المجموعة ذاتها ،حقق
ن ــاب ــول ــي ف ـ ـ ــوزا م ـس ـت ـح ـقــا عـلــى
لـيـفــربــول ب ـهــدف وح ـيــد سجله
لورنتسو إينسينيي (.)90

وكان نابولي الطرف األفضل،
وصـ ـ ـن ـ ــع الع ـ ـ ـبـ ـ ــوه ف ـ ــرص ـ ــا عـ ــدة
للتسجيل تألق الحارس الدولي
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ال ـي ـس ــون ب ـي ـكــر فــي
ان ـقــاذ أغـلـبـهــا قـبــل ان يستسلم

الـشــرطــة تــدخـلــت وأطـلـقــت قـنــابــل ال ـغــاز المسيل
للدموع لمنع تفاقم المشاجرات ،التي اندلعت بين
جماهير النادي الباريسي.
وف ــاز بطل ال ــدوري الفرنسي  1-6على ضيفه
الصربي ليحقق انتصاره األول في دوري أبطال
أوروبا هذا الموسم.
(د ب أ)

شعر يورغن كلوب ،مــدرب ليفربول ،بالغضب،
بـعــد أداء سـيــئ مــن فــريـقــه ،ال ــذي فـشــل فــي تسديد
أي كرة على المرمى ألول مرة بدوري األبطال منذ
فبراير .2006
وكان ليفربول تلقى خسارة بهدف نظيف أمس
األول ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب لشبكة بي.تي سبورت التلفزيونية:
" فــي بعض األ حـيــان ر كــض فيرمينو بالكرة لوقت
طويل وساديو (ماني) أيضا .عندما يحدث ذلك ال
تصنع الفرص .العبو الوسط والظهيران حاولوا
ال ـت ـقــدم ل ـل ـه ـجــوم ،لـكـنـنــا ك ـنــا نـفـقــد ال ـك ــرة ون ـعــود
للدفاع .كانت مباراة عصيبة ،إال أننا تسببنا في
ذلك ألنفسنا".
وت ــرك ــت ال ـهــزي ـمــة ل ـي ـفــربــول ف ــي ال ـمــركــز الـثــانــي
ب ـثــاث ن ـق ــاط ،وه ــو الــرص ـيــد ذاتـ ــه ل ـبــاريــس ســان
جرمان ،ويتقدمان بنقطتين عن رد ستار ،لكنهما
يتأخران بنقطة واحدة عن نابولي.
وأضاف كلوب" :لم نقدم أداء جيدا كما كان من
المفترض أن يحدث .كنا جيدين في بعض األوقات،
لكن ليس بالقدر الكافي .التعادل دون أهداف خارج
أرضنا كان مرضيا ،لكننا ارتكبنا خطأ قبل الهدف.
هذه هي المرة الثانية التي تهتز فيها شباكنا في
نهاية المباراة هذا الموسم".

تاباريز

مسيرة أو قدرات ما" ،بل هي نتيجة مشروع بدأ
و"ما زال مستمرا".
وعن المستقبل ،أوضح "األستاذ" أنه سيجري
وضــع "أه ــداف متوسطة" للبطوالت المقبلة،

في الدقيقة األخيرة أمام تمريرة
ع ــرضـ ـي ــة ل ــإسـ ـب ــان ــي خــوس ـيــه
كــايـخــون أم ــام الـمــرمــى تابعها
إي ـن ـس ـي ـن ـي ــي بـ ــارت ـ ـمـ ــاءة داخـ ــل
المرمى الخالي.

وانـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزع ن ـ ــاب ـ ــول ـ ــي صـ ـ ـ ــدارة
المجموعة الثالثة من ليفربول
بعدما رفع رصيده الى  4نقاط
عقب تعادله مــع النجم االحمر
سلبا فــي الـجــولــة االول ــى ،فيما

أولها كوبا أميركا  2019في البرازيل ،مضيفا أن
الهدف النهائي هو "الوصول لمونديال جديد"،
وهو أمر اعتبره "غاية في األهمية".
(إفي)

تـ ــراجـ ــع ل ـي ـف ــرب ــول ال ـ ــى ال ـمــركــز
ال ـ ـثـ ــانـ ــي بـ ـ ـف ـ ــارق الـ ـم ــواجـ ـه ــات
ال ـم ـب ــاش ــرة امـ ـ ــام ب ــاري ــس س ــان
جرمان.

أنشيلوتي سعيد بالفوز المتأخر
قال كارلو أنشيلوتي إنه كان سعيدا
لالنتظار حتى الدقيقة  90ليفوز فريقه
نابولي -1صفر على ليفربول بدوري
أبطال أوروبــا لكرة القدم األربعاء ألن
ذلك منحه وقتا قصيرا ليشعر بالقلق.
وس ـي ـط ــر الـ ـف ــري ــق اإليـ ـط ــال ــي عـلــى
اللعب ضد وصيف البطل في الموسم
الماضي وتأكد من عدم تعرض مرماه
ألي تسديدة لكنه انتظر حتى الدقيقة
األخ ـيــرة لـيـحــرز لــوريـنـتـســو انسيني
هدف الفوز وضمان صدارة المجموعة
الثالثة.
وأكــد أنشيلوتي الــذي قــاد ميالنو
وري ـ ــال م ــدري ــد لـلـقــب دوري األب ـط ــال
للصحافيين أن توقيت الهدف ال يقلقه.
وأب ـ ـ ـلـ ـ ــغ شـ ـبـ ـك ــة سـ ـ ـك ـ ــاي إي ـط ــال ـي ــا
التلفزيونية ان "الفريق قدم أداء جيدا
طوال المباراة ولم نفقد السيطرة .كنا
رائعين في الدفاع ولم نمنح المنافس
أي فرصة".
وتابع :اتيحت لنا الفرص للتسجيل
لكن أعتقد أن توقيت الهدف كان جيدا.
لو سجلنا قبل ذلك بقليل لكنا شعرنا
بالقلق فترة أطول.

العبو نابولي بعد الفوز على ليفربول
وأدخل أنشيلوتي مفاجأة خططية
ق ـبــل ب ــداي ــة ال ـم ـب ــاراة بـمـنــح ال ـمــدافــع
ن ـي ـكــوال مــاكـسـيـمــوفـيـتــش مـشــاركـتــه
رقم  20مع نابولي على مدار أكثر من
عــامـيــن واس ـت ـخــدم ال ـفــريــق اإليـطــالــي
مــزي ـجــا م ــن ال ـل ـعــب ب ـثــاثــة أو أرب ـعــة
مدافعين.
وش ــرح أنـشـيـلــوتــي :دافـعـنــا بخطة
 4-4-2مثل الكثير من األوقات .ما قمنا
بتغييره هو بناء الهجمة من الخلف.
أشـ ــركـ ــت مــاك ـس ـي ـمــوف ـي ـتــش ل ـت ـف ــادي

ً
ً
رونالدو يتلقى دعما برتغاليا

تاباريز يدخل «غينيس» برقمين قياسيين
حقق مــدرب منتخب أوروغــواي لكرة القدم،
أوسكار تاباريز ،رقمين قياسيين دخــل بهما
موسوعة غينيس لألرقام القياسية عن عمله
م ــع ال ـف ــري ــق ال ــوط ـن ــي ،وفـ ــق م ــا أف ـ ــاد االت ـح ــاد
األوروغواياني لكرة القدم.
وحقق "األستاذ" رقمه القياسي األول ،لكونه
المدرب الــذي قــاد أكبر عــدد من المباريات مع
نفس المنتخب ،بواقع  185مباراة على حقبتين؛
األولــى بين عامي  1998و ،1990والثانية منذ
عام  2006وحتى اآلن.
وقاد تاباريز ( 71عاما) "السيليستي" في 77
مباراة ودية ،و 57في تصفيات ،و 26في بطولة
كوبا أميركا ،و 20في كأس العالم ،إضافة إلى
خمس في كأس القارات.
أمــا الــرقــم القياسي الثاني ،فحققه المدرب
الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم كـ ــونـ ــه صـ ــاحـ ــب أك ـ ـبـ ــر ع ـ ـ ــدد مــن
المشاركات كـمــدرب فــي كــأس العالم مــع نفس
المنتخب.
وقـ ـ ـ ــاد تـ ــابـ ــاريـ ــز م ـن ـت ـخ ــب أوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي فــي
مــونــديــاالت إيـطــالـيــا  ،1990وج ـنــوب إفريقيا
 ،2010والبرازيل  ،2014وروسيا .2018
وقال المدرب في تصريحات للقناة الرسمية
التحاد الكرة المحلي" :هذه ليست جائزة لفكرة
مـعـيـنــة" ،وال يتعلق األم ــر حـتــى بـجــائــزة "عــن

نيمار نجم باريس سان جرمان يحتفل بعد احراز هدف

ً ً
كلوب :لم نقدم أداء جيدا

جماهير باريس تثير أعمال عنف

رياضة

أع ـلــن رئ ـيــس االتـ ـح ــاد ال ـبــرت ـغــالــي ل ـكــرة ال ـقــدم
فــرنــانــدو غــوم ـيــش ،أمـ ــس ،دع ـمــه لـلـنـجــم الــدولــي
كريستيانو رونالدو ،الذي يواجه تهمة االغتصاب
في الواليات المتحدة ،في يوم أعلن المدرب فرناندو
سانتوس أن غياب الالعب عن المنتخب سيتواصل
في أربع مباريات في أكتوبر ونوفمبر.
ون ـف ــى رونـ ــالـ ــدو ( 33ع ــام ــا) ن ـجــم يــوفـنـتــوس
اإليـطــالــي والمنتخب الـبــرتـغــالــي األرب ـع ــاء جملة
وتفصيال التهمة التي وجهتها له عارضة األزياء
األميركية السابقة كاثرين مايورغا ،باغتصابها
في أحد فنادق الس فيغاس عام .2009
وق ــال غــومـيــش فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة "أنــا
أصدق ما يقول ،ألني أعرف رونالدو منذ سنوات،
ً
وبإمكاني أن أشهد أنه شخص جيد" ،معبرا عن "كل
تضامنه مع كريستيانو رونالدو في لحظة باتت
فيها سمعته مهددة".
ون ـف ــى ال ـن ـج ــم ال ـس ــاب ــق ل ـن ــادي ــي ري ـ ــال م ــدري ــد
اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي ،األربعاء
ما ادعته مايورغا بأنه اعتدى جنسيا عليها عام
 ،2009معتبرا أن االغتصاب "جريمة شائنة" ،وأن
ً
"ضميره مــرتــاح" فــي هــذه القضية ،نافيا "بشكل
قاطع كل االتهامات الموجهة ّ
إلي".

الضغط القوي لهجوم ليفربول علينا.
وأض ـ ــاف :م ــاري ــو روي لـعــب أك ـثــر في
ال ـج ـنــاح وبـشـكــل مـتـقــدم وتـسـبــب في
مـشــاكــل عــديــدة للمنافس .األه ــم كــان
منع المنافس مــن خطف الـكــرة أثناء
بدء هجماتنا.
وتابع :هــذه مباراة توقعتها .أعلم
مدى كفاءة فريقنا لكن تحت الضغط
البسيط ال نعبر عن أنفسنا بالطريقة
المناسبة .أتمنى أن يساهم الفوز في
زيادة ثقتنا واللعب بحرية أكبر.

وأعـ ـ ـ ــادت م ــاي ــورغ ــا ( 34ع ــام ــا) تـسـلـيــط
الضوء على االعتداء الجنسي الذي تقول إن
البرتغالي ارتكبه بحقها في جناح فندق كان
ينزل فيه في مدينة الس فيغاس األميركية
قبل أعوام ،بتقديمها الشهر الماضي دعوى
ق ـضــائ ـيــة ب ـش ــأن قـضـيــة "اش ـ ـتـ ــرى" الــاعــب
صمتها فيها ألعوام.
وأضاف رونالدو "االغتصاب هو جريمة
شائنة وتـنــاقــض كــل مــا أؤم ــن بــه .بقدر
مــا قــد أك ــون تــواقــا الــى تبرئة اسمي،
أرفض تغذية االستعراض اإلعالمي
الــذي يخلقه أشـخــاص يسعون
ال ــى ال ـت ــروي ــج ألنـفـسـهــم على
حسابي" ،متابعا "ضميري
الـمــرتــاح سيتيح لــي تاليا
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــار بـ ـطـ ـم ــأنـ ـيـ ـن ــة،
ن ـت ــائ ــج أي ت ـح ـق ـيــق وك ــل
التحقيقات".
وتـلـقــى رون ــال ــدو أيضا
دعـ ــم س ــان ـت ــوس ال ـ ــذي شــدد
عـلــى أن ال ــاع ــب "ل ــن ي ـقــدم أبـ ــدا عـلــى ارت ـكــاب
جريمة من هذا النوع".

هاميلتون لتعزيز فرص اللقب عبر جائزة اليابان الكبرى

بوتاس وهاميلتون خالل السباق الماضي في روسيا

يـ ـ ــدخـ ـ ــل سـ ـ ــائـ ـ ــق مـ ــرس ـ ـيـ ــدس
الـبــريـطــانــي ،لــويــس هــامـيـلـتــون،
جــائــزة الـيــابــان الـكـبــرى ،المرحلة
السابعة عشرة مــن بطولة العالم
ً
ف ــي ال ـف ــورم ــوال واح ـ ــد ،بــاح ـثــا عن
تعزيز فرص احتفاظ بلقبه ،في ظل
أسئلة حول مستقبله مع الفريق.
ويسعى بطل الـعــالــم أرب ــع مــرات
على حلبة سوزوكا ،األحد ،إلى طي
صفحة جائزة روسيا الكبرى ،حين
م ـن ـحــه زم ـي ـلــه ال ـف ـن ـل ـنــدي فــالـتـيــري
بوتاس الفوز بأمر من إدارة الفريق،

ما مكنه من توسيع الفارق في صدارة
ال ـتــرت ـيــب الـ ـع ــام م ــع س ــائ ــق ف ـي ــراري
األلماني سيباسيتيان فيتل الى 50
نقطة.
وم ــع ب ـق ــاء خـمـســة س ـبــاقــات على
ن ـه ــاي ــة الـ ـم ــوس ــم ،ي ـج ــد هــام ـي ـل ـتــون
( 33عــامــا) نفسه أم ــام فــرصــة ذهبية
لصنع فــارق يضمن له الــى حد كبير
اللقب الخامس على حساب منافسه
األلماني ،في حال تفوقه على الحلبة
اليابانية التي فاز على مساراتها أربع
مرات ،آخرها العام الماضي.
وعـ ـ ــزز هــام ـي ـل ـتــون أف ـض ـل ـي ـتــه فــي
الـتـتــويــج الـعــالـمــي م ـجــددا ومـعــادلــة
رقم السائق األرجنتيني األسطوري
خوان مانويل فانجيو ،بهيمنته بعد
االس ـت ــراح ــة الـصـيـفـيــة (ب ـع ــد جــائــزة
المجر الكبرى في أواخــر يوليو) ،إذ
فاز في ثالثة سباقات من أصل أربعة،
رافعا عدد انتصاراته هذه السنة الى
ثمانية.

في المقابل ،اكتفى فيتل بتحقيق
الفوز في خمسة سباقات هذا الموسم.
وتوقع مدير مرسيدس النمسوي
تــوتــو وول ــف أن يـحــافــظ هاميلتون
على نسقه ،قائال إن "لويس متعطش،
م ــرك ــز ،وم ـص ـم ــم ب ـش ـكــل ك ــام ــل عـلــى
النجاح".
وبعدما بدأ فيتل الموسم بإحراز
لقب المرحلتين األوليين في أستراليا
والـبـحــريــن ،انـتـظــر هــامـيـلـتــون حتى
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة فـ ــي أذربـ ـيـ ـج ــان
لتحقيق أول ف ــوز ،لكنه أطـلــق نسقا
تـصــاعــديــا أت ــاح لــه الـسـيـطــرة بشكل
تــدري ـجــي ،لـيـحـقــق فــي روس ـيــا فــوزه
الثالث تواليا هذا الموسم ،والسادس
في آخر عشر مراحل.
وسـ ــاعـ ــد ه ــام ـي ـل ـت ــون ف ــريـ ـق ــه فــي
الـهـيـمـنــة أي ـضــا عـلــى بـطــولــة الـعــالــم،
اذ إن األلقاب األربعة المتتالية التي
أحرزها مرسيدس بين العامين 2014
و ،2017تعود ثالثة منها الى السائق

البريطاني الذي حقق في روسيا فوزه
السبعين فــي الجوائز الكبرى للفئة
األول ــى ،فــي حين كــان زميله السابق
األلـمــانــي نيكو روزبـ ــرغ بـطــل ،2016
بعد منافسة مع هاميلتون لم تحسم
سوى في المرحلة األخيرة على حلبة
مرسى ياس في أبوظبي.
واستحوذ الفوز األخير للبريطاني
فوق حلبة مدينة سوتشي الروسية،
على اهتمام كبير لكونه أتى بموجب
"أوامر فريق" صريحة من وولف ،الذي
طلب من بوتاس إفساح المجال أمام
هاميلتون.

مستقبل هاميلتون
وفــي حين وضــع مرسيدس خلفه
جائزة روسيا الكبرى ،فتحت في وجه
ال ـفــريــق مـســألــة أخ ــرى ه ــي مستقبل
هــامـيـلـتــون الـ ــذي يـنـتـهــي ع ـقــده عــام
.2020

األكيد أن هذا السؤال لن يكون ما
يـشـغــل ب ــال فـيـتــل األح ـ ــد .فــاأللـمــانــي
يـسـعــى أي ـضــا ال ــى ف ــوز خــامــس على
حلبة سوزوكا ،وأول منذ  ،2013عام
إحــرازه آخر ألقابه األربعة المتتالية
فــي بطولة العالم مــع فريقه السابق
ريد بول.
وس ـي ـكــون ال ـف ــوز األحـ ــد ض ــروري ــا
بالنسبة الى فيتل ،الذي يدرك أن قلب
األم ــور لمصلحته فــي بطولة العالم
بات صعبا ،وإن لم يفقد األمل بعد.
وسيكون المشجعون اليابانيون
ع ـلــى م ــوع ــد م ــع "وداع" زم ـي ــل فيتل
ال ـف ـن ـل ـن ــدي ك ـي ـم ــي راي ـ ـكـ ــونـ ــن ال ـ ــذي
سيخوض سباقه األخير مع الفريق
اإليطالي ،قبل انتقاله الى ساوبر العام
المقبل ،وقدوم شارل لوكلير للحلول
بدال منه.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

تصور آينشتاين عن الدين للبيع
ُ
ت ـ ـعـ ــرض ل ـل ـب ـي ــع فـ ــي مـ ــزاد
م ـ ـط ـ ـلـ ــع دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل
بنيويورك رسالة كتبها ألبرت
آينشتاين بـخــط الـيــد ،تـنــاول
فيها ت ـصــوره لـلــديــن ومعنى
ال ـح ـيــاة ،وي ـق ـ َّـدر سـعــرهــا بين
م ـل ـيــون و 1.5م ـل ـيــون دوالر،
على مــا أعلنت دار كريستيز
للمزادات.
وف ـ ــي ال ــرس ــال ــة ال ـم ـك ـتــوبــة
ب ــاألل ـم ــان ـي ــة ،والـ ـع ــائ ــدة لـعــام
 ،1954وا ل ـ ـ ـمـ ـ ــو ج ـ ـ ـهـ ـ ــة إ لـ ـ ــى
ال ـف ـي ـل ـســوف إري ـ ــك غــوتـكـيـنــد،
ي ــؤك ــد أهـ ـ ــم ع ــال ــم فـ ــي الـ ـق ــرن
العشرين ،أنه غير مؤمن.
وك ـ ـتـ ــب الـ ـع ــال ــم الـ ـيـ ـه ــودي
األصـ ـ ــل ،ال ـ ــذي ه ـجــر ألـمــانـيــا
مــع وص ــول هتلر إلــى الحكم:
"ال ـك ـت ــاب ال ـم ـق ــدس مـجـمــوعــة
من األساطير الجليلة ،لكنها
بدائية بعض الشيء".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف آيـ ـشـ ـنـ ـت ــاي ــن مــن
ج ـ ــام ـ ـع ـ ــة ب ـ ــريـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــون ف ــي
نيوجيرزي قبل عام على وفاته

ف ــي أب ــري ــل  ،1955بــالــرســالــة
ال ــواق ـع ــة ف ــي صـفـحــة ونـصــف
الصفحة" :لن يغير أي تفسير
ً
مهما كان دقيقا (موقفي)".
وقـ ــد ب ـي ـعــت هـ ــذه الــرســالــة
للمرة األخيرة في عــام ،2008
واش ـ ـ ـتـ ـ ــراهـ ـ ــا ح ـي ـن ـئ ــذ ج ــام ــع
بسعر  404آالف دوالر ،على ما
أوضحت "كريستيز".
وذكر بيتر كالرنيت ،خبير
الـ ـكـ ـت ــب والـ ـمـ ـخـ ـط ــوط ــات فــي
الدار ،أنها "تتضمن أحد أكثر
المواقف الواضحة والقاطعة
فـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش ب ـ ـيـ ــن الـ ـعـ ـل ــوم
والدين".
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ي ـن ـت ـق ــد
آيـ ـنـ ـشـ ـت ــاي ــن ،واضـ ـ ـ ــع ن ـظــريــة
النسبية ،الدين اليهودي.
(أ ف ب)

«ماسكوت» أنجز المهمة ومات
تمكن المسبار الفرنسي-
األل ـم ــان ــي (م ــاسـ ـك ــوت) ،ال ــذي
َّ
حط أمس األول على كويكب،
من العمل أكثر من  17ساعة،
ً
إال أن بطارياته نفدت ،منجزا
ب ــذل ــك "م ـه ـمــة ن ــاج ـح ــة" ،على
م ـ ــا أفـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ــال ـ ــة ال ـف ـض ــاء
الفرنسية.
وأوضحت أوريلي موسي،
مسؤولة مشروع "ماسكوت"
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوك ـ ـ ــال ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ـ ــس" :ب ـ ـعـ ــد 17
سـ ــاعـ ــة م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــد ال ـم ـف ـيــد
انتهت المهمة" الساعة 17:00
بتوقيت غرينتش أمس األول.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـبـ ــار
الـمــوجــود عـلــى مـســافــة تزيد
على  300مليون كيلومتر عن
األرض" :أتم مهمته على أكمل
وج ـ ــه ،وتـ ـج ــاوز تــوق ـعــات ـنــا".
وأضــافــت" :سيعكف العلماء

العراق ...جولة
كسبتها إيران!

اآلن عـلــى تـحـلـيــل الـبـيــانــات"
التي جمعها.
و كــا نــت المركبة اليابانية
"هايابوسا  "2ألقت المسبار،
أمـ ــس األول ،ع ـلــى الـكــويـكــب
"ري ـ ــوغ ـ ــو" ،لـ ــدراسـ ــة سـطـحــه،
بهدف التعمق في فهم نشوء
أ ج ــرام المجموعة الشمسية
التي تقع فيها األرض.
ِّ
ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل هـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـب ــار
الصغير ،بحجم علبة حــذاء،
ً
ً
مختبرا مصغرا لدراسة سطح
الـكــويـكــب ال ــذي لــم يـسـبــق أن
درس العلماء مثله.
(أ ف ب)

المشاة في ليتوانيا ممنوعون من النقال
ُ
ستفرض غرامة كبيرة على أي مواطن ليتواني
يعبر الطريق وهو يتحدث بهاتفه النقال.
ً
ً
وقد َّ
أقرت ليتوانيا ،أمس األول ،قانونا جديدا
لخفض عدد ضحايا الحوادث المرورية.
النقل ،روكاس ماسيوليس ،خالل
وقال وزير
ُ
اجتماع للحكومة ،نقل مباشرة عبر التلفزيون:
"لــن يتمكن المشاة مــن استخدام الهواتف عند
تجاوزهم الطريق".
والـ ـغ ــرام ــة ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـقــانــون
لمخالفة كهذه قد تصل إلى  40يورو.
وكانت مدينة هونولولو األميركية اعتمدت
ً
ً
قانونا مماثال العام الماضي ،لكنه أقل صرامة،
إذ يسمح للمشاة في عاصمة والية هاواي التكلم
بهواتفهم ،لكنه يمنعهم من ُكتابة رسائل نصية.
ُيــذكــر أن ــه فــي ع ــام  2017قـتــل  68مــن المشاة
ً
صدما بسيارات أو دراجات نارية في ليتوانيا،
العضو باالتحاد األوروبي ،والبالغ عدد سكانها
 2.8مليون نسمة.
وتفيد آخر اإلحصاء ات األوروبية المتوافرة،
بأن ليتوانيا تحتل المرتبة الثالثة في االتحاد
األوروبي على صعيد ضحايا الحوادث المرورية،
بعد رومانيا والتفيا.
(أ ف ب)

قوارب األلمان في «كريفلشوفر» ...قرع نام في حقله فجرفته «الحصادة»
بــالـكـثـيــر م ــن ال ـت ــرق ــب ،تـتـحــرك
امـ ــرأة ش ـقــراء تــرتــدي زي سباحة
نحو بحيرة بغرب ألمانيا داخــل
ثمرة قرع هائلة مفرغة من الداخل.
وت ـ ـم ـ ـسـ ــك الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ب ـ ـم ـ ـجـ ــداف،
ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي سـبــاق
القرع السنوي ببحيرة كريفلشوفر،
ً
الذي يمتد مسافة  35مترا.
وتـ ـ ــزرع ث ـم ــار الـ ـق ــرع الـعـمــاقــة
ً
خصوصا مــن أجــل السباق ،الــذي

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ش ـهــد ه ــذا ال ـع ــام دورت ـ ــه الـثــالـثــة.
وينبغي أن تــزن ثمرة القرع ما ال
ً
يـقــل عــن  250كـيـلــوغــرامــا ،لتقليل
مخاطر سقوط المشاركين األكبر
ً
حجما.
وقالت مايلين ماتوشتك" :كان
من الصعب التحرك عكس الرياح،
لكن عندما تنغمس في األمر تسير
األم ــور عـلــى مــا ي ــرام .ت ـصــورت أن
األمر سيكون أصعب من ذلك".

وذكرت شقيقتها جانا ماي" :في
حقيقة األمر تخيلت أنك ستقعين
بعد بضعة أمتار".
ويحصل أفضل المتسابقين في
فئات التنافس الست على جوائز
ً
قيمتها  200يورو ( 230دوالرا) ،أو
 300يورو ،إذا جدفوا داخل ثمرات
الـقــراع .ويكفي هــذا المبلغ لشراء
قارب للعام المقبل.
(رويترز)

أص ـيــب رج ــل ن ـم ـســاوي (38
ً
ع ــام ــا) ب ـج ــروح خـطـيــرة أم ــس،
بعدما نهشته حصادة ّ
(دراسة)،
ً
حينما كان نائما في حقل ذرة
قــرب إنسبروك بمنطقة تيرول
الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــة ،وفـ ـ ــق مـ ــا ذكـ ــرت
الشرطة المحلية.
وكان الرجل أمضى الليل في
الحقل في كيس نوم ،ثم باغتته
ً
"الحصادة" التي جرفته أمتارا

سفينة نقلت سيف ويوسف في الصباح إلى الجبيل
والشيخ مبارك يطلب من اإلنكليز المساعدة
ً
اس ـت ـك ـم ــاال ل ـم ــا بـ ــدأنـ ــاه ف ــي ال ـم ـق ــال ال ـس ــاب ــق،
م ــن ح ــدي ــث ح ــول ح ــادث ــة مـقـتــل س ـيــف ب ــن سيف
ع ــام  ،1913ن ـعــرض ل ـل ـقــراء وثـيـقــة أخ ــرى تـشــرح
ً
ب ــال ـت ـف ـص ـي ــل م ـ ــا حـ ـ ــدث ف ـ ــي تـ ـل ــك الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،ط ـب ـقــا
ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ك ـت ـب ـهــا ال ــوكـ ـي ــل ال ـس ـيــاســي
البريطاني في الكويت.
َّ
تتكون من ثالث ورقات ،تاريخها
الوثيقة ،التي
 29يوليو  ،1913أي بعد و قــوع الحادثة بسبعة
أيام ،وإليكم مقتطفات منها بعد الترجمة:
ََ
البلم في
* "خالل الليل بتاريخ  22يوليو ،كان
وس ــط الـبـحــر تـقــريـبـ ًـا ،ش ــرق قـصــر ْ
اصـبـيــح ،وفــي
طريق العودة للكويت استيقظ يوسف بن حسين
مــن نــومــه ،بسبب صــوت طلقة نــاريــة ،ووجــد ابن
ً
عمه سيف بــن سيف مـصــا بــا  ،فاشتبك مــن فــوره
مــع الـمـعـتــدي ،وهــو أحــد الصوماليين مــن طاقم
السفينة .و شــارك بقية أ فــراد الطاقم في الهجوم
ع ـلــى ي ــوس ــف وابـ ــن ع ـم ــه ،وب ـس ـبــب الـ ـع ــراك وجــد
الطواشان نفسيهما في وسط البحر على خشبة
طافحة".
* "عندما كان يوسف يساند ابن عمه المصاب
وهما في البحر ،سمع صرخات الطباخ البغدادي
فــي البلم ،و هــو يعتقد أ نــه مــن المحتمل أ نــه قتل
(بأيدي الصوماليين)".
* "وعلى الفورَّ ،
غيرت السفينة من اتجاهها إلى
الـشــرق ،واختفت عــن األ نـظــار ،متجهة على وجه
االحتمال إلى عمان ،أو شاطئ للقراصنة".
* "وبعد طلوع النهار ،التقطت سفينة غوص
ّ
عابرة (في رواية سيف مرزوق بوم قطاع ،وليس

َ
سفينة غوص) الطواش ْين من البحر ونقلتهما
إ لــى (مدينة) الجبيل ،التي توفي فيها الرجل
المصاب ،بسبب جراحه".
وتوضح الوثيقة أن يوسف عاد إلى الكويت
بعد تاريخ  28يوليو في سفينة أحد أقاربه،
وع ـلــى ال ـف ــور الـتـقــى الـشـيــخ م ـب ــارك الـصـبــاح،
وش ـ ـ ــرح لـ ــه مـ ــا حـ ـص ــل ،فـ ـق ــام ال ـش ـي ــخ م ـب ــارك
بـعــد سـمــاع تـقــريــر يــوســف واتـجــه إلــى مكتب
ا لــو كــا لــة السياسية البريطانية فــي ا لـكــو يــت،
ً
طالبا مساعدتهم في القبض على المجرمين
ومعاقبتهم.
ً
تقول الوثيقة إن الشيخ مبارك كان "تواقا"
ل ـت ـق ــدي ــم أي مـ ـس ــاع ــدة ل ـت ـع ـقــب ال ـم ـج ــرم ـي ــن،
ومنعهم من ركوب باخرة للهروب إلى أرض
الصومال ،لذلك عرض على الوكيل السياسي
إحدى سفنه لتكون تحت تصرف الوكالة في
البحث عن الصوماليين.
كـمــا أك ــدت الــوثـيـقــة أن الــوكـيــل الـسـيــاســي
كتب ورقة ووقعها وأعطاها للنوخذة عيسى
ال ـق ـط ــام ــي ،وهـ ــي ورق ـ ــة م ـه ـمــة كـ ــان ل ـه ــا أث ــر
كبير فــي منع هــروب المجرمين ،وسنشرح
م ـح ـتــواهــا ف ــي ال ـم ـقــال الـمـقـبــل إن ش ــاء الـلــه
تعالى.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

عدة قبل أن تتوقف ،وقد أصيب
بـجــروح خطيرة عند مستوى
الـ ـفـ ـخ ــذ ،وأدخـ ـ ـ ــل الـمـسـتـشـفــى
لتلقي العالج.
(أ ف ب)

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

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

مع كل التقدير واالحترام للثالثة الذين فازوا بالمناصب الرئيسة
العراقية العليا :رئاسة الدولة ،ورئاسة الوزراء ،ورئاسة البرلمان،
ً
ً
فإن الواضح ،وما بات مؤكدا ومعروفا ،هو أن الفوز في هذه المعركة
السياسية جاء إلى جانب إيران ،وأن الواليات المتحدة ،التي وضعت
كل ثقلها في االتجاه المعاكسُ ،منيت بهزيمة "نكراء" ،وهذا يثبت
ْ
ْ
أن أميركا؛ إن في عهد هذه اإلدارة ،وإن في عهود إدارات سابقة ،ال
تعرف عن هذه المنطقة في العمق إال القشور ،وأنها تجهل معظم
ً
حقائق األمور عن المكونات الفعلية للشعب العراقي ،وأيضا لكل
الشعوب الشرق أوسطية.
لقد كانت الخطيئة القاتلة التي ارتكبها األميركيون منذ عام
ً ْ
 2003فصاعدا؛ إن في عهد بوش الثاني ،وإن في عهد ذلك الخائب
ً
باراك أوباما ،وأيضا إن في هذا العهد المصاب باالرتباك والفوضى،
أنهم فتحوا أب ــواب الـعــراق لإليرانيين على مصاريعها ،وأزال ــوا
الحدود بين إيــران وبالد الرافدين ،فكان ذلك االجتياح العسكري
ً
واألمني واالقتصادي والمذهبي الــذي بقي متواصال حتى اآلن،
والذي بالنتيجة َّ
حول هذا البلد العربي إلى محمية إيرانية ،وهذا
يعترف به كبار المسؤولين العراقيين؛ منهم من الطائفة الشيعية
ً
الكريمة ،ومنهم من الطائفة ُّ
السنية ،وأيضا منهم من األشقاء الكرد؛
ْ
إن من البارزانيين ،وإن من جماعة جالل الطالباني ،رحمه الله.
لقد اعتقد األميركيون أن بقاء هم العسكري في العراق كل تلك
ً
الفترة الطويلة جعل المناخ الشعبي العراقي مناخهم ،أو متعاطفا
معهم على األق ــل ،لذلك فقد ســاد لديهم اعتقاد بــأن سفيرهم في
بـغــداد ،باالعتماد على بعض ضـبــاط "س ــي.آي.أي ــه" وعـلــى بعض
الـسـمــاســرة المحليين الــذيــن ت ـحـ َّـولــوا إل ــى "أغ ـن ـيــاء ط ـفــرة" ،قــادر
على رسم الخريطة العراقية السياسية كما يشاء ،وكما يحلو له،
لكن هــا قــد ثبت أن التغلغل اإليــرانــي فــي عمق بــاد الــرافــديــن هو
المؤثر والفاعل ،وهذا ما ثبت في عملية اختيار رؤساء الرئاسات
الثالث الرئيسة ،وحيث خسرت أحصنة الرهان التي راهن عليها
األميركيون كلها.
والواضح مما حصل في األيام األخيرة أن األميركيين وأتباعهم
وسماسرتهم لم يخسروا َّ
مجرد جولة وفقط ،ال بل إنهم خسروا
معركة كاملة ،مما يعني أن وجودهم في هذه الدولة العربية ،وربما
بالمنطقة الشرق أوسطية كلها ،سيبقى وجود معسكرات معزولة،
ووج ــود سـفــراء يغلقون على أنفسهم أب ــواب سفاراتهم ،ووجــود
انـتـهــازيـيــن ال يهمهم إال الـسـلــب والـنـهــب واالت ـج ــار بالمحرمات
واالستمرار باستغالل هبوط الدوالر أو ارتفاعه ،مع الحرص على
أن يذهب كل ما يجمعونه إلى البنوك الغربية ...وهناك معلومات
تتحدث عن مليارات قد غادرت وطنها العراق دون رجعة.
ف ـمــاذا يعني ه ـ ــذا؟ ...يعني أن ــه عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،إذا
أرادت أن تبقى في هــذه المنطقة االستراتيجية ،وإذا أرادت أن
ُ
تهزم الروس في هذه المواجهة المحتدمة ،أن تعيد النظر في كل
سياساتها الشرق أوسطية ،وأن تبادر إلى استبدال أحصنتها
ال ـتــي ت ــوال ــت هــزائ ـه ـمــا ف ــي ك ــل ال ـس ـبــاقــات ال ـســاب ـقــة والــاح ـقــة،
وأن تتعامل مــع شعوب وأنظمة الــوطــن العربي بغير أساليب
"المعسكرات" والسراديب المخابراتية ،بل بأساليب الشراكة في
كل شيء ،وليس بأسلوب التابع والمتبوع.

عيادة إجهاض واحدة
في ميزوري لـ  6ماليين
ب ــات ــت والي ـ ــة م ـ ـيـ ــزوري فــي
وس ـ ـ ــط ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي يـسـكـنـهــا 6
مــاي ـيــن ن ـس ـمــة ،ت ـضـ ّـم ع ـيــادة
واح ـ ــدة فـقــط لــإج ـهــاض ،إثــر
دخ ــول ق ـيــود جــديــدة فــي هــذا
الـ ـص ــدد ح ـ ّـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وفــق
إعالم أميركية.
وسائل ّ
وق ــد ت ـعــذر عـلــى ع ـيــادة في
م ــدي ـن ــة كــولــوم ـب ـيــا االم ـت ـث ــال
للمعايير الـجــديــدة ،ولــم تعد
ال ـ ــرخـ ـ ـص ـ ــة الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة ل ـهــا
لممارسة اإلجهاض صالحة،
وفق صحيفة كنساس سيتي
ستار.
وي ـن ــص ال ـت ـشــريــع الـجــديــد
ع ـل ــى أن يـ ـك ــون مـ ــزاولـ ــو ه ــذا
النوع من الممارسات تابعين

لمستشفيات كي ّ
يخولوا إجراء
عمليات إجهاض.
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــو هـ ــذا
الـ ـمـ ـعـ ـي ــار ال ـ ـجـ ــديـ ــد إل ـ ـ ــى أن ــه
يـ ـصـ ـع ــب ع ـ ـلـ ــى األطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء فــي
غ ـ ــال ـ ــب األح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء
هـ ــذا الـ ـش ــرط ،إذ إن عـمـلـيــات
اإلجـ ـه ــاض ه ــي م ـم ــارس ــات ال
تـنـطــوي عـلــى مـخــاطــر طبية،
وال تستدعي إدخال المريض
إلـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـفــى .وال يـمـكــن
لــأط ـبــاء أن ي ـكــونــوا تابعين
لـمـسـتـشـفـيــات إن ل ــم يـنـقـلــوا
مرضاهم إليها ،وفــق منظمة
"كـ ـ ــايـ ـ ــزر ه ـي ـل ــث نـ ـ ـي ـ ــوز" غ ـيــر
الحكومية.
(أ ف ب)

وفيات
عبدالله معيوف مجلي سكران

 47عاما ،شيع ،الرجال :الروضة ،ق ،4ش مشاري الروضان ،م،7
(ديـ ــوان مـعـيــوف مـجـلــي) ،الـنـســاء :ال ــروض ــة ،ق ،4ش ،46م ،7ت:
65926578 ،99608017 ،66699092

هاني إبراهيم خليل كمال

 40عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،العزاء ابتداء من عصر
الـيــوم فــي حسينية الحسين (كـمــال) سـلــوى ،ق ،1ش ،7م ،27ت:
66050100 ،55797879

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:23

العظمى

الشروق

05:43

الظهر

11:37

العصر

02:59

المغرب

05:30

العشاء

06:46

الصغرى 21
ً
أعلى مد  06:35صب ــاحـ ـ ــا
 09:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  01:22صب ــاحـ ـ ــا
 02:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:
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شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

