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كارال جوجينو تواجه الماضي في مسلسل
The Haunting of Hill House
ص 11

خط ساخن أميركي إيراني في سورية

الثانية

● موسكو تطالب بضمانات لمناقشة خروج طهران ● انطالق أول الشاحنات السورية إلى الخليج
طهران  -فرزاد قاسمي

رغــم التصعيد المتواصل بين واشنطن وطـهــران قبل أسابيع من
دخول حزمة ثانية من العقوبات األميركية على إيران ،تشمل النفط ،حيز
ً
التنفيذ ،أكد مصدر مطلع من مستشاري الحرس الثوري أنه تم أخيرا
تفعيل خط ساخن بين الجيش األميركي والمستشارين اإليرانيين في
سورية لتجنب التصادم بينهما ،وذلك بطلب من واشنطن.
ً
وأوضــح المصدر ،لـ «الجريدة» ،أن هذا الخط كان فعاال في العراق
عندما كانت العناصر الموالية إليران تقاتل «داعش» هناك في الوقت
ً
الذي كانت الطائرات األميركية تقصف مواقع التنظيم ،مضيفا أن الروس
كانوا يتولون في سورية أمور التنسيق بين األميركيين واإليرانيين،
وم ــع اإلســرائـيـلـيـيــن كــذلــك ،لـكــن فــي بـعــض األح ـي ــان كــانــوا يـتــأخــرون
في تسليم الرسائل ،مما يــؤدي إلــى إصــابــات في صفوف اإليرانيين
والعناصر الموالية لهم في المعارك ،وعندما بدأ اإليرانيون يشكون
في أن التأخير الروسي مقصود فضلوا التنسيق المباشر مع واشنطن
وتخطي الواسطة الروسية.
وأمس ،أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن استعداد بالده
للمشاركة في معالجة مسألة الوجود اإليراني بسورية «مع واشنطن
وغيرها من األطراف المهتمة» ،لكنه طالب بضمانات بانسحاب باقي
األط ــراف ،في إشــارة إلــى التحالف الدولي بقيادة الــواليــات المتحدة،
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية.
02

عمومية «التمييز» تناقش
مشروع توزيع العمل

محليات

٠٥
سوريون يعبرون نهر الفرات باتجاه ريف الرقة االثنين الماضي (أ ف ب)

َ
ُّ
«التربية» تستعين بمواقف «اإلسكان» :تحسن في إنجاز
●«االئتمان» في مبناها الجديد «المطالع» بعد إنذار المقاول
فهد الرمضان

علمت «الجريدة» ،من مصادرها،
ً
أن وزارة ال ـتــرب ـيــة تـنـســق حــالـيــا
مــع بـنــك االئ ـت ـمــان لــاسـتـفــادة من
بعض أدوار مواقف مبناه الجديد
لمصلحة موظفيها.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن الـمـبـنــى
ال ـج ــدي ــد ل ـ ـ «ال ـت ــرب ـي ــة» ف ــي منطقة
الــوزارات بجنوب السرة يستوعب
نـحــو  ١٥٠٠س ـي ــارة ،الف ـتــة ال ــى أن
مواقف «االئتمان» ستكون جاهزة

فــي الــربــع األول مــن الـعــام المقبل،
وستساهم في توفير عدد مناسب
يـ ـض ــاف إلـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــواقـ ــف ال ـف ـع ـل ـيــة
الموجودة في المبنى الجديد.
إلى ذلك ،طلب وزير التربية وزير
التعليم العالي ،د .حامد العازمي
إلى وكيل قطاع المنشآت التربوية
والتخطيط ياسين الياسين إعداد
جدول زمني لترتيب عملية االنتقال
إلى المبنى الجديد ،إذ من المقرر أن
يبدأ االنتقال التدريجي إلى هناك
خالل األسابيع المقبلة.
03

بينما أكدت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة
الدولة لشؤون الخدمات د .جنان بوشهري أن مشروع
مدينة المطالع يسير وفق جدوله الزمني ،باستثناء
العقد الـثــانــي ،كشفت أن نسبة اإلن ـجــاز فــي «العقد
ً
المتأخر» بدأت تشهد تحسنا بعد إنذار المقاول.
ج ــاء ذل ــك ع ـلــى ه ــام ــش زي ـ ــارة م ـيــدان ـيــة أجــرتـهــا
بوشهري لموقع المشروع أمس ،التقت خاللها ممثلي
شركات المقاوالت المنفذة ،واستمعت إلــى شروح
ً
تفصيلية عــن مــراحــل التنفيذ الـتــي شـهــدت تقدما
ً
ملحوظا في بعض العقود عن برامجها الزمنية.
وقالت بوشهري إن مدينة المطالع «تعد المشروع

األكبر في تاريخ الكويت» ،مؤكدة حرص المؤسسة
العامة للرعاية السكنية على توفير الخدمات الالزمة
لقسائم المدينة التي تبلغ مساحتها  100كيلومتر
مربع ،في المواعيد المناسبة للبناء ،وذلــك لخدمة
نحو  28288أسرة كويتية.
وأوضـ ـح ــت أنـ ــه ت ــم طـ ــرح  4م ـنــاق ـصــات إلن ـشــاء
ال ـم ـبــانــي ال ـع ــام ــة وم ــراك ــز ال ـض ــواح ــي الــرئـيـسـيــة،
ً
فضال عن طرح  9أخرى ،مع  6عقود تتعلق بشبكة
الكهرباء في المدينة ،مؤكدة ضرورة االلتزام بتنفيذ
األعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في
تلك العقود.
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بومبيو :قضية خاشقجي تتضح خالل أيام
أنقرة :التحقيق يجري بسرية تامة ...ويجب تجاهل التسريبات

تباين مؤشرات
البورصة...
والسيولة 10
ماليين دينار
٠٨

بومبيو خالل مؤتمره الصحافي أمام البيت األبيض أمس (أ ف ب)

«االحتياطي
الفدرالي» ّ
يرجح
استمرار رفع
أسعار الفائدة
09

بعد عــودتــه مــن جولة قــادتــه إلــى السعودية وتركيا ،قــال وزيــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو إنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب
أن السعودية تحتاج إلى بضعة أيام إضافية إليضاح قضية اختفاء
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية
ً
مطلع الشهر الجاري ،مؤكدا أن المملكة «التزمت القيام بتحقيق
شامل ومعمق وشفاف».
وفي مؤتمر صحافي عقده بالبيت األبيض بعد اجتماع مع ترامب
أطلعه خالله على نتائج جولته ،ذكر بومبيو ،أمــس ،أن «المملكة
تحتضن الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن ،وعــاقـتـنــا بـهــا قــويــة ،وه ــي شريك
ً
أساسي في الحرب على اإلره ــاب» ،مـشــددا على «ضــرورة 02

«بريكست» :ماي «تلعب بالنار» بموافقتها
على تمديد «االنتقالية» وال تقنع األوروبيين
أكــدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
أ مــس أنها منفتحة على فكرة تمديد الفترة
االنتقالية التالية لخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي في نهاية مارس  ،2019بضعة أشهر،
إلتــاحــة مــزيــد مــن الــوقــت للتوصل إلــى اتفاق
تجاري مع التكتل.
وتوقعت ماي ،لدى وصولها إلى قمة دول
االتحاد األوروبي الـ ،28تمديد المهلة بالفعل
إل ــى م ــا ب ـعــد ال ـت ــاري ــخ ال ـم ـحــدد ف ــي األس ــاس
ف ــي دي ـس ـم ـبــر  ،2020وسـ ــط اس ـت ـي ــاء بـعــض
البريطانيين الذين يخشون أن تبقى بالدهم
مرتبطة باالتحاد إلى ما ال نهاية.
وقــالــت مــاي إن «القصد هــو أننا ال نتوقع
استخدام هذا الخيار ،ألننا نعمل على ضمان
إرساء هذه العالقة المستقبلية بحلول نهاية

ديـسـمـبــر  ،»2020مـسـتـبـقــة ب ــذل ــك ان ـت ـقــادات
المتشددين من أنصار البريكست.
وكـتـبــت صحيفة «ص ــن» المحافظة أمــس:
ً
«ماي تلعب بالنار» ،تعليقا على الفرضية التي
وصفتها بأنها «استسالم جديد».
ومساء أمس األول ،اقترح كبير مفاوضي
االتحاد األوروبي ميشال بارنييه إمكانية أن
تبقى المملكة المتحدة في االتحاد الجمركي
والسوق األوروبية الموحدة حتى نهاية عام
ً
 ،2021أي ب ــزي ــادة سـنــة عـمــا ك ــان م ـق ــررا في
األصل.
وج ــرى الـلـقــاء الـمـبــاشــر أمــس بـيــن رئيسة
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ونـ ـظ ــرائـ ـه ــا ال ـس ـب ـعــة
والعشرين في أجواء أفضل بكثير مما كانت
عليه قبل شهر في سالزبورغ ،لكن الجانبين لم

يفعال سوى استعراض خالفاتهما المستمرة.
ول ــن يـحــل تـمــديــد الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة التي
تبقى خاللها بريطانيا ضمن السوق الموحدة
ً
مسألة الحدود األيرلندية ،لكنه سيمنح مزيدا
من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين
الطرفين.
ومع تباطؤ المفاوضات ونفاد الوقت ،بات
سـيـنــاريــو ال ـخ ــروج ب ــدون ات ـفــاق يـخـيــم على
المناقشات.
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن فكرة
تمديد الفترة االنتقالية لن تؤدي بالضرورة
إل ــى انـ ـف ــراج ال ــوض ــع ،ف ــي ح ـيــن ذك ــر مـصــدر
ً
أوروب ـ ـ ــي أن ال ـف ـك ــرة ل ــم ت ـط ــرح رس ـم ـي ــا على
ً
الـطــاولــة ،مبينا أنها «فـكــرة معلقة ...لكن إذا
كانت ستساعد فال مشكلة».

إلغاء شرط السن لزيارة َ
والدي
المقيم ...والسمة شهر فقط

«الصحة» :اكتشاف 210
إصابات بسرطان الثدي
في  4سنوات

اقتصاد

مع بدء تطبيق الرسوم الصحية على الزائرين
●

محمد الشرهان

ً
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع بـ ـ ـ ــدء ت ـط ـب ـيــق
ال ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـل ــى
الزائرين وإقــرارهــا في المراكز
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـح ـكــوم ـيــة،
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،مــن مصدر
أم ـنــي مـطـلــع ،أن ال ـمــديــر الـعــام
لــإدارة العامة لشؤون اإلقامة
بالوكالة اللواء عبدالله 02

١٠
المجرن:
الدكتور عباس َ
منتجو النفط مطالبون
بالجدية واالنضباط

ةديرجلا

•
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األمير يعزي رئيسي السودان وتونس

عمومية «التمييز» تناقش مشروع توزيع العمل

سموه هنأ الهاشم بتزكيتها لمنصب في «البرلماني الدولي»

عـ ـ ـق ـ ــدت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز
جمعيتها العامة ،أمــس األول،
وتـ ــرأس ـ ـهـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـح ـك ـمــة
رئيس المجلس األعلى للقضاء
المستشار يوسف المطاوعة،
بحضور نائب رئيس المحكمة
ووكالئها ومستشاريها للنظر
ف ــي ت ــوزي ــع الـعـمــل عـلــى دوائ ــر
المحكمة خالل العام القضائي
الحالي .2019-2018
وألقى المستشار المطاوعة
كلمة أشاد فيها بالجهد الكبير
الـ ـ ـ ــذي يـ ـب ــذل ــه الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــارون
أعـ ـض ــاء ال ـم ـح ـك ـمــة ف ــي فحص
ال ـط ـع ــون وال ـف ـص ــل ف ـي ـهــا ،مما
أس ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز مـ ـسـ ـي ــرة
الـمـحـكـمــة فــي إرسـ ــاء الـمـبــادئ
ً
ال ـقــانــون ـيــة ،الف ـت ــا إلـ ــى ال ــواق ــع
ال ـع ـم ـلــي والـ ـصـ ـع ــوب ــات ،ال ـتــي
ت ـع ـت ــرض س ـي ــر ال ـع ـم ــل وس ـبــل
تذليلها بما يختصر فترة نظر
وإنجاز الطعون.
ون ـ ــوه ب ــال ــدع ــم ال ـ ــذي يـبــذلــه
العاملون في المحكمة ،ووزارة

بعث صاحب السمو أمير الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد ببرقية تعزية
إلى الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير ،أعــرب فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المشير
عبدالرحمن محمد سوار الذهب ،الرئيس السابق لجمهورية السودان الشقيقة،
سائال سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية تـعــزيــة إل ــى الــرئـيــس الـتــونـســي الباجي
قايد السبسي ،أعرب فيها عن خالص تعازيه وصــادق مواساته بضحايا
الفيضانات التي اجتاحت بعض الواليات في تونس ،وأسفرت عن سقوط عدد
من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات ،سائال سموه
الباري جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ،وأن يلهم ذويهم
ّ
جميل الصبر وحسن العزاء ،ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية،
ّ
وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى عضوة مجلس األمة صفاء الهاشم
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تزكيتها لمنصب نائب رئيس
اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون األمم المتحدة في االتحاد البرلماني الدولي
من قبل اللجنة وذلك على هامش أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي
الـ  139المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
وأكد سموه أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة
بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع وتجسيد للمكانة
العالية التي تحظى بها الكويت ودورها في مختلف المحافل والمنظمات
العربية واإلقليمية والدولية متمنيا سموه لها دوام التوفيق.

الكويت :األزمة السورية أمام مفترق طرق
العتيبي :إما الوصول إلى نهاية النفق أو العودة إلى نقطة الصفر
اعتبرت الكويت أن المجتمع
الدولي في مرحلة مهمة
ودقيقة في المسار السياسي
لألزمة السورية ،داعية إلى
تسوية تتوافق عليها جميع
مكونات الشعب السوري
وتحقق طموحاته المشروعة.

جــددت الكويت تأكيدها أنه
ليس هناك حل عسكري لألزمة
في سورية بل ان الحل يجب أن
يكون سياسيا من خالل تسوية
تتوافق عليها جميع مكونات
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري وتـ ـحـ ـق ــق
طموحاته المشروعة وتحافظ
على وحدة واستقالل وسيادة
سورية.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت
فــي جلسة مجلس األم ــن حول
الـمـســار السياسي فــي سورية
والـتــي ألـقــاهــا مـنــدوب الكويت
ال ـ ــدائ ـ ــم لـ ـ ــدى األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
السفير منصور العتيبي مساء
امس االول.
وذكر انه بعد مرور  9أشهر
ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق لـتـشـك ـيــل لـجـنــة
دستورية في سوتشي وجوالت
مــن الـمـفــاوضــات عـلــى الـقــوائــم
الثالث مع األطراف المعنية كنا
على أمل أن نرى انطالق أعمال
اللجنة ولكن من الواضح وكما
سمعنا من المبعوث الخاص ال
يوجد تقدم.
وأعرب العتيبي عن االمل ان

تسفر زيــارة المبعوث الخاص
ستيفان دي مـسـتــورا لدمشق
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل ع ــن نـتــائــج
تـمـكـنــه م ــن إطـ ــاق أع ـم ــال هــذه
الـلـجـنــة مـتـطـلـعــا ال ــى إحــاطـتــه
بنتائج هذه الزيارة في القريب
العاجل.
ودعـ ــا ال ــى تـكـثـيــف الـجـهــود
الطــاق أعمال لجنة دستورية
ذات مصداقية وشاملة وتضم
كافة أطياف المجتمع السوري
وذلـ ـ ــك ف ــي أسـ ـ ــرع وق ـ ــت مـمـكــن
اي ـمــانــا مـنــا ب ــأن ذل ــك سيشكل
مـ ـحـ ـط ــة ه ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة
السياسية السورية وتدفع بها
إلى األمام.
وأشـ ـ ــار الـ ــى ان هـ ــذه خـطــوة
أولـ ــى ف ــي الـعـمـلـيــة االنـتـقــالـيــة
السياسية التي تتضمن صياغة
الدستور وعقد انتخابات حرة
ونزيهة تجري عمال بالدستور
الـ ـج ــدي ــد ت ـح ــت اشـ ـ ـ ــراف األمـ ــم
المتحدة وطبقا ألعلى المعايير
ال ــدولـ ـي ــة م ــن ح ـي ــث الـشـفــافـيــة
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاء لـ ــة وتـ ـشـ ـم ــل جـمـيــع
ال ـس ــوري ـي ــن ب ـم ــن ف ـي ـهــم ال ــذي ــن

وزير خارجية الدومينيكان يشيد بدور
األمير كقائد للعمل اإلنساني
أشاد وزير العالقات الخارجية
فـ ــي جـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ــدوم ـي ـن ـي ـك ــان
ميغيل فارغاس مالدونادو بدور
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األ حـمــد كقائد للعمل اإلنساني
في حل الخالفات اإلقليمية عبر
الحوار.
وقال مالدونادو ،في تصريح
خاص لـ"كونا" ،أمس األول "قدمنا
دع ـ ــوة رس ـم ـي ــة إلـ ــى س ـم ــو أم ـيــر
البالد وكبار المسؤولين لزيارة
الدومينيكان" ،مضيفا أن زيارته
للكويت "إيجابية جدا وناجحة
ب ـكــل ال ـم ـقــاي ـيــس" ،وه ــي مــرحـلــة
جديدة من العالقات الدبلوماسية
بين البلدين.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـقـ ــى ب ــرئ ـي ــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك ،ون ــائ ــب رئـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،حـيــث
ت ــم تــوق ـيــع  4ات ـف ــاق ـي ــات تـخــص
ال ـت ـعــاون فــي الـمـجــال الـتـجــاري،

ميغيل فارغاس

والمعاهد الدبلوماسية ،إضافة
إلى اتفاقيات أخرى بين البلدين.
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه بـحــث خــال
ل ـق ــائ ــه كـ ــا مـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة
د .نـ ــايـ ــف ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ،ووزي ـ ـ ــر
ا لـتــر بـيــة وز ي ــر التعليم العالي
د .حامد العازمي ،والمدير العام
ل ـل ـص ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة

خط ساخن أميركي إيراني...

ً
وك ــان ــت «ال ـج ــري ــدة» ن ـشــرت أم ــس األول خ ـب ــرا ع ــن بــدء
انسحاب بعض قواتها من سورية ،وذلك بالتزامن مع تزايد
الحديث في واشنطن عن إعــداد إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب استراتيجية جديدة مصممة إلخراج إيران،
وذل ــك مــن خ ــال إع ــادة إم ـســاك منطقة تمتد مــن الـحــدود
ً
التركية في الشمال الشرقي وصوال إلى قاعدة التنف في
الجنوب الغربي داخل المثلث الحدودي العراقي السوري
األردني.
في سياق منفصل ،سحب النظام السوري القانون رقم
أراض وعـقــارات
 10المثير للجدل ال ــذي يجيز مـصــادرة
ٍ
جراء الحرب .ويسمح القانون ،الذي
الالجئين والنازحين ّ
أثار انتقادات بعد أن وقعه الرئيس بشار األسد في أبريل
الماضي ،للحكومة بـ «إحــداث منطقة تنظيمية أو أكثر»،
مما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق ،على
أن ُي َّ
عوض أصحاب الممتلكات بحصص في المشاريع،
ً
إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خالل  30يوما من إعالن
المناطق.
ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يقدموا مباشرة ،أو عبر
وكيل ،الوثائق التي تثبت ملكيتهم ،أو إثباتها عبر تحديد
تفاصيل ّ
معينة في حال غابت المستندات المطلوبة ،وفي
حال لم يتمكنوا منذ ذلك ،يفقدون ممتلكاتهم.
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ب ــال ــري ــاض ،أكـ ــد رئ ـي ــس هيئة
التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري
أن الغاء القانون «ال يلغي مخاوف السوريين على أمنهم».
إلى ذلك ،قال موقع قناة «روسيا اليوم» ،إن  4شاحنات
محملة ببضائع ســوريــة وصـلــت إل ــى الـمــركــز ال ـحــدودي

عبدالوهاب البدر ،ورئيس غرفة
ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت علي
الغانم ،سبل تعزيز التعاون في
مختلف المجاالت.
ً
ولفت إلى دعوته وفدا من غرفة
تجارة وصناعة الكويت لزيارة
ال ــدوم ـي ـن ـي ـك ــان ،واالطـ ـ ـ ــاع عـلــى
الفرص االستثمارية المتاحة في
المجالين الـسـيــاحــي والـعـقــاري
وغيرها ،بما يعود بالفائدة على
البلدين.
وح ـ ـ ــول ع ـض ــوي ــة ب ـ ـ ــاده غـيــر
الــدائ ـمــة لـلـمــرة األولـ ــى بمجلس
األمــن الــدولــي فــي يناير المقبل،
ً
قال مالدونادو "سنعمل سويا مع
الكويت على إرساء عملية السالم
واالستقرار الدولي".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ال ــدوم ـي ـن ـي ـك ــان
ستبحث في المجلس المواضيع
ذات االهتمام الدولي مثل التغير
ال ـم ـن ــاخ ــي ،وتـ ـه ــري ــب األس ـل ـحــة
ومواضيع أخــرى إليـجــاد حلول
لها.

ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل لـ ـحـ ـس ــن س ـ ـيـ ــر ال ـع ـم ــل
ً
ً
وتمنى للجميع عاما قضائيا
ً
مـلـيـئــا بــالـعـمــل واإلن ـ ـجـ ــاز ،في
ظــل الـقـيــادة الحكيمة لحضرة

ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد وسمو
ولـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ نـ ـ ــواف
االحـ ـ ـم ـ ــد ،وقـ ـ ــد تـ ـم ــت م ـنــاق ـشــة

مشروع توزيع العمل والقرارات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـس ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل فــي
المحكمة واعتمدتها الجمعية
باإلجماع .

آل هيد :استراتيجية مكافحة غسل
األموال تعزز التعاون الدولي
«جار اتخاذ اإلجراءات إلصدار تشريع المساعدة القانونية»

يعيشون فــي ال ـخــارج وف ــق ما
جاء في القرار .2254

مرحلة مهمة
و ق ــال العتيبي ان المجتمع
الــدولــي يجد نفسه فــي مرحلة
مـ ـهـ ـم ــة ودق ـ ـي ـ ـقـ ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــار
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــأزمـ ــة ال ـس ــوري ــة
فـنـحــن ن ـقــف االن أمـ ــام مـفـتــرق
طرق في جانب منه طريق منور
ومضيء وكافة معالمه واضحة
ومرسومة ومحددة وفقا لبيان
جنيف لعام  2012وقرار مجلس
األمن .2254
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ان ه ـ ـ ــذا ال ـط ــري ــق
يعطي األم ــل فــي الــوصــول إلى
نهاية النفق لــأزمــة الــذي تمر
ب ـهــا س ــوري ــة ل ـث ـمــانــي س ـنــوات
ح ـتــى اآلن بـيـنـمــا ف ــي الـجــانــب
االخر هناك طريق مظلم ووعر
مـ ـل ــيء ب ــال ـع ـق ـب ــات وال ـع ــراق ـي ــل
المفتعلة يعيد الى نقطة الصفر.
وأضاف :لقد تابعنا جميعا
االتـ ـف ــاق ع ـلــى م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
الروسية  -التركية التي ساهمت

ً
المطاوعة مترئسا الجمعية العامة لمحكمة التمييز

منصور العتيبي

فـ ــي ت ـخ ـف ـي ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد فــي
إدلـ ـ ــب وج ـن ـب ــت وقـ ـ ــوع م ــا كـنــا
جميعا قلقين منه ومع انتهاء
الـمـهـلــة ال ـم ـح ــددة ال ـ ـ ــواردة في
ذل ــك االت ـف ــاق فــانـنــا نــدعــو إلــى
مضاعفة الجهود إلدامــة وقف
إطالق النار ليس فقط في إدلب
بل في سورية كافة.

قــال وكـيــل محكمة االستئناف
المستشار نصر آل هيد ،أمس ،إن
"الكويت تطبق حاليا استراتيجية
وط ـن ـي ــة ش ــام ـل ــة ل ـم ـكــاف ـحــة غـســل
األموال وتمويل اإلرهاب".
وأض ـ ــاف ال ـم ـس ـت ـشــار آل ه ـيــد،
ف ــي كـلـمــة خ ــال فـعــالـيــات الـ ــدورة
التاسعة لمؤتمر ال ــدول األط ــراف
باتفاقية األمــم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،إن
"هذه االستراتيجية تتضمن تعزيز
كفاءة التعاون الدولي".
وق ــال إن "ال ـكــويــت ت ـقــدر ال ــدور
الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــال فـ ـ ــي ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ال ـ ـم ـ ـعـ ــارف
والخبرات والممارسات بين الدول،
من أجل الوصول إلى كفاءة كبرى
في عمليات التعاون الدولي".
وذكر أن "الكويت ممثلة بوزارة
العدل تجمع العديد من القوانين
المتعلقة بتنفيذ أ ح ـكــام اتفاقية
م ـكــاف ـحــة غ ـســل األم ـ ـ ــوال وتـمــويــل
اإلرهـ ـ ــاب ،إلدراجـ ـه ــا ضـمــن بــوابــة
الـ ـم ــوارد (ش ـي ــرل ــوك) اإللـكـتــرونـيــة
ال ـم ـت ـفــق عـلـيـهــا ف ــي اج ـت ـم ــاع عــام
 ،2016وال ـتــي تـحــض الـ ــدول على

نصر آل هيد

وضع تشريعاتها علنية ومتاحة
على البوابة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت أع ـ ــدت
ت ـشــري ـعــا وط ـن ـيــا يـعـنــى بـمـســائــل
الـمـســاعــدة الـقــانــونـيــة الـمـتـبــادلــة،
الفتا الى انه جار اتخاذ اإلجراءات
الوطنية إلصداره ،لتكون اإلجراءات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـم ـس ــاع ــدة واض ـح ــة
الخطوات للمنفذين ،وكذلك للدول
الطالبة.

وبشأن النطاق اإلقليمي ،آشار
ً
آل هـيــد إل ــى أن لـلـكــويــت دورا في
الـتـعــاون االقليمي ،حيث وضعت
بالتعاون مع دول المنطقة الصيغة
األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
والـقــوانـيــن االسـتــرشــاديــة ،ومنها
ال ـن ـمــوذج االس ـت ــرش ــادي التفاقية
ال ـت ـع ــاون ال ـق ــان ــون ــي وال ـق ـضــائــي،
ووثـيـقــة لـقــانــون مــوحــد للتعاون
الـ ـق ــان ــون ــي والـ ـقـ ـض ــائ ــي ال ــدول ــي
فــي المسائل الـجــزائـيــة ،واتفاقية
لتسليم المجرمين.
وذكر أن الكويت أبرمت العديد
من االتفاقيات الثنائية المتعلقة
بالمساعدة القانونية المتبادلة
ف ــي ال ـم ـســائــل ال ـجــزائ ـيــة وتـسـلـيــم
المجرمين ،موضحا أنها ضمنت
اتفاقياتها المبرمة حديثا بجميع
األحـ ـك ــام ،ال ـتــي تـضـمــن اسـتـخــدام
ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــط الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة
لـلـتــواصــل الـفـعــال والـمـبــاشــر بين
السلطات المركزية المعنية بتنفيذ
تلك االتفاقيات.

ّ
«الحرس» يخرج باكورة الطلبة الضباط الطيارين بفرنسا

الرفاعي :خطوة كبيرة نحو تشغيل الطيران العمودي
أكــد الـحــرس الــوطـنــي أهمية
تخريج الدفعة األولى من الطلبة
الـضـبــاط الـطـيــاريــن مــن الدفعة
( )46في قاعدة داكس في فرنسا،
حـ ـي ــث تـ ــم ت ـق ـل ـي ــد ال ـخــري ـج ـيــن
األجنحة الفرنسية للطيران من
السلطات الفرنسية والكويتية.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل الـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ض ــاب ــط
ع ـ ـث ـ ـمـ ــان مـ ـ ـن ـ ــدن ـ ــي ،وال ـ ـطـ ــالـ ــب
ضـ ــابـ ــط عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـعـ ــاج مــن
الحرس الوطني على المركزين
األول والـثــانــي ،متفوقين على
زمالئهما من الحرس والجيش
الكويتي.
وق ــال وكـيــل ال ـحــرس الفريق
الركن مهندس هاشم الرفاعي،
إن "هذا اإلنجاز ما كان ليتحقق
إال م ــن خ ــال تــوجـيـهــات سمو
رئ ـي ــس الـ ـح ــرس ال ـش ـيــخ ســالــم
الـعـلــي ،ونــائــب رئـيــس الـحــرس
الشيخ مشعل األحمد".
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـحـ ــرس خـطــا

«نصيب  -جابر» متجهة إلى األردن ومنها إلى دول الخليج،
ً
إيذانا بانطالق عجلة االستيراد والتصدير.
١٩

إلغاء شرط السن لزيارة َ
والدي...

الهاجري منح مديري إدارات شؤون اإلقامة ومساعديهم
بالمحافظات الست ،باإلضافة إلى إدارة الخدمات الخاصة،
َ
لوالدي المقيم،
صالحية إصــدار سمات الزيارة العائلية
ً
على أن تكون مدتها شهرا ،دون اشتراط السن الذي كان
ً
سقفه  60عاما.
َ
وقال المصدر األمني إن استثناء والدي المقيم من شرط
السن ال يشمل الجنسيات السبع الممنوعة ،وهي السورية
واليمنية والعراقية واللبنانية واإليرانية والباكستانية
ً
واألف ـغــان ـيــة ،الف ـت ــا إل ــى أن ال ـل ــواء ال ـهــاجــري ش ــدد ،خــال
االجتماع ،على ضــرورة أن تكون مدة الــزيــارات التجارية
ً
ً
والعائلية شهرا واحــدا ،وأن يبت في تمديدها من عدمه
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات
وشؤون اإلقامة اللواء الشيخ فيصل النواف.
وأض ـ ـ ــاف أن االجـ ـتـ ـم ــاع ت ـض ـمــن إص ـ ـ ــدار ع ـ ــدة قـ ـ ــرارات
وتعليمات داخلية خاصة بالعمل اليومي لقطاع اإلقامة،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـلــواء الـهــاجــري وج ــه إل ــى ض ــرورة اتـبــاع
سياسة الباب المفتوح مع المراجعين ،مواطنين ومقيمين،
مع نقل أي تعليمات أو قرارات جديدة إليهم عن طريق مدير
اإلدارة أو مساعده أو رؤساء األقسام ،ال عبر الموظفين.

بومبيو :قضية خاشقجي تتضح...
تذكر عالقتنا االستراتيجية الطويلة معها» قبل أي قرار.

الرفاعي ومسؤوالن فرنسيان يتوسطون الخريجين

خـ ـط ــوات ك ـب ـيــرة ن ـحــو تشغيل
الطيران العمودي في منظومته
ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة وإس ـن ــاد
أجـهــزة الــدولــة ،بتأهيل طلبته
ً
الـعـسـكــريـيــن ض ـبــاطــا طـيــاريــن

يتمتعون بالمهارة الكاملة في
م ـج ــال ع ـل ــوم ال ـط ـي ــران ل ـق ـيــادة
أحدث الطائرات ،وذلك بإلحاقهم
بأفضل المؤسسات األكاديمية
لمنح الـطــالــب أكـبــر ق ــدر ممكن

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد له
أنه سيطلع السعوديين على نتائج التحقيق الذي تجريه
السلطات التركية.
وفي سوتشي ،قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
أمــس ،إنــه ال يمكن إفـســاد العالقة الروسية ـ ـ السعودية،
ً
ً
مشيرا إلى أن «اختفاء خاشقجي أمر مؤسف قطعا ،لكننا
بحاجة إلى فهم ما حدث».
وف ــي أن ـقــرة ،دع ــت وزارة الــداخـلـيــة ،أم ــس ،إل ــى تجاهل
المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها مواقع إخبارية،
ومنصات التواصل في شأن اختفاء خاشقجي.
من ناحيته ،أكد وزير العدل التركي عبدالحميد غول أن
«التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تسير بسرية»،
ً
داعيا إلى «تجاهل ما يــدور في أوســاط وسائل التوصل
والمواقع األخرى حيال قضية خاشقجي ،واالستناد في
المعلومات إلى بيانات النيابة».
(واشنطن ،أنقرة ـ ـ وكاالت)

من الخبرة والمعرفة األكاديمية
العالمية.
ح ـضــر ال ـت ـخــريــج آمـ ــر ال ـقــوة
ال ـجــويــة ف ــي الـجـيــش الـكــويـتــي
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ال ـ ــرك ـ ــن ط ـ ـيـ ــار ع ــدن ــان

الـفـضـلــي ،والـمـلـحــق العسكري
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ف ــرن ـس ــا الـعـمـيــد
الركن زياد الصقر ،وآمر جناح
ال ـط ـيــران ف ــي ال ـح ــرس الــوطـنــي
العقيد مهندس محمد علي.

ةديرجلا
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محليات
بوشهري :أعمال مشروع «المطالع» تسير وفق الجدول الزمني
أكدت تحسن إنجاز العقد الثاني بعدإنذار المقاول
قالت وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان
وزيرة الدولة لشؤون الخدمات ،د .جنان
بوشهري ،أمس ،إن أعمال مشروع مدينة
الـمـطــاع السكني تسير وف ــق الـجــدول
ال ــزم ـن ــي ال ـم ـت ـفــق عـلـيــه م ــع الـمـقــاولـيــن
"باستثناء أعمال العقد الثاني" ،مشددة
عـلــى ض ــرورة االل ـت ــزام بتنفيذ األعـمــال
وفق المواصفات الفنية المتفق عليها
في تلك العقود.
وأض ــاف ــت ب ــوش ـه ــري ،ف ــي تـصــريــح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش زيـ ـ ــارة
ميدانية أجرتها لموقع المشروع ،أن
نسبة اإلنجاز في أعمال العقد الثاني
بدأت تشهد تحسنا بعد إنذار المقاول،
مبينة أن مدينة المطالع تعد المشروع
األكبر في تاريخ الكويت.
وأكـ ـ ــدت حـ ــرص ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
للرعاية السكنية على توفير الخدمات
ال ــازم ــة لـلـمـنـتـفـعـيــن بـقـســائــم مــديـنــة
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع ال ـس ـك ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـخ ــدم
 28288أسرة كويتية على مساحة 100
كيلومتر مربع في المواعيد المناسبة
لبناء قسائمهم.
وأش ــارت إلــى طــرح أربــع مناقصات

طرح أربع
مناقصات
إلنشاء المباني
العامة ومراكز
الضواحي
الرئيسة

 4عقود

بوشهري خالل الجولة على مشروع مدينة المطالع
والتخطيط م .ناصر خريبط ،وعدد من
مهندسي المؤسسة.
والـتـقــت بــوشـهــري ممثلي شــركــات
ال ـم ـق ــاوالت ال ـم ـن ـفــذة ل ـع ـقــود مـشــاريــع

هيكل تنظيمي جديد لـ «الرعاية السكنية»
• الناشي :دمج بعض القطاعات لتكون  7بدال من 10
• «التعديل يستهدف تبسيط الدورة المستندية وإحكام الرقابة الذاتية»
أصدرت وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان وزيــرة الدولة لشؤون
الـخــدمــات د .جـنــان بــوشـهــري،
أمـ ـ ــس ،ق ـ ـ ــرارا بـ ــإعـ ــادة تـشـكـيــل
الهيكل التنظيمي للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية.
وقـ ــال الـمـتـ ـ ـ ـ ـ ـحــدث الــرسـمــي
ل ـ "الــرعــايــة السكنية" ،إبراهيم
الناشي ،في تصريح صحافي،
إن ال ـه ـي ـكــل ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي تــم
ال ـع ـمــل ب ــه فـ ــور ص ـ ــدور ال ـق ــرار
الوزاري يأتي في ضوء التوجه
العام للدولة بعدم التوسع في
الهياكل التنظيمية.
وأ ضـ ـ ـ ــاف أن م ـج ـلــس إدارة
المؤسسة اعتمد في اجتماعه
ا لـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــد فـ ـ ــي  27س ـب ـت ـم ـبــر
ال ـم ــاض ــي الـ ـق ــرار رقـ ــم  8لسنة
 2018ا ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ب ــا لـ ـهـ ـيـ ـك ــل
التنظيمي الجديد ،والذي جاء
بعد  14عاما من الهيكل الحالي.

إبراهيم الناشي

وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذه ال ـه ـي ـك ـلــة
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف قـ ـ ـي ـ ــام ال ـم ــؤس ـس ــة
بأغراض تأسيسها على الوجه
األكمل وتبسيط إجراءات الدورة
ال ـم ـس ـت ـنــديــة وإحـ ـك ــام الــرقــابــة
الذاتية وتحديد المسؤوليات.

وذك ـ ــر أن ت ـعــديــات الـهـيـكــل
التنظيمي تشمل د م ــج بعض
ال ـق ـطــاعــات ل ـت ـكــون  7قـطــاعــات
ب ــدال مــن  ،10وذل ــك بـعــد إلـغــاء
قطاع "تنمية الموارد البشرية"
ودم ـ ـ ـ ـ ـ ــج قـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــي "اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـم ــالـ ـي ــة" ،وإلـ ـ ـغ ـ ــاء "ال ـق ـط ــاع
االستراتيجي".
وأف ــاد ب ــأن إدارات "الــوثــائــق
والـعـقــود" و"نـظــم المعلومات"
و"ض ـ ـبـ ــط ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة" أص ـب ـحــت
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة قـ ـط ــاع "ال ــرق ــاب ــة
ون ـظــم ال ـم ـع ـلــومــات" ،ف ــي حين
تــم إل ـغــاء إدارة "التخصيص"،
وتغيير مسمى إدارة "الطلبات
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــوث" ،إل ـ ـ ــى "الـ ـبـ ـح ــوث
اإلس ـكــان ـيــة" ،ال ـتــي بــاتــت تضم
ق ـ ـس ـ ـم ـ ـيـ ــن األول لـ ـ ـ ـ ـ " بـ ـ ـح ـ ــوث
ال ـط ـل ـبــات" ،وال ـثــانــي لـ ـ "بـحــوث
التخصيص" ،إلى جانب إعادة
تبعية إدارة "بدل اإليجار" إلى

قطاع "الطلبات والتخصيص".
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاشـ ــي إنـ ـ ـ ــه وفـ ـق ــا
للهيكل الجديد ،تم استحداث
إدارة مـ ـ ـش ـ ــروع أو أ ك ـ ـثـ ــر فــي
قـطــاع "الـتـنـفـيــذ" ،بحسب عــدد
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،وي ـت ـب ــع ك ــل إدارة
م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ل ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـم ــدنـ ـي ــة
ومــراقـبــة لــأعـمــال الكهربائية
وال ـم ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
اسـتـحــداث مــراقـبــات فــي بعض
اإلدارات ،نـظــرا لطبيعة العمل
بها.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه إل ـح ــاق ــا ب ـقــرار
الهيكل التنظيمي الجديد ،صدر
ق ـ ــرار وزاري ب ـن ـقــل الـمـهـنــدس
مـحـمــد ص ـن ـيــدح ل ـي ـكــون نــائــب
الـمــديــر الـعــام لقطاع المتابعة
ونـ ـ ـظ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ،وآخـ ـ ــر
بتسمية ســا لــم ا ل ـع ـنــزي نائبا
للمدير العام للشؤون المالية
واإلدارية.

المدينة لمتابعة تنفيذ ا لـبـنــود التي
تم االتفاق عليها في الزيارة السابقة.
واطلعت على بعض األعمال التي يتم
تنفيذها حاليا داخل موقع المشروع،

واس ـت ـم ـعــت إلـ ــى شـ ــرح تـفـصـيـلــي عن
جـمـيــع م ــراح ــل الـتـنـفـيــذ ال ـتــي شـهــدت
تقدما ملحوظا في بعض العقود عن
برامجها الزمنية المعتمدة.

الكويت تستضيف االجتماع العاشر
لخبراء «السكك الحديدية الخليجية»
«الطرق» :تذليل عراقيل بدء تنفيذ المشروع ألهميته
●

سيد القصاص

تستضيف الكويت ممثلة فــي الهيئة العامة
للطرق والنقل البري االجتماع العاشر لفريق عمل
الـخـبــراء لـمـشــروع سكك حــديــد مجلس التعاون
لــدول الخليج العربية ،تحضيرا الجتماع لجنة
وزراء النقل والـمــواصــات والــذي سيعقد يومي
 ٢٢و ٢٣الجاري.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر الـهـيـئــة إل ــى ب ــدء التجهيز
واالعــداد لالجتماع ومخاطبة الجهات المحلية
المختصة بمشروع السكك الحديدية لترشيح
ماال يقل عن ثالثة ممثلين عن كل جهة لحضور
االج ـت ـم ــاع ،وتـتـمـثــل ت ـلــك ال ـج ـهــات ف ــي وزارتـ ــي
الــداخـلـيــة والـمــالـيــة وبـلــديــة الـكــويــت والمجلس
االعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط ووزارة الـ ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة
(المواصالت) وهيئة الشراكة بين القطاعين العام
والخاص.
ولفتت إلى أن الهيئة تجري حاليا استعداداتها
القـ ــامـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــن خـ ـ ــال ت ـش ـك ـيــل ال ـل ـج ــان
المسؤولة عن تنظيمه واقامته وجــدول األعمال
الذي ستتم مناقشته من خالل االعضاء وتحقيق

االه ــداف الـمــرجــوة مـنــه ،مــع مناقشة الـعــديــد من
الـمـحــاور المهمة ووض ــع التوصيات المناسبة
التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع.
وتــاب ـعــت ان ه ــذا االج ـت ـمــاع ي ـهــدف إل ــى الـبــدء
فــي تنفيذ مـشــروع السكك الـحــديــديــة ،وهــو أحد
المشاريع الهامة والحيوية لدول مجلس التعاون
الخليجي على المستويين المحلي واالقليمي،
والـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ـهــم بـ ـ ـ ــدوره فـ ــي ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
االقتصادي والتنموي بين الدول االعضاء.
وقالت المصادر ان الهيئة العامة للطرق والنقل
البري تولي االجتماع اهمية قصوى حرصا منها
على البدء في تنفيذ مشروع السكك الحديد بدول
المجلس وإزالــة كافة التحديات والعقبات التي
تــواجــه ال ـم ـشــروع س ــواء الـتـحــديــات التشريعية
أو الـمــالـيــة وتمهيد الـطــريــق أمــامــه لـيــرى الـنــور
خالل السنوات القليلة المقبلة من خالل التعاون
والتنسيق المتبادل بين الكويت ممثلة في هيئة
الطرق والنقل البري والوزارات والهيئات الموازية
داخل الدول االعضاء والتي تسعى جاهدة للبدء
في تنفيذ المشروع وتحقيق االستفادة القصوى
منه.

الياسين :جدول زمني لالنتقال إلى مبنى «التربية» الجديد
أكد لـ ةديرجلا أن مهندسي «المنشآت» يبدأون األحد فحص الشبكات اإللكترونية والتمديدات الكهربائية
•

●

ً
وصول  39معلما
من فلسطين الثالثاء
المقبل

فهد الرمضان

ط ـلــب وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر التعليم
ال ـعــالــي ،د .حــامــد ال ـعــازمــي ،مــن وكيل
قطاع المنشآت التربوية إعــداد جدول
زم ـن ــي ل ـتــرت ـيــب ع ـم ـل ـيــة االنـ ـتـ ـق ــال إل ــى
المبنى الجديد ،حيث من المقرر أن يتم
البدء باالنتقال التدريجي إلى المبنى
خالل األسابيع المقبلة.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،أك ــد وكـيــل قطاع
الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة وال ـت ـخ ـط ـي ــط،
المهندس ياسين الياسين ،لـ "الجريدة"
أن الوزير العازمي طالب وكيل الوزارة
ب ــاإلن ــاب ــة ي ــوس ــف الـ ـنـ ـج ــار والـ ــوكـ ــاء
المساعدين للقطاعات بضرورة العمل
عـلــى الـتـجـهـيــز لعملية االن ـت ـقــال التي
باتت قريبة ،موضحا أن قطاع المنشآت
سيعمل خالل األيام القليلة المقبلة على
تحديد جاهزية المبنى وتقديم تقرير
مفصل عنه.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـي ــاسـ ـي ــن أن م ـه ـنــدســي

المبنى الجديد لـ «التربية»
مركز المعلومات سيعملون بــدء ا من
األحد المقبل على الوجود في المبنى
الجديد ،للتأكد من سالمة التمديدات

اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـش ـب ـك ــات
وتوفير أجهزة الحواسيب وغيرها من
األمــور التقنية ،تمهيدا لعملية انتقال

الموظفين التي ستكون تدريجية ،الفتا
إلى أن الوزارة لديها توزيعة ّ
معدة سلفا
لعملية تــوز يــع اإلدارات على المبنى،
مستدركا أنه سيعد تقريرا مفصال عن
عملية التوزيع يرفع إلى الوزير لتحديد
الرأي النهائي فيها.
وأش ـ ــار إل ــى أن الـ ـ ــوزارة تـعـمــل على
التنسيق مــع "بـنــك االئـتـمــان" مــن أجل
االستفادة بعدد من األدوار من المواقف
الـمـخـصـصــة لـلـبـنــك ،حـيــث تــم االت ـفــاق
مبدئيا على ذلك ،موضحا أن المواقف
س ـت ـكــون ج ــاه ــزة ف ــي ال ــرب ــع األول من
.2019
وذك ـ ـ ــر ال ـي ــاس ـي ــن أن ال ـم ـب ـن ــى شـبــه
جــاهــز ،ولـيــس هـنــاك ســوى مالحظات
بسيطة ،حيث تــم االتـفــاق مــع المقاول
ووزارة األشغال على سرعة معالجتها،
مبينا أنها ال تشكل عائقا أمام وجود
الموظفين في المبنى.
من جانب آخــر ،كشفت المصادر أن
معلمي التعاقدات الخارجية من دولة

فلسطين سيصلون يوم الثالثاء المقبل،
موضحة أن الدفعة التي ستصل يبلغ
عــددهــا  39معلما ومعلمة ،وذلــك بعد
ب ــذل ال ـق ـطــاع اإلداري ج ـه ــودا حثيثة
ل ـســرعــة إنـ ـج ــاز األوراق وال ـم ــواف ـق ــات
الرسمية لهم ،وإرسال "الفيز" الخاصة
بهم إلى السفارات الكويتية في مصر
واألردن ،ت ـم ـه ـي ــدا ل ـق ـي ــام ا لـمـعـلـمـيــن
ب ــاس ـت ـك ـم ــال اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـف ـح ــوص
الالزمة.
وأوض ـ ـحـ ــت أن وصـ ـ ــول الـمـعـلـمـيــن
الفلسطينيين سيعمل على سد النقص
الـ ـح ــاص ــل ف ـ ــي بـ ـع ــض ال ـت ـخ ـص ـص ــات
ال ــدراس ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى إم ـك ــان تنفيذ
ب ـعــض ط ـل ـبــات ال ـن ـقــل لـلـمـعـلـمـيــن غير
ّ
الكويتيين الذين علقت الــوزارة تنفيذ
طـلـبــات نـقـلـهــم لـحـيــن وصـ ــول معلمي
الـتـعــاقــدات الـخــارجـيــة ،حـتــى ال تتأثر
الـ ـم ــدارس بـعـمـلـيــات ال ـن ـقــل ،ولـتــوفـيــر
ال ـ ـبـ ــديـ ــل عـ ـن ــد ت ـن ـف ـي ــذ رغـ ـ ـب ـ ــات ال ـن ـقــل
للمعلمين والمعلمات.

القوات الخاصة تتولى التفتيش بـ «السجون» منع سحب دفتر السيارة بالمخالفات المرورية
●

محمد الشرهان

علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن
وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة الـفــريــق عـصــام النهام
أص ــدر تعميما إداريـ ــا يقضي بــإسـنــاد مهمة
ت ـف ـت ـيــش زوار ال ـس ـج ــن ال ـ ـمـ ــركـ ــزي وال ـس ـج ــن
العمومي إلى اإلدارة العامة للقوات الخاصة،
ب ــدال مــن إدارة أم ــن الـسـجــون الـتــابـعــة ل ــإدارة
العامة للمؤسسات اإلصالحية.
وقال المصدر إن االدارة العامة لقوات االمن
الخاصة فرزت قوة خاصة تتولى عملية تفتيش
الــزوار أو اي شخص يعمل بالسجن المركزي

او السجن العمومي ،سواء كانوا عسكريين او
مدنيين او مهنيين ،الفتا الى ان عملية التفتيش
تتم بشكل ذات ــي وب ــدون اسـتـخــدام أي اجهزة
باستثناء البوابة االلكترونية ،وا لـتــي ينتقل
بعدها القادم للسجن لعملية تفتيش ذاتية على
يد عناصر القوات الخاصة.
وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي بهدف
ضـبــط الــوضــع ال ـعــام داخ ــل مـجـمــع الـسـجــون،
ومنع عمليات تهريب الممنوعات الى السجناء،
وخاصة الهواتف النقالة ،التي يعتمد عليها
ب ـعــض ال ـس ـج ـنــاء الـخـطـيــريــن إلدارة عمليات
نوعية ،وهم داخل السجن.

فتح البلوكات عن المخالفات باستثناء الجسيمة ...وإدارة جديدة للحوادث
●

محمد الشرهان

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات وكيل الــوزارة
المساعد لشؤون المرور بالتكليف اللواء جمال الصايغ قرارين إداريين؛
يقضي أولهما بعدم سحب رخصة تسيير المركبة "دفتر السيارة" من جانب
رجال المرور ،في حال ارتكاب أي شخص مخالفة مرورية ،واالكتفاء بتحرير
المخالفة وسحب رخصة القيادة ،في حال ارتكاب مخالفة جسيمة ،في حين
نص القرار الثاني على فتح جميع البلوكات المسجلة على المخالفات
الـمــروريــة ،ب ــدء ا مــن تــاريــخ أم ــس ،ويستثنى منها المخالفات المرورية
الجسيمة ،ومخالفات السرعات العالية.
وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن اللواء الصايغ اتخذ القرار بهدف تنظيم

ضم «الصناعة» إلى آلية
توظيف البدون
أعلن الجهاز املركزي ملعالجة
أوضاع املقيمني بصورة غير
قانونية ،أمس ،ضم الهيئة العامة
للصناعة الكويتية إلى آلية
توظيف املقيمني بصورة غير
قانونية التي يشرف الجهاز على
تنفيذها في مختلف مؤسسات
الدولة .وأوضح "الجهاز" ،في
بيان صحافي ،أن رئيسه صالح
الفضالة بحث واملدير العام
لهيئة الصناعة ،عبدالكريم تقي،
اعتماد بطاقات املراجعة وبطاقات
الضمان الصحي الصادرة عن
الجهاز أيا كانت البيانات املدونة
عليها .ووفقا للبيان قدم الفضالة
خالل االجتماع شرحا مستفيضا
وعرضا مرئيا عن قضية املقيمني
بصورة غير قانونية والتسهيالت
واملزايا التي تقدمها الدولة لهم
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم
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إلنـ ـ ـش ـ ــاء الـ ـمـ ـب ــان ــي ال ـ ـعـ ــامـ ــة ومـ ــراكـ ــز
ال ـض ــواح ــي الــرئ ـي ـســة ف ــي ال ـضــواحــي
"إن 6وإن 7وإن 8وإن 9وإن 10وإن،"11
فضال عن طرح ثالث مناقصات لتوريد
وتـمــديــد وصـيــانــة الـكــابــات األرضـيــة
ال ـخــاصــة بـتـغــذيــة مـحـطــات الـتـحــويــل
الرئيسة جهد  400كيلوفولت.
ولفتت إلى طرح  6مناقصات لتوريد
وتـمــديــد وصـيــانــة الـكــابــات األرضـيــة
ال ـخــاصــة بـتـغــذيــة مـحـطــات الـتـحــويــل
الرئيسة جهد  132كيلوفولت.

وذك ــرت أن المؤسسة وقـعــت أربعة
ع ـقــود لتنفيذ أرب ــع مـحـطــات تحويل
رئيسة جهد  400كيلوفولت ،وعقدين
لتنفيذ  18محطة تحويل رئيسة جهد
 132كيلوفولت.
ورافق الوزيرة بوشهري في زيارتها
الـمـيــدانـيــة ال ـمــديــر ال ـع ــام لــ"الـسـكـنـيــة"
م .بــدر الــوقـيــان ،ونــائــب الـمــديــر العام
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـن ـف ـي ــذ م .عـ ـل ــي ال ـح ـب ـيــل،
ونائب المدير العام لشؤون التصميم

سلة أخبار

المخالفات المرورية ،وخاصة المتعلقة بأوامر السحب ،وكذلك المتعلقة
بأوامر وضع البلوكات على المخالفات ،وخاصة المخالفات غير الجسيمة،
والذي يسبب ربكة للعمل ،خاصة في إدارة تحقيق المخالفات المرورية.
من جانب آخر ،علمت "الجريدة" أن اإلدارة العامة للمرور تعكف حاليا
على إنـشــاء إدارة خــاصــة بــالـحــوادث الـمــروريــة ،وجميع مــا يتعلق بتلك
الحوادث ،باستثناء الحوادث الجسيمة ،التي ينتج عنها إصابات خطرة
ووفيات.
وقال مصدر أمني مطلع ان اللواء جمال الصايغ شكل فريقا من ضباط
االختصاص الحقوقيين ،باالضافة الى ضباط ادارة تحقيق الحوادث ،لوضع
تصور كامل عن االدارة المستحدثة ومخاطبة كل الجهات ذات الصلة ،منها
شركات التأمين واإلدارة العامة للتحقيقات والمجلس االعلى للقضاء.

«نقابة األشغال» لرفع الظلم
عن الشباب في «الطرق»
كشف رئيس مجلس إدارة نقابة
العاملني في وزارة األشغال العامة
أنور العازمي عن ورود شكاوى
إلى النقابة من شباب كويتيني
يعملون لدى هيئة الطرق والنقل
البري تمحورت حول تضررهم
بسبب تعسف املدير العام للهيئة
وجعلها من األماكن الحكومية
الطاردة للشباب.
وقال العازمي ،في تصريح
صحافي ،ردًا على تصريحات
النائب فيصل الكندري« ،إننا
ندعو الكندري إلى التواصل مع
النقابة لالطالع على الكثير من
الشكاوى ،التي وردت من الشباب
الكويتي ضد املدير العام لهيئة
الطرق ،والتي تم عرضها عليه من
النقابة ولم يتم حلها إلى اآلن رغم
مرور ما يزيد على أربعة أشهر.
وطالب وزير األشغال العامة
وأعضاء مجلس األمة بسرعة
التدخل لرفع الظلم عن الشباب
الكويتيني الذين يعملون لدى
الهيئة العامة للطرق والنقل
البري.

حظر منتجات غذائية
ورفعه عن أخرى
أوصت الهيئة العامة للغذاء
والتغذية أمس بفرض الحظر
ورفع الحظر عن استيراد مواد
ومنتجات غذائية من استراليا
وأوكرانيا وروسيا وكوريا
الجنوبية ألسباب محددة.
وأوضحت الهيئة أن «وزارة
التجارة والصناعة قررت رفع
الحظر عن استيراد الفراولة
الطازجة من استراليا كما قررت
فرض الحظر املؤقت الستيراد
جميع أنواع لحوم األبقار
واألغنام واملاعز بكافة أنواعها
ومشتقاتها ومنتجاتها من
أوكرانيا بسبب تفشي مرض
الجمرة الخبيثة» .وقررت رفع
الحظر الستيراد جميع أنواع
لحوم األبقار واألغنام واملاعز
بكافة أنواعها ومشتقاتها
ومنتجاتها من روسيا االتحادية
بسبب تفشي مرض الحمى
القالعية .كما قررت رفع الحظر
الستيراد جميع أنواع لحوم
األبقار واألغنام واملاعز بكافة
أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها
من كوريا الجنوبية بسبب تفشي
مرض الحمى القالعية.

طقس اليوم وغد ...خريفي
توقعت إدارة األرصاد الجوية أن
تتأثر البالد في الفترة الحالية
بمنخفض السودان املوسمي،
الذي تبدأ معه درجات الحرارة
في االنخفاض التدريجي خالل
ساعات النهار والليل.
وقال مراقب التنبؤات الجوية
بإدارة األرصاد الجوية
عبدالعزيز القراوي لـ«كونا» ،إن
طقس اليوم الجمعة سيكون
حارًا نسبيًا ورطبًا خصوصًا
على املناطق الساحلية والرياح
متقلبة االتجاه إلى جنوبية
شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة تتراوح سرعتها ما بني 8
و 38كيلومترًا في الساعة ،وتكون
درجة الحرارة العظمى املتوقعة
ما بني  34و 36درجة وتكون
درجة الحرارة الصغرى املتوقعة
ما بني  20و 22درجة .وتوقع أن
يكون طقس الغد حارًا ورطبًا
نسبيًا على املناطق الساحلية
خالل النهار والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ،وأن
تستقر درجة الحرارة العظمى
املتوقعة ما بني  34و 36درجة،
ً
وتتدنى ليال إلى ما بني  19و21
درجة مئوية مع فرصة ضئيلة
ألمطار قد تكون رعدية.
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برلمانيات
الغانم :تنسيق عربي وإسالمي جيد أسقط مقترح «المثليين»
ةديرجلا
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المرداس :نتائج الوفد في مؤتمر جنيف تعكس نجاح الدبلوماسية البرلمانية

ً
الغانم متوسطا وفد الكويت

ذكر الغانم في ختام أعمال
البرلمان الدولي أن االجتماعات
التنسيقية العربية واإلسالمية
تمخضت عن تنسيق نتج عنه
تحقيق أمور مهمة عديدة
تتعلق بالكتلتين.

أشـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
ال ـك ــوي ـت ــي مـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم أم ــس
بجهود الوفد البرلماني الكويتي
ف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف ومـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــه م ــن
ان ـج ــازات ،مـشـيــرا ال ــى أن النتائج
ال ـتــي تـمـخـضــت ع ــن االجـتـمــاعــات
التنسيقية الـعــربـيــة واالســام ـيــة
واآلسيوية والـلـقــاء ات الثانية مع
البرلمانات األخرى كانت إيجابية.
وصرح الغانم ،في ختام أعمال
مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي
الـ  ،139بأن االجتماعات التنسيقية
العربية واالسالمية تمخضت عن
ت ـن ـس ـيــق ع ــرب ــي واسـ ــامـ ــي «ج ـيــد
جدا» ،نتج عنه تحقيق العديد من
االمور المهمة في اللجان للكتلتين.
وأضـ ــاف أن الـتـنـسـيــق الـعــربــي
واإلسالمي ادى الى سقوط المقترح
المقدم من بعض الدول فيما يخص
«المثليين» ،والــذي «يتعارض مع
كل الديانات السماوية واالخالق»،
معقبا «رفضنا كبرلمانيين ان تتم
مناقشة هذا الموضوع في االتحاد
البرلماني الدولي ،وقد كان هناك
تصويت متقارب».
وذكـ ـ ـ ــر ان ال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـع ــرب ــي
واالس ــام ــي االفــري ـقــي اس ـقــط هــذا
المقترح وهذا ايضا يسجل كنصر
للمجموعة العربية ا لـتــي تصدت
لهذا النوع من المقترحات.
وبـشــأن البند ال ـطــارئ ،اوضــح
ان الــرقــم ال ــذي حـصــل عليه البند
ال ـم ـق ــدم م ــن ال ـم ـج ـمــوعــة الـعــربـيــة
ه ـ ــو رقـ ـ ــم ي ـس ـت ـح ــق «ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر»،
مؤكدا االستمرار في تقديم بنود
ط ــارئ ــة تـمـثــل وج ـه ــة ن ـظــر ال ـعــرب
وال ـم ـس ـل ـم ـي ــن وذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـتـ ـع ــاون

مـ ــع االص ـ ــدق ـ ــاء فـ ــي دول ال ـع ــال ــم.
وقــال ان اللقاء ات الثنائية مع
العديد من البرلمانات على هامش
اعمال هذا المؤتمر «كــان لها دور
كبير في ايصال رسالتنا كبرلمان
كويتي وقضايانا المهمة وحشد
التأييد لخطوات مستقبلية أقوى
وأفضل».
وأض ــاف «ال أستطيع التحدث
عــن تفاصيلها فــي الــوقــت الحالي
لكننا بالتأكيد نعد العدة لخطوات
مـتـقــدمــة اك ـثــر ف ــي الـمـسـتـقـبــل عن
طريق التنسيق مع كل برلمانات
الـعــالــم وم ـتــى مــا وجــدنــا التأييد
والـمـســانــدة ألخ ــذ أغـلـبـيــة مريحة
ب ــال ـت ـص ــوي ــت سـ ـتـ ـط ــرح كـ ــل ه ــذه
األفكار».

الثقة الخليجية بسمو األمير
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،وجـ ــه الـغــانــم
رس ــال ــة ش ـكــر خ ــاص ــة الـ ــى رئـيــس
ال ـبــرل ـمــان الـعـمــانــي الـشـيــخ خــالــد
ال ـم ـع ــول ــي ل ـم ــا ت ـف ـض ــل بـ ــه ت ـجــاه
حضرة صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد وذلك خالل
اجتماعه مــع وفــد «شـبــه الجزيرة
العربية» في البرلمان األوروبي.
وتقدم بالشكر ألعضاء الشعبة
البرلمانية على مشاركتهم الفاعلة
ف ــي ك ــل ال ـل ـج ــان ولـلـطـلـبــة محمد
العجمي ومحمد الفيلكاوي وسارة
العالج وطيبة االبراهيم المتميزين
فـ ــي ب ــرلـ ـم ــان ال ـ ـطـ ــالـ ــب ،وج ــام ـع ــة
الكويت على مشاركتهم التي كانت
محط انظار كل الوفود المشاركة.
وبـ ـش ــأن م ـش ــارك ــة ال ـط ـل ـبــة في

الهاشم تفوز بمنصب دولي في «االتحاد البرلماني»
ف ــازت النائبة صـفــاء الـهــاشــم بمنصب نائب
رئ ـيــس الـلـجـنــة ال ــدائ ـم ــة ال ــراب ـع ــة ل ـش ــؤون األم ــم
المتحدة في االتحاد البرلماني الدولي وذلك بعد
تزكية اللجنة لها.
وق ــال ــت ال ـهــاشــم ف ــي تـصــريــح صـحــافــي عقب
فوزها ان حصولها على هذا المنصب جاء ثمرة
جهود رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم واعضاء
الــوفــد البرلماني الكويتي الـمـشــارك فــي أعمال
مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الـ .139

وأضافت :استطاعت دولة الكويت أن تحصل
على منصب مهم جدا في إحدى اللجان الدائمة
الثابتة المعنية بشؤون األمم المتحدة.
وذك ــرت الـهــاشــم انـهــا حصلت على المنصب
الثقيل في الوزن ،والمواضيع الموجودة به تهم
التنمية المستدامة التي نعاني منها في الكويت.
وأوضحت انها ستستمر في أداء دورها بطرح
المشاكل واعطاء الحلول ،مؤكدة انه سيكون لها
صدى اقوى في هذه اللجنة.

المؤتمر قال إن الكثير من الوفود
«وعد بأنه سيقتبس هذه التجربة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة إلعـ ـ ـ ـ ــداد جـ ـي ــل ج ــدي ــد
قــادر على ان يـقــدم افـضــل منا في
المستقبل وذلك عن طريق التجارب
التراكمية التي ال يمكن ان تحدث
اال اذا ش ــارك ــوا بـفـعــالـيــة فــي هــذه
االج ـت ـمــاعــات وال ـم ـحــافــل الــدولـيــة
المهمة».
مــن جـهـتــه ،ق ــال مــراقــب مجلس
االمـ ــة ال ـنــائــب نــايــف الـ ـم ــرداس ان
حــرص الــوفــد الـبــرلـمــانــي برئاسة
رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس مـ ـ ــرزوق الـغــانــم
ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ك ــل ال ـل ـجــان
واالجتماعات التنسيقية لالتحاد
البرلماني الدولي يدل على تميزه
وفاعليته.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه اش ـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــرداس
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـط ــاب ــي فــي
أعمال المؤتمر والذي نال اعجاب
واستحسان بقية الوفود المشاركة
مــؤكــدا ان اتــاحــة الـفــرصــة للطلبة
لـلـحــديــث ال ــى جــانــب الـ ـن ــواب امــر
سـ ـيـ ـك ــون ل ـ ــه اث ـ ـ ــر اي ـ ـجـ ــابـ ــي ع ـلــى
مستقبلهم العلمي والعملي.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد وف ـ ـ ــد ال ـط ـل ـب ــة
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت
وبــرلـمــان الـطــالــب المشاركين في
أع ـم ــال ال ـمــؤت ـمــر أن ـه ــم اس ـت ـفــادوا
علميا وعمليا من المشاركة في هذا
الـمـحـفــل ،مشيدين بـجـهــود الــوفــد
البرلماني الكويتي فــي مناصرة
القضايا العادلة والمستحقة.
في هذا السياق ،ذكرت المشرفة
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــي ع ـض ــو
هـيـئــة ال ـتــدريــس فــي قـســم الـعـلــوم
السياسية بجامعة الكويت سحر
العلي ان الـمـشــاركــة الطالبية مع
الـ ــوفـ ــود ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة اسـتـقـطـبــت
اهتمام  37ألــف طالب فــي جامعة
الكويت ،حيث أصبحوا يتنافسون
عـلــى الـمـشــاركــة فــي تـلــك المحافل
البرلمانية.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـع ـل ــي إل ـ ــى ان ه ــذا
التنافس دفع الجامعة إلى تطوير
معايير المشاركة لضمان تمثيل
عـ ـ ــادل ل ـم ـخ ـت ـلــف ش ــرائ ــح الـطـلـبــة
الجامعيين المتميزين ،موضحة
أن المعايير تضمن اختيار الطالب
المتميز والمتحدث والمطلع الذي
يستطيع تمثيل الكويت بصورة
مشرفة.

هايف :أطلب الرد على سؤال
جنسيتي إللجام األبواق
قال النائب محمد هايف :أشكر الله ثم أشكر كل من غرد للرد على
موضوع السؤال عن الجنسية ،في اشارة الى سؤال النائب احمد الفضل
الى وزير الداخلية عن جنسية هايف.
وأضاف هايف :اشكر الجميع على حسن ظنهم ودفاعهم وردودهم
اإليجابية وبما أنه قد يراد به التشكيك واإلرهاب من االستمرار فيما
نعتقد أنه الحق فإني أطلب الرد عليه بوضوح من نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إللجام تلك األبواق واألدوات
التي اعتدنا سلوكها وممارساتها.

الحجرف :الروضان ضلل المواطنين
بجاهزية القسائم الصناعية
وجــه النائب مبارك الحجرف
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن االسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة إلـ ــى
وزي ــر الـتـجــارة والصناعة خالد
الـ ـ ــروضـ ـ ــان قـ ـ ــال فـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا:
طالعتنا إحدى الصحف المحلية
ت ـف ـي ــد بـ ـ ــأن ق ـس ــائ ــم ال ـص ـنــاع ـيــة
الـ ـش ــدادي ــة وال ـس ــال ـم ــي سـتـكــون
ج ـ ـ ــا ه ـ ـ ــزة ف ـ ـ ــي  2020و ه ـ ـ ـ ــو م ــا
ً
يبتعد كليا عن الواقع الحقيقي
لـلـمـشــروع حـيــث يـعــانــي مـقــاول
ال ـم ـش ــروع ت ـع ـثــرا مــال ـيــا خــاصــة
بـ ـع ــد أن ق ــاض ـت ـه ــا ع ـ ـ ــدة ب ـن ــوك
كويتية وذ ل ــك بعد تالعبها في
بياناتها للحصول على قروض
حتى تستطيع مــزاو لــة أعمالها
ف ــي ال ـس ــوق م ــع ال ـع ـلــم أن حجم
مديونياتها يصل الى  140مليون
دوالر وه ــو مــا يــؤكــد ان الــوزيــر
ال ــروض ــان يـ ــروج م ـشــروعــا غير
جاهز ومتعثرا والقضايا التي
يمكن أن تواجه مقاول المشروع
قد تستمر  5سنوات.
واستغرب الحجرف في بيان
ص ـح ــاف ــي قـ ـي ــام وزيـ ـ ــر ال ـت ـج ــارة
باعالن جاهزية المشروع خالل
عامين فــي حين اظـهــرت مقاطع
فـ ـي ــدي ــو انـ ـتـ ـش ــرت عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي تـظـهــر
أن مــوقــع ال ـشــداديــة المخصص
للمشروع صحراء قاحلة خالية

مبارك الحجرف

من اي مواد بناء ،وتظهر المقاطع
ً
أي ـض ــا الف ـتــة كـبـيــرة عـلـيـهــا اســم
المقاول وتاريخ تسليم المشروع
ف ــي  15اك ـتــوبــر  ،2018وه ــو ما
يــؤكــد ان ال ــوزي ــر ق ــام بفضيحة
تضليلية بكل ما تحمله الكلمة
مــن اسـ ــاء ة واس ـت ـه ـتــار سياسي
ي ـضــع سـمـعــة ال ـكــويــت بكاملها
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـح ــك م ـح ـل ـي ــا ودول ـ ـيـ ــا
باالضافة إلى ما فعله من تضليل
ل ـل ـم ـقــام ال ـس ــام ــي وال ـمــواط ـن ـيــن
والـ ـ ـت ـ ــاع ـ ــب بـ ـمـ ـش ــاع ــر واح ـ ـ ــام
الشباب الكويتي الطموح.

ةديرجلا
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«الصحة» :اكتشاف  210إصابات بسرطان الثدي في  4سنوات
معرض ومحاضرة لـ «كان» للتوعية بالمرض
عادل سامي

تنظيم ماراثون
«اركض لهدف
نبيل» في
حديقة الشهيد
ً
غدا

الخواري

أعلنت رئيسة البرنامج الوطني
لـ ـلـ ـكـ ـش ــف الـ ـمـ ـبـ ـك ــر ع ـ ــن أم ـ ـ ـ ــراض
ال ـثــدي ورئـيـســة قـســم األش ـعــة في
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى األم ـ ـي ـ ــري د .ه ـن ــاء
الـ ـخ ــواري إق ــام ــة س ـبــاق م ــاراث ــون
تحت رعاية وزير الصحة د .باسل
الصباح تحت شعار "اركض لهدف
ً
ن ـب ـي ــل" ف ــي ح ــدي ـق ــة ال ـش ـه ـيــد غ ــدا
ً
الساعة السابعة صباحا.
وقــالــت د .ال ـخ ــواري ،إن الهدف
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاراثـ ـ ـ ــون ن ـ ـشـ ــر الـ ــوعـ ــي
ح ــول أه ـم ـيــة ال ـك ـشــف الـمـبـكــر عن
س ــرط ــان ال ـث ــدي ،مـضـيـفــة أن عــدد
المشاركين المسجلين في السباق
ب ـل ــغ  ٥٠٠م ـت ـس ــاب ــق مـ ــن ال ـن ـس ــاء
وال ــرج ــال واألطـ ـف ــال ،وس ــوف يتم
تقديم ميداليات تذكارية لجميع
ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن ،ودروع ت ــذك ــاري ــة
و هــدا يــا للحاصلين على المراكز
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن الـ ـسـ ـي ــدات
والرجال.
وذكـ ــرت أن ال ـبــرنــامــج الــوطـنــي
مخصص الكتشاف أمراض الثدي
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدول ــة ض ـمــن فئة
عمرية محددة ،ويهدف إلى خفض

م ـع ــدالت اإلعـ ـت ــال وال ــوف ـي ــات من
سرطان الثدي وزيادة التركيز على
الرعاية الصحية األولية بالمجتمع
واسـتــراتـيـجـيــة الـصـحــة الــوطـنـيــة
ال ـشــام ـلــة لـلـكـشــف ع ــن ال ـســرطــان،
مؤكدة وفق الدليل العلمي الدولي
أن الـمـســح بــاس ـت ـخــدام الـتـصــويــر
اإلش ـعــاعــي لـلـثــدي أثـبــت فعاليته
في الكشف عن سرطان الثدي وفي
الحد من الوفيات الناجمة عنه.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه مـنــذ انـطــاق
ال ـب ــرن ــام ــج عـ ــام  2014ت ــم فـحــص
 17606سـيــدات كويتيات بأشعة
"الماموغرام" المخصصة للسيدات
ً
البالغات من العمر  40إلى  69عاما،
مبينة أن ع ــدد الـنـســاء الــاتــي تم
اكتشاف سرطان الثدي لديهن بلغ
 210سيدات.
وأك ـ ـ ــدت ال ـ ـخـ ــواري أن م ــن أه ــم
التوصيات الصادرة عن البرنامج
الــوطـنــي حــث ال ـس ـيــدات الـمـحــددة
أعـ ـ ـم ـ ــاره ـ ــن عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء ف ـحــص
ً
أشـعــة الـمــامــوغــرام سـنــويــا ،الفتة
إل ــى أن الـبــرنــامــج خ ــال الـسـنــوات
القليلة المقبلة سينتهي من مهمة

المسح واكتشاف الحاالت المبكرة
لسرطان الثدي قبل استفحاله.

فعاليات «كان»
وض ـم ــن ف ـعــال ـيــات حـمـلــة "أن ــت
تستحقين ...اهتمامنا" للتوعية
ب ـ ـمـ ــرض س ـ ــرط ـ ــان ال ـ ـ ـثـ ـ ــدي ،ال ـت ــي
أط ـل ـق ـت ـهــا ح ـم ـلــة "ك ـ ـ ـ ــان" ،بــرعــايــة
رئ ـي ـســة م ـج ـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ـطــوع ـيــة الـنـســائـيــة
لخدمة وتنمية المجتمع الشيخة
فــاديــة الـعـبــدالـلــه ،نـظـمــت الحملة
معرضا فــي "المباركية" للتوعية
بسرطان الثدي بمصاحبة سيارة
"كان" للتوعية ،ومحاضرة توعوية،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ج ـم ـع ـيــة ال ــروض ــة
وحولي التعاونية.
وب ـهــذا ال ـصــدد ،صــرحــت عضو
مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
رئيسة مـبــادرة التوعية بسرطان
الـ ـث ــدي د .ح ـص ــة ال ـش ــاه ـي ــن ،ب ــأن
فـعــالـيــة س ــوق ال ـم ـبــارك ـيــة أقـيـمــت
بـ ــا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع إدارة ا ل ـ ـسـ ــوق،
ً
ً
موضحة أنها شهدت إقباال كبيرا
للتعرف على سبل الوقاية والكشف

جانب من معرض «كان»
المبكر عــن األمـ ــراض السرطانية
بشكل عام ،ومرض سرطان الثدي
بشكل خاص.
وأوضحت أن الفعالية األخــرى
كانت عبارة عن محاضرة توعية
أقـ ـيـ ـم ــت ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع جـمـعـيــة
ال ــروض ــة وح ــول ــي ال ـت ـعــاون ـيــة في
ص ــال ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة بـمـقــر
ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ــروض ــة،

«الجمركي الخليجي» يوصي بتسهيل حركة التجارة
اختتام أعمال االجتماع الـ  20في الكويت
أوصى االجتماع الــ" "20لهيئة االتحاد
الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي،
والذي اختتم أعماله أمس ،بأهمية استمرار
ال ـل ـقــاءات ال ــدوري ــة بـيــن األش ـق ــاء فــي دول
الـمـجـلــس ،وال ـتــواصــل المستمر لتقريب
وجـهــات الـنـظــر ،وحــل جميع الصعوبات
التي تواجه مسيرة التطوير االقتصادي،
وتنفيذ االتفاقية االقتصادية الموحدة بين
دول المجلس.
وق ــال ــت اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك ،في
بيان ،إن "االجتماع خلص إلــى اتفاق في
الــرؤى على جميع المواضيع المطروحة
على جدول االجتماع ،خصوصا المتعلقة
بـتـكـلـيــف ف ــرق الـعـمــل الـمـشـكـلــة بمتابعة
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي ت ـص ــدر م ــن ق ــادة

المجلس األعلى لدول المجلس الخليجي
ب ـ ـشـ ــأن اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال م ـت ـط ـل ـب ــات االت ـ ـحـ ــاد
الجمركي".
وأكدت حرص المشاركين في االجتماع
عـلــى حـتـمـيــة مـعــالـجــة ال ـص ـعــوبــات الـتــي
ت ـع ـت ــرض انـ ـتـ ـق ــال الـ ـش ــاحـ ـن ــات ،وح ــرك ــة
الـتـجــارة بين ال ــدول األع ـضــاء والمتابعة
الميدانية لكل متطلبات منافذ الــدخــول،
وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـسـ ـع ــي نـ ـح ــو ت ـط ـب ـي ــق ب ــرام ــج
متعددة منها (المشغلون) االقتصاديون
المعتمدون لتبسيط اإلج ــراء ات ،والعمل
مع كل القطاعات والمنظمات الدولية التي
تسعى هيئة االتحاد الجمركي ،من خالل
تــوص ـيــات ـهــا ،ل ـم ــواء م ــة تـسـهـيــل ال ـت ـجــارة
وت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــل ب ــآل ـي ــة ال ـت ـح ــوي ــل اآلل ــي

حيث قدمت المحاضرة د .مي طه،
وهــي طبيبة توعية بــإدارة تعزيز
الـصـحــة ،مشيرة إلــى أن فعاليات
الحملة مستمرة حتى نهاية أكتوبر
ال ـجــاري على مستوى محافظات
دولة الكويت الس.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت د .ط ــه إنــه
تــم التطرق خــال المحاضرة إلى
تـ ـع ــري ــف مـ ـ ــرض سـ ــرطـ ــان الـ ـث ــدي

ّ
«اإلطفاء» والبلدية نفذتا حملة
تفتيش مشتركة في المباركية
•

الجالوي ومسؤولو الجمارك الخليجية
المباشر للرسوم الجمركية فــي االتحاد
الجمركي لدول المجلس.
وفي نهاية االجتماع ،أهدى المدير العام

للجمارك رئيس االجتماع المستشار جمال
الجالوي رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة
دروعا تذكارية.

وخ ـص ــائ ــص الـ ـم ــرض وال ـع ــوام ــل
الـ ـم ــؤدي ــة إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة اح ـت ـمــال ـيــة
ً
اإلص ـ ــاب ـ ــة بـ ــال ـ ـمـ ــرض ،فـ ـض ــا عــن
استعراض أهمية الكشف المبكر
عن سرطان الثدي ،وكذلك تدريب
الحضور على طريقة عمل الفحص
الذاتي الشهري ألنفسهم في المنزل
كوسيلة للكشف المبكر.

محمد الشرهان

نفذت إدارة وقاية محافظة العاصمة التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء،
بالتعاون مع بلدية الكويت ،حملة تفتيش على أسواق المباركية شملت
ع ــددا مــن الـمـحــال الـتـجــاريــة والـمـجـمـعــات الــواقـعــة فــي منطقة أس ــواق
المباركية ،بهدف إزالة المخالفات وتطبيق القانون.
وقــال مدير إدارة العالقات العامة واإلع ــام ب ــاإلدارة ،العميد خليل
األمـيــر ،أن الحملة أسـفــرت عــن تحرير العديد مــن المخالفات لبعض
المحال والمباني المخالفة ،مثل التخزين العشوائي الذي يعيق الممرات
ومخارج الطوارئ ويشكل خطورة على األرواح في حالة اندالع الحرائق،
مضيفة أن بلدية الكويت قامت باإلزالة الفورية للمواقع المخالفة.
وأكد أن حملة التفتيش ستستمر ،وتقام بشكل مكثف لتشمل جميع
المحافظات لتطبيق االشتراطات الوقائية وإزالة كل ما يعرض األرواح
والممتلكات للخطر ،الفتا الــى أن الحملة نفذت تحت إشــراف مراقب
التفتيش والمتابعة في إدارة وقاية محافظة العاصمة ،العقيد يوسف
الـصـعـفــاك ،ورئـيــس قسم اإلخ ـطــارات الـمـقــدم علي بــن حـيــدر ،والمقدم
يوسف الصباح.

بدء تسجيل طلبة ضباط «خفر السواحل» «الغوص» :مواكبة التوجهات البيئية العالمية
أعلن قطاع التعليم والتدريب  -إدارة التسجيل
والقبول بــوزارة الداخلية بــدء موعد قبول طلبات
تسجيل الــراغـبـيــن فــي االلـتـحــاق بأكاديمية سعد
العبدالله للعلوم األمنية -طلبة ضباط تخصص
(خفر السواحل) الدفعة  15من حملة شهادة الثانوية
العامة للعام الدراسي  ،2018 /2017اعتبارا من بعد
غد األحد وحتى الخميس المقبل يوميا.
وبـ ـ ّـيـ ــن أن مـ ـ ــدة الـ ـ ــدراسـ ـ ــة  4س ـ ـنـ ــوات دراسـ ـي ــة
(باألكاديمية البحرية البولندية) جمهورية بولندا،
يحصل الخريج على شهادة بكالوريوس في العلوم

ّ
ويعين بأول مربوط رتبة (مالزم بحري).
البحرية،
وأشــار إلــى أن إجــراء ات التسجيل تتم من خالل
الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية ،عبر الصفحة
الخاصة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية،
ً
وأن اس ـت ـق ـبــال الــراغ ـب ـيــن بــاالل ـت ـحــاق ي ـحــدد وف ـقــا
للمواعيد المحددة بعد إتمام التسجيل في الموقع
اإللكتروني لألكاديمية في إدارة التسجيل والقبول
بوابة رقم  4صالة التسجيل.

أكد فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية
ال ـب ـي ـئ ـيــة ح ــرص ــه ع ـلــى م ــواك ـب ــة ال ـتــوج ـهــات
البيئية العالمية الهادفة للحفاظ على البيئة،
باعتبارها أولــويــة تنموية ،وذلــك مــن خالل
تنظيم فعاليات توعوية تتسق واالحتفاالت
العالمية ذات الصلة.
وقالت عضوة الفريق معصومة مذكوري
لـ"كونا" ،إن "الفريق نظم أسبوعا توعويا في
مدارس عدة شمل فعاليات بيئية ،في محاولة
م ـنــه ل ـغــرس ال ـس ـلــوك الـبـيـئــي الـصـحـيــح في

الحمود :إجراءات رادعة ضد الشاحنات المخالفة

ّ
وج ـ ـ ــه م ـح ــاف ــظ الـ ـف ــروانـ ـي ــة ال ـش ـي ــخ فـيـصــل
ال ـح ـم ــود تـعـلـيـمــاتــه إلـ ــى ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة
باتخاذ إجراءات رادعة بشأن وقوف الشاحنات
والسيارات الثقيلة وحامالت الركاب التي تعود
لشركات وأفراد في مواقف استاد جابر الدولي
والجمعيات التعاونية وصاالت األفراح ومواقف
المدارس ،إضافة إلى الساحات الترابية داخل
األح ـيــاء السكنية فــي مـنــاطــق الـمـحــافـظــة ،ومــا
ينتج عنها من احتمال استخدامها في جرائم
أمنية.
وأكد الحمود ،في تصريح له ،أن هذه الظاهرة

كانت محل شكوى الكثيرين من األهالي ،التي
كانت سببا في ضيقهم وإزعاجهم ،فضال عن
أن ـهــا ت ــؤدي ال ــى إت ــاف األرص ـف ــة واألرض ـي ــات
وتتسبب في االزدحــام المروري وعرقلة حركة
الـسـيــر داخ ــل مـنــاطــق الـمـحــافـظــة ،مـشـيــرا إلــى
أهمية تعاون الجهات كافة لحل هذه المشكلة
من جذورها.
ولفت إلى تنسيق المحافظة مع اإلدارة العامة
للمرور بشن حمالت واسعة ومفاجأة بجميع
المناطق وسحب لوحات الشاحنات المخالفة
على الفور ،فضال عن تنسيقها مع وزارة الشؤون

«منار» و«مسار» ينظمان ورشة
عمل «منظومة القيم»
أك ــدت رئـيـســة مــركــز الـكــويــت لــدعــم قـيــم الـعـمــل اإلن ـســانــي (م ـنــار)،
د .فاطمة الدويسان ،التنسيق مع مركز الكويت لتطوير العمل اإلنساني
(مسار) ،المنبثقين عن جمعية ملتقى الكويت الخيري حول تنظيم
ورشة العمل المعنونة بمنظومة القيم بين النظرية والتطبيق.
وأوضحت الدويسان ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن تنظيم هذه
الورش يأتي من منطلق التكامل بين المراكز التابعة لجمعية ملتقى
الـكــويــت ال ـخ ـيــري ،وال ـتــي مــن شــأنـهــا رف ــع ك ـفــاءة الـعــامـلـيــن بالعمل
اإلنساني.
ب ــدوره ،أشــار رئيس مركز "مـســار" ،د .نــوري بشير ،إلــى فتح باب
الحوار في الورشة ،لبلورة وثيقة مشروع تفعيل القيم في المجتمع،
والتي سيتم توزيعها قريبا ،تمهيدا للبدء في تنفيذ بنودها وأفكارها.
ولفت بشير إلى التعاون بين الجمعية واتحاد المبرات والجمعيات
الخيرية لتطوير العمل اإلنساني.

االجتماعية والعمل بشأن الشاحنات المملوكة
للشركات وكيفية اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد
هذه الشركات.
وطلب الحمود تخصيص موقع لوقوف هذه
الشاحنات والمعدات الثقيلة ،ويتم إنشاؤه عن
طريق شركات القطاع الخاص الستثماره الى
جــانــب إقــامــة مسكن لـســائـقــي ه ــذه الـمــركـبــات،
وإنشاء سوق مركزي ،مما يساهم في القضاء
على وقوف الشاحنات بطريقة عشوائية والتي
توحي بمنظر ال يليق والركب الحضاري للدولة.

«الخيرية» :حج ذوي اإلعاقة بغزة
لتخفيف معاناتهم
للعام الخامس على التوالي،
واص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة
اإلسالمية العالمية إشرافها على
مشروع مصرف حج ذوي اإلعاقة
في قطاع غزة بتمويل من األمانة
العامة لألوقاف وتنفيذ جمعية
دار اليتيم الفلسطيني.
و ق ـ ـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر إدارة اإل ع ـ ـ ــام
والعالقات العامة بالهيئة خالد
الخليفي ،في تصريح صحافي،
إن الهيئة تلقت مــن جمعية دار
اليتيم في غزة التقارير النهائية
الخاصة بمشروع كفالة الحجاج
ال ـف ـق ــراء وال ـج ــرح ــى الـمـصــابـيــن

بإعاقات دائـمــة ،والبالغ عددهم
ً
 25حاجا لعام .2018
وأشار إلى إيالء األمانة العامة
لألوقاف هذه الشريحة اهتماما
خاصا وإعانتهم على أداء مناسك
الحج منذ عام  ،2013باعتبار ذلك
ً
وجـهــا مــن وج ــوه الـبــر وتخفيفا
لمعاناتهم اإلنسانية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـخ ـل ـي ـف ــي إن ه ــذا
المشروع الخيري يدخل السعادة
والـ ـ ـس ـ ــرور ع ـل ــى قـ ـل ــوب ال ـف ـق ــراء
وال ـم ـع ــاق ـي ــن وي ـح ـق ــق أمــان ـي ـهــم
ب ــرؤي ــة ال ـك ـع ـبــة ال ـم ـشــرفــة وأداء
فريضة الحج.

ً
«الجنح المستأنفة» تبرئ وافدا من «خيانة األمانة»
قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم
محكمة أول درجة بحبس متهم وافد سنتين مع
الشغل والنفاذ وإبعاده عن البالد ،مقررة براءته
من التهمة المسندة إليه.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،أس ـنــد االدع ـ ــاء ال ـع ــام ضد
متهم وافد جنحة خيانة أمانة على سند من أنه
ّ
استولى على مبلغ مسلم إليه على سبيل األمانة
وقــدره  120ألف دينار يخص شركة كان يعمل
لديها ،وذلــك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلب االدع ــاء الـعــام معاقبة المتهم بالعقوبة
ً
الـ ُـمـقـ َّـررة وفـقــا للمادتين  240و 79المنصوص
عليهما بقانون الجزاء الكويتي.
وت ـ ــراف ـ ــع ال ـم ـح ــام ــي جـ ـم ــال ال ـخ ـط ـي ــب أمـ ــام
ً
ً
المحكمة ،مقدما مذكرة دفاع ،ومتمسكا ببراءة
المتهم ُ
ُ
ستأنف مــن التهمة المنسوبة إليه
الم
ِ
ً
تأسيسا على انتفاء أركان جريمة خيانة األمانة
وعدم حصول أي تسليم للمبلغ محل االتهام ،كما
أن األوراق خلت من ثمة دليل على ارتكاب المتهم

للجريمة .وأشــار الخطيب إلى أن التناقض في
ّ
أقوال المبلغ والشهود واضح بما يؤكد كيدية
االتهام وتلفيقه ،الفتا إلى أن تحريات المباحث
جاءت مؤكدة عدم قيام المتهم بارتكاب الواقعة
وكـيــديــة االت ـه ــام ،وأن حـكــم محكمة أول درجــة
اعتراه البطالن لإلخالل بحق الدفاع وااللتفات
عن طلبات المتهم الجازمة ودفاعه الجوهري.
وقد أصــدرت "الجنح المستأنفة" حكما ببراءة
المتهم من التهمة المسندة إليه.

نفوس الناشئة ،وحب العمل التطوعي لحماية
البيئة والمحافظة على كائناتها".
وأوضحت مذكوري أن فعاليات األسبوع
الـمـعـنــون (اس ـت ـث ـمــار م ـس ـتــدام لـبـيـئــة عربية
أفضل) جــاء ت إلحياء  3مناسبات هي (يوم
البيئة العربي) ،الذي يصادف الـ 14من أكتوبر
سنويا ،و(يــوم الشجرة) الــذي يصادف الـ15
من أكتوبر ،و(يوم األغذية العالمي) ويصادف
الـ 16من الشهر نفسه .وأضافت أن الفعاليات
اس ـت ـهــدفــت ال ـت ـعــريــف بــال ـب ـي ـئــة وأه ـم ـي ـت ـهــا،

واع ـت ـبــارهــا قـضـيــة عــالـمـيــة ،وزي ـ ــادة الــوعــي
البيئي ،وتنمية التعاون العربي في مجاالت
شـ ــؤون الـبـيـئــة ،وت ـحــديــد الـقـضــايــا البيئية
الـمـشـتــركــة ،وأول ــوي ــات الـعـمــل لـمــواجـهـتـهــا،
والتعرف على أبرز المبادرات الهادفة للحفاظ
على البيئة.

محليات
سلة أخبار
«إعانة المرضى» تحاضر
عن «بشارات قرآنية»
نظمت إدارة التوعية
واإلرشاد  -قسم الواعظات،
في صندوق إعانة املرضى،
محاضرة بعنوان "بشارات
قرآنية" بمستشفى الفروانية،
للواعظة منى الشمري،
وبحضور رئيسة قسم
الواعظات صفاء عابدين.
ومن أهم األسس التي
ارتكزت عليها املحاضرة؛
جذب أذهان الحضور
ملعرفة املراد من البشارة،
وتشويق قلوبهم بذكر
من هم املبشرون ،وشحذ
النفوس لنيل مغنم البشارة
بتقوى الله واإليمان والعمل
الصالح .وقد استدلت
الواعظة على حديثها بآيات
من الذكر الحكيم ،وتنوع
الحضور بني طاقم تمريضي
وطبي ومرضى.

«اإلغاثة» تقدم مساعدات
لمتضرري «لبان» باليمن
أعلنت الجمعية الكويتية
لإلغاثة ،أمس األول ،تقديم
حزمة من املساعدات اإلغاثية
ألهالي محافظة "املهرة" في
اليمن عبر شركائها املحليني.
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية أحمد الجاسر في
بيان صحافي ،إن هذه الخطوة
تأتي استجابة لنداء الحكومة
الشرعية اليمنية والسلطات
املحلية في املحافظة عقب
إعالنها منطقة منكوبة جراء
السيول املتدفقة إثر العاصفة
املدارية "لبان" التي تسببت
بخسائر كبيرة في املمتلكات
العامة والخاصة.

«السالم» تفتتح مشاريع
خيرية في قرغيزيا
أعلن املدير العام عضو مجلس
إدارة جمعية السالم لألعمال
اإلنسانية والخيرية د .نبيل
العون ،أن "الجمعية سيرت
قافلتها الـ 44إلى قرغيزيا،
لالطالع على مشاريع خيرية
وافتتاحها".
ّ
وبي العون ،في تصريح له،
أن القافلة حافلة باملشاريع
الخيرية واإلنسانية الهادفة
للتسهيل على الفقراء
واملحتاجني في قرغيزيا،
ومنها افتتاح املساجد
وتوزيع األبقار الحلوب على
األسر ،لتزويدها بقوتها
اليومي من الحليب ومنتجاته،
باإلضافة الى بناء بيوت
األيتام ،وافتتاح مراكز تحفيظ
القرآن الكريم ،واملراكز الطبية،
ومشاريع سقيا املاء املختلفة".

أكاديميا
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«التطبيقي» تمثل الكويت في اجتماع
«عمومية المهارات العالمية» بهولندا
ش ــارك ــت ال ـكــويــت ممثلة بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب بحضور نائب المدير العام لهيئة
"التطبيقي" لشؤون التدريب م .طارق العميري في اجتماع
الجمعية العمومية لمنظمة المهارات العالمية بالعاصمة
ً
الهولندية أمستردام أخيرا ،ويندرج ضمن االجتماعات
السنوية لـلــدول األعـضــاء بمنظمة الـمـهــارات العالمية
( .)WorldSkillsوضــم االجتماع أكثر مــن  500مندوب
ومتحدث من  79دولــة ،ويعد منصة أساسية لمناقشة
اإلعداد والتنظيم لمسابقة المهارات العالمية  45في كازان
بجمهورية روسيا والمقررة خالل شهر أغسطس المقبل،

كما ناقش االجتماع التحديات التي تواجه القطاع المهني
في جميع أنحاء العالم للعمل على رفع مستوى المهارات،
وسـبــل تـطــويــر ال ـم ـهــارات مــن خ ــال تـحــديــد المعايير
المهاراتية والتأثير في القطاعات الحكومية والخاصة
للمشاركة في تعزيز المهارات وإدخال التقنيات المتقدمة.
جدير بالذكر ،أن منظمة المهارات العالمية تتولى
تـنـظـيــم ك ــل ال ـم ـه ــارات وتــوصـيـفـهــا ال ـف ـنــي وم ـشــاريــع
االختبارات وتحديد المتطلبات لكل مهارة والتي يبلغ
عددها  53مهارة تتبع عدة مجاالت هندسية وحرفية
وإدارية وتقنية.

academia@aljarida●com

«الوحدة الطالبية»« :التنفيذية» تحولت مجموعة حزبية
«نشك في إقامة انتخابات نزيهة بمؤتمر اتحاد أميركا المقبل»

ندعو البرلمان
وجمعيات
النفع العام
واالتحادات إلى
اتخاذ موقف
حازم تجاه
تصرفات الهيئة
التنفيذية

اس ـت ـن ـك ــرت ق ــائ ـم ــة ال ــوح ــدة
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـخـ ــوض
ان ـت ـخ ــاب ــات االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي
لطلبة الـكــويــت ،فــرع الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،س ـلــوك
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـط ـل ـب ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،مـ ـمـ ـث ــا ب ــال ـه ـي ـئ ــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
الماضية ،مشيرا إلى أن الهيئة
التنفيذية تحولت من مالذ آمن
ودستوري وحيادي للخالفات
الطالبية إلى مجموعة حزبية
مـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــزة تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم م ـ ـصـ ــالـ ــح
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة وفـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة م ـ ـعـ ـ ّـي ـ ـنـ ــة
متجاهلة التاريخ الطويل لهذه
ال ـمــؤس ـســة ،وض ــارب ــة بـعــرض
ا لـحــا ئــط اإلرادة الديمقراطية
الطالبية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت "ال ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــدة" ،ف ــي
بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،ب ـشــأن
انتخابات االتحاد التي ستقام
الشهر القادم وما يساورهم من
ش ـكــوك ح ــول ح ـيــاديــة الهيئة
التنفيذية" ،لقد شهدنا جميعا،
بكل أسف ،مسرحية انتخابات
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـط ـل ـب ــة

ً
«اتحاد الجامعة» :الفضلي رئيسا
للجنة الدراسات العليا
أعلن رئيس الهيئة اإلدارية باالتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع
ً
الجامعة سعود الكندري ،اختيار عمر الفضلي رئيسا للجنة الدراسات
العليا باالتحاد للعام النقابي الحالي  .2019/2018وقــال الكندري
في تصريح صحافي ،أمــس ،إن لجنة الدراسات العليا أسست العام
ً
الماضي لتكون أداة تواصل فعالة مع طلبة الدراسات العليا ،إيمانا من
االتحاد بأهمية هذه الشريحة الطالبية المتميزة ،وضرورة وجود كيان
ً
منظم خاص بهم في االتحاد يكون متخصصا في متابعة قضاياهم
ومناقشتها مع جهات االختصاص .وأضاف" ،لدينا هذا العام المزيد من
التصورات للتواصل مع طلبة الدراسات العليا والعديد من التحركات
على بعض القضايا المتعلقة بهم ،التي سنسعى بكل قوة من أجل
إنجازها وبما يحقق مصلحة الطالب والطالبات".

جامعة الكويت :آلية جديدة إلعداد
الجدول الدراسي والتسجيل
أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د .علي المطيري تطبيق
آلية جديدة إلعداد الجدول الدراسي وعملية تسجيل الطالب والطالبات
ً
في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ،2019/2018مضيفا أنه "سيتم
فتح جميع الشعب ،التي تلبي حاجة الطالب والطالبات للتسجيل وحاجة
الجدول الدراسي عند بداية عملية التسجيل في فترة التسجيل المبكر".
وقال المطيري ،في تصريح أمس ،إن العمادة تهدف من خالل تطبيق
اآللية الجديدة إلــى توفير خـيــارات كافية للطلبة الستكمال جداولهم
الدراسية عن طريق نظام التسجيل اإللكتروني بواسطة شبكة اإلنترنت
في أوقات مبكرة من فترة التسجيل.

الكويت فرع الواليات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــدة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
 ،2017ا لـتــي
انـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــت
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــب
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــع
عـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي
إل ر ا د ة
ط ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة،
حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى أم ـ ـ ـسـ ـ ــت
الهيئة التنفيذية هي
التي تمنح الشرعية للهيئة
اإلداري ــة ،غير آبهة باالختيار
ال ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراط ـ ــي ع ـ ـبـ ــر م ـش ـه ــد
تراجيدي سخيف ،سمي زورا
بـ "لجنة االستكمال النتخابات
."2017
وتــابـعــت الـقــائـمــة" :لــم ينته
م ـس ـل ـســل ال ـح ــزب ـي ــة وال ـص ـلــف
واالستكبار للهيئة التنفيذية
بنهاية انتخابات  ،2017ومع
األســف يـبــدو أنـهــا فقط كانت
ال ـب ــداي ــة ،ح ـيــث ان ـت ـخ ـبــت قبل

أسابيع قليلة هيئة
تنفيذية جديدة
فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة
التنفيذية
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر
م ــن دون
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد
ال ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي
لـطـلـبــة أمـيــركــا
فـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ـ ّـد صـ ـ ــارخ
وواضح على إرادة طلبة
وطالبات أميركا في انتخابات
وفـ ــد ال ـمــؤت ـمــر  ،2016والـ ــذي
فاز فيها وفد المؤتمر بقيادة
قائمة الوحدة الطالبية".
وأشارت إلى "استمرار هذه
ال ـس ـلــوك ـيــات م ــن ق ـبــل الـهـيـئــة
التنفيذية واال ت ـح ــاد يجعلنا
نـشــك حـتــى فــي نيتها بــإ قــامــة
انـتـخــابــات نــزيـهــة فــي مؤتمر
اتـحــاد أميركا الـقــادم! لكونها
ّ
نصبت نفسها خصما وحكما،

و صـ ـ ـ ــادرت اإلرادة ا ل ـطــا ب ـيــة
الحرة لطلبة وطالبات أميركا،
وأن ــه الــى اآلن لــم يـتــم إبالغنا
بـ ــأي ت ـع ــدي ــات ع ـلــى ال ـلــوائــح
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
محاوالتنا الكثيرة للتواصل
مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم ،إال أن ا لـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــش
والـ ـمـ ـم ــاطـ ـل ــة كـ ــانـ ــا األس ـ ـلـ ــوب
المنتهج منهم".
ودعـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة ال ـط ـل ـب ــة
ون ـ ــواب ال ـبــرل ـمــان وال ـن ـقــابــات
وجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــام
واالتحادات والقوائم الطالبية
إلــى اتخاذ موقف حــازم تجاه
هذه اإلســاء ات التي تقوم بها
الهيئة التنفيذية بالتعاون مع
االتحاد الوطني فرع الواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـق ـيــادة
المستقبل الطالبي بحق طلبة
الـ ـك ــوي ــت ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ،وال ـت ــي
تعد ا عـتــداء شامال على طلبة
وطالبات الكويت أجمعين ،مما
يضمن لهم ممارسة حقوقهم
فــي ا خـتـيــار ممثلهم ا لـشــر عــي
دون تدخالت أو تزوير من أي
حزب أو جماعة كانت".

مقالة

التعليم وتطور دور المرأة
سعت ا لـمــرأة الكويتية في طريق التعليم
واكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـمـ ـع ــرف ــة ،ومـ ـن ــه بـ ـ ــدأت نـقـلـتـهــا
النوعية ،وعززت حركاتها ومطالبها لتنطلق
إلــى آفــاق أوســع وميادين أصـعــب ،ســواء في
الــوظــائــف ال ـعــامــة أو األن ـش ـطــة االجـتـمــاعـيــة
والمطالبات السياسية بأدوات عصرية قربت
لها المسافات وا خـتـصــرت لها ا لــو قــت حتى
حصلت على مكاسب كبيرة في تلك المجاالت.
ف ــي أوائـ ـ ــل ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ك ــان ــت ال ـحــركــة
النسائية مقيدة التفكير والتحرك ،مع أخذ
الطوابع االجتماعية التقليدية بعين االعتبار،
لكن مع نيلها حق الحرية والعمل استطاعت
الـ ـ ـم ـ ــرأة ت ــأكـ ـي ــد ض ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـت ــدع ــائـ ـه ــا إل ــى
مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في المجتمع.
ومـ ــن ت ـلــك ال ـن ـق ـلــة وذل ـ ــك ال ـس ـعــي الـمـثـمــر،
ح ــرص ــت دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى ت ـه ـي ـئــة بـيـئــة
مستقرة للمرأة في كل المجاالت وعلى رأسها
األم ــن اإلنـســانــي واالجـتـمــاعــي واالقـتـصــادي
ً
ً
باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء المجتمع
وتكوينه ،إذ سعت الدولة إلى تعزيز دورها
وحـ ـق ــوقـ ـه ــا ،ل ـت ـت ـك ـلــل جـ ـه ــود الـ ـسـ ـن ــوات مــن
المطالبات والتحركات النسائية بالحصول
الفعاليات الوطنية
على حــق المشاركة فــي
ُ َّ
المختلفة ،فاليوم تقترع وتــرشــح لعضوية
مجلس األمة والمجلس البلدي ،كما أصبحت

ســاعـيــة لـلـمــواجـهــة بـشـكــل أكـبــر فــي حياتها
العملية.
ومن الناحية الشرعية لم تكن هناك عقبات
تعترض طريق الـمــرأة ،فــاإلســام تحدث عن
مستواها الرفيع الموازي للرجل في المجال
اإلنساني ،حيث قال تعالى" :للرجال نصيب
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"،
بالتوازي مع سعي الدولة للقضاء على مسألة
التمييز والعنف ضدها.
كما أن الكويت تحرص دائما على أن يكون
للمرأة حضور في جميع الميادين ،إضافة إلى
إسهاماتها في المجاالت المختلفة ،فالعنصر
النسائي خاض بدوره عملية صنع القرار من
خالل عمل المرأة على توليها مناصب قيادية،
فهي عضو في الحكومة ونائبة في البرلمان
وفعالة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ،إلى
جــا نــب خدمتها العسكرية مــن خــال أجهزة
الشرطة ،ومن هنا بات دور المرأة في تطور
مستمر من خالل إثبات استحقاقها الحقوق
السياسية الكاملة في دولة الكويت.
الطالبة :لجين األنصاري
كلية العلوم االجتماعية
تخصص العلوم السياسية
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ً
الحكومة كانت دائما تتخذ من مجلس األمة ،وخصوصا
بعد تصاعد قوة المعارضة البرلمانية ،شماعة إلخفاقاتها،
والتسويق بأن البرلمان هو سبب تعطيل التنمية وتأخير
اإلنجازات ،وكان تبرير ذلك االستجوابات المتكررة وأسلوب
الصراخ وتدخل النواب في التعيينات القيادية وتأثيرهم على
القرار الحكومي!
ً
ماذا بعد أن تحتل الكويت المركز ( )54عالميا في مؤشر التنافسية
االقـتـصــاديــة ،متراجعة ( )14مرتبة بين دول العالم خــال سنتين
فقط ،متذيلة بذلك الترتيب داخــل البيت الخليجي؟ ومــاذا بعد أن
ً
ً
تأتي الكويت في المركز ( )79عالميا وفقا لمعايير جودة التعليم
ً
ومخرجاته؟ وماذا بعد أن نصل إلى المركز ( )103عالميا في مؤشر
القدرة االبتكارية؟
هذه المؤشرات التي نشرتها لجنة الكويت الوطنية التنافسية
ً
برئاسة شخصية مرموقة ومخلصة كالدكتور فهد الراشد ،واستنادا
إل ــى الـتـقــريــر الـسـنــوي للمنتدي االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي فــي داف ــوس
بسويسرا ،تتناغم مــع العديد مــن التقارير التي تصدرها جهات
وطـنـيــة ودول ـيــة لـقـيــاس اتـجــاهــات التنمية الـبـشــريــة وفــق معايير
دقيقة ونمطية.
تكمن المشكلة في استمرار هذه المؤشرات الضعيفة وتراجعها
ً
المخيف سنويا خالل األعوام القليلة الماضية ،على الرغم من ضخ
عشرات المليارات من الدنانير عبر بوابة خطط التنمية وتحت شعار
تطوير الخدمات وفي مقدمتها التعليم.
ً
وكانت الحكومة دائما تتخذ من مجلس األمة ،وخصوصا بعد
تصاعد قوة المعارضة البرلمانية ،شماعة إلخفاقاتها ،والتسويق
بــأن البرلمان هو سبب تعطيل التنمية وتأخير اإلنـجــازات ،وكان
تبرير ذلك االستجوابات المتكررة وأسلوب الصراخ وتدخل النواب
في التعيينات القيادية وتأثيرهم على القرار الحكومي!
لكن منذ عام  2013استفردت الحكومة باإلمساك بجميع مفاصل
الــدولــة ،ووسائل إعالمها ومؤسساتها بما في ذلــك مجلس األمــة،
ً
ً
ولم يشهد تاريخ الكويت السياسي برلمانا منتخبا أكثر طواعية
ً
ورضوخا ومهادنة مثل مجلس  2013إال مجلس  2016الحالي ،الذي
انفرد من تلقاء نفسه بتحصين الحكومة من المساءلة منذ أول يوم
النعقاده ،ودليل ذلك أن االستجوابات المقدمة خالل السنوات الخمس
الماضية إما كانت صورية وإما بترتيب مع الحكومة.
ولــم تتعد االسـتـجــوابــات الـجــادة حــدود النقاش دون الوصول
إلــى طــرح الثقة ،وعــدم تـجــاوز التصويت على طــرح الثقة أصــوات
مقدميه فقط ،وهذا يعني أن الحكومة لم تكن في مأمن سياسي كما
تتمتع في الفترة األخيرة ،في حين المعارضة المزعجة والمخربة
ً
قد اختفت تماما من المشهد ،إما بسبب السجن أو وجودها خارج
البالد أو حرمانها من المشاركة السياسية ،ولم تعد هناك مظاهرات
أو خطابات وندوات وال حتى وجود في وسائل التواصل االجتماعي،
ومــن تبقى مــن فـتــات الـمـعــارضــة تـحــولــوا إلــى رأس حــربــة فــي وأد
االستجوابات وتحصين الحكومة.
ما نــراه من مؤشرات التخلف والتراجع في التنمية والخدمات
وضياع الــرؤى المستقبلية ال يعكس سوى حقيقة مؤلمة واحــدة،
وهي أن البلد تحول إلى منظومة من الفساد بكل أنواعه ،وهذا ما
تؤكده الفضائح المالية وشبهات االستيالء على المال العام تحت
نظر كبار المسؤولين ،وآخرها سرقة الضيافة المليونية في وزارة
الداخلية ،ولعل الخافي أعظم ،وكل ذلك بسبب المعارضة!

التركيز على الحدث
عبدالرحيم ثابت المازني
المشهد اليوم يقول للجميع :عليكم االصطفاف ولن
تسقط دولة واحدة ولن تستطيع أن تنجح دولة بمفردها
مهما فعلت ،وراجعوا أحوال ليبيا والعراق واليمن وسورية
وجيوشها ،وماذا تبقى من جيوش وقوة في المنطقة.
ً
لــأســف الكبير ربـمــا تـكــون الـنـظــرة الضيقة للحدث سببا في
تضخيمه أو في رؤيته من منظور ضيق أو من اتجاه واحــد فقط،
وهذا ما يجعل الكثير من العامة والبسطاء أكثر حدة وانزعاجا من
أحــداث يومية ،إال أن األمــر مختلف لمن هو في دائــرة صنع القرار
أو ألصحاب التجارب المختلقة ،أو لمن يتابعون األحداث الدولية
مع مراجعة المواقف القريبة والبعيدة ،وينظرون إلــى المستقبل
ً
برؤية استراتيجية ،فأولئك سيكونون أكثر وعيا وإدراكا للصورة
والمشهد بالكامل.
ف ـمــا تـ ــراه ضـخـمــا وأنـ ــت قــريــب م ـنــه فــذلــك ألن ــك ال ت ــرى غ ـيــره،
وسيختلف تماما لو ابتعدت عنه بعض الخطوات ،ألنك ستراه في
حجمه الطبيعي ،وسترى باقي المشاهد القريبة منه ،والتي ستجعلك
تعيد تقييم األمور.
ً
فالكثير عندما يــرون شخصا يتحدث عن بلده خيرا أو يدافع
عنه في توقيت معين يعدون ذلك انقالبا أو دفاعا عن أشخاص أو
ً
أنظمة ،مع أن األمر مختلف تماما ،ألن ما يفقده أكثر مما يصل إليه
ً
من حقوق ،فلو فقد وطنا أو قوة فلن تعوض مرة أخرى.
قد نطالب بتحقيق تنمية ،أو نطالب بحرية ،أو نطالب بإصالح
سياسي واقتصادي واجتماعي ،أو بعدالة اجتماعية ،وهــذه هي
ً
سبل األمان الوحيدة لألوطان واألنظمة معا ،وهي التي توفر الظهير
الشعبي ألي نظام ،والتي تتم تعبئتها وقت الخطر الذي تتعرض
له األوطان!
ربما البعض يقول لــي :لـمــاذا موقفك متضامن مــع أي محاولة
لالعتداء أو لسلب مدخرات بلد عربي؟
ً
أقــول لهم إنني لــم أكــن يــومــا مواليا أو تابعا ألي نظام وال فئة
معارضة فيما أطرح من كتابات ،فقناعاتي دائما مع بناء أي دولة
والمحافظة على اإلنسان وأمنه وكرامته ،ومن يفقد كرامته في وطنه
فسيفقدها في غيره ،باإلضافة إلى ذل الغربة ومعاناة التشرد في
غير وطنه.
وفـقــد أي جيش أو قــوة عربية هــو إضـعــاف للمنطقة بالكامل،
واستغالل وإذالل أي بلد عربي هو إذالل لكل عربي ،وأستغرب من
حــالــة االنـقـســام بين الـشـعــوب والـفــرحــة الـعــارمــة لهزيمة فــريــق من
ففي الحقيقة نحن جميعا سينال منا العدو،
المنقسمين من الدولةِ ،
ولن يرضى عنا مهما قدمنا له من والء وطاعة ،فنحن في نظره ال
نستحق الثراء وال الحياة.
ً
وأقــول لكل من يريد أن يمنع قلما أو يسكت صوتا :أنت تدعوه
بذلك ليستمر وبقوة وإن منعته ،وأقول لكل ضعيف تصور أن قوته
في إضعاف غيره :أنت داء قاتل ،وأقول لكل متاجر بوطنه أو ساع
ً
في االستغالل ،ما تسلبه اليوم سيحرم منه ابنك غدا ،فالوطن يحتاج
إلى العطاء والبناء لنا ولألجيال القادمة من بعدنا.
فالمشهد اليوم يقول للجميع :عليكم االصطفاف ولن تسقط دولة
واحدة ولن تستطيع أن تنجح دولة بمفردها مهما فعلت ،وراجعوا
أحوال ليبيا والعراق واليمن وسورية وجيوشها ،وماذا تبقى من
جيوش وقوة في المنطقة.
ورسالتي لقادة المنطقة :شعوبكم قوتكم فأصلحوا ما بينكم
وبينهم تستمر عروشكم وتنجوا بالدكم،
وأقــول للشامتين في الخراب واالنهيار والفشل أو الساعين من
أجل خرابها" ،وما كان ربك نسيا" ،والله أسأل أن يهدينا سبل الرشاد.

في رحاب اإلمام السجاد
مع ابنتي أمل

محمد العويصي

إلى متى الفساد؟

د .حسن عبدالله جوهر

بعض الناس في وقتنا الحاضر أصبحوا
يأكلون المال الحرام من دون أي
إحساس أو شعور بالخوف وال يبالون
بذلك ،فقد ماتت ضمائرهم ،ويتخذون
ً
مقولة "بوق ال تخاف" شعارا لهم!
فــي أحــد الــدواويــن جلس بجانبي عضو
مجلس إدارة إحــدى الجمعيات التعاونية،
ودار الحديث بيننا عن الفساد المستشري
في الجمعيات التعاونية.
وذكر العضو بعض الصور لهذا الفساد،
فعلى سبيل الـمـثــال ،يطلب بـعــض أعـضــاء
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة الــرشــا مــن أصـحــاب
الشركات للموافقة على تنزيل بضاعتهم،
ومن ثم توزع هذه الرشا بينهم بالتساوي.
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل الفاضلة
هند الصبيح ،كثر الله من أمثالها ،ما قصرت،
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إضافات

أ .د .فيصل الشريفي

فقد حلت الكثير من الجمعيات التعاونية
التي تدور حولها الشبهات ،لكننا لم نسمع
عن إدانة لهؤالء األعضاء الذين تسببوا في
خسائر فادحة لهذه الجمعيات.
وزيــرة الشؤون خصصت مكافأة سنوية
ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية
م ـقــدراهــا  6آالف دي ـن ــار ،يـعـنــي  500ديـنــار
ً
شهريا ،غير الراتب الذي يتسلمه العضو من
ً
الوزارة التي يعمل فيها صباحا.
بعض الناس في وقتنا الحاضر أصبحوا
يأكلون المال الحرام من دون أي إحساس أو
شعور بالخوف وال يبالون بذلك ،فقد ماتت
ضمائرهم ،ويصدق عليهم حديث الرسول،
صلى الله عليه وسلم" :ليأتين على الناس
زم ــان ال يبالي الـمــرء مــا أخــذ مــن الـمــال من
الـحــال أو مــن ال ـح ــرام" ،وشـعــارهــم "ب ــوق ال
تخاف"!
سـ ـ ــرقـ ـ ــات ب ــالـ ـم ــايـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات
التعاونية والوزارات والهيئات والمؤسسات
الحكومية واألن ــدي ــة الــريــاضـيــة وجمعيات
النفع الـعــام ،حتى وزارة الداخلية لم تسلم

م ــن الـ ـس ــرق ــات ال ـم ـل ـيــون ـيــة ،وأيـ ـض ــا وزارة
األوقاف التي تدعو إلى نشر الفضيلة وترك
الرذيلة لألسف فيها فساد! "عجيب غريب
اللي يحصل في الديرة من سرقات وفساد
إداري ومالي".
فــي يــوم الـثــاثــاء الـمــوافــق 2018 /9 /25م
ن ـش ــرت "الـ ـج ــري ـ ُـدة" أس ـم ــاء ب ـعــض الـجـهــات
الحكومية التي قــدم ضدها أكثر البالغات
عن الفساد ،ومن هذه الجهات :وزارة الصحة،
والـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة وال ـث ــروة
السمكية ،وبلدية الكويت ،ووزارة اإلعــام،
ومؤسسة الموانئ الكويتية ،ووزارة األوقاف،
واإلدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك ،ووزارة ال ـعــدل،
ووزارة الداخلية ،والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
قالوا في األمثال" :من أمن العقوبة استحل
السرقة" .وهنا سؤال يطرح نفسه وال أدري
من يجيب عنه :إلى متى الفساد؟!
* آخر المقال:
ً
"رئ ـيــس مجلس الـ ــوزراء مـسـتــاء ج ــدا من
الفساد"! حتى أنا يا سمو الرئيس مستاء!

faisal.alsharifi@hotmail.com
استجابة لرغبة ابنة أخي الدكتورة أمل التي طلبت مني
أن أكمل مقالي السابق بعد أن بينت لها بعضا من المكانة
العظيمة لإلمام زين العابدين ،والذي ال ينكر مكانته عاقل،
وال يستطيع أي كاتب أو باحث أن يوفيه حقه ،وبيان فضله
عـلــى ســائــر ال ـنــاس ،لــذلــك لــم يـكــن الـشــاعــر ال ـفــرزدق لينشد
تلك األبيات لــوال رجوعه إ لــى ما قاله السجاد في خطبته
الشهيرة بمجلس يزيد بالشام.
هــذه الخطبة التي بــدأ هــا السجاد بالحمد وا لـثـنــاء لله،
مناقب وفضل
ليبدأ بعدها بتذكير
ّ
الناس بما ُ آلل البيت ّ ًمن ّ
على سائر الخلق ّ
"أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع،
ُ
ّ
والشجاعة
ّ
أ عـطـيـنـ ّـا الـعـلــم والـحـلــم والــسـمــاحــة ُ والـفـصــاحـ َّـة ّ
وال ـم ـحــبــة فــي ق ـلــوب الـمــؤمـنـيــن ،وفـضـلـنــا ب ــأن مــنــا الــنـبــي
ّ
الصد يق
المختار (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ومنا
ّ
الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ،ومنا سبطا هذه
ومنا
ّ
األمة ومنا مهدي هذه األمة".
بعد بيان هــذا الفضل عــرج السجاد بتعريف الناس به
لـبـيــان صلته بالنبي األ ك ــرم ،و نـسـبــه مــن جــده اإل م ــام علي
بــن أبــي طــالــب ،ومــن زاويــة أخــرى كشف زيــف اإلعــام الــذي
وصفهم بــا لـخــوارج ،و فــي ا لــو قــت نفسه لــم ينفك بالتذكير
بـمـنــا قــب آل بـيــت ا لـنـبــوة و عـظــم شــأ نـهــم عـلــى بقية الخلق،
ً
تأكيدا منه إلى لفت انتباه الحضور وإسكات األفواه ،بحيث
لم يجرؤ أحد على مقاطعة حديثه أو إرجاع الكالم إليه.
في هذه الخطبة لم يكتف اإلمام السجاد بتعريف نسبه
مــن جــا نــب األب ،لكنه عــرج على ذ كــر نسبه مــن جــا نــب األم
ً
أيضا ،وعلى غير عادة العرب ،فقال "أنا ابن عديمات العيوب
ابن من كسا وجهها الحياء ،أنا
أنا ابن نقيات الجيوب ّ ،أنا ّ
وسيدة النساء ،وابن خديجة الكبرى"،
ابن فاطمة الزهراء
و كــأ نــه أراد بــذ لــك حبس أ نـفــاس ا لـنــاس عــن عظم مــا فعلوه
ً
تـمـهـيــدا ل ـســؤال ال يستطيع مـعــه ا ل ـم ـســؤول اإل جــا بــة عـنــه،
لــذلــك كــان وقــع ســؤالــه عــن سـبــب قـتــل أبـيــه اإلم ــام الحسين
كالصاعقة على رأس المسؤول.
ال ـح ـق ـي ـقــة وأن ـ ــا أت ـم ـع ــن ف ــي قـ ـ ــراء ة هـ ــذه ال ـخ ـط ـبــة ورغ ــم
محاوالتي الكثيرة في درا ســة هذه الحقبة من التاريخ ما
زلت ال أفهم كيف ألمة محمد ،وفي عهدها القريب من النبوة
"ا لـقــرن األول من الهجرة" استطاعت أن تبرر لنفسها قتل
سبط النبي وسبي عياله ،واألمر الثاني هو حجم التضليل
اإلعالمي ا لــذي دعا السجاد إلى التعريف بنفسه "أعرفكم
بنفسي" رغم المصيبة والهوان الذي تعرض له ،أما األمر
ا لـثــا لــث عــدم توجيه حديثه إ لــى يــز يــد إال فــي آ خــر الخطبة
بسؤاله عن سبب قتل أبيه ،وكأنه اكتفى بما قالته عمته
ز يـنــب بنت علي بــن أ بــي طــا لــب وا بـنــة فاطمة ا لــز هــراء بنت
محمد النبي األكرم.
بعد هذا السرد المختصر للغالية أمل ،همزت في أذنها
بهذه العبارة "اليوم وفي ظل هذا البحر الهائج وما يحمله
مــن جنون وإ عــام مضلل نظل نرتقب كلمة الحق وحكمة
العاقل ،وما بينهما من أمل قد يجنب المنطقة شر حوادث
األ يــام ،فالعالم مليء بالمؤامرات ،والربيع العربي أصبح
ً
كابوسا ،لكن مازال هناك بقية لحفاة يسيرون عليه" .حفظ
الله الكويت من كل مكروه.
ودمتم سالمين.

دانة الراشد

«تسوى نحميها»

ٌ
صمت بليغ
ً
ً
احذر أن يكون صمتك ضعفا وصبرك خنوعا ،فكم نحتاج
إلى الشجعان في زمن المتهربين الجبناء ،أولئك الذين
ال يسعهم سوى تفريغ قبحهم وغضبهم خلف األسماء
المستعارة ومقود السيارة ،واستعراض قوتهم الزائفة أمام
الضعفاء.
ً
وقعا من الكلمات ،فالصمت ٌ
للصمت ّ
رد بليغ يرتقي بك
دوي أشد
فوق الصراخ والرديء من الحديث .إن الصمت يأخذك إلى ما بعد الجدال
واللوم نحو السمو والرقي.
أمــا الصبر فهو ضبط النفس والتحكم في انفعاالتها ،والسماح
لألمور بالتكون ثم التجلي بصورتها الطبيعية واألصيلة ،ألم تسأم
من مطاردة اآلخرين من أجل الحصول على "حقك"؟ إن الهوس بأن تكون
ّ
ً
ً
ٌ
لعبء ثقيل ،تخل عنه وستصبح حرا تسبح بخفة في
دائما على حق
هذا الكون االشاسع .ليس الصبر التلوي في مكانك بانتظار نتيجة ما،
فالصبر هو حضور اللحظة الحاضرة بكل وعيك وحواسك ،وإيمانك
أن األمور ستتغير في الوقت المناسب.
حــل الكثير مــن المشاكل فــي حياتنا هــو اتـبــاع سياسة "الالعمل"،

ً ُ
نحن نتحرك وننفعل كثيرا ،فتستنزف طاقاتنا ونبدو بصورة سخيفة
وعاجزة كذلك! وفي صراخنا وضيق أفقنا فإننا نخيف الطرف اآلخر،
فتصبح األمور أكثر ضبابية ،حيث يبدأ بإخفاء الحقائق واتباع مبدأ
ً
السرية خوفا من ردود أفعالنا الطفولية! لذا فإن الرفق وتقبل اآلخر هما
سبيلك نحو حياة صادقة وشفافة ،اسمح لألشياء أن تكون وستزال
غشاوة األنا عن عينيك.
ً
ً
لكن احذر من أن يكون صمتك ضعفا وصبرك خنوعا ،فكم نحتاج
إلى الشجعان في زمن المتهربين الجبناء ،أولئك الذين ال يسعهم سوى
تفريغ قبحهم وغضبهم خلف األسـمــاء المستعارة ومقود السيارة،
واستعراض قوتهم الزائفة أمــام الضعفاء .لــذا فــإن البالغة تكمن في
حسن اختيار أوقــات صمتنا وكالمنا في تلك الرقصة األزلية ما بين
الحرب والسالم.
أن تتأصل فيك هذه الصفات اإلنسانية يعني التخلي عن غرائزك
الدنيئة من صــراخ وانفعال ،وذلــك يتطلب الكثير من الوقت وتدريب
الذات ،حيث إن اإلخفاق وارد فنحن بشر في نهاية المطاف .لكن عندما
نرى أن النتيجة ّهي المزيد من القوة والحرية والسالم فسندرك أن هذه
القيم تستحق منا بذل بعض المجهود.
مــا أسهل الـكــام! إن االخـتـبــار الحقيقي يظهر عندما توضع على
المحك ،فكيف ستتصرف حينها؟
َ
* "العاقل من َعقل لسانه" .اإلمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ستيفن ميتز*

كيف تستطيع الواليات المتحدة التكيف إذا خسرت الحرب التالية؟
ً
ُ
ناقشت سابقا أن الجيش األميركي ،ووزارة
الدفاع األميركية ،ومعظم خبراء األمن القومي
ً
الواليات المتحدة ستفوز دوما
يتوقعون أن
ُ َ
في الحروب التي ترغم على خوضها ،إال أن
الــواليــات المتحدة قــد تخسر فــي الــواقــع إذا
استغل عدو ذكي نقاط ضعف أمتنا .حددت
ثــاث طــرق قــد يـحــدث فيها ذل ــك :إذا توصل
الـ ـع ــدو إلـ ــى طــري ـقــة لـي ـطـيــل الـ ـح ــرب إلـ ــى أن
تتخطى حــدود الصبر األميركي ،أو إذا غزا
ً
عدو مسلح نوويا أمة أخرى وراح يستفزنا،
أو إذا اتبع العدو ما يدعوه الخبراء األمنيون
اعـ ـت ــداء "ال ـم ـن ـط ـقــة ال ــرم ــادي ــة" ل ـي ـفــرض على
ً
ً
الواليات المتحدة أمرا واقعا ،ولكن ثمة طرق
ثالث إضافية قد تؤدي إلى خسارة الواليات
المتحدة الحرب التالية ،وتعكس كلها كيف
ً
ً
ب ــات ه ــذا ال ـب ـلــد أك ـثــر ض ـع ـفــا س ـيــاس ـيــا رغــم
هيمنته العسكرية.
يقوم السيناريو األول على توصل العدو
إلى طريقة الستغالل الوقائع الجيو-سياسية
لـمـصـلـحـتــه ،ف ـفــي الـبـيـئــة األم ـن ـيــة ال ـي ــوم قد
ت ـخ ــوض الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى األرجـ ــح
الحروب البعيدة عن موطنها من خالل إسقاط
ً
القوة الطويل المدى :لنفكر عموما في الحرب
الجوية ضد داعش في العراق وسورية وغزو
العراق عام  .2003تتفوق الواليات المتحدة
على أي أمة أخرى في التاريخ في هذا النوع
مــن حـشــد ال ـقــوى وتـ ــزداد م ـهــارة ،فيستطيع
الجيش األميركي ضرب أهــداف في أي بقعة
م ــن ب ـق ــع األرض ،ل ـك ــن ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ض ــرب
ً
أهــداف العدو قد ال تكون كافية دومــا للفوز
في الحرب.
ف ــي ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـث ــان ــي ،ي ـس ـعــى ال ـع ــدو
إل ــى تــأخـيــر رد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الـمــوحــد

والفاعل ضد اعتدائه باستغالله االنقسامات
السياسية الداخلية األميركية ،فمن الواضح
أن روسيا تقود حملة معلومات استراتيجية
ب ـغ ـيــة تــوس ـيــع ان ـت ـش ــار ال ـم ـشــاعــر ال ـمــوال ـيــة
لروسيا بين القوميين اإلثنيين األميركيين
وأج ـ ـ ــزاء م ــن ال ـي ـم ـيــن ال ـم ـت ــديــن ،وذل ـ ــك بغية
ّ
تعزيز فرط التحزب األميركي وتأجيج النزعة
االنعزالية داخل الواليات المتحدة.
ون ـظ ــرا إل ــى حــالــة ال ـس ـيــاســات األمـيــركـيــة
الــراه ـنــة ،فـقــد نـصــل إل ــى مــرحـلــة تـفـقــد فيها
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وح ــدتـ ـه ــا وإرادت ـ ـ ـهـ ـ ــا
ال ـس ـي ــاس ـي ـت ـي ــن ال ـ ـضـ ــروري ـ ـت ـ ـيـ ــن ل ـل ـت ـص ــدي
لالعتداء ات المسلحة في الخارج ،سواء تلك
التي تشنها روسيا أو أي أمة أخرى .هذا ما
حاول االتحاد السوفياتي القيام به بالتحديد،
صحيح أن ــه أخ ـفــق ،لـكــن ال ــوالي ــات المتحدة
ً
كانت أمة مختلفة جدا آنذاك ،فقد باتت اليوم
ً
أكثر تأثرا بكثير بالتالعب الخارجي.
ً
ّ
س ـب ــق أن ق ـ ـ ــدم ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــال ــي ف ــرص ــا
يستطيع أعداء أمثال روسيا استغاللها ،فقد
ً
شكك ترامب أخيرا بما إذا كان على الواليات
المتحدة الدفاع عن العضو األحدث في حلف
شمال األطلسي ،الجبال األســود ،رغم التزام
هــذا االئـتــاف بالدفاع الجماعي .وفــي ذروة
الحملة االنتخابية عــام  ،2016رفــض ترامب
حتى االلتزام بالدفاع عن أعضاء حلف شمال
األطلسي في منطقة البلطيق في وجه اعتداء
ً
روسي افتراضي ،مؤكدا أن رد فعله كرئيس
ً
يعتمد ب ــدال مــن ذلــك على مــا إذا كــانــت هذه
الدولة "قد أتمت التزاماتها تجاهنا".
أمــا السيناريو الثالث المحتمل الــذي قد
تخسر فيه الواليات المتحدة ،فيشمل نجاح
ً
عدو ما ،سواء كان أمة أخرى أو العبا آخر ال

ّ
يشكل دولة ،في تطوير نوع من التكنولوجيا
ً
الفتاكة عسكريا تفتقر إليه الواليات المتحدة
واسـتـعـمــالـهــا .صحيح أن ــه مــا مــن خـصــم قد
ي ـت ـفــوق ع ـلــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي شتى
ً
الـمـجــاالت التكنولوجية ،إال أن ع ــدوا مــا قد
ً
ّ
يطور تكنولوجيا محددة حاسمة استراتيجيا
ال تملكها الواليات المتحدة ألسباب أخالقية
أو ربما قانونية ،قد تكون هذه التكنولوجيا
ً
ً
شكال مختلفا مــن الــذكــاء االصطناعي ،مثل
ال ـقــدرة عـلــى نـشــر ال ـخــراب عـبــر اإلنـتــرنــت أو
أسلحة تقوم على التكنولوجيا الحيوية أو
ً
ً
الهندسة الــوراثـيــة ،أو ربـمــا ابـتـكــارا مغايرا
ً
ً
ت ـمــامــا مـسـتـقــدمــا عـلــى األرج ـ ــح م ــن الـقـطــاع
َّ ً
ال ـخــاص أو م ـط ــورا بــالـتـعــاون مــع الجريمة
المنظمة .قــد يحقق خصم مماثل الـفــوز في
ساحة القتال أو قد يــردع الواليات المتحدة
ً
من المشارك في الحرب أساسا.
ي ـب ـق ــى ب ـص ـي ــص األمـ ـ ـ ــل الـ ــوح ـ ـيـ ــد أن كــل
سيناريوهات خسارتنا الحرب هذه ال تمثل
ً
ً
خطرا وجوديا يهدد الواليات المتحدة ،لكنها
ّ
ستولد جميعها صدمة نفسية ،ال نعرف ما
سيكون عليه رد فعل األميركيين ،أمــا زالــت
األمة قوية وموحدة كفاية لتستعيد توازنها
بـعــد خـســارتـهــا ال ـحــرب ،وتـتـكـيــف ،وتمضي
ً
قدما أم أنها باتت ّ
مقسمة بحدة وهشة فتؤدي
الهزيمة إلى انهيار إرادة األمة بالكامل؟
أدت ال ـهــزائــم الـســابـقــة ،مـثــل فـيـتـنــام ،إلــى
تعديالت كبيرة في استراتيجية األمن القومي
األميركية وتجددها في نهاية المطاف ،لكن
الـهــزائــم المستقبلية قــد تعكس فــك ارتـبــاط
ً
ً
ً
ً
ً
عالميا ،وانقساما داخليا ،وحتى خطرا كبيرا
يهدد الديمقراطية.
* «ورلد بوليتيكس ريفيو»

د .أسامة المسباح
الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة ،برئاسة الشيخ عبدالله
أحمد الحمود الصباح مدير عام الهيئة ،لم تدخر جهدا
في حماية البيئة ،فاتخذت كل اإلجراءات الممكنة لتفادي
األضرار البيئية ،حيث أنجزت قانون حماية البيئة في 2014
وعملت على تعديله قي  ،2015ونشرته على موقعها
اإللكتروني.
ً
الـ ـتـ ـل ــوث ال ـب ـي ـئ ــي ب ـ ــدأ ي ـج ـع ــل اإلن ـ ـسـ ــان أكـ ـث ــر خـ ــوفـ ــا مــن
المستقبل ،ألن نتائج هذا التلوث ستترك أثرها في حياته،
ألنه من الطبيعي أن يترك النشاط البشري أثره في البيئة،
والـ ــذي ف ــاق تــأث ـيــره ك ــل ال ـعــوامــل غ ـيــر ال ـب ـشــريــة ،كــال ـكــوارث
الطبيعية مثال ،وهذا ما أظهرته نتائج الدراسات والبحوث
واس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي ف ــي ال ـعــالــم ف ــي ش ــأن ال ـت ـلــوث الـبـيـئــي،
والتي أثبتت أن الجراثيم واأل مــراض الحديثة بــدأت تحرق
األخضر واليابس.
فكيف نصل بــا لـتــوازن البيئي إ لــى معدله الطبيعي؟ من
ا لـمــؤ كــد أن هــذا يتطلب مــرا جـعــة لسلوكياتنا نـحــن ا لـبـشــر،
سواء على مستوى األفراد أو المؤسسات ،وال يمكن أن ننعم
بخيرات التوازن الكوني والبيئي إال بااللتزام بالقوانين التي
تحد من التلوث.
وهنا يحضرني استطالع للمنتدى العربي للبيئة (أفد)
فــي  2نــو فـمـبــر  2017ضــم  22بـلــدا عــر بـيــا و نـشــر تــه صحيفة
"الـ ـ ـ ــراي" األردن ـ ـيـ ــة ،ح ـي ــث ب ـي ــن االس ـت ـط ــاع أن ن ـس ـبــة %95
مــن عـيـنــة االس ـت ـطــاع أك ــدوا أن بـلــدانـهــم ال تـقــوم بـمــا يكفي
للتصدي للتحديات البيئية ،واعتبرت غالبية المشاركين
في االستطالع من الكويت أن التلوث البحري والساحلي هو
المشكلة الرئيسة في التلوث في الكويت.
والواقع أن الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة ،برئاسة
الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح مدير عام الهيئة لم
تدخر جهدا في هذا الجانب ،فاتخذت كل اإلجراء ات الممكنة
لتفادي األضرار البيئية ،حيث أنجزت قانون حماية البيئة
في  2014وعملت على تعديله قي  ،2015ونشرته على موقعها
اإللكتروني ،ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور ،بعد
ً
أن الحظت استهتارا من بعض رواد البحر والبر ،وما يمكن
أن تسببه المخلفات من ضرر خطير على الصحة ،وتضمن
القانون تغليظ العقوبات على المخالفين للبيئة ســواء ما
يـتـعـلــق ب ــاألف ــراد أو ال ـمــؤس ـســات ،فـضــا عــن رص ــد مـسـتــوى
التلوث في كل مناطق الكويت ،ال سيما األماكن القريبة من
المنشآت النفطية.
و قــا مــت الهيئة بـغــرس شـتــات األ شـجــار فــي منطقتي كبد
وال ـص ـل ـي ـب ـيــة ،وت ــواص ـل ــت م ــع ال ـم ــؤس ـس ــات وال ـ ـ ـ ــوزارات الـتــي
لـهــا عــاقــة بــالـتـلــوث كــالـنـفــط والـصـحــة والـتــربـيــة ،وكــذلــك مع
جـمـعـيــات الـنـفــع ال ـعــام الـخـلـيـجـيــة ،وش ــارك ــت فــي الـمـلـتـقـيــات
الخليجية المهتمة بسالمة البيئة ،بــاإل ضــا فــة إ لــى التوعية
اإلعالمية البيئية ،على مستوى الكويت سواء في اإلذاعة أو
في التلفزيون ،ناهيك عن تشجيع الفرق التطوعية المهتمة
بــالـبـيـئــة ،وع ـلــى رأس ـهــا فــريــق ال ـغــوص الـكــويـتــي ال ــذي نــرفــع
للشباب المتطوعين فيه القبعة ،ونهنئهم على هــذا العطاء
الوطني الكبير ،لما أنجزوه من ر فــع للمخلفات في شواطئ
الكويت والجزر الكويتية والمحافظة على الشعب المرجانية
فــي الـشــواطــئ الـجـنــوبـيــة لـلـكــويــت ،ومـنـجــزات كـثـيــرة يصعب
حصرها في سطور هذا المقال.
أال تـ ــرون م ـعــي أن ال ـش ـع ــار الـ ــذي رف ـع ـتــه ال ـه ـي ـئــة "ت ـســوى
ً
نحميها" ال يخصها وحدها فقط ،بل يخصنا جميعا؟ كم أفخر
عندما يترجم كل منا هذا الشعار إلى سلوك وطريقة حياة!!

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.004

السوق األول السوق الرئيسي

5.172

٤.697

2.514 2.862 3.295

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة  10ماليين دينار
تراجع أسعار معظم أسهم قطاع البنوك والدعم يأتي من أسهم «المباني» و«أهلي متحد»
علي العنزي

تخلل الجلسة األخيرة من هذا
األسبوع قلق واضح وضبابية في
البورصة ،إذ تراجعت السيولة
متدفقة في مؤشرات السوق،
سواء في األول أو الرئيسي.

ت ـب ــاي ـن ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت الــرئ ـي ـس ـيــة الـ ـث ــاث ،في
تعامالت جلسة أمــس ،إذ تراجع
مؤشر السوق العام بنسبة 0.08
في المئة تعادل  4.02نقاط ،ليقفل
على مستوى  5004نقاط ،وسط
سيولة بلغت  10.2ماليين دينار،
وب ـك ـم ـيــة أس ـه ــم م ـت ــداول ــة بـلـغــت
 49.9مليون سهم ،نفذت من خالل
 2560ص ـف ـقــة ،وك ــذل ــك انـخـفــض
مؤشر السوق األول بنسبة 0.15
فــي المئة هــي  7.56نـقــاط ،مقفال
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5172.99نـقـطــة،
بسيولة بلغت  8.3ماليين دينار،
وبكمية أسهم متداولة بلغت 23.3
مــاي ـيــن س ـهــم ن ـف ــذت ع ـبــر 1512
صفقة ،بينما نما مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة  0.05فــي المئة
تساوي  2.49نقطة ،ليستقر عند
مستوى  4697.73نقطة ،بسيولة
بلغت  1.9مليون دينار ،وبكمية
اسهم متداولة بلغت  26.5مليون
سهم نفذت من خالل  1048صفقة.

جلسة أخيرة
ب ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن الـ ـ ـت ـ ــداوالت
الـ ـت ــي ت ـم ـيــل ال ـ ــى الـ ـل ــون األح ـم ــر
وت ــذب ــذب ـه ــا ف ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان
واس ـت ـقــرارهــا ف ــي أح ـي ــان أخ ــرى،
ومحاولة االرتداد ،جاءت الجلسة
األخـيــرة مــن هــذا االسـبــوع وسط
ق ـل ــق واض ـ ـ ــح وض ـب ــاب ـي ــة ك ــذل ــك،
إذ ت ــراجـ ـع ــت ال ـس ـي ــول ــة مـتــدفـقــة
فــي م ــؤش ــرات ال ـس ــوق ،س ــواء في
السوق األول او السوق الرئيسي،
وكذلك مالت بعض األسهم التي
ربـحــت ،أمــس األول ،الــى عمليات
جني ارباح لتستقر على تراجع،

خـصــوصــا اس ـهــم ق ـطــاع الـبـنــوك،
حـ ـي ــث خ ـ ـسـ ــرت اس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـط ــاع
الرئيسية ،ولكن بنسب محدودة
صبغت مؤشراتها باللون االحمر،
لتضغط على مؤشر السوق العام
ويقفل على خسارة ،رغم ان هناك
ت ـع ــوي ـض ــا وتـ ـ ــوازنـ ـ ــا مـ ــن بـعــض
االسهم خــارج القطاع ،إذ حققت
بعض المكاسب كالمباني وأهلي
مـتـحــد والـمـتـكــامـلــة ،أم ــا الـســوق
الرئيسي فقد ارتفع وسط ارتفاع
بعض االسهم المحدودة وعودة
أس ـه ــم م ـه ـمــة اخـ ـ ــرى ،خـصــوصــا
س ـه ــم م ـن ـش ــآت ب ـع ــد إع ــان ــه عــن
ت ـســويــة م ــع مـصـلـحــة ال ــزك ــاة في
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
وتغريمه  7ماليين دينار سيقوم
بــدف ـع ـهــا خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة،
ل ـت ـن ـت ـهــي ال ـج ـل ـس ــة عـ ـل ــى الـ ـل ــون
االخضر لمؤشر السوق الرئيسي،
بينما تراجعت مؤشرات السوق
االول والسوق العام.
وع ـل ــى الـ ـط ــرف االخـ ـ ــر ،تـبــايــن
أداء مؤشرات اسواق دول مجلس
التعاون الخليجية ،في تعامالت
ج ـل ـس ــة أم ـ ـ ــس ،بـ ــارت ـ ـفـ ــاع مـعـظــم
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ع ـ ــدا م ــؤش ــر تــاســي
ال ـس ـع ــودي وم ـس ـقــط وال ـكــوي ـتــي،
بينما استقرت اسعار النفط حول
 80دوالرا تقريبا لبرميل برنت
و 68دوالرا لبرميل نايمكس.

أداء القطاعات
م ــال ــت ال ـق ـط ــاع ــات إل ـ ــى األداء
ال ـس ـل ـبــي ،وان ـخ ـف ـضــت م ــؤش ــرات
ستة قطاعات هــي النفط والغاز
بـ 19.4نقطة وخدمات استهالكية
بـ ـ ــ 5.4ن ـق ــاط وس ـل ــع اسـتـهــاكـيــة

ب ـ  4.8نـقــاط وب ـنــوك ب ـ  1.8نقطة
وص ـنــاعــة ب ـ ـ  0.06ن ـق ـطــة ،بينما
ارتفعت مؤشرات ثالثة قطاعات
هي اتصاالت بـ  2.9نقطة وعقار
بـ  1.4نقطة وتأمين بـ  0.35نقطة،
واستقرت مؤشرات اربعة قطاعات
هي تكنولوجيا ومنافع ورعاية
صحية وم ــواد اســاسـيــة ،وبقيت
دون تغير.
وت ـص ــدر سـهــم ب ــرق ــان قائمة
االسـ ـه ــم االكـ ـث ــر ق ـي ـمــة ،وبـلـغــت

تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  1.1مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
بتراجع نسبته  0.36في المئة،
تــاه سهم اهلي متحد بتداول
 1.1م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار و بـ ـنـ ـم ــو
بنسبة  0.5فــي الـمـئــة ،ثــم سهم
زيـ ــن ب ـ ـتـ ــداول  1م ـل ـي ــون دي ـن ــار
وبارتفاع بنسبة  0.23في المئة،
ورابعا سهم خليج ب بتداول 1
مليون ديـنــار وبتراجع نسبته
 1.2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،واخ ـ ـيـ ــرا سـهــم
وطـنــي ب ـتــداول  715ألــف دينار

وبــان ـخ ـفــاض نـسـبـتــه  0.24في
المئة.
ومن حيث قائمة االسهم االكثر
كمية جاء اوال سهم اهلي متحد،
وت ـ ــم تـ ــداولـ ــه ب ـك ـم ـيــة ب ـل ـغــت 5.5
ماليين سهم وبنمو نسبته 0.5
في المئة ،وجاء ثانيا سهم برقان
بتداول  4.2ماليين سهم وبتراجع
بنسبة  0.36في المئة ،وجاء ثالثا
سهم خليج ب بـتــداول  4ماليين
سهم وبانخفاض نسبته  1.2في

أخبار الشركات
«المواشي» :تابعة تحصل على رخصة
تصدير من أستراليا
كشفت شركة نقل وتجارة المواشي عن حصول شركتها التابعة في
أستراليا «رتوا» ،على رخصة تصدير مواشي من قبل السلطات هناك.
وقالت الشركة إن «رتوا» التابعة لها ،ستكون ُ
المصدرة للشحنات
األسترالية ُ
المستقبلية لمنطقة الخليج العربي.
وتوقعت تحسن األداء التشغيلي للشركة خالل الفترة المقبلة على
ً
وقع الخبر السابق ،نظرا لعودة تشغيل بواخر الشركة.

«المغاربية» تخسر  58.63ألف دينار
بلغت خسائر الشركة الخليجية المغاربية القابضة نحو ٥٨.٦٣
ألف دينار بواقع  0.4فلس للسهم في الفترة المنتهية في ،2018/9/30
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  179.03ألف دينار بما يعادل 1.23
فلس للسهم في نفس الفترة المقارنة من عام .2017

أعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية
موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه
أم ـ ــس األول ،ع ـل ــى ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ُـمـ ـق ــدم مــن
المستشار الخارجي بخصوص آلية توزيع
قيمة التسوية مــع الهيئة ا لـعــا مــة للزكاة
والدخل بالسعودية.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ،إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا س ـ ـتـ ــزيـ ــد
المخصصات المقيدة بدفاترها لحساب
ه ــذه المطالبة الضريبية بمبلغ ق ــدره 3
ماليين دينار ،في الربع الثالث المنتهي
فــي  30سبتمبر  2018لـقــاء األث ــر المالي
الـمـبــاشــر وغ ـيــر الـمـبــاشــر لـلـتـســويــة على
الشركة.
وأضــافــت "مـنـشــآت" أن ــه بـخــاف زي ــادة

فائضً اليابان التجاري مع الكويت يسجل
تراجعا للمرة األولى منذ  4أشهر
قــالــت وزارة الـمــالـيــة الـيــابــانـيــة أم ــس،
إن الـفــائــض الـتـجــاري مــع الـكــويــت سجل
ً
تراجعا في شهر سبتمبر الماضي بنسبة
 6.9ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بــال ـعــام الـمــاضــي
لـيـصــل إل ــى  46.5م ـل ـيــار ي ــن يــابــانــي "14
مليون دوالر أميركي" للمرة األو لــى منذ
أربعة أشهر.
وأضــافــت الـ ــوزارة ،فــي تقرير أولــي أنه
رغ ــم ه ــذا ال ـتــراجــع ف ــإن ال ـكــويــت حافظت
عـلــى فائضها الـتـجــاري مــع الـيــابــان مــدة
عشر سنوات وثمانية أشهر ،إذ ارتفعت

هيئة األسواق تدعو الشركات
إلى االلتزام بتطبيق «الحوكمة»

«منشآت» تقر التسوية مع «الزكاة» السعودية ...والسهم يعود للتداول
ُ
المخصصات ،فإن الشركة ُملتزمة بسداد
مبلغ قدره  7ماليين دينار للهيئة العامة
للزكاة والدخل بالمملكة ،وذلك عن أطراف
ذات عالقة (كمسؤولية تضامنية).
ً
وتقوم "منشآت" حاليا بالحصول على
موافقة األطراف ذات العالقة على سداد هذه
المبالغ بحسب ما ورد في التقرير الفني
ً
المقدم من ُ
ُ
المستشار الخارجي ،علما أن
ُ
ه ــذه الـمـبــالــغ خــاضـعــة الع ـت ـمــاد الــمــدقــق
الخارجي للشركة وموافقة العمومية على
إتمام التسوية.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا ت ــم ال ــوص ــول إل ـي ــه من
خـ ـ ـط ـ ــوات نـ ـح ــو الـ ـتـ ـس ــوي ــة م ـ ــع "ال ـ ــزك ـ ــاة"
السعودية ،طلبت "منشآت" إعادة التداول

صادراتها إلى اليابان للشهر الرابع على
التوالي بنسبة  4.2في المئة على أساس
سـنــوي لتصل إل ــى  64.3مـلـيــار يــن "571
مليون دوالر".
وأوضحت أن صادرات اليابان للكويت
ارتفعت للشهر الرابع على التوالي بنسبة
 51.6في المئة لتصل إلى  17.8مليار ين
" 158مليون دوالر".
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـف ــائ ــض الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
التجاري مع اليابان ،أو ضــح التقرير أنه
ارتفع الشهر الماضي بنسبة

 58.7في المئة ليصل إلى  598.8مليار
ين " 5.3مليارات دوالر" مع ارتفاع واردات
اليابان من المنطقة بنسبة  35.4في المئة
مقارنة بالعام الماضي.
وأشـ ــار إل ــى أن صـ ــادرات الـنـفــط الـخــام
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـك ــررة والـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي
تمثل  95.5في المئة من إجمالي صادرات
الشرق األوسط لليابان تضخمت بنسبة
 36.3في المئة.

المئة ،وجــاء رابـعــا سهم اإلثمار
بتداول  2.6مليون سهم وبأرباح
ن ـس ـب ـت ـهــا  2.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وج ــاء
خــامـســا سـهــم الـتـجــاريــة بـتــداول
 2.5م ـل ـيــون س ـهــم ون ـمــو نسبته
 0.62في المئة.
وتـصــدر قائمة االسـهــم االكثر
ارتفاعا سهم مراكز ،حيث ارتفع
بنسبة  10.8في المئة ،تاله سهم
رمـ ــال بـنـسـبــة  9.5ف ــي ال ـم ـئــة ،ثم
سهم تحصيالت بنسبة  9.3في

ً
على سهم الشركة ببورصة الكويت بدء ا
من أمــس ،وبالفعل وافقت البورصة على
طلب الشركة.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت شـ ــركـ ــة ص ـك ــوك
القابضة ،التي تمتلك حصة بنسبة 27.67
فــي المئة مــن رأس ـمــال "مـنـشــآت" وتعتبر
زميلة لها ،إن األثــر المالي المترتب على
"صـ ـك ــوك" س ـي ـكــون بـنـسـبــة مـلـكـيـتـهــا في
رأسـ ـم ــال "م ـن ـش ــآت" ،مــوض ـحــة أن ــه سيتم
تحديد األثر المالي المترتب عليها كطرف
في التسوية من جهة أخرى؛ عقب االنتهاء
من اجتماع مجلس اإلدارة.

الموعد النهائي إلعداد أول تقرير  30يونيو 2019
دعت هيئة أسواق المال الشركات المدرجة إلى ضرورة االلتزام
بتطبيق "الحوكمة" ،في إطار حرصها على توفير حماية المتعاملين
في أنشطة األوراق المالية بصورة عامة.
وقالت الهيئة ،في بيان منشور على موقعها ،إن الموعد النهائي
إلعداد أول تقرير عن مراجعة وتقييم إدارة مكتب أو وحدة التدقيق
الداخلي هو  30يونيو .2019
ولفتت إلى ضرورة تكليف مراقب حسابات إلعداد التقرير المشار
ً
إليه سواء كان مقيدا في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة أو
غير مقيد.
وأس ـســت هيئة أسـ ــواق ال ـمــال الـكــويـتـيــة كهيئة مستقلة تقوم
بتنظيم ومراقبة أنشطة األوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية
والعدالة والكفاءة.

استقرار الدوالر وتراجع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار،
أمــس ،عند مستوى  0.303دينار ،في حين
انخفض اليورو إلى مستوى  0.348دينار،
مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وق ــال بنك الـكــويــت الـمــركــزي فــي نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن سعر
ص ــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي انـخـفــض إلــى
مستوى  0.397ديـنــار ،كما انخفض سعر
الفرنك السويسري إلى  0.304دينار ،وبقي
الـيــن الـيــابــانــي عند مستوى  0.002دينار
دون تغيير.
وارتفع الــدوالر مقابل سلة العمالت مع
انتعاش أس ــواق األسـهــم العالمية ،مــا قلل
من الطلب على األصول اآلمنة ،السيما بعد
مـحـضــر الـمـجـلــس االح ـت ـيــاطــي الـفـيــدرالــي

األميركي األخـيــر ،الــذي عــزز من احتماالت
رفع أسعار الفائدة األميركية في ديسمبر
المقبل.
إلى ذلك ،تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة
االتحاد األوروبي (اليورو) في نطاق ضيق
مــائــل ن ـحــو ال ـت ــراج ــع أمـ ــام ال ـ ـ ــدوالر ،وســط
التطلع إلى فعاليات قمة االتحاد األوروبي
االقـتـصــاديــة فــي بــروكـســل الـتــي تــدخــل في
يومها الثاني على التوالي.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،تـ ـ ــراجـ ـ ــع ال ـج ـن ـي ــه
اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي م ـق ــاب ــل س ـل ــة مـ ــن ال ـع ـم ــات
العالمية ،ليوسع خـســا ئــره لليوم الثاني
على التوالي مقابل ال ــدوالر ،مسجال أدنى
مستوى في أسبوع ،وسط صعود الدوالر
مقابل معظم العمالت الرئيسة والثانوية.

«لوفتهانزا» ألغت  18ألف رحلة حتى أغسطس الماضي
ألغت شركة الطيران األلمانية لوفتهانزا  18000رحلة
ح ـتــى ش ـهــر أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ،م ـمــا يـظـهــر ق ــوة ال ــري ــاح
المعاكسة التي هبت على صناعة الطيران في هذه السنة.
ويـعــادل هــذا الحجم مــن اإللـغــاء حــوالــي  2فــي المئة من
إجمالي رحــات لوفتهانزا حتى السنة المنتهية في ذلك
الـشـهــر ،كـمــا أن ــه أكـثــر مــن إجـمــالــي إل ـغــاء الـسـنــة الماضية
كلها .وقال عضو مجلس إدارة الشركة هاري هوم هميستر
لصحيفة هامبرغر أبندبالت إن هذا الحجم من اإللغاء يعادل
إغالق أسبوعين من عمليات لوفتهانزا في فرانكفورت.
ويبرز الرقم أعاله مدى ما جهدت الشركة األكبر في ميدان
الطيران في ألمانيا لمواجهته في اإللغاء والتأخير في هذه
السنة ،والــذي أنحت بالالئمة فيه على ظروف خارجة عن
سيطرتها – مثل إضراب عمال المراقبة الجوية في أوروبا
والظروف الجوية المعاكسة.
وقال أيضا إن الشركة واجهت تأخيرا زائدا في الرحالت
خ ــال ه ــذه الـسـنــة تـقــول إنـهــا بـسـبــب أوضـ ــاع خــارجــة عن
إرادت ـه ــا مـثــل قـضــايــا الـحــركــة الـجــويــة والـتـفـتـيــش األمـنــي
ومناولة الحقائب.

ً
ً
وتعادل نسبة اإللغاء وسطيا  60رحلة يوميا خالل تلك
الفترة ،وكشف هميستر عن تفاصيل بعض اإلجراءات التي
تتخذها الشركة من أجل الحد من األضرار في المستقبل،
مـثــل زي ــادة ع ــدد ال ـطــائــرات االحـتـيــاطـيــة فــي فــرانـكـفــورت
وميونيخ.
وتستثمر الشركة حوالي  250مليون يورو بغية زيادة
الــدقــة واالن ـت ـظــام فــي ال ــرح ــات ،وف ــق مـتـحــدثــة باسمها
"وس ــوف يــوفــر ذلــك طــائــرات احتياطية إضــافـيــة وبــدائــل
للطواقم".
ويتم استخدام  600موظف إضــافــي لـجــودة التأمين،
إضافة الى شراء  9طائرات إيه  320سي اي أو بقيمة 750
مليون يورو للتعويض عن التأخير في تسليم موديالت
إيه  320إن اي أو.
وفــي بيان الــى دي دبليو قالت لوفتهانزا إن التأخير
واإللـغــاء كانا ،بين عوامل أخــرى ،بسبب أحــوال الطقس
وإضــرابــات المراقبة الجوية في بعض الــدول األوروبـيــة
واالختناقات في مراقبة الحركة الجوية والبنية التحتية
فــي ال ـم ـط ــارات ،إضــافــة ال ــى إف ــاس إي ــر بــرلـيــن ومـشــاكــل

التسليم للمحركات واالزدحــام في المجال الجوي فوق
ألمانيا.
ً
وتأثرت لوفتهانزا أيضا بإضراب عمال القطاع العام
األلماني في شهر أبريل الماضي عندما اضطرت الى إلغاء
 800رحلة أثرت على  90ألف مسافر ،نتيجة توقف العمال
في عدة مطارات ألمانية.
ودعا هميستر الى ما يشعر أنه توزيع عادل
للتكلفة الناجمة عن ذلك التأخير وأبلغ الصحيفة
ً
"نـحــن س ــوف نـتـحــدث أي ـضــا ح ــول ال ــرس ــوم مع
شركائنا .ونحن ندفع في الوقت الــراهــن الثمن
كامال حتى اذا كانت الجودة أقل من  100في المئة".
ولم تكن لوفتهانزا الوحيدة في هذه السنة في ما
يتعلق بعمليات اإللغاء والتأخير الخارجة عن سيطرتها.
وفــي حقيقة األمــر فــإن هــذا هــو أحــد المواضيع القليلة
الـتــي سيتم االت ـفــاق عليها مــع منافسين قــاريـيــن ريــان
إير اجتمعوا ضد الضرر الذي لحق بهم في هذه السنة،
نتيجة عــوامــل خارجية مثل إضــرابــات مراقبة الحركة
الجوية.

المئة ،ورابـعــا سهم مينا بنسبة
 6.3فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وأخ ـ ـي ـ ــرا سـهــم
ميادين بنسبة  5.6في المئة.
وك ــان أكـثــر األس ـهــم انخفاضا
س ـه ــم ال ـن ـخ ـي ــل ،ح ـي ــث ان ـخ ـفــض
بنسبة  25فــي الـمـئــة ،ت ــاه سهم
ن ــام بـنـسـبــة  18.8ف ــي ال ـم ـئــة ،ثم
سهم اكتتاب بنسبة  10في المئة،
ورابعا سهم آبــار بنسبة  9.9في
ال ـم ـئ ــة ،وأخـ ـي ــرا س ـهــم ال ـع ـقــاريــة
بنسبة  9.4في المئة.

الذهب مستقر مع صعود
الدوالر وتراجع األسهم
اس ـت ـقــرت أس ـع ــار ال ــذه ــب ،أمـ ــس ،حيث
وازن تـ ــراجـ ــع األس ـ ـهـ ــم اآلسـ ـي ــوي ــة تــأث ـيــر
ارت ـف ــاع الـ ـ ــدوالر ،الـ ــذي ت ـعــزز بـعــد أن أكــد
م ـح ـض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس االح ـت ـي ــاط ــي
االتحادي (البنك المركزي األميركي) لشهر
سبتمبر توقعات تشديد السياسة النقدية
األميركية.
وفي الساعة  0746بتوقيت غرينتش كان
السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1222.23
دوالرا لألوقية (األونصة) ،ليظل قريبا من
أعلى مستوياته منذ  26يوليو 1233.26
دوالرا لألوقية المسجل يوم االثنين.
ونزلت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.2
في المئة لتسجل  1225.20دوالرا لألوقية.
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ّ
«االحتياطي الفدرالي» يرجح استمرار رفع أسعار الفائدة
تراجع جماعي لألسواق العالمية بعد محضر اجتماع البنك
تراجعت مؤشرات األسهم
األميركية خالل تداوالت ،أمس
األول ،وسط أداء ضعيف من
قطاع الطاقة ،بالتزامن مع
البنوك ،وتأثرت
انتعاش أسهم ً
«وول ستريت» سلبا بمحضر
اجتماع الفدرالي ،الذي ألمح
إلى المزيد من تشديد السياسة
النقدية.

اع ـت ـب ــر ّاالح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ــدرال ــي
األميركي أنه ليس هناك ما يدعو
إل ــى كـبــح مـســار الــرفــع التدريجي
ّ
ألس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ،ف ــي ظـ ــل الـنـمــو
ال ـم ـت ـســارع لــاقـتـصــاد األم ـيــركــي،
ب ـح ـس ــب م ـح ـض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع نـشــر
أمس األول.
وأش ـ ــار م ـح ـضــر آخـ ــر اج ـت ـمــاع
ع ـقــده االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي قبل
ّ
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع إلـ ــى أن اس ـت ـمــرار
رفـ ـ ــع أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة «س ـي ـك ــون
ً
على ّاألرج ــح متماشيا» مــع فترة
التضخم الثابت ،وتراجع البطالة
ً
إل ــى أدن ــى مستوياتها تــاريـخـيــا،
ً
وفقا لوكالة «فرانس برس».
ّ
ّ
لـكــن أع ـضــاء فـ ّـي مجلس حــكــام
ّ
االح ـت ـي ــاط ــي ح ـ ـ ــذروا م ــن أن عــدم
اسـتـقــرار األس ــواق الـنــاشـئــة ،التي
يعاني قسم كبير منها مديونية
وع ــرض ــة ل ـت ــداع ـي ــات رفـ ــع أس ـعــار
الفائدة ،قد «ينتقل إلــى االقتصاد
العالمي وأسواق المال».
وأثـ ـ ـ ــار االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي
ب ــرفـ ـع ــه أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة غـضــب
الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ً ّ
المصرف
ال ــذي اعـتـبــر مــؤخــرا أن
ّ
الـمــركــزي «أصــابــه الـجـنــون» ،وأنــه
ّ
يشكل «التهديد الرئيسي» له.
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــه
ّ
االقتصاديين الري كــادلــو أك ــد أن
ترامب «يعطي رأيــه» بصفته رجل
أعمال مخضرما ،و»ال ّ
يتعدى» على
استقاللية االحتياطي الفدرالي رغم
كل هذه االنتقادات.
وب ـ ـعـ ــد ال ـ ـتـ ــراجـ ــع األخ ـ ـي ـ ــر فــي
بورصة «وول ستريت» على خلفية
رفـ ــع ال ـم ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي أس ـعــار
ّ
الفائدة ،اعتبر ترامب أن االحتياطي

ّ
يتصرف «باندفاع مبالغ
الفدرالي
ّ
ً
فيه» ،وأنه «يرتكب خطأ بالغا» ،في
ّ
انتقادات شكلت قطيعة مع سياسة
ّ
ً
ال ـت ـحــفــظ الـمـعـتـمــدة تـقـلـيــديــا من
قبل الرؤساء األميركيين إزاء هذه
ّ
المؤسسة المستقلة.
وت ــراج ــع أداء الـ ـب ــورص ــات في
ً
م ـخ ـت ـلــف أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم ت ـقــري ـبــا
األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي بـ ـع ــد ق ـ ــرار
االحتياطي الفدرالي المفاجئ رفع
أسعار الفائدة.
وت ــراجـ ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات األس ـه ــم
األم ـيــرك ـيــة خ ــال ت ـ ـ ــداوالت ،أمــس
األول ،وسط أداء ضعيف من قطاع
الطاقة بالتزامن مع انتعاش أسهم
ال ـب ـنــوك ،وت ــأث ــرت «وول سـتــريــت»

سلبيا بمحضر اجتماع الفدرالي،
الــذي ألمح إلى المزيد من تشديد
السياسة النقدية.
وهـبــط «داو جــونــز» الصناعي
بنسبة  0.3فــي المئة أو  91نقطة
إل ــى  25706ن ـق ــاط ،كـمــا انـخـفــض
«نــاســداك» بــأقــل مــن  0.1فــي المئة
أو نقطتين إلى  2642نقطة ،فيما
استقر « »S&P 500األوســع نطاقا
عند  2809نقاط.
وفـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
انخفض مؤشر «ستوكس يوروب
 »600القياسي بنسبة  0.4في المئة
أو نقطة واحدة إلى  363نقطة.
وتــراجــع مؤشر «فوتسي »100
البريطاني ( )5 -نـقــاط إلــى 7054

نـ ـقـ ـط ــة ،وه ـ ـبـ ــط مـ ــؤشـ ــر «داكـ ـ ـ ــس»
األلماني ( )61 -نقطة إلــى 11715
نقطة ،وانخفض المؤشر الفرنسي
«كاك» ( )28 -نقطة إلى  5145نقطة.
وفـ ــي آسـ ـي ــا ،ت ــراج ـع ــت األس ـهــم
اليابانية في ختام تداوالت أمس،
بقيادة أسهم قطاع الطاقة ،وبعد
ان ـخ ـف ــاض ال ـ ـصـ ــادرات ال ـيــابــان ـيــة
للمرة األولى في نحو عامين.
وانـخـفــض مــؤشــر «نيكي »225
ً
بنسبة  0.8في المئة منهيا الجلسة
عند مستوى  22658نقطة ،فيما
ه ـبــط م ــؤش ــر «ت ــوب ـك ــس» األوسـ ــع
ً
نطاقا بنسبة  0.54في المئة ليغلق
عند مستوى  1704نقاط.
ً
وأيـ ـ ـض ـ ــا ،ان ـخ ـف ـض ــت األسـ ـه ــم

الـصـيـنـيــة ف ــي ت ـ ــداوالت ام ــس بما
يقرب من  3في المئة في مواجهة
ضغوط من قطاع الطاقة وتراجع
اليوان أمام الدوالر.
وه ـ ـب ـ ــط م ـ ــؤش ـ ــر «شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي»
ال ـم ــرك ــب بـنـسـبــة  2.94ف ــي الـمـئــة
ليغلق عــن مـسـتــوى  2486نقطة،
وهـ ــو أدن ـ ــى م ـس ـتــوى إغ ـ ــاق منذ
نوفمبر  ،2014بينما تراجع مؤشر
«شنتشن» المركب بنسبة  2.74في
ً
المئة ،منهيا الجلسة عن مستوى
 1232نقطة.
وج ــاء ذل ــك مــع انـخـفــاض سهم
منتجة النفط «بترو تشاينا» بنحو
(أرقام)
		
 8في المئة.
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تحذيرات من تبعات الخالف
التجاري األميركي  -الصيني
َّ
حذر وزراء مالية بلدان منتدى
التعاون االقتصادي لدول آسيا
والمحيط الهادئ (آبيك) ،من أن
الخالف التجاري بين الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـص ـ ـيـ ــن يـ ـع ـ ِّـرض
المنطقة برمتها للخطر ،خالل
اج ـت ـم ــاع ُع ـق ــد أمـ ــس األول في
عاصمة بابوا غينيا الجديدة.
وق ـ ــال وزراء مــال ـيــة «آبـ ـي ــك»،
فــي ب ـيــان ص ــدر أم ــس األول في
بـ ــورت مــورس ـبــي ،إن المخاطر
على االقتصاد العالمي ازدادت
ب ـف ـع ــل «ال ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات ال ـت ـج ــاري ــة
والجيوسياسية المتصاعدة»،
في إشارة إلى الخالف التجاري
بين أكـبــر قوتين اقتصاديتين
في العالم.
وت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات
الـتـجــاريــة فــي األش ـهــر األخ ـيــرة
بين واشنطن وبكين ،وفرضت
إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب رسوما جمركية مشددة
على منتجات صينية مستوردة
بقيمة  250مـلـيــار دوالرَّ ،
ردت
عليها بكين بــرســوم عـلــى 110
م ـل ـي ــارات دوالر م ــن الـبـضــائــع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوردة إل ــى
الصين.
وأدى ذل ــك إل ــى ت ــراج ــع حــاد
ب ــأس ــواق األس ـه ــم ،فـيـمــا أعــربــت
مصارف مركزية في جميع أنحاء
العالم َّعن مخاوفها.
وحذر وزير مالية بابوا غينيا
الجديدة ،التي استضافت اللقاء،
ش ــارل أبـيــل ،مــن أن «التوجهات
الحمائية الناتجة عن التوترات
التجارية وتــزايــد الــديــون أمــران
يثيران القلق ،ويشكالن تهديدا
حقيقيا عـلــى الـنـمــو واالزدهـ ــار

فــي جميع أرجـ ــاء منطقة آسيا
والمحيط الهادئ».
وسيجتمع قادة «آبيك» الشهر
المقبل في بابوا غينيا الجديدة،
بحثا عن تسوية للخالف.
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ،دع ـ ــا الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ـم ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة،
روبـيــرتــو أزيـفـيــدو ،أمــس األول،
المجتمع الــدولــي إل ــى «تهدئة»
التوترات التجارية ،محذرا من
تصعيد قد يؤثر على «ماليين»
العمال في العالم.
وقــال بكلمة ألقاها في لندن،
إن «التصعيد المستمر للتوترات
ُ
سيشكل مخاطر حقيقية».
وأض ـ ــاف« :الـتــأثـيــر قــد يكون
محدودا إذا تم تجنب التصعيد.
غير أن انقطاعا كامال للتعاون
الـتـجــاري الــدولــي قــد يــؤدي إلى
ارتـ ـ ـف ـ ــاع حـ ـ ــاد فـ ــي ال ـت ـع ــري ـف ــات
الجمركية ،وهــو مــا ُ
سيقلل من
نمو التجارة العالمية بنسبة 17
فــي المئة ،ومــن الناتج المحلي
اإلجـمــالــي الـعــالـمــي بنسبة 1.9
في المئة».
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر أزي ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدو أن
سـيـنــاريــو مـمــاثــا «ق ــد يتسبب
ُ
ف ــي اض ـط ــراب ــات ك ـب ــرى للعمال
وال ـش ــرك ــات وال ـم ـج ـت ـم ـعــات .قد
يحتاج ماليين العمال إلى إيجاد
وظائف جديدة».
وت ــاب ــع« :م ــن ال ــواض ــح أن ــه ال
يمكننا ال ـس ـمــاح ألنـفـسـنــا بــأن
نذهب في هذا الطريق» ،مشددا
على أنــه «يتعين على المجتمع
ال ــدول ــي بــرم ـتــه الـمـســاهـمــة في
تهدئة التوترات من أجل جميع
مواطنينا».

هبوط صادرات اليابان وسط مخاوف حرب التجارة «الخزانة» األميركية تنفي اتهام الصين بالتالعب
تراجعت ال ـصــادرات اليابانية فــي سبتمبر للمرة األولــى
منذ  ،2016حيث انخفضت الشحنات إلى الواليات المتحدة
والصين ،مما عرقل على األرجــح النمو في الربع الثالث من
العام ،ليؤجج المخاوف بشأن األثر اآلخذ في االتساع للحرب
التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.
وتأتي البيانات بعد أيام من مسح أجرته «رويترز» أظهر
أن ثلث الشركات اليابانية -ال شركات التصدير فحسب -تأثر

بالنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ،وأن أكثر
من نصفها قلق بشأن تداعياته على أعمالها .ويستمر قلق
صناع السياسات في اليابان بشأن تأثير النزاعات التجارية
العالمية على االقتصاد كله.
وأضــافــت سلسلة مــن ال ـك ــوارث الطبيعية إل ــى الضغوط
التي تعانيها المصانع اليابانية ،حيث تسببت في اضطراب
اإلنتاج والتوزيع.

نـفــت وزارة ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة مــا ت ــردد أنها
اتهمت الصين بالتالعب فــي عملتها المحلية،
ولكنها حذرت من التراجع األخير في قيمة اليوان.
وأع ـ ــرب وزيـ ــر ال ـخ ــزان ــة سـتـيـفــن مـنــوتـشــن عن
مخاوف اإلدارة األميركية من انخفاض قيمة اليوان
مؤخرا أمام الدوالر.
وأكــدت وزارة الخزانة أن التدخل المباشر من
جانب البنك الـمــركــزي الصيني فــي سعر صرف

اليونا كان محدودا هذا العام حتى اآلن.
ُيذكر أن الرئيس األميركي دونالد ترامب هاجم
ً
الصين مــرارا أثناء حملته االنتخابية ،ووصفها
ً
بـ»المتالعب في العملة» ،مهددا بــإجــراء ات حيال
ذلك.
ً
وتراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في  21شهرا
بعد قــرار وزارة الـخــزانــة األميركية أن الصين ال
تتالعب في العملة.

وانخفضت العملة الصينية  0.15في المئة إلى
 6.9381يوان مقابل الدوالر ،في الساعة التاسعة
ً
وثماني دقائق صباحا بتوقيت مكة المكرمة ،وهو
المستوى األدنى منذ يناير عام .2017
وقالت وزارة الخزانة األميركية في التقرير إن
ً
التدخل المباشر من قبل المركزي الصيني مؤخرا
ً
كان «محدودا».
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ً
النفط أقل من  80دوالرا الرتفاع المخزونات األميركية

وجهة نظر

َ
منتجو النفط مطالبون بالجدية
واالنضباط

اقتراب صناعة «الصخري» في الواليات المتحدة من الشيخوخة
هناك عالمات مبكرة تظهر
اقتراب صناعة النفط الصخري
في الواليات المتحدة من مرحلة
الشيخوخة ،مع ارتفاع معدالت
نضوب الحقول ،بحسب تقرير
لموقع «أويل برايس» استشهد
بدراستين حديثتين لكل من
شركة األبحاث واالستشارات
«وود ماكنزي» والمصرف
االستثماري «غولدمان
ساكس».

ن ـ ــزل ال ـن ـف ــط ،أمـ ـ ــس ،ل ـم ــا دون
ً
 80دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فـ ــي حـيــن
ت ـظ ـهــر زيـ ـ ــادة م ـخ ــزون ــات ال ـخــام
األميركية لألسبوع الــرابــع وفرة
في اإلمــدادات ،فيما يتلقى الخام
ً
دعما من التوترات بين السعودية
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وانـخـفــاض
صادرات إيران.
وكانت إدارة معلومات الطاقة
األمـيــركـيــة قــالــت ،أم ــس األول ،إن
مخزونات الخام األميركية زادت
 6.5م ــايـ ـي ــن ب ــرمـ ـي ــل األس ـ ـبـ ــوع
الماضي في زيادة أسبوعية هي
الرابعة على التوالي وبما يقرب
من ثالثة أمثال توقعات المحللين.
وانخفض خام القياس العالمي
ً
ً
برنت  70سنتا إلى  79.35دوالرا
لـلـبــرمـيــل .والـ ـخ ــام م ـتــراجــع بما
يزيد على سبعة دوالرات من أعلى
مستوى منذ  2014البالغ 86.74
ً
دوالرا الذي سجله في الثالث من
أكتوبر الجاري.
وتراجع الخام األميركي غرب
ً
تكساس ا لــو سـيــط  61سنتا إلى
ً
 69.14دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل .و ق ــال
أولـيـفـيـيــه جــاكــوب مـحـلــل النفط
لــدى بتروماتركس «المخزونات
تتعزز ...إنه اتجاه مستمر .أسبوع
بعد أسبوع ،بدأ األثر يظهر».
وقال كانامي جوكون ،متعامل
في طوكيو« ،أثر قفزة المخزونات
أثقل كاهل السوق ويبدو النفط
بصدد التراجع« .قد يتعين على
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـضــي في
ف ــرض عـقــوبــات عـلــى الـسـعــوديــة،
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد يـ ـ ــدفـ ـ ــع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار
لالرتفاع ،لكن روسيا ومنتجين
آخرين يتجهون لزيادة اإلمدادات».
وزادت المخزونات بقوة حتى

البرميل الكويتي يرتفع ً 98
ً
سنتا إلى  78.99دوالرا
ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  98سنتا في تــداوالت ،أمس
ً
األول ،ليبلغ  78.99دوالرا مقابل
ً
ً
 78.01دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.

الدكتور عباس المجرن
الدكتور عباس المجرن

مع تراجع إنتاج الخام األميركي
ً
 300ألــف برميل يوميا إلــى 10.9
ً
مــايـيــن بــرمـيــل يــوم ـيــا األس ـبــوع
ال ـمــاضــي بـسـبــب إغـ ــاق مـنـشــآت
ً
بحرية مؤقتا أثناء مرور اإلعصار
مايكل.
وص ـع ــد ال ـن ـفــط هـ ــذا األس ـب ــوع
بـ ـفـ ـع ــل م ـ ـخ ـ ــاوف م ـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض
ص ــادرات النفط اإليــرانـيــة بسبب
العقوبات األميركية والتوتر بين
الواليات المتحدة والسعودية.
من جانب آخر ،ظهرت عالمات
مبكرة تشير إلــى اقـتــراب صناعة
ال ـن ـف ــط ال ـص ـخ ــري ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة من مرحلة الشيخوخة،
مـ ـ ــع ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت نـ ـض ــوب
ال ـح ـق ــول ،بـحـســب ت ـقــريــر لـمــوقــع
«أويل برايس» استشهد بدراستين
حديثتين لكل من شركة األبحاث
واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات «وود م ــاك ـن ــزي»
والمصرف االستثماري «غولدمان
ساكس».
خلصت دراس ــة «مــاكـنــزي» إلى
أن بعض اآلبار في منطقة «وولف
كــامــب» بالحوض البرمي تعاني
من معدالت انخفاض في اإلنتاج
تصل إلى  15في المئة -وأكثر في
بعض الحاالت -بعد مرور خمس
سـ ـن ــوات ع ـلــى بـ ــدء ال ـع ـم ــل ،وهــي
نسبة تـفــوق الـمـسـتــوى المتوقع

والـ ـ ــذي يـ ـت ــراوح ب ـيــن  5و 10في
المئة.

دليل تاريخي
 نقلت «بـلــومـبــرغ» عــن المحللل ـ ـ ــدى «وود مـ ــا ك ـ ـي ـ ـنـ ــزي» «آر تــي
دي ــوك ــس» ق ــول ــه :إذا ك ـنــت تـتــوقــع
وصول البئر إلى المعدل الطبيعي
عـنــد  6أو  8فــي الـمـئــة بـعــد خمس
سـنــوات ،ومــن ثــم تتفاجأ بوصول
هذه النسبة إلى  12في المئة ،فإنه
أمر يتعلق باحتياطيات النفط أكثر
من أنه قضية اقتصادية ،ونتيجة
لذلك يتوجب عليك توسيع نشاطك
ً
عاما تلو اآلخر ،أو سيصعب عليك
تعويض انخفاض اإلنتاج.
 ت ـن ـت ـه ــي أع ـ ـمـ ــال آب ـ ـ ــار ال ـن ـفــطالـ ـصـ ـخ ــري أسـ ـ ـ ــرع مـ ــن ن ـظ ـيــرت ـهــا
البحرية ،وهــو أمــر مهم ألن طفرة
ال ـت ـن ـق ـي ــب الـ ـصـ ـخ ــري عـ ـل ــى م ــدى
السنوات القليلة الماضية تعني أن
هناك المزيد من نضوب في الطريق
أكثر من أي وقت مضى ،وسيعني
تباطؤ الحفر أن النضوب بدأ يشكل
ً
ً
خطرا حقيقيا.
 ت ـ ـل ـ ـقـ ــي دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـن ـف ـص ـل ــةلـ»غولدمان ساكس» الضوء على ما
إذا كانت صناعة النفط الصخري
ق ـ ــد ب ـ ـ ــدأ يـ ـظـ ـه ــر ع ـل ـي ـه ــا ع ــام ــات

«زين» تطرح  iPhone XRفي  26الجاري
ّ
أعلنت شركة «زين» أنها ستوفر جهاز iPhone XR
الذي ُي ّ
قدم أحدث ابتكارات الـ  iPhoneألشخاص أكثر،
ً
ً
يمكن للعمالء طلب  iPhone XRسابقا ابتداء من اليوم
من خالل  kw.zain.comوفروع «زين» ،وسيكون الجهاز
ً
مـتــوفــرا ابـتــداء مــن  26أكتوبر ال ـجــاري ،لكل تفاصيل
األسعار ،يرجى زيارة .kw.zain.com
يقوم جهاز  iPhone XRبدمج التقنيات المتطورة من
 iPhone XSفي تصميم من الزجاج واأللمنيوم بشاشة
بمقاس  6.1إنشات،
 Liquid Retinaتمأل الجهاز بأكمله
ّ
ُ
وهي الشاشة التي تعتبر ألوانها األكثر دقة في صناعة
الهواتف الذكية ،وهي تدعم األلوان العريضة وتقنية
 True Toneألفضل تجربة رؤية طبيعية.
ويقدم  iPhone XRالشريحة األقوى واألذكى في أي
هاتف ذكي من خالل شريحة  A12 Bionicالتي تحتوي

على ُم ـحـ ّـرك عصبي مــن الجيل الـجــديــد تــم تصميمه
ّ
للتعلم اآللــي المتطور ،والــذي ُيستخدم في كل شيء
ُ
من التصوير إلى الواقع المعزز ،هذا إضافة إلى نظام
كاميرا بتقنية  ،TrueDepthومـيــزة  Face IDبسرعة
أكبر ،ونظام كاميرا متطور يتمكن من التصوير بنمط
«بورتريه» من خالل عدسة واحدة ،وعمر بطارية يدوم
طوال اليوم ،ويتوفر الجهاز بـ  6ألوان جميلة :األبيض
واألس ـ ـ ــود واألزرق واألصـ ـف ــر وال ـم ــرج ــان ــي واألح ـم ــر
( .PRODUCT)REDيتميز التصميم الجديد بمقاومة
الــرذاذ والماء بتصنيف  IP67مما يحمي الجهاز من
ً
تسرب السوائل التي قد تحدث يوميا ومنها القهوة
وي ّ
والشاي والمشروبات الغازيةُ .
قدم جهاز iPhone
ً
 XRأيـضــا مـيــزة الشريحة الـمــزدوجــة  Dual SIMإلى
الـ  iPhoneمن خالل استخدام الشريحة الرقمية .eSIM

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

التقدم في العمر ،ويقول المصرف
االس ـت ـث ـم ــاري ،إن م ـتــوســط الـعـمــر
ً
االفتراضي للمناطق األكثر تأثيرا
في اإلمدادات العالمية يتراوح بين
ً
 7و 15عاما.
 مــن أمـثـلــة ح ــاالت الـنـمــو التيسلط عليها البنك الضوء ،االتحاد
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــاتـ ــي خـ ـ ـ ــال س ـت ـي ـن ـي ــات
وس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي،
وال ـم ـك ـس ـي ــك وبـ ـح ــر ال ـش ـم ــال بـيــن
السبعينيات والثمانينيات ،وإنتاج
الـنـفــط الـثـقـيــل ف ــي ف ـنــزويــا خــال
التسعينيات ،والبرازيل في أوائــل
ال ـقــرن الـجــديــد ،والـنـفــط الصخري
والرملي خالل العقد الجاري.
 اج ـت ــذب ــت ك ــل ح ــال ــة م ــن ه ــذهالـحــاالت األض ــواء فـتــرة ،لكنها في
نهاية الـمـطــاف هــدأ فيها النشاط
ودخلت إلى حقبة ممتدة من تراجع
ً
اإلنـ ـت ــاج ،ع ـل ـمــا أن بـعـضـهــا شهد
ان ـخ ـفــاضــات ح ــادة فــاقــت البعض
اآلخر.
 يرى مصرف «غولدمان ساكس»أن النفط الصخري األميركي يدخل
اآلن إلى النطاق األدنى من متوسط
العمر االفتراضي والبالغ  7سنوات،
ويضيف أن األدلة قوية حول قرب
م ــرح ـل ــة «الـ ــذيـ ــل الـ ـصـ ـخ ــري» ال ـتــي
يصبح فيها هــذا الـنــوع مــن الخام
ً
أقل تأثيرا على اإلمدادات العالمية.

ف ــي ظ ــل تــوق ـعــات مـفــرطــة بـتـفــاؤلـهــا ،وأخ ــرى
مغالية في تشاؤمها ،أشرت في الجمعة الماضية
إ لــى أن البلدان المنتجة للنفط تقف عند عتبة
شهر من البلبلة واالضطراب والقلق ،شهر مليء
بالمفاجآت التي باتت قدر دول النفط.
وتثبت الضغوط التي ّ
تعرض لها سعر النفط
ه ــذا األس ـب ــوع حــالــة ال ـتــوه ــان وال ـت ــذب ــذب الـتــي
يعيشها ســوق النفط ،إذ دفـعــت هــذه الضغوط
األسعار الى أدنى مستوى لها خالل شهر ،حيث
تراجع خام القياس العالمي (نفط برنت) الى أقل
من  80دوالرا ،وخام القياس األميركي (نفط غرب
تكساس المتوسط) الى أقل من  70دوالرا.
ويأتي هــذا التراجع في ظل تقلبات وأحــداث
سـيــاسـيــة وب ـيــانــات اق ـت ـصــاديــة مـفــاجـئــة صبت
المزيد من الزيت على نــار الـصــورة المضطربة
التي تعانيها األسواق.

العوامل الضاغطة على األسعار
ضمت قائمة التطورات السلبية التي أضعفت
األسـعــار استمرار الــزيــادة فــي مخزونات النفط
بالواليات المتحدة ،إذ سجلت هذه المخزونات،
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ عــام ـيــن ت ـقــري ـبــا ،ارت ـفــاعــات
أسبوعية على مدى  4أسابيع متتابعة وبمعدالت
تجاوزت في المتوسط توقعات المراقبين.
وتـسـبـبــت ه ــذه االرت ـف ــاع ــات ال ـم ـتــواص ـلــة ،أي
بتعبير آخــر التسارع في إعــادة بناء المخزون،
في زيادة الضغط على أسعار الخام ،وذلك على
الــرغــم مــن أن الطاقة االستيعابية للمخزون ما
زالت أعلى بكثير من حجم المخزون الفعلي بنحو
 300ألف برميل.
وتندرج في القائمة ذاتها ،الزيادات المتوقعة
فــي إن ـتــاج ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــن الـنـفــط والـتــي
تـقــدرهــا وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة بنحو  100ألف
بــرم ـيــل يــوم ـيــا خـ ــال ش ـه ــري أك ـت ــوب ــر ال ـج ــاري
ونوفمبر المقبل ،وهــي زيــادات تفوق ما تحقق
في الفترة السابقة من العام ،كما تتجاوز توقعات
المراقبين ،ومن المرجح تحقق هذه الزيادات على
تعثر صناعة النفط الصخري األميركي
الرغم من ّ
بسبب الصعوبات التي يواجهها حوض بيرميان
العمالق.

العوامل الداعمة
عـلــى رأس قــائـمــة ال ـت ـط ــورات ال ـمــوج ـبــة ،أي

* أستاذ االقتصاد بجامعة الكويت

«بيتك للتداول» :تداول إلكتروني في  5أسواق خليجية
تتيح خــدمــة «بـيـتــك ل ـل ـتــداول» الـتــي يقدمها
بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي «بـيـتــك» بــالـتـعــاون مع
شركة «بيتك كابيتال لالستثمار» ميزة التداول
اإلل ـك ـتــرونــي م ــن خ ــال شــاشــة واحـ ــدة ألس ــواق
األسـ ـه ــم ف ــي ال ـك ــوي ــت ودول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
ً
ومجانا لكل عمالء «بيتك» ،حيث توفر الخدمة
تــداول األسهم عبر اإلنترنت في ســوق الكويت
لألوراق المالية ،واألسواق الخليجية «السعودية،
دب ــي ،أبــوظ ـبــي ،ق ـطــر» مــن خ ــال ح ـســاب واحــد
يتميز بالسرعة وسهولة االستخدام ،كما يتمتع
ع ـم ــاء ال ـخــدمــة ب ــاألول ــوي ــة ع ـنــد الـ ـت ــداول عبر
الهاتف ،إضافة إلى دعم تام من فريق متخصص
من الوسطاء وممثلي خدمة العمالء.
ومن مميزات الخدمة ،عرض أوقــات التداول

«وربة» يعلن فائزي سحوبات
«السنبلة» األسبوعية
أعـ ـل ــن ب ـن ــك وربـ ـ ــة سـحــب
الـسـنـبـلــة ال ـ ـ  ،38أم ــس .وتــم
إعـ ـ ــان ال ـف ــائ ــزي ــن ال ـخ ـم ـســة
ب ـح ـضــور م ـم ـثــل ع ــن وزارة
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة،
وموظفي «وربة».
وبالنسبة للعمالء الذين
حالفهم الحظ خالل سحب
السنبلة الثامن والثالثين،
فـ ـق ــد تـ ـ ــوج  5را ب ـ ـح ـ ـيـ ــن مــن
عـ ـم ــاء «وربـ ـ ـ ــة» ،ح ـص ــل كــل
م ـن ـه ــم ع ـل ــى  1000د يـ ـن ــار،
وهم :صالح خلف الفضلي،
محمد علي ط ــارق ،مساعد
عـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــرى ،س ـع ــود
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــان،
ومحمد المي الفضلي.
ي ـم ـث ــل حـ ـس ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة
الخيار األمثل لكل الراغبين
ب ـتــوف ـيــر األمـ ـ ــوال وتـحـقـيــق
ع ــوائ ــد م ــال ـي ــة ث ــاب ـت ــة عـلــى
أرصدتهم في الوقت نفسه،
إض ــاف ــة إل ــى ف ــرص شـهــريــة
للفوز بجوائز نقدية طوال
العام.
ونـ ـظ ــرا ل ــإقـ ـب ــال ال ـك ـب ـيــر
الـ ـ ــذي القـ ـ ــاه ه ـ ــذا ال ـح ـسـ ّـاب
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،لـ ـم ــا ي ــؤم ــن ــه
مـ ــن فـ ـ ــرص كـ ـبـ ـي ــرة ل ـل ــرب ــح،
ع ـم ــل «ورب ـ ـ ــة» ع ـل ــى إض ــاف ــة
تـطــورات نوعية عليه القت
استحسان العمالء.
وتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات
الـ ـت ــي ت ـم ــت إض ــاف ـت ـه ــا إل ــى
«ال ـ ـس ـ ـن ـ ـب ـ ـلـ ــة»؛ زيـ ـ ـ ـ ــادة عـ ــدد
ال ـ ــرابـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن ،ع ـ ـبـ ــر إضـ ــافـ ــة
سحب أسبوعي إلى جانب
ال ـس ـحــب ال ـش ـه ــري ،إلتــاحــة
ف ــرص أ ك ـبــر لـلـعـمــاء للفوز
ب ـج ــوائ ــز م ــال ـي ــة أس ـبــوع ـيــة

ال ــداعـ ـم ــة ألسـ ـع ــار الـ ـخ ــام وت ـم ــاس ـك ـه ــا ،تــأتــي
تداعيات الحرب التجارية المعلنة من جانب
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ض ــد ال ـص ـيــن ،وه ــي حــرب
سيتواصل زخمها وتخندق اإلدارة األميركية
فـ ــي ح ـص ــون ـه ــا الـ ـ ــى أن تـ ـض ــع االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
البرلمانية النصفية فــي ا ل ــوال ي ــات المتحدة
أوزارهـ ــا على أقــل تـقــديــر ،فـ ــاإلدارة األميركية
تعتقد أن قطاع األعمال في أغلبه داعم لها في
موقفها من الصين.
وفي قائمة التطورات الموجبة أيضا يصب
التصريح الذي أدلى به مصدر سعودي مسؤول
الــى وكــالــة األنـبــاء السعودية ،وال ــذي أكــد فيه
ر فــض المملكة لغة التهديد بـفــرض عقوبات
اقـتـصــاديــة ،أو الـلـجــوء الــى ضـغــوط سياسية
عـلـيـهــا ،وأن ال ـس ـعــوديــة "س ــوف ت ــرد عـلــى أي
إجراء يتخذ ضدها بإجراء أكبر ،وأن القتصاد
المملكة دورا مــؤثــرا وحـيــويــا فــي االقـتـصــاد
العالمي.".....
وهذا تصريح من شأنه أن يثير مخاوف من
حدوث نقص في إمدادات النفط الخام بالسوق
العالمي ،فريادة السعودية لهذا السوق ووزنها
فيه أمر ّ
غني عن التعريف ،فهي أحد أكبر ثالثة
منتجين للنفط في العالم ،ولديها أكبر مخزون
مؤكد من هذا النفط.
وف ــي الـقــائـمــة ذات ـهــا ي ـنــدرج اق ـت ــراب موعد
الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة الـمـشــددة على إي ــران،
والتقارير التي تشير الى انخفاض متسارع في
حجم صادرات النفط اإليراني ،إذ تقدر التقارير
أن هذه الصادرات قد انخفضت الى نحو 1.5
مليون برميل يوميا في الشهر الجاري ،أي أقل
بنحو  40في المئة من مستواها المسجل في
النصف األول من العام الحالي ،وتزعم التقارير
أي ـضــا أن نـسـبــة ال ب ــأس ب ـهــا م ــن الـ ـص ــادرات
اإليرانية الحالية ليست لها وجهة جغرافية
م ـح ــددة ،ولـكـنـهــا تـبـقــى محملة عـلــى نــاقــات
إيرانية في صورة مخزونات عائمة في الخليج
أو المحيط الهندي.
فإذا كانت األسعار قد تراجعت بهذه السرعة
التي شهدناها هذا األسبوع ،في ظل كل هذه
العوامل الدافعة الى تماسكها ،فإن على منتجي
النفط أن يعيدوا النظر في تفاؤلهم بمستقبل
ســوق النفط ،وأن يتحلوا فــي قــراراتـهــم بقدر
أعلى من الجدية والمسؤولية واالنضباط.

قـيـمــة ك ــل مـنـهــا أل ــف دي ـنــار
تـ ـ ــذ هـ ـ ــب إ لـ ـ ـ ــى  5را ب ـ ـح ـ ـيـ ــن،
وي ـت ــم ال ـس ـحــب عـلـيـهــا يــوم
الخميس من كل أسبوع.
وبـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ــك،
يـ ـسـ ـتـ ـم ــر س ـ ـحـ ــب ال ـس ـن ـب ـل ــة
الشهري في بداية كل شهر
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى،
بحضور وإشراف ممثل من
وزارة ا لـتـجــارة والصناعة،
والـ ـت ــي ي ـب ـلــغ إج ـم ــال ـه ــا 30
ألف دينار ،موزعة كالتالي
ع ـل ــى  4رابـ ـحـ ـي ــن :ال ـج ــائ ــزة
ا ل ـ ـك ـ ـبـ ــرى ب ـق ـي ـم ــة  10آالف
د ي ـنــار سـتـكــون مــن نصيب
راب ـح ـيــن اث ـن ـيــن ،وال ـجــائــزة
الثانية بقيمة  5آالف دينار
مــن نـصـيــب را ب ـح ـيــن اثنين
ً
أيضا .

فــي الـســوق والمخططات الفنية ألداء األسـهــم،
والمعلومات األســاسـيــة لـلـشــركــات ،والبيانات
المالية والتاريخية لألسهم ،باإلضافة إلى عرض
الـعــديــد مــن قــوائــم مــراقـبــة ال ـســوق فــي الشاشة

الواحدة ،حيث يمكن للعميل االطالع على أخبار
وإعالنات مباشرة للسوق ،إنشاء قوائم المراقبة
الـمـفـضـلــة ،مــع إدخ ــال ســريــع ل ــأوام ــر ،وعــرض
تفاصيل المحفظة ،وأداء القطاعات والمؤشرات.

القوني :العقار المصري يشهد قفزة نوعية
لتحديث البنى التحتية واالمتدادات العمرانية
أك ــد ال ـس ـف ـيــر ال ـم ـص ــري ل ــدى ال ـك ــوي ــت ط ــارق
القوني أهمية القطاع العقاري في مصر الذي
يعد أحد أعمدة االقتصاد السيما مع ما يوفره
من فرص تشغيلية ووظيفية واستثمارية عالوة
على إعادة رسم مناطق التوسع العمراني.
وقال القوني ،خالل افتتاحه معرض «إفرست»
ا لـ ـعـ ـق ــاري ا ل ـم ـص ــري م ـس ــاء أ مـ ــس األول ،ا ل ــذي
يستمر إلى  20أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر
مــن  15مــن كـبــريــات الـشــركــات الـمـصــريــة ،تقدم
مـ ـش ــروع ــات م ـت ـن ــوع ــة ف ــي ش ـت ــى ال ـم ـحــاف ـظــات
سـ ــواء الـسـكـنـيــة وال ـت ـج ــاري ــة وال ـتــرف ـي ـه ـيــة إلــى
النشاط الملحوظ ،الذي يشهده القطاع العقاري
الـمـصــري خــال الـسـنــوات الـمـنـصــرمــة ،السيما
وسـ ـ ــط ت ـ ـحـ ــول ال ـ ــدول ـ ــة إلـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــث ش ـب ـكــات
البني التحتية ،وإنشاء سلسلة من االمتدادات
ً
العمرانية المتطورة ،فضال عن تشييد المدن
الجديدة
والمشروعات القومية الكبرى ،التي قطعت
ً
ً
الحكومة شــو طــا كـبـيــرا فــي ذ لــك ،و عـلــى رأسها
م ـشــروع ا لـعــا صـمــة اإلدار يـ ــة و مــد يـنــة العلمين
الجديدة.
ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ذا تـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال إن ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــارض
ً
ً
ً
ا ل ـع ـقــار يــة ت ــؤدي دورا م ـحــور يــا وأ ســا س ـيــا في
ت ـع ــزي ــز الـ ــروابـ ــط ب ـي ــن ال ـم ـط ــوري ــن ال ـع ـقــاري ـيــن
والـمـسـتـثـمــريــن س ــواء األفـ ــراد أو ال ـشــركــات في
الداخل والخارج إذ تعتبر منصة الستعراض
المشروعات العقارية المطروحة والتعرف على
ً
مكوناتها عن كثب ،مشيرا إلى أن تلك المعارض
أ حــد أ هــم أدوات ا لـتــرو يــج لالستثمار ا لـعـقــاري
في مصر.
وأش ــاد ب ــدور الـجـهــات الـمـعـنـيــة بــالـمـعــارض
العقارية في كل من الكويت ومصر ،إذ رأى أن
تلك الجهات استطاعت وبجدارة رسم خريطة
الـ ـط ــري ــق ل ـت ـل ــك ال ـم ـن ـص ــات ال ـم ـه ـم ــة وص ـي ــاغ ــة
ال ـضــوابــط الـتــي تـكـفــل لـلـعـمــاء حـقــوقـهــم خــال
ً
فترة إقامتها ،الفتا إلى أهمية التزام الشركات
الـمـشــاركــة ب ــاإلج ــراء ات االح ـتــرازيــة والــرقــابـيــة،
التي تطبقها الجهات المعنية السيما أن تلك
اإل ج ــراء ات تبعث الطمأنينة لــدى العمالء فى
مدى جدية المشاريع القائمة وتمنحهم الثقة

ا لــاز مــة ا لـتــي تدفعهم إ لــى اإل قـبــال على عملية
الشراء دون تردد.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــدر الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ف ــي شــركــة
إفرست لالستثمار العقاري هشام عنبة حجم
المشاريع المطروحه خالل فعاليات المعرض
ً
بالمليار جنيه وأكثر ،مشيرا إلى أن العقارات
المعروضة خرجت من رحم رقابة وزارة التجارة
والصناعة الكويتية ونظيرتها المصرية ،ما
من شأنه بث الثقة والطمأنينة لدى المستثمر
ا لـكــو يـتــي ،ا ل ــذي يعتبر مــن أذ ك ــى المستثمرين
على مستوى المنطقة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـنـ ـب ــة ب ـ ــر ق ـ ــا ب ـ ــة وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
وال ـص ـنــاعــة فــي ال ـكــويــت ،السـيـمــا فـيـمــا يخص
ً
ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري ،مـبـيـنــا أن ال ـع ـقــار الـمـصــري
ً
خـ ـص ــوص ــا ي ـت ـم ـت ــع ب ـس ـم ـع ــة ج ـ ـيـ ــدة وي ـح ـظ ــى
بثقة ا لـمـسـتـثـمــر يــن ،ع ــاوة عـلــى أن ا لـمـطــور يــن
مـ ـع ــروف ــون ب ــال ـت ــزام ـه ــم ف ــى ت ـط ـب ـيــق ال ـقــوان ـيــن
واإلج ـ ـ ـ ــراء ات ال ـح ـكــوم ـيــة ،ل ـه ــذا فـ ــإن ال ـع ـق ــارات
المصرية تعتبر على قائمة العقارات األكثر ثقة
ً
ورواجا بين المغتربين والمواطنين في الكويت.
وأش ـ ــار إل ــى أن ت ــاري ــخ االس ـت ـث ـمــار ال ـع ـقــاري
ال ـم ـصــري ال ـطــويــل يـظـهــر أن ــه مــن أف ـضــل أن ــواع
ً
ً
االستثمارات إقليميا وعالميا  ،خصوصا في
ظل قلة نسبة المعروض مقابل الطلب ما يؤدي
إلى حدوث ارتفاع ملحوظ فى األسعار.
وأفاد بأن العقار المصري هو الخيار األمثل
لكل من يتطلع إلى استثمار آمن ومستقر
وتحقيق عوائد مجزية ذات ربحية متزايدة
ً
حــالـيــة ومـسـتـقـبـلـيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـمـعــرض
خاضع لرقابة الجهات المعنية في «التجارة»
ً
ع ـلــى م ــدار ال ـي ــوم ،وخ ــال ف ـتــرة ال ـع ــرض مـنـعــا
ل ـح ــدوث أي ت ـ ـجـ ــاوزات وذلـ ــك ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
القوانين التي تشير إلى أن المعارض منصات
ل ـع ــرض ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـع ـق ــارات ف ـق ــط وت ـعــريــف
ً
الجمهور وليست مكانا للبيع.
ون ـص ــح عـنـبــة ج ـم ـيــع ال ـع ـمــاء بــال ـتــأكــد مــن
العقارات المعروضة والتحقق من أوراق الملكية
ً
قبل الشراء ،مؤكدا أن العقار يمرض وال يموت
مهما تعرض ألزمات.

ثقافات

١٢

سيما

مزاج

سلطات مطار القاهرة تنقذ «مهرجان السينما اإليبيرو-
أميركية» في بيروت يعرض
كتاب «مرآة الزمان» من
التهريب ...وشرطة السياحة  8أفالم تسلط الضوء على
صناعة الفن السابع في
واآلثار تضبط  121قطعة
أميركا الالتينية.
أثرية بحوزة أجنبي.
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أميشا باتيل

كيرا نايتلي

١٣

١٤
مسك وعنبر

١٨

ضمن أمسيات األربعاء
الممثل المصري أحمد
التهامي يقدم في فيلم «عمر الموسيقية للموسم الثقافي الـ 24
خريستو» دور ضابط يكافح لدار اآلثار اإلسالمية ،قدمت ليلة
«سكاراموش ولمسات مبدعين
اإلرهاب ...لقاء معه.
أياد على البيانو».
آخرين ألربع ٍ

فيروز

جيمي لي كورتيس

نايتلي تمنع ابنتها من
مشاهدة أفالم Disney

الجمهور يحاصر أميشا
باتيل في مومباي

كورتيس تواجه القاتل
المقنع في «»Halloween

سجلت النجمة كيرا نايتلي بعض التحفظات على
أفــام الــرســوم المتحركة المنتجة مــن شركة ،Disney
رغم أنها تتمتع بشعبية واسعة بين الكبار والصغار،
على حد سواء.
وقالت كيرا خالل حلولها ضيفة على برنامج المذيعة
إلين ديجينريس ،إنها تمنع ابنتها من مشاهدة هذه
األف ــام ،ألن أفكارها ال تدعم مفهوم تمكين الـمــرأة في
المجتمع.
وأوضحت" :قصة (سندريال) ،على سبيل المثال ،ال
تعد نموذجا جيدا للفتيات الصغيرات ،فهي تجلس
منتظرة شابا ثريا لينقذها ،ال يجب فعل ذلك".

نـ ـش ــرت ال ـن ـج ـم ــة ال ـه ـن ــدي ــة أم ـي ـش ــا ب ــات ـي ــل عـبــر
صفحتها ب ــ"إن ـس ـت ـغــرام" ،فـيــديــو أظ ـهــر مـحــاصــرة
الـمـئــات مــن المعجبين لها داخ ــل سـيــارتـهــا ،فيما
حاول البعض التقاط عدد من الصور والفيديوهات
التذكارية لها ،وســط هدوئها ،وذلــك فــي مومباي
بالهند.
وانـتـهــت بــاتـيــل ،أخ ـيــرا ،مــن تـصــويــر مشاهدها
من فيلم الكوميديا واألكشن "،"Bahiaji Superhit
وي ـش ــارك ـه ــا ال ـب ـطــولــة ن ـخ ـبــة م ــن ن ـج ــوم الـسـيـنـمــا
الهندية ،منهم :بريتني زينتا ،سوني ديول ،ميثون
شــاركـبــورتــي .وت ــدور أح ــداث العمل حــول عصابة
يصبحون أبطال فيلم سينمائي .ومن المقرر عرض
الفيلم تجاريا في  26الجاري.

طرحت شركة يونيفيرسال أحدث إنتاجاتها السينمائية
هــذا ال ـعــام ،وهــو الـجــزء الـجــديــد مــن سلسلة أف ــام الرعب
الشهيرة ( ،)Halloweenوالذي تقوم ببطولته النجمة جيمي
لي كورتيس ،ومقرر عرضه بدور العرض األميركية اليوم.
وي ـتــرقــب مـحـبــو الـسـلـسـلــة الـعــالـمـيــة الـجــزء
الجديد من " ،"Halloweenالذي يمثل عودة
إن ـت ــاج الـسـلـسـلــة بـعــد آخ ــر أجــزائ ـهــا عــام
.2009
ت ــدور أح ــداث الـجــزء الـجــديــد حول
لوري سترود ،التي تواجه مرة أخيرة
القاتل المقنع (مايكل مــايــرز) ،الذي
قام بتعقبها طوال أحــداث السلسلة
في جو من الرعب واإلثارة.

فيروز تلتقي زياد الرحباني في «خلص»
أعلن الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني ،االنتهاء من تسجيل أغنية
ً
جديدة لوالدته الفنانة والمطربة الكبيرة فيروز ،سيتم طرحها قريبا في
األسواق.
وك ـشــف الــرح ـبــانــي ،خ ــال ل ـقــاء تـلـفــزيــونــي م ــع اإلعــام ـيــة دي ـمــا ص ــادق،
ً
قائال" :األغنية بعنوان (خلص) ّ
وتم االنتهاء من
تفاصيل األغنية الجديدة،
ً
تسجيلها وسيتم طرحها قريبا في األسواق".
ويعتبر هــذا التعاون األول من نوعه بين الرحباني ووالــدتــه ،بعد فترة
قطيعة بينهما دام ــت ع ــدة س ـن ــوات ،بسبب تـصــريـحــات ســابـقــة ل ــه ،أعلن
خاللها أن والــدتــه معجبة باألمين العام لحزب الله حسن نصرالله األمر
الذي أغضب فيروز وشقيقته المخرجة ريما.

كارال جوجينو تواجه الماضي في مسلسل
The Haunting of Hill House
حصل على تقييم  9.1من موقع  IMDBمنذ طرحه  12الجاري
إني لينوكس

ً
وصل مسلسل الرعب « »The Haunting of Hill Houseإلى المركز الـ  34ضمن أفضل  250مسلسال على  ،IMDBوالعمل
مقتبس من رواية رعب كالسيكية حملت ذات االسم للكاتب شيرلي جاكسون.
حصل مسلسل الرعب "The Haunting
 "of Hill Houseللنجمة كارال جوجينو
على تقييم  9.1على موقع " "IMDBمنذ
طرحه يوم  12أكتوبر الجاري على شبكة
"نيتفليكس".
وتدور قصة المسلسل حول مجموعة
مــن األش ـقــاء يسترجعون ذكرياتهم عن
منزلهم المسكون أثناء طفولتهم ،لكنهم
عندما يكبرون سيجبرون على مواجهة
الـ ـم ــاض ــي ،وهـ ــو م ـك ــون م ــن  10حـلـقــات
ووصل إلى المركز  34ضمن أفضل 250
مسلسل على .IMDB
والـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـق ـت ـبــس مـ ــن روايـ ـ ـ ــة رع ــب
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ،ال ـت ــي ح ـم ـلــت ذات االس ــم
ل ـل ـك ــات ــب ش ـي ــرل ــي ج ــاكـ ـس ــون ،وص ـ ــدرت
عــام  1959ينتمي لفئة الــرعــب واإلث ــارة،
ويـتــولــى إخ ــراج ــه وتـحــويـلــه لسيناريو
درامــي المخرج األميركي الشهير مايك
فالنجان ،الذي قدم العديد من أفالم الرعب
فــى الـسـنــوات الماضية أبــرزهــا  Hushو
 Ouija: Origin of Evilبينما يحضر
ً
ً
المنتج تريفور ماسي منتجا منفذا لهذا
ً
ال ـع ـمــل ،وه ــو أي ـضــا سـبــق لــه الـعـمــل مع
فالنجان.
وتدور قصة الرواية حول أشباح تسكن

نجوم المسلسل

داخ ــل أح ــد الـقـصــور الـقــديـمــة ،وال ــرواي ــة
سـ ـب ــق أن تـ ــم اقـ ـتـ ـب ــاسـ ـه ــا ،وح ـ ـ ــدث ذل ــك
مرتين مــرة في عــام  1963واآلخ ــرى عام
 1999كلتا المرتين تــم اقتباس الــروايــة
وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى ف ـي ـلــم س ـي ـن ـمــائــي وفــي
المرتين كان اسم الفيلم The Haunting
والمسلسل مــن بطولة ماكينا جريس،
و ك ــارال جوجينو ،وميشيل هويسمان،
وتـيـمــوثــي ه ــات ــون ،وفـيــولـيــت مــاكـجــرو،
وفيكتوريا بيدريتي ،وهـنــري توماس،
ول ــول ــو وي ـل ـس ــون ،وج ــول ـي ــان ه ـي ـل ـيــارد،
وأوليفر جاكسون كوهين ،ومــن تأليف
وإخراج مايك فالنجان.
وكـ ـ ــارال مـمـثـلــة أم ـيــرك ـيــة م ــن مــوال ـيــد
(فلوريدا) ،ومن أصول إيطالية وبريطانية
وأي ــرل ـن ــدي ــة .ان ـف ـصــل وال ــداه ــا وه ــي في
ً
سن الثانية ،وقضت جــزء ا من طفولتها
فــي التنقل مــا بين والــديـهــا ،األم ــر الــذي
ً
جعلها الحقا تصف نفسها بأنها عاشت
طفولتين مختلفتين ،لالختالف الشديد
بين المعيشة مع والدها ووالدتها.
وخـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة مـ ــراه ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ع ـم ـلــت
جوجينو بعض الــوقــت كعارضة أزيــاء،
قبل أن تسمع نصيحة عمتها ،فتبدأ في
الحصول على بعض دروس التمثيل.

لينوكس ضيفة حفل الفائزين
بـ «زمالة األكاديمية الذهبية»

وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة مـ ـ ــا ب ـيــن
الـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات وأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات ،ش ـ ــارك ـ ــت
جــوجـيـنــو بـعــدد مــن األدوار
ال ـص ـغ ـي ــرة فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة مـثــل
 Saved by the BellوDoogie
.Howser, M.D
ك ـ ـمـ ــا تـ ـضـ ـمـ ـن ــت أعـ ـم ــالـ ـه ــا
ً
السينمائية أدوارا فــي أ فــام
مثل  Troop Beverly Hillsو
 ،Son in Lawلكنها لم تلفت
االنتباه لها إال في عام ،1996
عندما لعبت دور حبيبة النجم
مايكل جيه فوكس في مسلسل
الست كوم الشهير .Spin City
وف ــي ع ــام  ،1998ش ــارك ــت جوجينو
ال ـن ـجــم ن ـي ـك ــوالس ك ـي ــدج ب ـطــولــة فيلم
اإلث ـ ــارة  ،Snake Eyesوف ــي ع ــام ،2001
شاركت النجم أنطونيو بانديراس بطولة
فيلم  ،Spy Kidsالــذي تحول بعدها إلى
سـلـسـلــة شـهـيــرة ش ــارك ــت ف ــي بطولتها
كــذلــك ،وفــي نفس الـعــام ،شــاركــت النجم
جيت لي بطولة فيلم اإلثارة .The One

أع ـل ـنــت أكــادي ـم ـيــة ال ـف ـنــون وع ـل ــوم ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة (أوس ـ ـكـ ــار) ،عبر
صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام" ،دعوتها للمطربة االسكتلندية الحائزة
جــائــزة أوسـكــار ،إنــي لينوكس ،والـتــي ستنضم لعدد مــن السيدات بحفل
غداء نساء لوس أنجلس األميركية.
ولينوكس هي مغنية اسكتلندية معروفة بألبومها  ،Divaإضافة إلى
دعمها للحريات والـقـضــايــا اإلنـســانـيــة حــول الـعــالــم .وحصلت آنــي على
أوسكار أفضل أغنية عام  2004عن أغنيتها " "Into the Westمن فيلم "The
."Lord of the Rings: The Return of the King
وكشفت األكاديمية عن انضمام عدد من السيدات في مبادرة العمل التي
أطلقتها لدعم النساء ،لتكون لهن مشاركات فعلية خالل الفترة المقبلة،
ومنهن الكوميديانة األسترالية هانا جادسبي ،والممثلة األميركية لينا
وايث ،حيث سيتم إعالن الفائزين ألول مرة من النساء ببرنامج زمالة
األكاديمية الذهبية.
ُيذكر أن حفل توزيع جوائز األوسكار بدورته الـ 92سيقام في فبراير
من العام المقبل.

زين عوض تطلق أغنيتين لسميرة توفيق

كارال جوجينو

أطـ ـلـ ـق ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة زي ــن
عوض أغنيتين لـ"سمراء
ال ـبــاديــة" الـفـنــانــة سميرة
ت ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــق ،وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وقـ ـ ـ ــع
االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ع ـ ـلـ ــى أغ ـن ـي ــة
"شبابنا شو باشو" ،التي
أع ـ ــاد تــوزي ـع ـهــا األردن ـ ــي
مـحـمــد الـقـيـســي ،وأغـنـيــة
"دقوا الطبول" ،التي أعاد
تــوزي ـع ـهــا ح ـس ــام كــامــل
في اإلمارات.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ـ ـ ــت زي ـ ـ ــن
بـ ـ ــ"سـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــر األل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــان"
فــايــز الـسـعـيــد ليتولى
اإلش ـ ـ ـ ــراف الـ ـع ــام عـلــى
زين عوض
ال ـع ـمــل ،لـيـتــم تـقــديـمــه
بقالب فني جديد.
وتأتي هذه الخطوة ،بعد أن اختارت الفنانة األردنية سميرة توفيق
وجه األردن المشرق الفنانة زين عوض إلعادة غناء أغانيها األردنية
القديمة بصوتها.
َّ
وعبرت توفيق عن إعجابها بأغنياتها بتوزيعها الجديد بصوت
زين ،في حين قالت عوض إنها سعيدة بإعادة توزيع أغاني
"س ـمــراء الـبــاديــة" :إنـهــا خـطــوة عظيمة لـطــرح الـتــراث
لجيل الشباب ،وأيضا فرصة كبيرة للتعرف على
أصالة هذه األعمال".
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن زيـ ــن ك ــان ــت ط ــرح ــت عمال
جديدا بعنوان "الله يا هالوطن" ،بالتزامن مع
اليوم العالمي للسياحة منذ أسبوعين.
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ً
ً
غوبلر :الثقافة الكويتية تشهد تطورا ملحوظا

حصاد

القاهرة تستضيف إيزابيال دافليتو
مؤلفة «األدب العربي المعاصر»

خالل احتفال السفارة السويسرية بعيدها الوطني وسط حضور كبير

فضة المعيلي

تضمن احتفال السفارة
بعيدها الوطني
السويسرية ً
ً
شارك
تشكيليا
معرضا
ً
ً ً
فيه ً 14فنانا كويتيا ،وعزفا
موسيقيا نال استحسان
الحضور.

أقــامــت س ـفــارة ســوي ـســرا لــدى
ال ـبــاد حـفــل اسـتـقـبــال بمناسبة
عيدها الوطني في منزل السفير
بمنطقة بيان ،حضره جمع كبير
م ــن ال ـس ـف ــراء والــدب ـلــومــاس ـي ـيــن،
وكـ ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال ـهــم الـسـفـيــر
ال ـســوي ـســري بـيـنـيــديـكــت غــوبـلــر
وحــرمــه ،ضمن أج ــواء انسجمت
ف ـي ـه ــا األس ـ ـ ـمـ ـ ــاع ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف مــع
ال ــوص ــات ال ـتــي عــزفـتـهــا الـفــرقــة
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ف ـ ـكـ ــانـ ــت م ـف ـع ـمــة
بالموسيقى الكالسيكية ،التي
اختلفت اتجاهاتها وقوالبها.
وبهذه المناسبة ،قال السفير
غ ـ ــوبـ ـ ـل ـ ــر لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ع ـل ــى
هامش الحفل ،إن العيد الوطني
السويسري يحتفل به في األول
من شهر أغسطس ،لكن السفارة
رأت أن تحتفل به في هذه الفترة،
من خالل فعاليتين هما معرض
لـفـنــانـيــن كــويـتـيـيــن واسـتـضــافــة
ف ــرق ــة مــوسـيـقـيــة ،وف ــي الـمـجـمــل
ً
تهدف هذه االحتفالية أيضا إلى
دعم الفن والثقافة الكويتية التي
ً
ً
شهدت تطورا ملحوظا في اآلونة
األخيرة.
مــن ناحية أخ ــرى ،أكــد غوبلر
عـ ـم ــق ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـس ــوي ـس ــري ــة

ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وأن الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ـ ــن م ـ ـم ـ ـت ـ ــاز فـ ـ ـ ــي ش ـت ــى
ً
ال ـم ـجــاالت ،مـشـيــرا إل ــى أن هناك
الكثير من الشركات السويسرية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،و"ه ـ ــدفـ ـ ـن ـ ــا ك ــدول ــة
تعزيز وزيــادة الجانب التجاري
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن"،
ونفخر بأن سويسرا هي الوجهة
المفضلة للعديد من الكويتيين.
مــن جانبه عبر مساعد وز يــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـت ــي لـ ـش ــؤون
أوروب ـ ــا الـسـفـيــر ول ـيــد الخبيزي
عن سعادته بتمثيل الكويت في
ً
الحفل ،قائال ،إن "سويسرا دولة
ً
جدا عزيزة علينا ،وعالقتنا بها
ً
وثيقة جدا ،ويقصدها الكويتيون،
وهـ ـ ـن ـ ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األن ـش ـط ــة
التجارية بين البلدين الصديقين".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي أن
استثمارات الكويت في سويسرا
أصبحت بحدود  12مليار دوالر
وهي في تزايد ،ولدى الكويت 17
اتفاقية تسير العالقات الثنائية،
ً
معبرا عن سعادته بتلك األرقام.
وع ــن ال ـم ـش ــاورات الـسـيــاسـيــة
أوض ــح الـخـبـيــزي أنـهــا مستمرة
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــن فـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع س ـ ـ ـ ــواء اإلق ـل ـي ـم ـي ــة

السفير غوبلر ووليد الخبيزي
أو ا ل ـث ـنــا ئ ـيــة ،وأن ه ـن ــاك لجنة
ً
ً
مشتركة تجتمع سنويا ودوريا
وهي ملتزمة بالمواعيد ،بالتالي
تـ ـض ــع خـ ـط ــط الـ ـعـ ـم ــل ل ـت ـع ــزي ــز
العالقات الثنائية بين البلدين.
وت ـ ــاب ـ ــع "انـ ـ ـن ـ ــا ن ـح ـت ـف ــل ه ــذا
ً
ال ـ ـعـ ــام ب ـ ـمـ ــرور  52عـ ــامـ ــا عـلــى
الـعــاقــات الثنائية" ،والعالقات
بين البلدين الكويت وسويسرا
قديمة وعــريـقــة ،وأع ــداد الطلبة
تـتــزايــد فــي الـبـعـثــات الــدراسـيــة،
ً
وخـصــوصــا البعثات الصحية،
ومــع سـعــادة السفير نـقــوم اآلن
بــوضــع خـطــة لـتـعــزيــز الـتـعــاون
في اآلفاق الثقافية ،وفي مكافحة
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،والـ ـتـ ـش ــاور ف ــي أم ــور
أخرى في المنطقة".

 14فنانًا كويتيًا

جانب من الحضور

فــي الـمـعــرض ال ــذي أقـيــم على
هامش االحتفالية وشكل خطوة
مهمة فــي خلق ح ــوار فـعــال بين
ً
ً
الفنانين شارك  14فنانا كويتيا
مـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ،هــم
مـصـمـمــو ال ـم ـجــوهــرات عـبــدالـلــه
العوضي،
وأب ـ ـ ـ ــرار اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وح ـم ــود

الـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــل ،وم ـ ـن ـ ـيـ ــرة ال ـ ـشـ ــرهـ ــان.
والـ ـفـ ـن ــان ــون :أمـ ــانـ ــي ال ـث ــوي ـن ــي،
وأميرة بهبهاني ،وعزيز المضف،
ومحمد الـحـمــد ،ومحمد شــرف،
وزه ـ ــرة م ـه ــدي ،وس ـعــد ح ـمــدان،
وف ـه ــد الـ ـه ــاج ــري .وع ـل ــى جــانــب
التصوير شــارك المصور محمد
الكوخ.
"الجريدة" جالت في المعرض
والتقت بعض المشاركين وكانت
البداية مع الفنان سعد حمدان،
ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــال إنـ ـ ــه ش ـ ـ ــارك ب ــأع ـم ــال
اس ـت ـعــاديــة ف ــي ال ـم ـع ــرض ،وهــي
ال ـع ــود وال ــرب ــاب ــة وت ــم تشكيلها
ً
عن طريق الخزف ،وأيضا شارك
ب ــأعـ ـم ــال مـ ــن م ـع ــرض ــه ال ـس ــاب ــق
"تجليات خزفية" .وشكر حمدان
ال ـ ـس ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــريـ ــة ع ـلــى
بادرتها الطيبة من خالل دعوتها
الفنانين الكويتيين للمشاركة في
االحتفالية .أما الفنانة التشكيلية
أمـ ــانـ ــي ال ـث ــوي ـن ــي فـ ـق ــال ــت ،إن ـهــا
شـ ــاركـ ــت ب ـع ـمــل واحـ ـ ــد ب ـع ـنــوان
"عــروســة ومـعــرس" ،الفتة إلــى أن
ا لـعـمــل هــو مــن سلسلة أعمالها
الذي له عالقة بالعادات وتقاليد
الزواج في الكويت.
وأشــارت إلــى أنها استخدمت

الطباعة اليدوية لكنها مستوحاة
مـ ـ ــن رس ـ ـ ــوم ـ ـ ــات األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ال ـت ــي
تعبر عــن الـعــرس فــي الحكايات
الخيالية.
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـف ـن ــان عـبــدالـلــه
العوضي ،إنه شارك بسجادة كتب
عليها جزء من شعر جبران ّخليل
ج ـب ــران "أع ـط ـنــي ال ـن ــاي وغ ــن ــي"،
ً
الفتا إلى أن المقطع الذي اختاره
ووضعه على السجاد هو "انسى
داء ودواء إن ـم ــا ال ـن ــاس س ـطـ ٌ
ـور
ً
كتبت ...لكن بماء" ،مضيفا أن ذلك
المشروع قد عمل معه "ساموفار"
ل ـل ـس ـجــاد ف ـه ــو يـ ـق ــوم بـتـصـمـيــم
السجاد ،ويأخذون التصميم .من
نــاحـيــة أخ ــرى ق ــال الـعــوضــي إنــه
اختار لون السجاد ليكون أزرق،
واتخذ فيها الشكل الدائري حتى
تكون على شكل بحيرة.
أما الفنان محمد شرف فشارك
بعمل بعنوان "الكتاب" ،الفتا أنه
اإلصدار الثاني من العمل.
وشــرح شــرف العمل إذ وضع
الكتاب داخــل شكل يشبه مكعب
ً
الثلج ،مشيرا إلى أن الكتاب قديم
ً
وع ـمــره حــوالــي  70عــامــا ،وعلى
الـصـفـحــة ال ـتــي ظ ـهــرت م ــواد من
الدستور.

القاهرة -أحمد الجمال
عقد «المركز القومي للترجمة» في القاهرة ،برئاسة الدكتور أنور
مغيث ،نــدوة لالحتفال بصدور الطبعة العربية من كتاب «األدب
العربي المعاصر من النهضة إلى اليوم» بحضور المؤلفة إيزابيال
كاميرا دافليتو ،ومترجمي الكتاب إلــى العربية حسين محمود
ولمياء الشريف ،وذلك في قاعة طه حسين بمقر المركز.
يستعرض الكتاب تــاريــخ «األدب العربي الـجــديــد» ال ــذي ولــد في
نهاية القرن التاسع عشر في مصر ولبنان وســوريــة وفلسطين
واألردن ،مع موجة تجديد أدبــي عامة ،وتــرعــرع بفضل التأثرات
الغربية ،ومن خالل دافع عميق نحو تحديث التقاليد والمجتمع.
كــذلــك يــرصــد م ــراح ــل نـهـضــة عـظـيـمــة م ــن ت ـطــور الـصـحــافــة الـتــي
سمحت بنشر األش ـعــار والـقـصــص والـمـنــاظــرات األيــديــولــوجـيــة،
إذ إن تاريخ األدب العربي الجديد ال يقتصر على تاريخ الثقافة
والمجتمع ،بل يمتد ليشمل تاريخ تحرر المرأة واستعادة كرامة
الفكر واللغة ُ
والمثل.
المؤلفة ايزابيال كاميرا دافليتو ،أستاذة األدب العربي الحديث
والمعاصر فــي جامعة روم ــا ،وهــي أكاديمية ومترجمة ونــاقــدة
ُ
وتعد خبيرة في الشؤون العربية في إيطاليا .تدير منذ عام 1993
سلسلة كـتــاب «ع ــرب م ـعــاصــرون» ال ـص ــادرة عــن دار «جــوفــانــس»
فــي روم ــا ،وأشــرفــت عـلــى تــرجـمــة نـحــو  40رواي ــة ألشـهــر الكتاب
ً
ً
الـعــرب ،كذلك تدير موقعا متخصصا في األدب العربي يحتوي
على ببليوغرافيا محدثة من الترجمات العربية إلــى اإليطالية،
ً
وتشغل راهنا منصب مفوض رئيس جامعة روما للشرق األوسط،
ونـجـحــت مــن خ ــال منصبها فــي عـقــد اتـفــاقـيــات علمية مــع أبــرز
الجامعات العربية.

«مرآة الزمان» و 121قطعة أثرية ينجوان من التهريب
• الكتاب أحد أعظم كتب التراث ويضم  732مخطوطة

ً
وجه األمن المصري ،أخيرا ،ضربة قاصمة لعصابات
تهريب اآلثار ومنجزات التراث ،إذ أعلنت سلطات مطار
القاهرة الدولي ضبط كتاب {مرآة الزمان} ألبي الفرج
بن الجوزي داخل قرى البضائع ،في حين تمكنت شرطة
السياحة واآلثار من ضبط  121قطعة أثرية بحوزة
شخص أجنبي كان يجمعها داخل شقة في ضاحية
الزمالك.
القاهرة -أحمد الجمال

لجنة مختصة
عاينت الكتاب وتمت
مصادرته لمصلحة
وزارة اآلثار
حمدي همام

اه ـ ـت ـ ـمـ ــت مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
اال جـتـمــا عــي بمتابعة مجموعة
من األخبار المهمة على الصعيد
ً
الثقافي فــي مصر  ،أخ ـيــرا ،كان
أبرزها إعالن مسؤولي الجمارك
بـ ـق ــرى ب ـض ــائ ــع مـ ـط ــار ال ـق ــاه ــرة
ال ــدول ــي ،بــالـتـعــاون مــع الــوحــدة
األثرية في الجمرك ،ضبط كتاب
{مـ ـ ــرآة الـ ــزمـ ــان} ألبـ ــي الـ ـف ــرج بن
ال ـج ــوزي ،ال ــذي يـعــد أح ــد أعظم
ك ـت ــب ال ـ ـتـ ــراث وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وه ــو
مخطوط أثري.
وقــال رئيس اإلدارة المركزية
ل ـل ـم ـن ــاف ــذ وال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات األثـ ــريـ ــة
ب ــالـ ـم ــوان ــئ الـ ـمـ ـص ــري ــة ،ح ـمــدي
هـ ـم ــام ،إن ـ ــه ب ـع ــد ال ـم ـع ــاي ـن ــة مــن
اللجنة األثــريــة من وزارة اآلثــار،
والتأكد من أثرية الكتاب صودر
ً
لـمـصـلـحــة وزارة اآلث ـ ـ ــار ،طـبـقــا
ل ـقــانــون حـمــايــة اآلثـ ــار رق ــم 117
لعام  ،1983وتعديالته بالقانون
رقم  3لعام .2010
فــي الـسـيــاق ،أوضـحــت مديرة
مـ ــركـ ــز ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات األثـ ـ ــريـ ـ ــة فــي
مـطــار ال ـقــاهــرة ،وف ــاء وح ـيــد ،أن
الـلـجـنــة األث ــري ــة أوص ــت بسرعة
ات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
حـ ـت ــى ي ـت ـس ـن ــى ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة اآلث ـ ـ ــار
استالم الكتاب ،والبدء في أعمال
الترميم الالزمة له .فيما قال مدير
الــوحــدات األثــريــة بـقــرى بضائع
المطار ،علي رمضان ،إن الكتاب
الـمـضـبــوط يحمل ع ـنــوان {م ــرآة
الزمان} ألبي الفرج بن الجوزي،

إيزابيال كاميرا دافليتو

إصدار

من األثار المضبوطة

{الخزف}

حمدي همام

صفحات من {مرآة الزمان}
ويعتبر أحــد أعـظــم كتب الـتــراث
وال ـتــاريــخ ،ويـتـحــدث عــن وقــائــع
تاريخية مهمة منذ بدء الخليقة
حـ ـت ــى وفـ ـ ـ ــاة م ــؤلـ ـف ــه فـ ــي الـ ـق ــرن
السابع الهجري.
ي ـش ــار إل ــى أن ال ـك ـتــاب م ـكـ َّـون
من ثالثة أجــزاء منفصلة مدونة
بالحبر األسود والمداد األحمر،
بإجمالي  732ور ق ــة مخطوطة.
ي ـب ــدأ ك ــل جـ ــزء ب ـص ـف ـحــة تـحـمــل
زخ ـ ــارف وك ـت ــاب ــات مــذه ـبــة على
أرضـ ـ ـي ـ ــة زرقـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ويـ ـنـ ـتـ ـه ــي فــي
جـ ــزأيـ ــن بـ ـح ــرد مـ ـت ــن م ـ ـ ــدون بــه
تاريخ االنتهاء من النسخ ،وهو
األح ــد  13شعبان عام

 971هـ ،ومجلداته التي تتضمن
ّ
ً
هوامش وتعقيبا وأخـتــام تملك
ً
وأختاما حديثة في مواضع عدة.
ويعد {مرآة الزمان} أحد المراجع

المهمة في التاريخ العربي ،إذ قال
عنه المؤرخ الــداوداري{ :التأريخ
الـكـبـيــر الـمـسـمــى ب ـم ــرآة ال ــزم ــان،
جمع فيه العجائب والغرائب ما

ن ـثــرت جـمـلــة ال ـت ــأري ــخ} ،واعـتـمــد
اب ــن الـ ـج ــوزي ف ـيــه ع ـلــى م ـصــادر
ً
متعددة ومتنوعة وفقا لألخبار
التي يوردها في كتابه.

ابن الجوزي في سطور
اإلمام ابن الجوزي هو أبو المظفر شمس الدين
يــوســف بــن األم ـيــر حـســام الــديــن قــزغـ ِـلــيُ ،ول ــد في
درب حبيب الواقعة فــي بـغــداد ،عــام  511هــ ،وبــدأ
في التصنيف سنة 528هـ ،وكان يبلغ من العمر 17
سنة .توفي والده وهو في الثالثة من عمره ،ورباه
جده ،ثم انتقل إلى دمشق وعاش فيها حتى وفاته
عام  654هـ.
ّ
ً
قال عنه {سبطه أبو المظفر} إنه {كان زاهدا في
ً
الدنيا متقلال منها ،وما مازح أحدا قط ،وال لعب مع

صبي ،وال أكل من جهة ال يتيقن حلها ،وظل على
َّ
ذلــك إلــى أن توفاه الله تعالى} .وألــف ابــن الجوزي
ً
كتبا عــدة في مجال الدين والــوعــظ والسيرة منها:
{م ــرآة الــزمــان فــي تــاريــخ األع ـي ــان ،وتــذكــرة خــواص
األمة بذكر خصائص األئمة ،والجليس الصالح في
أخبار موسى بن أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق،
وكنز الملوك في كيفية السلوك  -حكايات ومواعظ،
ومقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة ،ومنتهى
السول في سيرة الرسول ،واللوامع في الحديث}.

ضبط  121قطعة أثرية داخل «شقة الزمالك»!

جانب من األثار المضبوطة في شقة الزمالك

إح ــدى صفحات الكتاب
المضبوط

أحدثت عملية ضبط آثار داخل شقة سكنية في
ً
ً
ضاحية الزمالك بالقاهرة ،دويــا واسعا ،وأشاد
عشاق اآلثار المصرية بالخطوة.
ف ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،أن اإلدارة ال ـع ــام ــة لـشــرطــة
ال ـس ـيــاحــة واآلثـ ـ ـ ــار ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ق ـط ــاع األم ــن
العام ،نجحت في تنفيذ العملية ومداهمة الشقة
الـمـتـكــدســة بــالـقـطــع األث ــري ــة ( 121قـطـعــة أثــريــة
مختلفة األشكال واألحجام) التي رجحت مصادر
ً
لـ{الجريدة} أن تجميعها جاء استعدادا لتهريبها

خــارج الـبــاد ،من شخص يحمل جنسية إحدى
الدول األجنبية ،ومطلوب ضبطه في واقعة تهريب
قطع أثرية.
وب ـف ـحــص ال ـم ـض ـبــوطــات تـبـيــن أن  86قطعة
منها ترجع إلــى الحضارة المصرية في عصور
مختلفة ،وتخضع لقانون حماية اآلثار ،واتخذت
اإلجراءات القانونية الالزمة حيال الواقعة ،وذلك
في إطار جهود األجهزة األمنية لمكافحة الجريمة،
ً
خصوصا جرائم الحيازة واالتجار بالقطع األثرية.

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور م ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع كـ ـ ـت ـ ــاب
ً
{ال ـ ـ ـخـ ـ ــزف} (صـ ـ ـ ــادر ح ــدي ـث ــا
ع ــن الـ ـ ــدار ال ـعــرب ـيــة لـلـعـلــوم
ن ـ ـ ــاش ـ ـ ــرون) ،حـ ـ ــول ص ـنــاعــة
وتجارة {الخزف} الصينية
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري
ً
وال ـب ـحــري ال ـقــديــم ،وص ــوال
إلى عصر االزدهــار الجديد
ل ـت ـجــارة ال ـخ ــزف ف ــي الـقــرن
ال ـ ـحـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن عـبــر
طريق الحرير البحري الذي
اسـتـعــاد م ـجــده الـتــاريـخــي
اليوم.
يلقي مؤلفا الكتاب {مي بين}
و{ن ــانـ ـتـ ـش ــان ــغ} ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
استراتيجية م ـبــادرة {الـحــزام
والطريق} مع الفخار والخزف للوصول إلى السوق العالمية الحديثة.
في هذا الحيز الفني والجمالي من تاريخ الصين ،يتعرف القارئ إلى
مهارات تصنيع الخزف في معامل الخزف المنتشرة في أرجــاء البالد
الصينية ،وآلـيــات تصديره عبر الـطــرق القديمة والحديثة إلــى الــدول
واألقاليم في آسيا وأفريقيا وأوروبــا وأميركا ،في عهود أسر صينية
عريقة مثل مينغ وتشينغ وهــان وسونغ ويــوان وغيرها ،وكيف أثرت
هذه التجارة عبر (طريق الحرير) في الحياة االقتصادية واالجتماعية
داخل الصين.
في المقدمة التي ُيفتتح بها الكتاب عــودة إلــى تاريخ صناعة الفخار
والـخــزف الصينية ،يــوضــح مــن خاللها المؤلفان أن {صناعة الفخار
والـ ـخ ــزف ال ـص ـي ـن ـيــة ك ــان ــت ت ـت ـص ــدر ال ـص ـن ــاع ــات ف ــي ال ـع ــال ــم ،مـمـثـلــة
المستوى العالمي األعـلــى للمهارة فــي هــذا الـمـجــال ،وتـطــور صناعة
ً
ً
الفخار والخزف العالمية؛ وكــان الخزف الصيني يثير تيارا عالميا لـ
{حمى الخزف األزرق واألبيض} ،فهو لم يغير عادات الطعام والشراب
ً
ً
لسكان جنوب شرقي آسيا فحسب ،بل أضحى كنزا نفيسا سعى وراءه
األرستقراطيون األوروبيون}.
يشير المؤلفان إلى أن {الخزف يتمتع بمركز حاسم في طريق الحرير
البحري القديم .لكن النهر التاريخي الطويل لن يتوقف عن التدفق ،وال
تــزال صناعة الفخار والـخــزف الصينية تــواجــه تحديات كثيرة اليوم
فــي ظــل التكامل االقـتـصــادي العالمي والتطور السريع للتكنولوجيا
الصناعية}.
ي ـتــاب ـعــان{ :ع ـل ـيــهُ ،ي ـعــد ك ــل م ــن كـيـفـيــة تــوظـيــف ال ـت ـفــوقــات الـتــاريـخـيــة
لصناعة الفخار والخزف الصينية لمواجهة تحديات العصر الجديد،
وكيفية االعتماد على استراتيجية {الـحــزام والطريق} لربط الماضي
بالحاضر ،عنصرين حاسمين لتحديد المصير المستقبلي لصناعة
الفخار والخزف في الصين}.
ي ـخ ـت ـمــان{ :لـنـتـتـبــع آثـ ــار األق ـ ــدام ع ـبــر ال ـت ــاري ــخ ،ونـنـتـهــز ف ــرص ــة دفــع
استراتيجية {الحزام والطريق} ،ونفتح لفيفة {طريق الخزف البحري}،
مـحــاولـيــن اس ـت ـعــادة ازده ـ ــار طــريــق ال ـحــريــر ال ـب ـحــري لـلـقــرن ال ـحــادي
والعشرين ،حيث سيحدث الخزف الصيني هزة كبيرة للعالم بروائعه
ً
مجددا}.

توابل ةديرجلا
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{مهرجان السينما اإليبيرو -أميركية» بدورته التاسعة في بيروت:
 8أفالم تسلط الضوء على صناعة الفن السابع بأميركا الالتينية
تحتضن سينما {متروبوليس} في بيروت بين  15أكتوبر
اإليبيرو -أميركية}
الجاري و 22منه {مهرجان السينما ّ
في دورته التاسعة من تنظيم المركز الثقافي اإلسباني
(ثرفانتس) في لبنان ،وبرعاية سفارات دول ناطقة بالبرتغالية
واإلسبانية من بينها :البرازيل واألرجنتين وبيرو والمكسيك
وتشيلي وكولومبيا واألوروغواي وإسبانيا ...تعرض خالل
المهرجان ثمانية أفالم تعكس وجوه هذه البلدان من
النواحي اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
والفنية ،والتبدالت في المفاهيم والقيم التي تواجه الناس مع
التقدم في العمر والتطور.
بيروت -الجريدة

ختام المهرجان
أمسية موسيقية
يحييها عازف
الغيتار السوري
األصل أيمن
جرجور

اف ـت ـتــح {م ـه ــرج ــان الـسـيـنـمــا
اإليـبـيــرو -أميركية} فــي دورتــه
التاسعة بعرض الفيلم التشيلي
{اب ـحــث عــن صــديــق لــزوجـتــي}،
لألرجنتيني د يـيـغــو روجيير
ف ــي ح ـض ــور سـ ـف ــراء ،وأع ـض ــاء
السلك الدبلوماسي من دول في
أميركا الالتينية وإسبانيا .في
المناسبة ألقى قنصل تشيلي
لدى لبنان دافيد كيروغا كلمة
ترحيب شدد فيها على {أهمية
ال ـم ـه ــرج ــان ف ــي إبـ ـ ــراز الـثـقــافــة
اإليبيرو  -أميركية ،والمستوى
الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي ب ـل ـغ ـتــه ص ـنــاعــة
السينما في هذه الدول».
ً
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إلـ ـ ــى ال ـك ــوم ـي ــدي ــا
األرجـنـتـيـنـيــة لـبــابـلــو س ــوالرز
الـ ـت ــي ت ـح ـم ــل ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان نـفـســه
( ،)2008يتمحور فيلم {أبحث
عـ ــن ص ــدي ــق لـ ــزوج ـ ـتـ ــي} ح ــول
دانيال ،زوج محبط فقد صبره
مـ ــع زوج ـ ـتـ ــه الـ ـم ــزاجـ ـي ــة ،لـكـنــه
يخشى طلب الطالق ،فينصحه
ً
صديقه بــأن يستأجر شخصا
ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ـت ـ ـقـ ــرب م ـ ــن زوجـ ـت ــه
ودفعها إلى أن تغرم به فتخرج
ً
تـ ـلـ ـق ــائـ ـي ــا م ـ ــن ح ـ ـيـ ــاة دانـ ـ ـي ـ ــال.
بالطبع ال تسير األمــور حسب
الخطة ،ويتضمن الفيلم مواقف
كوميدية.

أخبار النجوم

أحالم نعت ضحايا حادث القطار
في المغرب

أحالم

ملصق المهرجان
ل ــإس ـب ــان ــي ج ــون ــاس ت ــروي ـب ــا:
فـيـتــو ول ــوي ــس وفــرانـشـيـسـكــو
ثالثة أصدقاء إسبان يقتربون
مــن عـمــر الـثــاثـيــن ويـســافــرون
ً
بشاحنة إلى باريس بحثا عن
شـغـفـهــم ال ـعــاط ـفــي ،واك ـت ـشــاف
ً
ذواتهم والسير قدما في مغامرة
الحياة.
{بـيـنـغــو} لـلـبــرازيـلــي دانييل
ري ـ ــزيـ ـ ـن ـ ــدي :أوغ ـ ـس ـ ـتـ ــو ،م ـمـثــل
م ـ ـغ ـ ـمـ ــور يـ ـبـ ـح ــث عـ ـ ــن مـ ـك ــان ــه
فـ ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء .ت ـ ـقـ ــوده
الـ ـمـ ـص ــادف ــات إل ـ ــى أن يـصـبــح
ً
مهرجا وســرعــان ما يستقطب
األط ـف ــال .حـصــد جــائــزة أفضل
فيلم أجنبي في الدورة التسعين

لمهرجان {أكاديمي أووردز} في
البرازيل (.)2017
{ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة} ل ـه ــان ــز
ماتوس كاماك (البيرو) :مدينة
صـغـيــرة فــي جـبــال األنــديــز في
بيرو عرضة لإلساء ة اليومية
م ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـع ـل ـيــا .إزاء هــذا
الــوضــع ي ـقــرر أح ــد أبـنــائـهــا أن
يقاتل من أجل العدالة وعائلته
وب ـق ــاء س ـكــان ال ـمــدي ـنــة .حصد
الفيلم أكثر من جائزة عالمية.
{مـ ـ ــونـ ـ ــديـ ـ ــالـ ـ ــي} ل ـ ـكـ ــارلـ ــوس
أندريس موريللي (األورغواي):
تـ ـيـ ـت ــو ش ـ ـ ــاب يـ ــأتـ ــي م ـ ــن ب ـل ــدة
صـغـيــرة وم ــن الـطـبـقــة العاملة
للعب ضمن فريق كــرة قــدم في

عــاص ـمــة ب ـ ــاده ع ـلــى أم ـ ـ ٍـل بــأن
يـ ـ ـت ـ ــدرج ف ـ ــي الـ ـلـ ـع ــب وي ـص ـبــح
ً
نجما  ،فيواجه مرحلة صعبة،
ً
وتحديات وحــدثــا غير متوقع
من شأنه أن يغير مجرى حياته.
{م ــواط ــن م ـم ـيــز} لـجــاسـتــون
دوب ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ومـ ـ ــاريـ ـ ــانـ ـ ــو ك ــوه ــن
(األرجنتين وإسبانيا) :يتلقى
حـ ــائـ ــز ج ـ ــائ ـ ــزة نـ ــوبـ ــل لـ ـ ــآداب
يعيش فــي أوروب ــا منذ عقود،
دع ـ ــوة ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى جــائــزة
في األرجنتين ،هناك يصادف
ً
تشابها واختالفات غير قابلة
ل ـل ـت ـس ــوي ــة مـ ــع سـ ـك ــان مـسـقــط
رأسه.
{دفاع التنين} لناتاليا سانتا

ّ
ّ
كولومبية تشارك
(أول مخرجة
في مهرجان كان السينمائي):
ثالثة أصدقاء قدامى يعيشون
وســط بــوغــوتــا .العــب شطرنج
ومقامر ،وصانع ساعات يرفض
إغالق متجره ،وإسباني مغرم
بــال ـبــوكــر .هـ ــؤالء ي ـس ـعــون إلــى
العثور على الــراحــة في حدود
روتـ ـي ــن ح ـيــات ـهــم ويـتـجـنـبــون
الفشل بــأي ثمن .عندما تكون
ه ــذه ال ــراح ــة م ـه ــددة بــالـخـطــر،
على كل رجل أن يكتشف أنه في
الحياة ،كما في الحب ،لم يفت
األوان بعد ألخذ فرصة.

نـعــت الـفـنــانــة اإلم ــارات ـي ــة أح ــام ضـ ًحــايــا ح ــادث خــروج
قطارين عن مسارهما في المغرب ،داعية الله أن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر.
وشاركت الفنانة صورة العلم المغربي ،وعلقت بقولها:
{اللهم ارحــم شـهــداء المغرب مــن فــارقــوا الحياة فــي حــادث
القطار بإذن الله ،والله يصبر أهلهم يا أرحم الراحمين}.

صابر لشيرين عبدالوهاب:
متألقة وخفيفة الظل

صابر الرباعي
ّ
وجه المطرب التونسي صابر الرباعي رسالة إلى زميلته
السابقة في لجنة تحكيم «ذا فويس» شيرين عبد الوهاب،
ّ
األعلى مشاهدة
بعد نجاح
أغنيتها «نساي» واحتاللها قائمةً ّ
ً
في المغرب ،قائال عبر «تويتر»{ :متألقة دائما ،خفة دم تقولي
فأنت
أنــا ،صوت وموسيقى تقولي أنــا ،شياكة تقولي أنــا،
ِ
جمعت كل هذه األشياء في أغنية واحــدة ،ألف ألف مبروك
على ّ
«نساي» يا أحلى شرين}.
ً
الفنانة المصرية ردت فــورا بتغريدة قالت فيها{ :هذه
شهادة كبيرة من أستاذ كبير وأخ وصديقّ ،
ربنا يديم عليك
ّ
نجاحك وقلبك األبيض} .وتدخل متابعو النجمين بنشر
صور ذكرياتهما من برنامج {ذا فويس} ،وتمنوا أن تسود
ً
{العالقة المحترمة والراقية} بين نجوم الفن دوما.

مشاهد من الحياة اليومية
إلى جانب {أبحث عن صديق
لــزوج ـتــي} ،يـعــرض المهرجان
أفالم:
{األطفال عادوا} للمكسيكي
هوغو الرا :تسير حياة
م ـ ــان ـ ــوي ـ ــل وأديـ ـلـ ـيـ ـن ــا
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،ب ـع ــد
تـقــاعــدهـمــا وم ـغ ــادرة
أوالدهـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل
ك ـ ـ ـ ـ ــل إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه
وع ـ ـم ـ ـلـ ــه ،ف ـي ـع ـي ـشــان
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة جـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة
يـ ـ ـس ـ ــوده ـ ــا ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ولـ ـ ـك ـ ــن
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ي ـق ـطــع
أوالدهما سكونهما
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودوا إلـ ـ ـ ــى
المنزل الــواحــد تلو
اآلخ ـ ــر ،فـيـنـصــرفــان
إل ـ ـ ـ ــى وض ـ ـ ـ ــع خ ـط ــة
إلبعادهم واستعادة
هدوئهما.
{الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة}

١٣

مزاج

عاصي الحالني يشارك
في مهرجان الموسيقى العربية

حفلة موسيقية أليمن جرجور
فــي  17أكـتــوبــر ك ــان {م ـهــرجــان السينما
اإليبيرو -أميركية} على موعد مع {أهال على
الـطــاولــة} وهــو لـقــاء بين الشيف اللبنانية
األورغ ــوانـ ـي ــة ث ــري ــا ع ـب ــود م ــع ال ـصـحــافـ ّـيــة
الـفــرنـسـيــة كــام ـيــل جــان ـجــان ت ـم ـحــور حــول
الطبخ والصحافة واألنثروبولوجيا والفنون
والموسيقى ،بهدف الوصول إلى تقاطعات
بين الثقافات والبلدان.
ّأمــا ختام المهرجان فــي  22مــن الجاري
فيتضمن حفلة موسيقية يحييها عــازف
ال ـغ ـي ـت ــار ال ـ ـسـ ــوري األصـ ـ ــل أيـ ـم ــن ج ــرج ــور

ويقدم خاللها مقطوعات إيبيرو ـ أميركية
تانغو وكالسيكية والتينية ألشهر المؤلفين
والعازفين ،من بينهم :الفنزويلي أنطونيو
لورو ( 1917ـ  ،)1986والمؤلف األرجنتيني
أستور بـيــازوال ( 1921ـ  )1992واإلسباني
فــرا ن ـس ـي ـس ـكــو ت ــار يـ ـغ ــا ( 1852ـ ـ ـ ،)1909
وذلـ ـ ــك بـ ـه ــدف ال ـت ـع ــرف إل ـ ــى ال ـمــوس ـي ـقــى
الـبــرتـغــالـيــة وال ـبــرازي ـل ـيــة واألرجـنـتـيـنـيــة
وغيرها من فنون دول أميركا الالتينية.

خالفات النجوم في المحاكم ...فضائح وتسويات

عاصي الحالني

أعـلــن عــاصــي الحالني مشاركته فــي فعاليات مهرجان
الموسيقى العربية بمصر في دورتــه السابعة والعشرين،
وغــرد عبر حسابه على مواقع التواصل االجتماعي{ :إلى
أ حـ ّـبــا ئــي فــي مصر العظيمة والحبيبة انتظروني بحفلة
استثنائية في دار األوبــرا القاهرة يوم الثالث من نوفمبر
المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ،وإن شاء
الله تكون ليلة من العمر على المسرح الكبير}.
ُ
شارك فارس الغناء العربي للسنة الثانية على التوالي
ي ِ
ّ
في هذا المهرجان ،إذ كان شارك في الدورة الماضية وقدم
أغنية {كبيرة يا مصر}.

لم يكن الخالف القضائي بين المطربة بوسي ًوفطين ووصوله إلى القضاء
أصعب الخالفات.
األول من نوعه بين الفنانين ،ولكنه يعتبر واحدا من ً
أصبحت الفنانة قاب قوسين أو أدنى من السجن ،خصوصا في حال عدم
التسوية الودية مع طليقها ،وتأكيداتها المستمرة أنها ال تملك في
ُ
حساباتها مبلغ  30مليون جنيه المذكور في شيكات ق ِّدمت إلى المحكمة
وتحمل توقيعها.

مايا دياب تخطف األنظار

القاهرة – هيثم عسران
حصل فطين ا ل ــذي انفصلت عنه
بـ ــوسـ ــي ب ـق ـض ـي ــة خـ ـل ــع عـ ـل ــى ح ـكــم
قضائي بحبسها في قضية شيكات
ب ــا ر ص ـيــد ب ـعــد مــا أ ث ـبــت للمحكمة
صحة توقيع الفنانة المصرية عليها،
وهو كان حصل عليها بقرارات رفض
من البنوك لعدم وجود رصيد ،فيما
فـشـلــت ال ـم ـح ــاوالت ال ــودي ــة للصلح
بين الطرفين.
توقفت بوسي عن تناول القضية
عبر مواقع التواصل االجتماعي أو
غيرها بناء على نصيحة محاميها
الذي طالبها بالتزام التجاهل التام
ً
ل ـ ــأم ـ ــر ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــدم ــا أثـ ـ ــارت
ت ـصــري ـحــات ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة ع ــن ال ـف ــرح
بــا لـخـلــع أز م ــة بينها و ب ـيــن طليقها
الـ ـ ـ ــذي أوقـ ـ ـ ــف مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـص ـل ــح
ً
واشـ ـت ــرط اع ـ ـتـ ــذارا وت ـس ــوي ــة مــاديــة
كبيرة.
وفـ ــي ت ـصــري ـحــات س ــاب ـق ــة ،أك ــدت
ب ـ ــو س ـ ــي أن ط ـل ـي ـق ـه ــا ح ـ ـصـ ــل ع ـلــى
تــوق ـي ـع ـهــا ب ــال ـش ـي ـك ــات م ــن دون أن
تـحـمــل ال ـم ـبــالــغ ال ـم ـح ــددة ،ث ــم كتب
األرقــام الكبيرة عليها ،وذلــك بعدما
أث ـب ــت ال ـط ــب ال ـشــرعــي أن تــوقـيـعـهــا

ً
سـلـيــم ول ـيــس م ـ ــزورا كـمــا ادع ــت في
البداية.

خالفات أخرى
خالفات الفنانين مع شركاء حياتهم
المادية لم تكن بوسي أول ضحاياها ،بل
وقــع كثيرون فيها أبــرزهــم رانيا يوسف
التي ال تــزال القضايا دائــرة بينها وبين
زوجـ ـه ــا ال ـث ــان ــي ك ــري ــم الـ ـشـ ـب ــراوي ،فهو
ح ـصــل مـنـهــا ع ـلــى ن ـحــو مـلـيــونــي جنيه
ولم يسددها.
ووص ــل ال ـطــرفــان إل ــى طــريــق مـســدود
ً
وس ــط اتـهــامــات مـتـبــادلــة بينهما ،علما
بأن الشبراوي ُسجن في قضايا شيكات
وت ـب ــدي ــد مـ ـنـ ـق ــوالت ،ب ـي ـن ـمــا ل ــم تـسـتـطــع
الـمـمـثـلــة ال ـف ــوز بـحـكــم ض ــده بــاسـتـعــادة
ً
األموال ،ذلك نظرا إلى عدم حصولها على
إيصاالت منه.
كذلك وقعت خالفات مالية بين أحمد
عز وزينة التي أثبتت زواجهما عن طريق
الـمـحـكـمــة ،ورغـ ــم ت ـنــازل ـهــا ع ــن حقوقها
الـمــاديــة كــزوجــة للحصول عـلــى الـطــاق
فإنها دخلت في خالفات مالية من أجل
ولديها وأقامت دعاوى قضائية للحصول

زينة
عـلــى مـعــاش شـهــري لهما مــن والــدهـمــا،
والتزم عز بتسديده للمحكمة خالل الفترة
الماضية.
كذلك دخلت أنغام في نزاعات قضائية

أنغام

ع ــدة م ــع زوج ـه ــا ف ـهــد ب ـعــد انـفـصــالـهـمــا
وصل بعضها إلى المحاكم ألسباب مالية،
والبعض اآلخــر بسبب حضانة ابنهما.
والـمــوقــف نفسه اتخذته هنا شيحة مع

طليقها مهندس الديكور فوزي العوامري
إذ رف ـعــت ض ــده دعـ ــوى خـلــع لــانـفـصــال
بعدما رفض تطليقها.

رأي علم االجتماع

ّ
أكد أستاذ علم االجتماع أحمد مندور أن لجوء الفنانين إلى
ِّ
المحاكم يشكل عادة آخر حل بالنسبة إليهم للحصول على ما
ً
يعتقدون أنه حق لهم ،مشيرا إلى أن الشخصيات العامة بحكم
وجودها المستمر تحت األضواء فإن سعيها إلى حل مشكالتها
ً
بعيدا عن الطرائق القانونية يكون أنسب اختيار لهاّ ،ال سيما أن
ً
المشاهير يدركون غالبا أن األضواء ستالحقهم وتوثق القضية
َّ
حتى لو ُحلت في وقت الحق.
ويشير مندور إلى أن تسليط الضوء على قضايا المشاهير
ً
يدفع بعض هؤالء أحيانا إلى التنازل عن حقوقهم أو التأخر
ً
في تحرير محضر أو إقامة دعوى قضائية ،خصوصا إن كان
ً
األمر مرتبطا بالحياة الشخصية.
وأكد أن ثمة مشكلة مرتبطة بعدم فصل وسائل اإلعالم أمور
ً
الفنان الشخصية عن حياته العملية ،مشيرا إلى أن ثمة فنانين

يجدون في الخالفات فرصة للمتاجرة اإلعالمية ،فيما الطرف
اآلخــر ربـمــا ال يملك الـقــدرة على التعامل مــع األمــر بالطريقة
نفسها ،فينتج عن ذلك طرف منتصر وآخر منهزم إزاء الجمهور
ولكن الحقيقة ربما تكون عكس ذلك.
يتفق معه في الرأي أستاذ علم النفس ابراهيم مجدي فيؤكد
ً
أن تأثير هذه النوعية من القضايا نفسيا في الفنانين يكون
ً
ً
سلبيا للغاية في البداية ،خصوصا إذا كانوا يهتمون بمتابعة
مواقع التواصل وردود فعل الجمهور.
ويضيف أن المشكلة الرئيسة في خالفات الفنانين سواء
ً
ً
شخصيا أو فنيا هي التعامل مع القضية بشكل أكبر مما
تستحق واألخــذ والــرد عبر مواقع التواصل االجتماعي،
ً
مؤكدا ضرورة عدم تصريح الفنانين بمشاكلهم الشخصية
لوسائل اإلعالم.

مايا دياب

لفتتمايا دياب أنظار رواد مواقع التواصل االجتماعي،
بعد إطاللتها فــي فيديو كليب أغنية «ن ــور الـعـيـن» حيث
شــارك ـهــا ال ـغ ـنــاء ال ـن ـج ـمــان ال ـعــال ـم ـيــانم ـس ــاري وفــريـنــش
مونتانا .وبدت النجمة اللبنانية في الكليب أنيقة ومتألقة
كعادتها ،إذ ارتــدت جزمة طويلة باللون األزرق من قماش
ً
الساتان ،يبلغ ثمنها نحو  2000دوالر أميركي ،وقميصا
ً
فضفاضا شبيه بالفستانّ ،
ونسقت تحته «توب» من
أبيض
الدانتيل باللون األصفر.
ُيذكر أن األغنية تعود للنجم المصري عمرو دياب ولكن
بتوزيع جديد وتالقي إعجاب الجمهور.

سيما

١٤
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أحمد التهامي :بيئتي العسكرية ساعدتني في تقديم دور الضابط
فنان مميز شارك في أعمال عدة ،وتعاون مع الزعيم عادل إمام في مشاريع َّكونت نجوميته لدى
الجمهور .خالل األيام الماضية ُعرض له «عمر خريستو» من بطولته ،وفيه يقدم دور ضابط
القاهرة -محمد قدري

سعدت باإلشادات
بدوري في مهرجان
اإلسكندرية

يكافح اإلرهابُ ،وعرض في مهرجان اإلسكندرية السينمائي .إنه أحمد التهامي ،الذي كان
لـ{الجريدة» معه هذا الحوار.

تقدم بطولتك السينمائية األولــى من
خالل «عمر خريستو» .كيف رشحت لهذا
الفيلم؟
ش ــارك ــت م ــع ك ــل م ــن ال ـم ـخ ــرج سـيــف
ي ــوس ــف والـ ـم ــؤل ــف ج ــوزي ــف فـ ـ ــوزي فــي
مسلسل «ســرايــا حـمــديــن» ،الــذي ُيعرض
ً
راه ـنــا على شــاشــة قـنــوات الـحـيــاة ،وهو
ّ
ك ــوم ـي ــدي ويـ ـض ــم م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
ً
الممثلين .كنت في البداية مرشحا لتقديم
دور ضابط فيه ولكن لم أحب أن أقدم أول
أدواري كضابط في نطاق الكوميديا ،إذ
ال بد من أن أبرز البطولة الحقيقية التي
يقدمها ه ــؤالء األب ـطــال .مــن ثــم ،اعـتــذرت
عــن ال ــدور .وحـيــن شــرع طــاقــم المسلسل
في تحضير «عمر خريستو» ُعرض علي
دور الضابط فيه ووجــدت فيه ما أبحث
عنه فوافقت.

فريق عمل «عمر خريستو»
المسلحة وأحــد المحاربين القدامي في
ً
ً
ّ
ح ــرب أك ـتــوبــر ،فـشــكــل مــرجـعــا ج ـيــدا لي
لتجسيد الشخصية .كــذ لــك المحيطون
بي من الجيران واألصدقاء يشتغلون في
الجيش والشرطة ،لذا تعلمت منهم الكثير.

مـ ـ ـ ـ ــا المميز في الدور الذي جعلك تقرر
المشاركة في الفيلم؟
ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول الـ ـفـ ـيـ ـل ــم م ــواجـ ـه ــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ن ـ ـمـ ــر بــه
ً
راه ـن ــا .أعـجـبـنــي الـ ــدور وبــدأنــا
ً
نـعـمــل عـلـيــه وقــدم ـنــا م ـج ـهــودا
ً
هــائــا فــي التصوير بين لبنان
واإلسكندرية والـقــاهــرة ،وكنت
ً
سـ ـعـ ـي ــدا ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع طــاقــم
العمل المبدع نفسه في الفيلم
والمسلسل.

مــا الـهــدف ال ــذي يــريــد الفيلم إيصاله
إلى الجمهور؟
ال يعتمد الفيلم على الحركة فحسب ،بل
يتضمن رسالة وهي إبراز أدوار إنسانية
وكـيــف يفكر اإلرهــاب ـيــون فــي استقطاب
عال
عدد من الشباب في
مستوى تعليمي ٍ
ً
إلى التطرف الديني .فضال عن أن العمل
يحتوي على تحوالت عدة لفتتني.

ي ـس ـت ـع ـي ــن ك ـ ــل ف ـ ـنـ ــان ي ـق ــدم
دور ض ــا ب ــط ب ـضــا بــط حقيقي
لمساعدته في العمل .ماذا عنك؟
ل ـ ـ ــم أكـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي حـ ـ ــاجـ ـ ــة إل ـ ــى
االسـتـعــانــة بضابط فخلفيتي
وب ـي ـئ ـتــي وتــرب ـي ـتــي عـسـكــريــة.
ً
والــدي كان ضابطا في القوات

إشادات
ً
ش ـ ـ ــارك ال ـف ـي ـل ــم أخـ ـ ـي ـ ــرا فـ ــي م ـه ــرج ــان
اإلسكندرية السينمائي لدول حوض البحر

المتوسط .كيف وجدت ذلك؟
ً
كنت سعيدا بالمشاركة في المهرجان،
وزادت سـعــادتــي مــع اإلش ـ ــادات النقدية
وال ـج ـمــاه ـيــريــة ال ـعــال ـيــة بــالـفـيـلــم ،كــذلــك
ً
بــدوري وخصوصا الشكل الجديد الذي
ظهرت به واألداء الــذي قدمته ،وتشرفت
برأي أساتذة في هذه الصناعة .الشعور
نفسه أحسست به بعد نجاح دوري في
مسلسل «كـلـبــش  ،»2حـيــن فــوجـئــت بــأن
الـمـخــرج والـمــؤلـفـيــن ي ــري ــدون أن أجسد
شخصية صعيدية مختلفة ،ما جعلني
أتـحــدث إليهم وأق ـ ِّـدم لــه الشكر على هذا
الترشيح.

أحمد التهامي

ً
ً
ليس تخصصي .شخصيا ،كنت سعيدا
ب ـع ــرض ــه خـ ــال حـ ـض ــور ك ــم م ــن ال ـن ـقــاد
والجمهور في مهرجان سينمائي مهم،
وحـ ــرص ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـج ـم ـهــور على
ً
ً
مشاهدة الفيلم كان أمرا جديدا بالنسبة
ّ
إلي.
بعد العرض في المهرجان َّقرر القيمون
ً
على الفيلم عرضه تجاريا ،هل استقريتم
على الموعد.
هـ ــذا شـ ــأن ي ـخ ـ ّـص ال ـش ــرك ــة الـمـنـتـجــة
لـلـفـيـلــم وال دخ ـ ــل ل ــي ب ـ ــه .ح ـت ــى اآلن ال

هل كان لك رأي في عرض
ال ـف ـي ـل ــم ب ــال ـم ـه ــرج ــان قـبــل
ً
إطالقه تجاريا؟
أن ــا مـمـثــل وه ـ ــذه ليست
مهمتي ودخ ــول المهرجان

أع ــرف الموعد النهائي ،ولكنهم أعلنوا
ً
أنه سيعرض قريبا في صاالت السينما.
ً
أشير أيضا إلى أن ال عالقة لي بالملصق
أو ترتيب األسـمــاء على الـشــارة حتى لو
كان الفيلم من بطولتي ،فأنا ال أهتم بهذه
ً
األمور إطالقا.
ماذا عن فيلمك الجديد «زنزانة »7؟
هو للمخرج الشاب إبرام نشأت ،الذي
ً
عرض ّ
علي في البداية فيلما لم أعجب به

وأخبرته بذلك ،فقرر صرف النظر عنه ،ثم
اقترح ّ
علي «المحترف» الذي أصبح اسمه
«زنزانة .»7
انطلقنا بتصوير الفيلم قبل أيام وهو
من تأليف حسام موسى .طلب إلي المخرج
أن أقــدم دور شــريــر ،وهــو مــا رفضته في
البداية وحين قرأته مرة ثانية الحظت أنه
جيد فبدأنا مناقشة التفاصيل والرؤية،
وأعتقد أن سيشكل مفاجأة للجمهور.

«صباح الخير»
حول جديده خالل الفترة المقبلة يقول أحمد التهامي« :انتظر عرض فيلم
«صباح الخير» من بطولتي وإيساف ،وهو في مراحل المونتاج والمكساج.
ً
كذلك أقرأ عددا من السيناريوهات وقاربت على االستقرار على أحدها ألعود
به إلى الكوميديا».

َّ
عارفة عبدالرسول :أتمنى أن يكون «عيار ناري» خطوتي إلى «كان»
ً
فنانة قديرة بدأت مسيرتها الفنية مبكرا ،ولمع ً نجمها خالل السنوات
ً
القليلة الماضية إذ قدمت أعماال مهمة وأدوارا الفتة ،ويعرض لها
ً
راهنا فيلمها الجديد {عيار ناري} مع عدد من الفنانين .كان لـ{الجريدة}
مع عارفة عبد الرسول هذا الحوار.
القاهرة -محمد قدري
ك ـيــف جـ ـ ــاءت م ـشــارك ـتــك ف ــي فيلمك
الجديد {عيار ناري}؟
تحدث ّ
إلي مدير اإلنتاج أحمد سوكة،

وأخ ـب ــرن ــي بــالـفـيـلــم وال ـ ـ ـ ــدور ،ث ــم أرس ــل
الـسـيـنــاريــو إل ـ ّـي فـقــرأتــه وواف ـق ــت عليه.
عندما ذهبت إلى شركة اإلنتاج لمقابلة
المخرج ،سألت عن طاقم العمل وعرفت

ّ ً
يضم كال من روبي ،وأحمد الفيشاوي،
أنه
ومحمد ممدوح تايسون ،والمخرج كريم
الشناوي.
ه ــل يـهـمــك أن ي ـش ــارك م ـعــك فـنــانــون
معينون؟

ً
قــابـلــت ص ـنــوفــا ع ــدة م ــن ال ـن ــاس ،وأرى
ً
أنني أستطيع تقديم أية شخصية جيدا.
فــي إح ــدى الـمــراحــل ،كنت أق ــرأ نصوص
المسرح وأندمج مع الشخصية لدرجة أن
زمالئي يعتقدون أنني قرأت النص قبلهم.

ً
أع ـمــل م ــع ك ــل الـ ـن ــاس ،ول ـكــن أحـيــانــا
تعرض علي أفــام لطاقم ال يعرفه أحد،
وال ـع ــام ـل ــون ف ـي ـهــا ل ـي ـس ــوا ع ـل ــى عــاقــة
بــالـسـيـنـمــا ،فـيـمــا أب ـحــث ع ــن الـمـشــروع
المميز.

تشابه وسعادة

الفيلم هو أول تجربة للمخرج كريم
الشناوي .حديثنا عن أول لقاء معه بعد
موافقتك على الدور.
عندما قابلته أول مــرة بدأنا نتحدث
في الدور وأبعاده وتفاصيل الشخصية،
ً
وأخبرني بأن أطرافا عدة رشحتني له،
وعندما سألني عن رأيي في الدور ،كانت
ً
الصدمة حين أجبت {عاديا} ألنني أرى
أنــه المــرأة مصرية تحاول الحفاظ على
أبنائها حتى ولــو اضـطــرت إلــى الكذب
لحمايتهم .بــدأنــا بعد ذلــك التمرينات،
والحظت خاللها كيف أن كثيرين ينظرون
ّ
إلي بشفقة.
لماذا كانت هذه النظرة منهم ،ولماذا
تعجبت من هذا األمر؟
ِ
ال أع ــرف السبب ،ولكن بالنسبة إلي
ل ـ ــدي مـ ـخ ــزون ك ـب ـيــر م ــن الـ ـخـ ـب ــرات ،إذ

تقدمين في {عيار ناري} دور امرأة تفقد
ابنها كما في مسلسلك {أبو عمر المصري}
الذي ُعرض رمضان الماضي .ألم تقلقي
من تقارب الدورين؟
ً
إطالقا .حين أقبل أي دور أحاول أن أجد
له طريقة مختلفة في األداء عن غيره .إن
ً
جسدت شخصية طبيبة مثال ،أضع في
اعتباري أن ثمة مليون طبيبة لكل واحدة
صفاتها وسماتها المختلفة .والمرأة في
{أبو عمر المصري} شفافة وكلها طيبة
وشجن ،وفي {عيار نــاري} امــرأة شعبية
يـهـمـهــا ال ـح ــق وت ــرف ــض الـ ـك ــذب ،وحـيــن
ً
اضطرت إلى اللجوء إليه اختفت تماما.
ظـهــرت فــي س ـعــادة غــامــرة بمهرجان
الجونة الماضي .ما السبب؟
كنت سعيدة بالفيلم ،فهو قادني إلى
مهرجان الجونة وسط كوكبة من النجوم
والنقاد رغم عدم المشاركة في المسابقة
الــرسـمـيــة ،وأتـمـنــى أن يـكــون هــذا العمل
الخطوة إلى مهرجانات عالمية مثل {كان}.

ً
عــرض الفيلم في الجونة ثم تجاريا.
راقبت ردود الفعل في الحالتين؟
كيف
ِ
من المعروف أن جمهور الجونة من
ً
النقاد والعاملين في المجال ،لذا ثمة دائما
تعليقات عدة .لكن خرجت إشاعة سخيفة
تقول إن الفيلم ضد ثورة  25يناير ،ثم بعد
ً
عرضه تجاريا شاهد الجميع أن هذا األمر
ً
ليس صحيحا ،إذ نجد طبيبة شرعية
م ـ ــزورة تــريــد تغيير الـحـقـيـقــة وأن ثمة
قتلى أثبت الفيلم أنهم قتلوا في الميدان
بقناصات الداخلية.
عند ق ــراءة ال ـنــص ،هــل حللته بمبدأ
الـفـيـلــم ال ـس ـيــاســي أم م ــن نــاح ـيــة ال ــدور
اإلنساني؟
ً
لم أحسب األمر سياسيا ،بل نظرت إلى
الدور والمرأة المصرية التي تفقد ابنها،
وأخذت الموضوع بمبدأ إنساني بحت.
ِّ
أتمنى أن يــرى الجمهور الفيلم ويشكل
رأيه فيه بنفسه وال ينساق وراء إشاعات.
مــاذا عن عالقتك بشركة اإلنتاج التي
قدمت الفيلم بعد هذه التجربة؟
أح ـ ـ ــب ال ـق ـي ـم ـي ــن عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وسـ ـع ــدت
باالحترام في التعامل بيننا ،وفي التفكير
المختلف وال ـمــوضــوعــات السينمائية
الالفتة ،وبطاقم العمل من ممثلين وفنيين
وغيرهم .الشركة تحاول الخروج من الجو
النمطي للسينما وأتمنى التعاون معها
ً
دائما ،وقد أطلق علي لقب {ابنة الشركة}.

عارفة عبدالرسول

فاتحة خير

ً
قدمت عارفة عبد الرسول خالل  2018أعماال مهمة ،فهل ترى أن هذا العام
فاتحة خير عليها؟ تقول في هذا الشأن{ :شاركت في فيلم {عيار ناري} ومسلسل
{أهو دا اللي صار} الذي أنتظر عرضه ،باإلضافة إلى دوري في مسلسل {أبو
عمر المصري} مع النجم أحمد عز وفــي مسلسل {الوصية} مع أكــرم حسني
وأحمد أمين .والمفاجأة أنه رغم مساحته الصغيرة فإنه نجح لدى الجمهور
بطريقة غير متوقعة لدرجة أدهشتني}.
أما حول أعمالها المقبلة ،فتقول{ :حتى اآلن لم أتعاقد على أي عمل جديد
بعد ،ولكنني ال أحب أن أجلس في المنزل ،لذا أشارك في التدريب المسرحي
في عدد من الدول}.

األفالم المصرية تنتظر رأس السنة والسينما األجنبية تحصد اإليرادات
رغم اإليرادات الجيدة التي حققها فيلما «يوم الدين» و«عيار ناري» خالل موسم الخريف ،فإن غالبية صانعيً السينما ال يخططون
لطرح أي أعمال سينمائية مصرية جديدة بانتظار موسم رأس السنة وإجازة نصف العام في يناير المقبل ،علما بأنهم انتهوا من
تصوير عدد من المشاريع.
القاهرة – هيثم عسران
ال تـ ـ ـ ـ ـ ــزال األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـص ــري ــة
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـ ـصـ ــاالت تـحـقــق
إي ــرادات جيدة ،تــراوحــت بين ستة
ً
و 10ماليين جنيه أسبوعيا خالل
ً
الـشـهــر األخ ـيــر ،عـلـمــا بــأن األعـمــال
األجنبية تحقق ضعف هــذا الرقم
ً
تقريبا في شباك التذاكر ،إذ تشهد
انتعاشة كبيرة رغم الخضوع لقرار
عدم طرحها بأكثر من ثماني نسخ.
ولـ ــم ت ـش ـهــد هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ط ــرح
أي أف ــام مـصــريــة ج ــدي ــدة ،ليبقى
االس ـت ـث ـنــاء الــوح ـيــد «كــدبــة
بيضا» الذي فشلت الشركة
الـمـنـتـجــة فــي عــرضــه خــال

الفترة الماضية ألسباب توزيعية
فــي ظــل رغبتها فــي إطــاقــه بأكثر
ً
م ــن  30دارا ،م ــن ث ــم كـ ــان الـفـيـلــم
المصري الوحيد الـمـطــروح خالل
شهر أكتوبر.
أبـ ــرز األف ـ ــام ال ـمــؤجــل عــرضـهــا
« »122ال ــذي خ ــرج مــن سـبــاق عيد
األض ـ ـحـ ــى األخ ـ ـيـ ــر رغ ـ ــم ج ــاه ــزي ــة
ن ـس ـخ ــه ،إذ ف ـض ــل م ـن ـت ـجــه سـيــف
عريبي إرج ــاء عرضه حتى إجــازة
ن ـص ــف الـ ـع ــام لــرغ ـب ـتــه ف ــي حـصــد
إيرادات جيدة ،ال سيما أن ميزانيته
ً
كبيرة نسبيا.
كذلك قرر المنتج أحمد السبكي
عدم طرح «ساعة صفا» الذي يشكل
البطولة السينمائية األولى ألحمد
ً
فـتـحــي ،مـفـضــا إرجـ ــاءه إلــى
ً
بداية العام المقبل ،علما بأنه
م ــؤج ــل م ـن ــذ أب ــري ــل ال ـمــاضــي
ألسـ ـ ـب ـ ــاب ت ــوزيـ ـعـ ـي ــة .كـ ــذلـ ــك لــم
ً
يختلف الوضع كثيرا بالنسبة
إل ـ ـ ــى «ق ـ ــرم ـ ــط ب ـي ـت ـق ــرم ــط»
ألحمد آدم ،إذ أبعد السبكي

تصوير المشاهد األخيرة منه إلى
موعد اقتراب عرضه في بداية ،2019
علما بأن تصويره انطلق قبل أكثر
من عام.
ً
أح ـ ــد األف ـ ـ ــام ال ـم ــؤج ـل ــة أي ـض ــا
«قـصــة حــب» ال ــذي يجمع بين هنا
الزاهد وأحمد حاتم .تــدور أحداثه
فـ ــي إطـ ـ ــار رومـ ــان ـ ـسـ ــي اج ـت ـم ــاع ــي
ً
وأن ـج ــز ت ـصــويــره أخـ ـي ــرا ،فـيـمــا لم
تحدد الشركة المنتجة ما إذ كانت
ً
ستطرحه تزامنا مع احتفاالت عيد
الحب أو خالل إجازة نصف العام.

فترة «ميتة»
ق ــال ال ـنــاقــد أســام ــة سـلـيـمــان إن
ثمة مشكلة في العملية اإلنتاجية
مــرتـبـطــة بــاعـتـبــار ه ــذه الـفـتــرة من
العام «ميتة» على مستوى اإليرادات،
من ثم حتى لو أن الفيلم متواضع
فــي ميزانيته فلن يطرحه المنتج
رغم وجود فرص جيدة له لتحقيق
ً
أرقــام مرضية ،الفتا إلــى أن العرف

ج ــرى بـيــن المنتجين والـمــوزعـيــن
على أن تبقى هذه الفترة بال أعمال
جـ ــديـ ــدة مـ ــع وجـ ـ ــود اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات
محدودة.
وأشار إلى أن المهتمين بدخول
دور ال ـ ـعـ ــرض خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـف ـتــرة
تـ ـت ــواف ــر لـ ـه ــم األف ـ ـ ــام األج ـن ـب ـي ــة،
ً
خـصــوصــا أنـهــا كثيرة ومتتابعة،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن ــه رب ـم ــا ي ـع ــرض «لـيــل
ً
داخلي» مستفيدا من الدعاية التي
سينالها عبر عرضه في المسابقة
الرسمية بمهرجان القاهرة.
وأضاف سليمان أن حالة الزخم
الـحـقـيـقـيــة فــي الـسـيـنـمــا ت ـكــون من
خ ــال ب ــان ــورام ــا الـفـيـلــم األوروب ـ ــي
ومـ ـه ــرج ــان الـ ـق ــاه ــرة الـسـيـنـمــائــي
ً
الــدولــي ،مشيرا إلــى أن انطالقهما
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـتـ ـع ــاق ــب خـ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر
المقبل يعزز اإلقبال على الصاالت
السينمائية ،ال سيما مــع األعـمــال
المتميزة.

احمد السبكي

أحمد أدم

اعتقادات خاطئة
ق ــال الـنــاقــد مـحـمــود قــاســم إن السينما الـمـصــريــة تــدفــع ثمن
اعتقادات خاطئة لدى كثير من صانعيها ،أحدها أن ثمة مواعيد
محددة يمكن خاللها تحقيق إيــرادات كبيرة أو جذب الجمهور،
ً
وهو أمر غير صحيح ،مشيرا إلى أنه في الماضي كانت األفالم
ُ
تطرح طوال العام وليس في المواسم فحسب.

وأضاف قاسم أن هذه النظرة تجعل اإلنتاج السينمائي يتأثر
من ناحية الكم ،فالمنتج لن يفكر في الشروع بمشروع جديد وهو
ً
لديه فيلم لم يعرض بعد ،خصوصا إن كانت شركته ال تمتلك
ً
رفاهية تولي أكثر من عمل في الوقت نفسه ،علما بأن ذلك ينطبق
على غالبية الشركات الراهنة.

توابل ةديرجلا

•
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ّ
برنامج مستهدف للتخلص من السيلوليت
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ّ
كي تخسري بعض السنتيمترات وتملسي الكتل الجلدية المتجعدة ،ال تبحثي عن أي حل سحري بل اجمعي بين عدد من
االستراتيجيات الفاعلة.
حبس الماء

احذفي السكر
من حميتك
ألنه يسيء
إلى األلياف
الجلدية

• نظام غذائي لتفريغ الماء :تقضي
أول ّ خطوة بالتخلي عن العادات السيئة
كــرش الملح على األطباق .كذلك ،يؤدي
اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك فـ ــائـ ــض م ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراوات
الـنـيـئــة أو أط ـبــاق الـحـســاء إل ــى ان ـســداد
األن ـس ـجــة ل ــدى األش ـخ ــاص المعرضين
ّ
الحتباس الماء .بدورها تشكل مشروبات
الحمية وما تحتوي عليه من أسبارتام
ً
ً
ومضافات غذائية أفخاخا للماء أيضا.
تعطي األلبان واألجبان البيضاء قليلة
الــدســم والـتــي تحتوي على األسبارتام
ّ
المفعول نفسه لكن يشكل عنصر الكازين
الموجود فيها اسفنجة حقيقية.
ً
• يجب أن تحذري أيضا من الحميات
ّ
النباتية غير المتوازنة ،إذ يشكل تراجع
ً
معدل البروتينات في الدم سببا لحبس
الماء .لتحسين الوضعّ ،
قسمي طبقك بين
البروتينات الحيوانية أو النباتية (توفو،
ب ـقــول ـيــات ،ح ـب ــوب) وب ـيــن ال ـخ ـضــراوات
المطبوخة في كل وجبة طعام أساسية.
• دف ـ ـعـ ــة م ـ ــن الـ ـمـ ـكـ ـم ــات:
ي ـم ـك ـنــك أن ت ـس ـت ـف ـيــدي ّمــن
ال ـ ـن ـ ـبـ ــاتـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـص ــف ــي
الجسم من الماء كالهندباء
بشرط أخذها باستمرار.
من األفضل ّجمعها
م ـ ـ ــع مـ ـن ــشـ ـط ــات
أوردة كالبرسيم
الحلو والجنكة.
• ت ـ ـ ـمـ ـ ــار يـ ـ ــن
جـ ـس ــدي ــة ف ــاع ـل ــة:
يـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــح ب ـ ـعـ ــض
النشاطات بتخفيف
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــل الـ ــده ـ ـن ـ ـيـ ــة
عـبــر تـنـشـيــط ال ــدورة
الــدمــويــة واللمفاوية،
من بينها السباحة
وال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــن
البدنية المائية
وال ـ ـ ــرك ـ ـ ــض

وركوب الدراجة الهوائية .يمكنك تنويع
ً
ح ــرك ــات ال ـســاق ـيــن أي ـض ــا ف ــي الـ ـم ــاء ،إذ
ً
ً
يعطي األخير مفعوال شبيها بالتدليك
ويسمح بمكافحة السيلوليت .لتحقيق
نتائج سريعة ،ال بــد مــن المشاركة في
ً
حصتين أسبوعيا على األقل.
• تـ ــدل ـ ـيـ ــك ف ـ ــاع ـ ــل :تـ ـعـ ـط ــي ط ــري ـق ــة
ً
ً
الـتـصــريــف الـلـمـفــاوي مـفـعــوال إيجابيا
بشرط أن تقتصر المشكلة على حبس
ّ
الماء في الجسم .للتخلص من الدهون،
ً
يمكن جمعها أيضا مع أجهزة التدليك
اليدوية.
• ال ـع ــاج بــا ّل ـض ـغــط :تـسـتـطـيــع هــذه
التقنية أن تصفي الجسم بفاعلية ،لكن
مـفـعــولـهــا مــؤقــت وال ت ـعــالــج ال ـجــوانــب
األخرى من السيلوليت.

الوزن الزائد
• نظام غذائي لتفريغ الدهون :الدهون
لـيـســت الـمـســؤولــة األولـ ــى عــن اكـتـســاب
الـ ــوزن ب ــل ال ـس ـكــريــات ال ـم ـكــررة والـنـشــا
الموجود في المعكرونة والخبز واألرز
والبطاطا .في الصباح ،توقفي عن تناول
ً
فـطــور غني بالسكر واخ ـتــاري أصنافا
مالحة كالبيض واألج ـبــان والسلمون.
في نهاية كل وجبة طعام ،ال تتناولي أي
تحلية وتجنبي النشويات قدر اإلمكان
واسـتـبــدلــي بـهــا الـكـيـنــوا أو البقوليات
كالعدس ألن األلياف تضعف امتصاص
الـسـكــريــات فــي الـجـســم .لـكــن يمكنك أن
تتناولي حصة من الفاكهة حلوة المذاق
في فترة العصر .على صعيد آخر ،يجب
أن تحصلي عـلــى أح ـمــاض األومـيـغــا 3
ً
الدهنية الموجودة مثال في زيت الجوز
ّ
أو الـكــولــزا كونها تـعــزز تفريغ الدهون
من الجسم.
• ت ـم ــاري ــن ج ـســديــة ف ــاع ـل ــة :لـتـفــريــغ
ال ــده ــون ،ال يـكـفــي أن ت ـمــارســي بعض
ّ
تمارين تقوية القلب ،بل يجب أن تعززي
ً
عضالتك أيضا .من خــال زيــادة كتلتك
ال ـع ـض ـل ـي ــة ،س ـي ـس ـهــل ع ـل ــى ال ـج ـس ــم أن
يحرق السعرات .لكن ال داعي للهلع ألن
زي ـ ــادة الـكـتـلــة الـعـضـلـيــة ال تـعـنــي بـنــاء
ّ
تتدر بي
عـضــات مفتولة .بــل يكفي أن
ً
مرتين يوميا وتلتزمي بحمية غذائية
غنية بالبروتينات .حاولي أن تمارسي
تمارين يومية (وضعية اللوح الخشبي،
حركات قرفصاء )...وتخصصي حصتين
أسبوعيتين ،بين  30و 45دقيقة ،لتمارين
تقوية القلب كالمشي السريع أو الركض
ً
بشرط أال يكون وزنك زائــدا وأال تكوني
مصابة بأي مشكلة في المفاصل.
• تدليك فاعل :يمكنك أن تستعملي
الـتــدلـيــك ال ـيــدوي بـشــرط اخـتـيــار جهاز

التدليك المناسب .تقضي هــذه التقنية
بتدوير الثنيات الجلدية بين األصابع
لتنشيط عملية تفريغ الدهون وتسريع
األي ــض فــي الـخــايــا الــدهـنـيــة مــن أسفل
الجسم إلى أعاله.
• كــريـمــات م ـضــادة لـلــدهــون :ال تــزال
مادة الكافيين ومشتقاتها من أبرز المواد
المستعملة الستهداف الخاليا الدهنية.

كتل السيلوليت العنيدة
• ن ـ ـظـ ــام غـ ــذائـ ــي ثـ ــاثـ ــي ال ـم ـف ـع ــول:
يستهدف هــذا الـنـظــام عــوامــل متعددة،
ّ
ّ
ويحسن نوعية البشرة
فيفرغ الــدهــون
ويـعــالــج مشكلة حـبــس ال ـم ــاء .يـجــب أن
تـحــذفــي الـسـكــر مــن حميتك فــي الـمـقــام
األول ألنه يسيء إلى األلياف الجلدية .في
الوقت نفسه ،زيدي استهالك البروتينات
في كل وجبة طعام على مر اليوم ّ
وطبقي
ا لـتــو صـيــات المرتبطة بمكافحة حبس
الماء وتخزين الدهون.
ً
إلى جانب البروتينات ،تناولي أيضا
ال ـخ ـض ــراوات الـمـطـبــوخــة والـبـقــولـيــات
وال ـح ـبــوب واك ـت ـفــي بــالـفــاكـهــة فــي فـتــرة
العصر .وبدل األلبان واألجبان البيضاء،
اختاري األجبان التي تخلو من الالكتوز.
• تمارين جسدية فاعلة :ستستفيدين
م ــن ال ـج ـمــع ب ـيــن ال ـب ــرام ــج ال ـت ــي تشمل
نشاطات مائية وتمارين القلب وتقوية

العضالت .يمكنك أن تسبحي أو تمارسي
التمارين المائية في حــوض السباحة.
أو اخـتــاري اليوغا الحيوية التي ّ
تفرغ
ّ
الــدهــون وتنشط العضالت والقلب في
الوقت نفسه.
• تدليك يدوي :ابدئي بتفكيك الدهون
ال ـم ـح ـبــوســة لـتـلـيـيــن الـ ـج ــدران الـلـيـفـيــة
ً
تمهيدا للتخلص من الدهون والماء في
المرحلة الالحقةُ .يفترض أال تكون هذه
العملية مؤلمة .يسيء التدليك العدائي
إلى الدورة الدموية ونوعية البشرة .بعد
معالجة ألياف البشرة ،يمكن استهدافها
ً
بجهاز التدليك اليدوي تزامنا مع تصفية
الجسم من الماء.
• تقنية تدليك الــدهــون :أثبتت هذه
الطريقة فاعليتها في الدراسات العلمية.
تـسـمــح تقنية جــديــدة بـتـفــريــغ الــدهــون
وتستهدف صــابــة الـبـشــرة ونعومتها
ً
في الوقت نفسه .ستكسبين إذا الوقت
وتزيدين فاعلية التقنية .تسمح قياسات
جــديــدة بتحسين مـسـتــوى الـتـكـ ّـيــف مع
نوعية البشرة ،ال سيما المناطق الغنية
باأللياف.
• ك ــريـ ـم ــات ل ـل ـم ـن ــاط ــق الـ ـعـ ـنـ ـي ــدة :ال
تـسـتـهــدف م ــادة الـكــافـيـيــن إال ال ــده ــون.
تجمع هذه الكريمات عناصر تستهدف
ّ
أل ـيــاف الـكــوالجـيــن الـتــي تـكــافــح تصلب
البشرة.

شد البشرة
ّ
بعد عمر األربعين ،ال يتعلق بعض الكتل الناشئة بالسيلوليت ،بل تتراخى
األنسجة نتيجة لتراجع نوعية الكوالجين واإليالستين .للتـأكد من طبيعة
المشكلة ،ضعي يديك على فخذك ثم اسحبي البشرة نحو الورك .إذا استعادت
مظهرها األملس ،يشير وضعك إلى ارتخاء بشرتك .وإذا كانت المشكلة مرتبطة
ً
بالسيلوليت فعال ،ستقاوم التموجات الجلدية أثر التمليس باليد.
ً
ّ
• نظام غذائي لتحسين نوعية البشرة :لشد البشرة طبيعيا ،تقضي أفضل
طريقة بزيادة نسبة الكوالجين واإليالستين فيها وتقوية عضالتها ،إذ تسمح
العضالت المشدودة بتنشيط البشرة .لذا تبقى البروتينات أحد أبرز العناصر
التي تحتاج إليها البشرة كونها تغذي األلياف الجلدية والعضلية .يجب أن
ً
تتجنبي النحافة في هذه المرحلة أيضا .كذلك ،ستكون الدهون المفيدة (زيوت
نباتية ،بذور زيتية) أساسية لتحسين مرونة البشرة.
ً
• تمارين جسدية فاعلة :لتقوية العضالت ،لن يكون النظام الغذائي كافيا
بــل يجب أن تتحركي .تسمح التمارين الجسدية بتحسين طريقة و صــول
األوكسجين إلى العضالت وبتغذية الخاليا الجلدية وبالتالي تحسين نوعية
البشرة .حين تبدئين التمارين ،حتى لــو كانت مـحــدودة ،ستتغير تركيبة
ً
ً
أصال على ممارسة نشاط ّ
معين ،يجب أن
البشرة تدريجا .إذا كنت معتادة
ّ
ً
ً
تكثفي إيقاع الحصص الرياضية كي تبلغ ثالثا أسبوعيا على األقل .استعملي
األوزان خالل تمارين القوة أو زيدي درجة مقاومة جسمك أثناء ركوب الدراجة
الهوائية أو عند استعمال دراجة ثابتة في النادي الرياضي.
• تدليك فاعل :يجب أن تحافظي على ّالدهون الواقعة تحت الجلد .المناورات
المستعملة عميقة في هذا المجال وتتنقل بين حركات العجن والوخز .تهدف
هذه الطريقة إلى تجديد كثافة البشرة وعناصرها النشطة ،وبعض تقنيات
ً
التدليك اليدوي فاعل لشد األنسجة أيضا.
• كريمات ّ
لشد البشرة :يستهدف هذا النوع من المستحضرات النسيج
الجلدي والكوالجين واإليالستين.

ّ
البوتوكس ...أفضل حل للتعرق المفرط؟
ً
ُيستعمل البوتوكس إلعادة التعرق إلى مستواه الطبيعي حين تصبح مزيالت العرق غير نافعة .لكن إلى أي حد يمكن اعتباره فاعال؟
كيف يعطي البوتوكس مفعوله؟
يـسـتـهــدف ال ـبــوتــوكــس م ـصــدر ال ـت ـعـ ّـرق.

تنشط الغدد العرقية عند نشوء رسالة من
الجهاز العصبي وإطالق األسيتيل كولين.
لـهــذا السبب يــؤدي الضغط النفسي الــذي

يتكل على ا لـمـمــرات العصبية نفسها إلى
تفاقم المشكلة .يـعــوق الـبــوتــوكــس إطــاق
ذلك العنصر على مستوى الصلة العصبية
الـعـضـلـيــة .ب ـعــد حـقـنــه ف ــي ال ـب ـش ــرة ،يمنع
انقباض الخاليا المحيطة بالغدد العرقية،
ً
فال تتلقى األخيرة أمرا بإنتاج العرق .لكن
ً
يبقى مفعول البوتوكس مؤقتا  ،لــذا تبرز
الحاجة إلى تكرار الحقن على مر السنة.

الفئات المستهدفة
يمكن أن يلجأ جميع األشـخــاص الذين
يـ ـع ــان ــون م ـش ـك ـل ــة الـ ـتـ ـع ــرق الـ ـمـ ـف ــرط إل ــى
ً
ال ـبــوتــوكــس .ه ــذا ال ـعــاج لـيــس مـمـكـنــا في
ً
ّ
ال ـح ــاالت ال ـح ــادة ح ـص ــرا .يتعلق الـمـعــوق
الوحيد باالنزعاج الذي يسببه هذا الخيار
ً
ألن الحقن تسبب ألما في اليدين أو القدمين.
تبقى مــوانــع االسـتـعـمــال الطبية ن ــادرة
ً
ومـحــددة ج ــدا ،أبــرزهــا األم ــراض العصبية
العضلية كالتصلب الجانبي والوهن .كذلك
ال يمكن أن تستعمل النساء هذا العالج خالل
فترتي الحمل والرضاعة ،لكن يمكن أن يلجأ

ألو دكتور
ً
ً
ً
يبقى شـعــري سميكا نسبيا خــال الصيف لكنه يخسر ج ــزء ا من
سماكته في أواخر الخريف .هل من خطوات يمكن أن أطبقها اآلن لتجنب
تساقط الشعر بعد بضعة أشهر؟
ال يمكن اتخاذ أية خطوات مسبقة ،لألسف .هذا الوضع شائع
ً
بين جميع الناس .عموما ،يكون  %90من شعر الرأس في مرحلة
النمو بينما يدخل  %10منه في مرحلة الــركــود .بعد أشهر على
مرحلة الركود ،يتساقط الشعر .من الطبيعي أن تتساقط حتى 100
شعرة في اليوم.
اعتبرت دراسة أجراها باحثون سويسريون في عام  2011أن دورة
نمو الشعر وركــوده ليست متشابهة على مر السنة بل إنها تبلغ
معينةّ .
ذروتها في مواسم ّ
قيم الباحثون أنماط نمو الشعر لدى
 823امرأة خالل ست سنوات واكتشفوا أن نسبة إضافية من الشعر
تدخل ً في مرحلة الــركــود خــال الصيف وتتساقط خــال الخريف
مقارنة بأي فترة أخرى من السنة .لم يحدد أحد السبب أو طريقة
كبح هذه الــدورة .لكن يمكن تأكيد أن تساقط الشعر الموسمي ال
يرتبط بفقدان الشعر الدائم وسرعان ما يستعيد شعرك كامل حجمه
بحلول الصيف المقبل.

ً
إل ـيــه األوالد بـ ــدء ا مــن عـمــر الـثــانـيــة عشرة
بشرط أن تحصل العملية في المستشفى.

العالجية الــازمــة تتباعد بــدرجــة إضافية
كلما عمد الشخص إلى تكرار العالج.

مسار العملية

ما درجة فاعليته؟

يكفي أن يخضع الشخص لجلسة تدوم
بـيــن  5دق ــائ ــق و 45دق ـي ـقــة ،بـحـســب مــوقــع
الحقن (تحت اإلبــط ،أو على اليدين ،أو في
أسفل القدمين) .في البداية ،يجري المعالج
ً
اخـتـبــارا باليود ونشا ال ــذرة لتحديد أبــرز
الـمـنــاطــق ال ـتــي تـتـعــرق فــي الـجـســم .تظهر
تلك المناطق باللون األســود بينما ّ
تتلون
ّ
ً
المناطق األقل تعرقا باللون البني الفاتح.
ثــم يرسم االختصاصي مربعات بحجم 1
ً
سنتم على جانب البشرة ُ
ويحدث ثقبا في
الوسط ،داخل البشرة .يتوقف عدد الحقن
ً
على موقعها .عموما ،يتراوح عــدد الحقن
الالزمة بين  15و 25تحت اإلبــط و 25و30
في اليد و 30في القدم .تظهر النتائج خالل
 48ساعة وتتضح بالكامل بعد مرور شهر.
ً
ً
لـكـنـهــا تـتــاشــى تــدري ـجــا بـ ــدء ا م ــن الشهر
الرابع أو السادس .من المالحظ أن الجلسات

يعطي البوتوكس نتائج أفضل بكثير من
ع ــاج ــات أخـ ــرى ك ـمــزيــات ال ـع ــرق أو التقنية
الكهربائية المستعملة لكبح عمل الغدد العرقية.
تحت اإلبط ،تتجاوز فاعلية البوتوكس
عتبة التسعين في المئة ويتجاوب معه بين
 80و %90من الناس خالل أربعة أسابيع.
ً
معالجة هذه المنطقة عملية بسيطة أيضا
ألنها ال تسبب األلم بقدر المناطق األخرى.
لن يختفي التعرق بالكامل لكنه يعود إلى
وض ـعــه الـطـبـيـعــي ،م ــا يـعـنــي أن الشخص
ً
سيتعرق قليال حين يشعر بالحر أو يمارس
الرياضة.
على الجهة الداخلية من اليدين ،تكون
ً
النتائج جيدة بقدر اإلبــط تقريبا ويكون
ً
البوتوكس في هذه المنطقة فاعال بنسبة
 .%85لكن قد تتراجع القوة العضلية بدرجة
مـعـيـنــة ب ـعــد تـلـقــي ال ـح ـقــن .يـصـيــب ه ــذا األث ــر

الجانبي أقل من  %5من الناس ويختفي خالل
بضعة أ ســا بـيــع .لتجنب هــذه المشكلة ،يجب
أن يمتنع الطبيب عن إعطاء الحقنة على طول
اإلب ـهــام .لـهــذا السبب يـتــراجــع األث ــر اإليجابي
في كف اليد.
ً
في أسفل القدمين ،يكون البوتوكس فاعال
ً
ّ
بنسبة  %60ألن الطبقة القرنية تشكل معوقا
أمام العالج .لكن تسبب الحقن أكبر ألم في هذه
ً
المنطقة تحديدا .لن يكون الكريم المصنوع من
ً
عنصر الليدوكاين والمستعمل عموما لتخفيف
ً
األلم في المناطق األخرى كافيا لهذه المنطقة
الحساسة .في حاالت مماثلة ،يمكن اللجوء إلى
أكسيد النيتروس أو «غاز الضحك» أو التنويم
ً
المغناطيسي الذي يكون فاعال في  60أو
 %70من الحاالت.

ّ
الماكياج 7 ...خطوات لتجنب الحساسية
استعملت مستحضرات التجميل طوال سنوات من دون مشكلة ،قد يجعلك أحد المكونات عرضة للحساسية .تتراكم تلك التفاعالت وتدفع جهاز
حتى لو
ِ
ّ
المناعة إلى إبداء ردود فعل مبالغ فيها .طبقي الخطوات اآلتية لتجنب هذا النوع من المشاكل:
• اغسلي يديك ووجهك قبل وضع الماكياج.
• ال تستعملي مستحضرات تجميل عائدة
إلى امرأة أخرى ألن هذه الخطوة تعني تقاسم
الجراثيم.
• ال تـضـعــي أي مــاك ـيــاج عـلــى عـيـنـيــك إذا
كـنــت مـصــا بــة بمشاكل كــا لـتـهــاب الملتحمة،
ّ
وت ـ ـخـ ــل ـ ـصـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ك ـنــت
تستعملينها في تلك الفترة.
• تـخـلـصــي م ــن م ـس ـت ـح ـضــرات الـتـجـمـيــل
القديمة .حين تفتحين عبوة كريم األســاس،
ي ـم ـكــن أن ت ـتــدفــق إل ـي ـهــا ال ـك ــائ ـن ــات الــدقـيـقــة
الـتــي يحملها ال ـهــواء .كــذلــك ،يحتوي معظم
مستحضرات التجميل على نسبة كافية من

المواد الحافظة تسمح بالقضاء على الجراثيم
ً
طوال سنة تقريبا.
• اختبري مستحضرات التجميل الجديدة.
إذا ك ـن ــت م ـع ـ ّـرض ــة ل ـل ـح ـســاس ـيــة ت ـج ــاه ه ــذه
المنتجات ،اطلبي ّ
عينات مجانية قبل شراء
المنتج.
استعملي
بحذر.
العيون
ماكياج
ضعي
•
َ
الـمــاسـكــارا على الجهة الـخــارجـيــة مــن ثلثي
الرموش وال تبدئي من الجذور.
• ال تـنـخــد عــي بكلمة « طـبـيـعــي»! ال تعني
المكونات الطبيعية أنك لن تصابي بحساسية
تجاهها .قومي باختبار مسبق إذا ساورتك
شكوك.

١٦

تسالي

sudoku

من  3أحرف وهي اسم ثمرة قابلة لألكل تنتمي إلى إحدى أشجار جنس الجوزيات.

تخزين
قيمة
طريقة
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تحليل
تلوث
منتج

2
8

8

5
4

9
4

1

2
5

7

9

3

صحة
سوق
علم

1
5

4

8
9

8
4

5

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

كلمة السر

 -5سحب – يعادل.
 -6حماية – تغير وفسد.
 -7صداق الزوجة (م) –

عاصمتها «فيانتيان».
 -8معلق ال ـقــوس (م) –
من األسماء الخمسة.

 -9والدي – شهم (م).
 - 1 0أ ذ ى – س ــا كـ ـن ــة
الريف.

8

 -1مطربة ونجمة تركية
– شهر هجري (م).
 -2ب ــاب ــل (م ـب ـع ـث ــرة) –
يسوق «سيارة».
متشابهة.
 -3عـ ــا ص ـ ـمـ ــة ف ـي ـت ـن ــام  -4األحـ ــاف (مـبـعـثــرة)
الشمالية (م) – حــروف – يبس.
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عموديا:

3
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7

sudoku

8

5

الحلول

1

 - 1عـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة ( م ) –
بساتين.
 -2ن ـب ــات ي ــؤك ــل ش ـتــاء
بعد الشي – إحسان.
 -3أرشدنا – ضــرب من
الحمام حسن الصوت.
 -4الحاويات (مبعثرة).
 -5م ـ ــد يـ ـ ـن ـ ــة لـ ـيـ ـبـ ـي ــة –
تجدها في (أولياتي).
 - 6حـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ن ( م ) –
لالستحمام.
 -7ي ـت ــول ــى ال ــرئ ــاس ــة –
بالي (مبعثرة).
 -8من األنـعــام – نصف
(أبابيل) – ضمير (م).
 -9مطرب لبناني.
 -10إ ج ــا ب ــة – مشتغلة
بالفلسفة.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تزهو بنفسك في هذه الفترة مـهـنـيــا :إخـتــر الـلـيــونــة والـتـفـ ّـهــم لحل
ً
ّ
مشكلة طارئة في عملك.
المعوقات.
منتصرا على
ّ
ً
ً
ً
ّ
تتوصل إلى إقناع الشريك عاطفيا :تتفهم مواقف الحبيب نظرا
عاطفيا:
ً
إلى بيئته العائلية.
بأمور لم يكن راضيا عنها.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :تختلف مع المحيطين بك اجتماعيا :تتعزز مواهبك في اإلقناع
وكسب تأييد المقربين.
ويدور نقاش عقيم.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.5 :

ً
ّ
التورط بقضايا قانونية
مهنيا :حاذر
أو تغيير في عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :الـحـبـيــب يـشـغــل بــالــك بعد
ّ
تبدل تصرفاته تجاهك.
ً
ّ
تضطر إلــى تغيير إحدى
اجتماعيا:
عاداتك وهذا لمصلحتك.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا  :ال تــو قــع على عقد ليس في
مصلحتك فانتبه.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـتــرك مـشــاعــرك تتالعب
ً
بتصرفاتك وكن منطقيا.
ً
اجتماعيا :ال تواجه اآلخرين بجفاء
فتخسر صداقتهم.
رقم الحظ.6 :

ّ
ً
مهنيا :تتمتع بصالبة موقف وانفتاح
وتنال االحترام.
ع ــاطـ ـفـ ـي ـ ًـا :تـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـذرع ب ــأسـ ـب ــاب واه ـي ــة
لالبتعاد عن الشريك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــذه ــل مـ ــن ح ــول ــك عـنــد
اجتماعك بهم بحديثك.
رقم الحظ.9 :

ً
ّ
المادي يدفعك إلى
مهنيا :االستقرار
مزيد من العمل.
ً
عــاط ـف ـيــا :ح ــان ال ــوق ــت الت ـخ ــاذ ق ــرار
مصيري في عالقتكما.
ً
اجتماعيا :قـ ّـدم المساعدة لآلخرين
ً
وتنازل قليال عن مطالبك.
رقم الحظ.19 :

العقرب
 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ً
ّ
بحيوية في عملك ما
مهنيا :تتمتع

القوس
 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ّ
تصرف بهدوء وذكاء لتحصل
مهنيا:
على زيادة راتبك.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :الـ ـ ـج ـ ـ ّـو ب ـي ـن ـك ـم ــا ض ــاغ ــط
وتحتاجان إلى حميمية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ــؤدي األص ــدق ــاء وأف ــراد
ً ّ ً
العائلة دورا مهما في حياتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي
 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
ً
إيجابيا يدرّ
مهنيا  :تواجه تغييرا
ً
عليك أرباحا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـن ـظ ــر ف ــي اتـ ـج ــاه واح ــد
يوصلكما بسرعة إلى الهدف.
ً
اجتماعيا :انتبه إلى طريقة أكلك وال
تستهتر بأي عارض.
رقم الحظ.10 :

الدلو
 20يناير  18 -فبراير

الحوت
 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـب ــذل جـ ـه ــودا ف ــي عملك
وتحقق نتائج مثمرة.
ّ
ً
عاطفيا :تجنب األخطاء في التعبير
عن حبك للشريك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا  :ي ـ ـحـ ــذرك ال ـف ـل ــك مــن
الطيش في قيادة السيارة.
رقم الحظ.16 :

الميزان
 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :يساعدك حدسك على تخطي
مصاعب تعترضك.
ً
عاطفيا :تدور نقاشات عائلية حول
عالقتك مع الشريك.
ً
ً
اجتماعيا :لست مضطرا إلى الدوران
في حلقة مفرغة.
رقم الحظ.8 :

يضاعف المنافسين.
ً
ً
عاطفيا :فكرا جـيــدا قبل اتـخــاذ أي
قرار ألنه يتعلق بمستقبلكما.
ً
اجتماعيا  :انتبه إ لــى سالمتك وال
تقد السيارة بسرعة.
رقم الحظ.17 :

ً
مهنيا :إذا خسرت فال تنسحب إنما
ّ
كرر المحاولة.
ً
عاطفيا  :تسيطر على مشاعرك بعد
نزاع بين عقلك وقلبك.
ّ
ً
اجتماعيا :وضــع عائلي متقلب فكن
ً
ً
فيه هادئا ومتزنا.
رقم الحظ.11 :
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مجتمع

مدرسة الوسطى المتوسطة
تزور مستشفى الفروانية
زارت مدرسة الوسطى المتوسطة  -بنات،
بتوجيهات وإشراف مديرة المدرسة ضياء
الهاملي ،ممثلة بالمعلمة إيمان فوزي والمعلمة
منال القرامى وعدد من طالبات المدرسة،
المرضى في مستشفى الفروانية ،بمناسبة اليوم
العالمي للتطوع.
وتهدف هذه الزيارة إلى تفعيل النشاط
االجتماعي ،وقدمت الطالبات للمرضى هدايا
تذكارية ،حامالت الورد ،لالطمئنان على
صحتهم.

الطالبات خالل زيارتهن للمرضى

اجتماع لجنة «المرأة الدبلوماسية»
اج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة "ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة  -ال ـ ـكـ ــويـ ــت"،
ب ـح ـض ــور س ـف ـي ــرة ج ـم ـهــوريــة
قرقيزيا وبعض الدبلوماسيات،
بفندق الملينيوم ،حيث عرضت
ال ـس ـف ـي ــرة نـ ـش ــاط ال ـل ـج ـنــة فــي
دول مختلفة ،وك ـيــف ك ــان لها
دور كبير فــي تـقــارب ال ــدول من
خالل أنشطة اجتماعية وتراثية
وثقافية .واستعرضت السفيرة
دور الـ ـم ــرأة الــدب ـلــومــاســي في
تحقيق جسور قوية تربط بين
الدول من خالل هذه اللجنة.
صورة جماعية لسيدات لجنة المرأة الدبلوماسية

لقطة جماعية

المركز العلمي يستضيف المنصوري
في «شهر الفضاء»
ً
تزامنا مع االحتفال باألسبوع العالمي للفضاء ،أطلق المركز العلمي ،التابع
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،فعاليات "شهر الفضاء  ،"2018التي من
المقرر أن تمتد حتى  4نوفمبر المقبل.
وصرح رئيس قسم العالقات العامة والتسويق خالد الرملي بأن المركز أطلق
تلك الفعاليات لتثقيف ضيوفه حول حقائق وعلوم الفضاء المثيرة" ،ووفقا
ً
حصريا مع النابغة اإلماراتية علياء المنصوري ،بحضور
لذلك ،نظمنا لقاء
سفير اإلمارات لدى الكويت ،ونخبة من الشخصيات المهمة في الدولة".
وكانت المنصوري في الـ  14من عمرها حين فازت بجائزة مؤتمر الفضاء
العالمي في أبوظبي ،بعد أن عرضت تجربتها أمــام لجنة التحكيم ،وعقب
إعالن النتيجة ،تقرر سفرها لمشاهدة فريق من رواد فضاء على متن محطة
ً
اختبارا على تجربة دراسة المتغيرات التي تطرأ
الفضاء الدولية وهم يجرون
على الخاليا في الفضاء.

علياء المنصوري

١٨

مسك وعنبر

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3930الجمعة  19أكتوبر 2018م  10 /صفر 1440هـ

tawabil@aljarida●com

أياد على البيانو» بلمسات نوفاك وفيلغوس
«أربع ٍ
أمسية موسيقية ضمن الموسم الثقافي لدار اآلثار
فادي عبدالله

قدمً الثنائي نوفاك وفيلغوس
عزفا ألهم مقطوعات المؤلفين
الموسيقيين العالميين.

ضـ ـم ــن أم ـ ـس ـ ـيـ ــات األربـ ـ ـع ـ ــاء
الموسيقية للموسم الثقافي الـ
 24لدار اآلثار اإلسالمية ،قدمت
ل ـي ـلــة (س ـ ـكـ ــارامـ ــوش ول ـم ـســات
مبدعين آخرين ألربع أياد على
البيانو) للعازفين كجيغورج
ن ــوف ــاك وآنـ ـ ــا ف ـي ـل ـغ ــوس ،أم ــس
األول ،فـ ـ ــي م ـ ــر ك ـ ــز ا ل ـ ـيـ ــر مـ ــوك
الثقافي.
وت ـض ـمــن ب ــرن ــام ــج األم ـس ـيــة
ً
الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـ ــزف ـ ـ ـ ــا ألهـ ـ ــم
م ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤل ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن
الموسيقيين العالميين وهي:
"رقصة الموتى"  op. 40للمؤلف
ال ـمــوس ـي ـقــي وعـ ـ ــازف األورغ ـ ــن
والبيانو الفرنسي الكالسيكي
ك ــام ــي س ـ ــان  -س ــان ــس (1835
  )1921م ــن أع ـم ــال ــه "كــرن ـفــالالحيوانات" و"مقدمة ورونــدو
نـ ـ ـ ــزوي" ،وت ـع ـت ـبــر سـيـمـفــونـيــة
"األورغن" من أكثر أعمال سانس
ّ ً
تطورا.
ثـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي ث ـ ــاث
مـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــو ع ـ ــات و" ف ـ ـ ـ ـ ــي آي أف"
و"مـ ـ ـ ـ ـ ــودري" و"بـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــا" مــن
"سكاراموش" ،وهي من تأليف
الموسيقي الفرنسي داريــوس
ميلو ( )1974 - 1892المعروف
ً
عنه أنه كان غزير اإلنتاج جدا
ً
ً
وغطت مؤلفاته نطاقا واسعا

م ـ ــن األص ـ ـ ـنـ ـ ــاف ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة،
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت قـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة مـ ــؤل ـ ـفـ ــاتـ ــه
ً
الموسيقية  443عمال.
ثــم انـتـقــل الـثـنــائــي إل ــى الـعــزف
المشترك على آلــة بيانو واح ــدة،
في "الرقصات الهنغارية" ()5 ،2 ،1
للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو
يوهانس برامز ( )1897 - 1833من
أصحاب المدرسة الرومنتيكية.
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــى الـ ـثـ ـن ــائ ــي ب ــرن ــام ــج
األم ـ ـس ـ ـيـ ــة بـ ـ ـع ـ ــزف مـ ـقـ ـط ــوع ــات
م ـ ــن "ك ـ ـ ـسـ ـ ــارة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــدق" ،وه ــي
"افتتاحيات" و"الرقصة الروسية"
و"الرقصات المميزة" و"الرقصة
الـعــربـيــة" و"الــرق ـصــة الصينية"
و"رقصة لعبة المزامير" و"رقصة
فــالــس ال ــزه ــور" و"رق ـصــة جنية
ال ـبــرقــوق" لـلـمــؤلــف الموسيقي
ا لــرو ســي بيوتر تشايكوفسكي
( ،)1893 – 1840الــذي يعد بطل
ت ـ ـطـ ــور ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ــروسـ ـي ــة
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ،ف ـ ـهـ ــو ص ـ ــاح ـ ــب 76
مقطوعة موسيقية و 10أوبرات
و 3بــال ـي ـهــات و 7سـيـمـفــونـيــات
وعشرات مقطوعات الكونشرتو
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــو وال ـ ـف ـ ـيـ ــولـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــل
وال ــوت ــري ــات .وال ت ــزال باليهات
"بـ ـحـ ـي ــرة الـ ـبـ ـج ــع" و"ال ـح ـس ـن ــاء
الـ ـن ــائـ ـم ــة" و"ك ـ ـ ـسـ ـ ــارة الـ ـبـ ـن ــدق"
ت ـ ـص ـ ـنـ ــف م ـ ـ ــن ك ـ ـ ـنـ ـ ــوز الـ ـثـ ـق ــاف ــة

العازفان نوفاك وفيلغوس
الموسيقية العالمية .وال تــزال
هـ ــذه األعـ ـم ــال ال ـث ــاث ــة تـصــدح
عـلــى خشبة مـســرح البولشوي
في موسكو وغيره من المسارح
العالمية.

يشار إلى أن كجيغورج نوفاك
ع ـ ـ ــازف بـ ـي ــان ــو ك ــاسـ ـيـ ـك ــي ،ب ــدأ
بتعلم ال ـعــزف عـلــى آل ــة البيانو
في سن السابعة ،فاز بالعديد من
الجوائز في المسابقات الوطنية

والدولية ،وأقام حفالت موسيقية
ف ــي ب ــول ـن ــدا وأل ـمــان ـيــا وروس ـي ــا
وإيطاليا وفنلندا.
أم ــا آن ــا فـيـلـغــوس فــولــدت في
كـ ــراكـ ــوف ،وب ـ ـ ــدأت الـ ـع ــزف عـلــى

البيانو في السادسة من عمرهان
وشــاركــت فــي العديد مــن دورات
التدريب الدولية الخاصة بقيادة
أعظم الموسيقيين في العالم.

الرميضي :معرض الناشر يهدف لترويج
أحمد إيراج :مشاركتي في تحكيم
«الشارقة السينمائي» تجربة مهمة دور النشر الكويتية

خبريات
بوبليه :الحياة تغيرت بعد
إصابة ابني بالسرطان

تحدث المغني الكندي
مايكل بوبليه عما طرأ
على حياته من تغير
بعدما اكتشف إصابة
ابنه بسرطان الكبد وكيف
اختلفت نظرته لألمور.
قال بوبليه ،الذي يصدر
ألبومه الجديد "الحب"
(لوف) الشهر المقبل ،في
حديث مع رويترز "عندما
تمر بشيء كذلك الذي
مرت به أسرتي ،فال بد أن
يغيرك".
وقال "بالنسبة لي ،جعل
هذا األمور أوضح بكثير".
وأضاف "ليس لدي وقت.
الحياة أقصر بكثير من
أن نقلق وننشغل بنظرة
الناس إلينا أو بما يقولونه
عنا".
وتابع "أظن أن من
الضروري أن نتحرر وأن
نجد السعادة بشكل أو
بآخر ،مهما كان ما يتعين
علينا فعله ومهما كانت
الطريقة ومهما كانت
احتياجاتنا".
(رويترز)

إدريس ألبا ينضم ألبطال
الفيلم الموسيقي Cats

شارك في لجنة األفالم العربية القصيرة
●

محمد جمعة

الفنان أحمد إيــراج موجود في اإلمــارات
ً
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ح ــال ـي ــا ل ـل ـم ـشــاركــة في
لجنة تحكيم مهرجان الشارقة السينمائي
الدولي للطفل بدورته السادسة ،التي بدأت
فعالياتها مساء أمس األول.
وأعرب إيراج في هذا الصدد لـ"الجريدة"
عــن سـعــادتــه بـهــذه الـخـطــوة وال ـتــي تمثل
ً
إضــافــة كبيرة ،قــائــا" :فــي خـطــوة جديدة
ومـهـمــة فــي حـيــاتــي الـمـهـنـيــة أن ــا مــوجــود
ً
ح ــال ـي ــا ف ــي دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات الـحـبـيـبــة كي
أخ ـ ــوض ت ـجــربــة ال ـت ـح ـك ـيــم ف ــي م ـهــرجــان
ا ل ـشــار قــة السينمائي ا لــدو لــي للطفل في
دورتـ ــه ال ـســادســة ،ال ـتــي ت ـقــام فعالياتها
خالل الفترة من  14إلى  19أكتوبر الجاري،
وس ــأك ــون ف ــي لـجـنــة الـتـحـكـيــم الـخــاصــة
ب ــاألف ــام ال ـعــرب ـيــة ال ـق ـص ـيــرة بـمـشــاركــة
الفنانة هيفاء حسين والفنان حسن رجب.

تظاهرة فنية

أحمد إيراج

واغتنم إيــراج الفرصة لشكر القائمين على
هـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان الـ ــرائـ ــع" ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم سمو
الشيخة جواهر القاسمي ،حــرم صاحب السمو
حاكم الشارقة ،وكل األعزاء العاملين في مؤسسة
"ف ـ ــن" س ـ ــواء ف ــي ال ــواجـ ـه ــة أو خ ـل ــف ال ـكــوال ـيــس
لـحــرصـهــم ع ـلــى إن ـج ــاح ه ــذه ال ـت ـظــاهــرة الـفـنـيــة
والختيارهم لي ضمن اللجنة وأتمنى أن أوفق في
هذه الخطوة وأحمل األمانة على أكمل وجه وأكون
عند حسن الظن".
من جهة أخرى ،ثمن إيراج عرض فيلمه "حاتم
صديق جاسم" ضمن فعاليات مهرجان الكويت
السينمائي بدورته الثانية ،وقال "ما يميز هذه
ال ـ ــدورة أن نـصـيـبــي م ــن األع ـم ــال

هما عمالن اثنان (حاتم صديق جاسم) من تأليفي
وإخراجي ويعرض ضمن فئة األفالم القصيرة مساء
اليوم بمكتبة الكويت الوطنية ،بينما العمل الثاني
فـيـلــم (س ــرب ال ـح ـمــام) لـلـمـخــرج وال ـصــديــق رمـضــان
خ ـســروه ورؤيـ ــة وإن ـت ــاج الـشـيـخــة ان ـت ـصــار الـســالــم،
وتــألـيــف وسـيـنــاريــو وح ــوار لطيفة الـحـمــود وخالد
الشطي وأمينة عبدال ،وبطولة الفنان داود حسين،
وال ـم ـطــرب بـشــار الـشـطــي ،وفــاطـمــة الـصـفــي وجـمــال
الردهان ورسول الصغير وعلي ششتري وعبدالناصر
الزاير وحسن إبراهيم وفهد العبدالمحسن وأتمنى
أن ينال رضاكم".

جائزة
وكان إيراج قد حصد جائزة أفضل فيلم عن "حاتم
صديق جاسم" ،بمهرجان القمرة السينمائي الدولي،
ال ــذي أقـيـمــت فـعــالـيــاتــه فــي مــديـنــة ال ـب ـصــرة ،وشهد
ً
مشاركة أكثر من  70فيلما من دول عربية عــدة كما
ُع ــرض الـفـيـلــم ضـمــن مـســابـقــة األفـ ــام الـقـصـيــرة في
مهرجان اإلسماعيلية لألفالم التسجيلية والقصيرة
بدورته العشرين.
ومن السينما إلى الدراما ،إذ انتهى إيراج قبل أيام
من تصوير دوره في الدراما االجتماعية الجديدة "بين
األمس واليوم" وحول هذه التجربة قال" :انتهيت من
تصوير مشاهدي في مسلسل (بين األمــس واليوم)
أسـ ــأل ال ـلــه أن ي ـنــال إعـجــابـكــم عـنــد عــرضــه واغـتـنــم
ا لـفــر صــة أل شـكــر جميع القائمين على العمل وعلى
تـقــديــرهــم ل ـظــروف ارت ـبــاطــاتــي المسبقة وتحملهم
ال ـت ـعــب لــان ـت ـهــاء م ــن ت ـصــويــر م ـش ــاه ــدي ف ــي فـتــرة
قياسية ...وأخص بالذكر الكاتب والمنتج ضيف الله
زيد والمخرج أحمد الفردان والمخرج المنفذ منصور
الودعاني ومدير إدارة اإلنتاج أحمد معن وكل األحبة
خلف الكاميرا مــن فنيين وأمــام الكاميرا مــن نجوم
ً
وفنانين وإن شاء الله نلتقي مجددا في أعمال مقبلة".

جانب من المعرض

●

فضة المعيلي

ن ـظ ـم ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة فـ ــي راب ـ ـطـ ــة األدب ـ ـ ــاء
الـكــويـتـيـيــن ،م ـســاء أم ــس األول ،م ـعــرض "الـنــاشــر
الـكــويـتــي" ،ال ــذي يـنــدرج فــي إط ــار تشجيع الكتاب
الكويتي ونشره على أوسع نطاق واإلسهام في دعم
الناشرين المحليين ،بتوفير مساحة لعرض كتبهم
على أعضاء رابطة األدباء.
وحظي المعرض بمشاركة العديد من دور النشر،
منها دار خ ــان ا لـتــي تهتم بالكتب المترجمة من
اإلنكليزية إلــى العربية والعكس ،ويقوم نشاطها
على أساس نشر الكتب العالمية بترجمة متميزة،
ً
إضافة إلى دار أنبسبير التي تعنى غالبا بالكتب
مــن تأليف الشباب المبدعين ،وأه ــدت كتبها إلى
ً
الجمهور مجانا لترويج المؤلفين والكتاب الشباب
في الكويت ،ودار بالتينيوم بوك التي حققت كتبها
ً
ً
انتشارا متميزا.
ُ
كما تضمن المعرض كتب رابطة األدب ــاء سواء
الـتــي تـصــدر عنها أو مــن تــألـيــف أعـضــائـهــا ،وهــي
إصدارات متنوعة من روايات ومجموعات قصصية،
ونصوص مسرحية ،وكتب فكرية وثقافية ودراسات
وأبحاث وغيرها ،وهذه اإلصدارات لمؤلفين وكتاب
من أجيال مختلفة.
وقال رئيس اللجنة الثقافية في الرابطة الشاعر

سالم الرميضي ،إن فكرة المعرض تتمحور حول
تــرويــج دور الـنـشــر الـكــويـتـيــة قـبــل ح ـلــول معرض
الكويت الــدولــي للكتاب ،الــذي ستنطلق فعالياته
في  14نوفمبر المقبل ،وهو فرصة لتالقي المؤلفين
مع الناشرين لتبادل وجهات النشر ،وبحث كل ما
ً
يتعلق بالنشر المحلي ،بعيدا عــن زحمة معرض
الكتاب في دورته المقبلة.
ّ
وبين الرميضي أن معرض الناشرين يعد فرصة
لفتح آفــاق جــديــدة لاللتقاء مــع المهتمين بالكتب
ً
جـمـيـعــا مــن نــاشــريــن ومــؤلـفـيــن ،ثــم ت ـبــادل أط ــراف
الحديث ،من أجــل الــوصــول إلــى أفكار جديدة غير
مطروقة ،ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمعرفة
والقراءة ،وغيرها.
وأعرب عن طموحه بالتوسع في هذه الفكرة التي
أقيمت للمرة األول ــى فــي الــرابـطــة مــن خــال إشــراك
ودعوة أكبر عدد من الناشرين الكويتيين" ،والبعض
اعتذر عن عدم المشاركة لضيق الوقت ،أو بسبب
التزامه بالمشاركة في معارض كتب خليجية أخرى"،
ً
كاشفا أن هذه الفكرة القت استحسان الكثيرين من
ً
األدباء والناشرين وسيتم اعتمادها سنويا.
وأشار إلى أن الرابطة وفرت المساحة لدور النشر
ً
المشاركة مجانا على سبيل الدعم والتشجيع ،لمدة
يومين متتالين بمصاحبة بعض الفعاليات األخرى
مثل الحلقات النقاشية وغيرها.

إحياء ذكرى «المحيالن» وأفالم قصيرة في مهرجان الكويت السينمائي

انضم النجم إدريس ألبا
إلى فريق عمل الفيلم
الموسيقي المرتقب "،"Cats
الذي تقوم ببطولته النجمة
ِّ
وسيجسد
تايلور سويفت.
ألبا شخصية الشرير
في أحداث الفيلم ،وسط
عدد من التطورات الشيقة
والمثيرة.
ويضم فريق العمل نخبة
كبيرة من الموسيقيين
ونجوم ونجمات هوليوود،
منهم :كيت هادسون،
جيمس كوردن ،إيان
ماكلين ،ولوري ديفيدسون،
للمخرج الحائز جائزة
أوسكار توم هوبر ،الذي
أخرج من قبل الفيلم
الغنائي ""Les Miserables
عام .2012
والفيلم مقتبس عن
مسرحية شهيرة ُعرضت
من قبل على مسرح
برودواي الشهير ،وتدور
أحداثها حول عدد من
القطط التي يطلق عليها
اسم " ،"Jelliclesحيث تقرر
كل عام ذهاب أحد منها إلى
منطقة تدعى "Heaviside
."Layer

جاكسون تحصد جائزة
«األيقونة العالمية للموسيقى»

بدر القالف :التقنيات مبهرة رغم اإلمكانات المحدودة
شهد مسرح مكتبة الكويت
الوطنية عرض المزيد من
التجارب الشبابية ضمن فعاليات
مهرجان الكويت السينمائي.

●

فضة المعيلي

تــواص ـلــت عـ ــروض الـمـســابـقــة الرسمية
لألفالم القصيرة لليوم الثاني على التوالي،
فــي م ـســرح مكتبة الـكــويــت الــوطـنـيــة الــذي
شهد تقديم المزيد من التجارب السينمائية
الـشـبــابـيــة ،إذ ُعــرضــت سـتــة أف ــام قصيرة
ً
تضمنت أفكارا ورؤى شابة تحمل في طياتها
طموحات واعدة.
واس ـت ـه ـل ــت ال ـ ـعـ ــروض ب ـف ـي ـلــم "اغ ـت ـي ــال
الـصـحــافــي مـشـعــل" لـلـمـخــرج داود شعيل
ومدته  11دقيقة ،تمثيل خالد أمين ،د .فهد
العبدالمحسن ،باالشتراك مع مساعد خالد
ومقداد الكوت ،وتدور أحداثه في الكويت إبان
حقبة الثمانينيات ،حــول صحافي يجسد
شخصيته الفنان خالد أمين الذي ينتقد أحد
التجار الجشعين.
بعدها عرض فيلم "الغرفة" من إخراج عمار
الموسوي ومدته  24دقيقة ،تمثيل الفنان
القدير جاسم النبهان مع الممثلين محمد
صفر ،وشوق ،وعيسى الحمر ،وعبدالرحمن
الصايغ ،وسعود الغريب ،وتتناول قصته
مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب الـجــامـعـيـيــن الــذيــن
ً
انقلبت حياتهم رأسا على عقب إثر تعاطيهم
الحبوب المخدرة.
أما فيلم "كومبارس" للمخرج عبدالعزيز
البالم ومدته عشر دقــائــق ،فهو من تمثيل
عامر أبوكبير ،وروان مهدي ،وحسين الرشيد،
وأريــج الخطيب ،وسليمان المرزوق ،وفرح
الحجيلي ،وداود شعيل ،ومـســاعــد خالد،
وحمود العامري ،وعبدالعزيز البالم.

مشهد من أحد أفالم مهرجان السينما
ت ــاه ع ــرض فيلم "غـمـيـضــة" مــن إخ ــراج
وتأليف فهد النجار ويوسف شاكر ومدته
تسع دقــائــق ،تمثيل ليالي ده ــراب ،ونجاة
الغريب ،وحياة محمد ،وتدور أحداثه حول
طفلة مصابة بمرض الفصام ،وتظهر عليها
أعراض غريبة .ثم ُعرض فيلم "أخوي سبع
دقائق في الظالم" للمخرج مساعد المطيري
ومــدتــه  11دقيقة ،تمثيل إيـمــان الحسيني
ومـســاعــد خــالــد وم ـب ــارك الـشـطــي وض ــاري
الشالحي ،مدير التصوير محمد العلي ،وهو
من إنتاج وزارة الدولة لشؤون الشباب بدعم
"سينمامجيك"
من
ّ
بعد ذلــك عــقــب د .بــدر الـقــاف على هذه
ً
األف ــام قــائــا" :بــا شــك ان تنمية المجتمع

والفرد في صناعة األفالم السينمائية تكمن
في كيفية صناعة األفالم في العالم ،ولدينا
صناع سينما كويتيون ،ولقد شاهدت تقنية
مـبـهــرة رغ ــم اإلمـكــانـيــات ال ـم ـحــدودة ،وهــي
اجتهادات.

«عبدالله المحيالن»
مــن جــانــب آخ ــر ،أقيمت مـحــاضــرة حول
شخصية المهرجان "عبدالله المحيالن"،
تعاقب على الحديث فيها الناقد السينمائي
عبدالستار نــاجــي ،ود .فيصل القحطاني،
والمؤلف والمخرج خلف العنزي.
في البداية ،وصف ناجي الراحل المحيالن

بعاشق الكاميرا الذي أعطى للسينما وقته
وج ـه ــده عـبــر مـسـيــرة ع ــام ــرة ب ــاإلن ـج ــازات
ً
والـلـغــة السينمائية الـمـتـفــردة ،مضيفا أن
الكويت فقدت في  15مايو الماضي أحد أبرز
أبناء اإلعــام الكويتي ،وكان رحيله بمنزلة
الخسارة الكبيرة لألسرة اإلعالمية الكويتية
والخليجية ال ــذي طالما أسـهــم بإبداعاته
ال ـف ـن ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة ف ــي إث ــرائ ـه ــا ع ـشــرات
السنين ،وبرحيله فقدت الساحة اإلعالمية
أحد مبدعيها الكبار ،الذي يتذكره جمهوره
بسلسلة طويلة الحلقات من األعمال.
من جانبه ،قــال المؤلف والمخرج خلف
العنزي ،إنه تعلم من المحيالن أن من الممكن
من خــال فريق عمل صغير أن تقوم بعمل

ً
كبير ،الفتا إلى الصداقة المميزة التي نشأت
بينه وبين المحيالن.
ب ـ ـ ــدوره قـ ــال د .ف ـي ـصــل ال ـق ـح ـطــانــي ،إن
المحيالن له جانب آخر أكثر أهمية من تقديم
البرنامج ،فلديه صناعة األفــام الوثائقية،
ً
مشيرا إلى أن هذا الجانب لم ينتبه له البعض
ً
خصوصا صناع األفالم أنفسهم.
من ناحية أخرى ،تم عرض أفالم المسابقة
الرسمية "األفــام الروائية الطويلة" ،ومنها
فـيـلــم "صـ ـح ــوة" الـ ــذي ل ــم ي ـعــرض ف ــي دور
السينما الكويتية إلى اآلن ،ويخرجه الفنان
محمد المجيبل ،وهو مستوحى من قصص
حـقـيـقـيــة م ــن ت ــأل ـي ــف وس ـي ـن ــاري ــو وحـ ــوار
"اإلخوان م" ومن تمثيل معاذ المجيبل وعدد
من الوجوه الشابة من هواة التمثيل .وتعتبر
مشاركة هذا الفيلم في المهرجان بمنزلة دعم
وتشجيع للهواة من صناع السينما والشباب
الكويتيين إلبراز مواهبهم.
وقــال مخرج العمل محمد المجيبل ،إن
فكرة العمل لم تكن للعرض التجاري بالمطلق
بل كان الهدف منها مناقشة قضية حساسة
شملت أطراف المجتمع الكويتي ،وتسخير
الفن إليصال رسالة توعية للمجتمع بأيدي
شباب كويتيين موهوبين .وقــال إن العمل
ال ي ـخــرج ع ــن شــركــة إنـتــاجـيــة أو ممثلين
محترفين بل هو عمل تم بكثير من التفاني
مــن العاملين فيه مــن الشباب لخدمة هذه
الرسالة ذات المغزى الوطني التي تصلح في
كل زمان ومكان.

تشهد مدينة "بلباو"
اإلسبانية في الرابع من
نوفمبر المقبل حفل
جوائز "إم.تي في" (،)MTV
وسيتم خالله تكريم
المغنية جانيت جاكسون
بمنحها جائزة "األيقونة
العالمية للموسيقى
األوروبية" هذا العام.
وقال بروس جيلمر،
رئيس جائزة "إم.
تي.في" الدولية ،في بيان
صحافي ،إن جانيت
جاكسون من أكبر نجوم
ً
الغناء في العالم ،مؤكدا أن
"فنها المذهل فتح األبواب
أمام عدد ال يحصى من
الفنانين الشباب مع ترك
أثر اليمحى على ثقافة
موسيقى البوب على مدار
ثالثة عقود كاملة ...فنحن
سعداء بتكريمها كرمز
لهذا الفن المتميز".
وستقوم جاكسون ،خالل
حفل توزيع الجوائز،
بتقديم مجموعة من
أغانيها الشهيرة ،من
بينها "صنع اآلن "،
و"دادي ياكي".
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ّ
مختطفات السويداء
إلطالق
ب
وترق
»10
«القانون
تسحب
دمشق
ّ

• بوتين :ليس من شأننا إقناع إيران بسحب قواتها من سورية • شبح «داعش» يروع الرقة بعد عام من هزيمته
تراجعت الحكومة السورية
عن إقرار قانون مثير للجدل
يسمح بمصادرة أراضي وعقارات
الالجئين والنازحين خالل
الحرب األهلية ،في حين يترقب
أهالي محافظة السويداء
تطبيق اتفاق يقضي باإلفراج
عن نساء اختطفهن «داعش»
ضمن صفقة أبرمتها روسيا،
وتتضمن تجنيد أبناء المحافظة
التي تسكنها غالبية درزية
ضمن قوات النظام.

سحب النظام السوري القانون
رقم  10المثير للجدل الــذي يجيز
مصادرة أراضي وعقارات الالجئين
والنازحين جراء الحرب.
وق ــال مستشار األم ــم المتحدة
للشؤون اإلنسانية ،يــان إيغالند،
أمس ،بعد اجتماع دوري في جنيف
بشأن األوضــاع في وسورية ،نقال
عن مسؤولين روس ،إن دبلوماسيا
روسـ ـي ــا أب ـل ــغ االجـ ـتـ ـم ــاع بـ ــأن أي
إش ـ ــارة إل ــى س ــري ــان ال ـق ــان ــون هي
خاطئة.
ويسمح الـقــانــون ر ّقــم  10الــذي
أثار انتقادات بعد أن وقعه الرئيس
بـشــار األس ــد فــي أبــريــل الـمــاضــي،
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـ ـ ـ "إح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث م ـن ـط ـقــة
تنظيمية أو أكثر".
وي ـع ـن ــي ه ـ ــذا إقـ ــامـ ــة م ـش ــاري ــع
عـمــرانـيــة فــي ه ــذه الـمـنــاطــق ،على
أن ُي ـع ـ َّـوض أص ـح ــاب الـمـمـتـلـكــات
بحصص في المشاريع ،إذا تمكنوا
من إثبات ملكياتهم خالل  30يوما
من إعالن المناطق.
وي ـجــدر بــأصـحــاب الممتلكات
أن يتقدموا مباشرة ،أو عبر وكيل
بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو
إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل
ّ
معينة في حال غابت المستندات
المطلوبة ،وفــي حــال لــم يتمكنوا
منذ ذلك ،يفقدون ممتلكاتهم.
وكان وزير الخارجية السوري،
وليد المعلم ،قد ربط بين القانون
الجديد واستعادة الجيش السوري
في أبريل الماضي السيطرة على
الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،الـ ـت ــي بـقـيــت

سلة أخبار
تخريب مقبرة
مسيحية قرب القدس

قال وديع أبونصار مستشار
رؤساء الكنائس في األرض
المقدسة ،أمس ،إن المقبرة
التابعة لدير الرهبان السالزيان
في بيت جمال غربي مدينة
القدس تعرضت ليل الثالثاء ـ
األربعاء العتداء من قبل
ً
مجهولين خلف أضرارا
شملت تكسير صلبان،
وشواهد العديد من القبور،
ً
داعيا السلطات اإلسرائيلية
الى تقديم الجناة للعدالة،
ً
خصوصا أن هذه "االعتداءات
تتكرر" .ويتهم ناشطون من
اليمين المتطرف اإلسرائيلي
ومستوطنون متطرفون
بالوقوف وراء هجمات كهذه.

طابور من السيارات التي تنتظر العبور عند نقطة تفتيش تابعة لـ«سورية الديمقراطية» في الرقة الثالثاء الماضي (أ ف ب)
لسنوات معقال للفصائل المعارضة
قرب دمشق.

صفقة السويداء
فــي س ـيــاق آخ ــر ،يـتــرقــب أهــالــي
ال ـس ــوي ــداء ت ـط ــورات الـمـفــاوضــات
مــع تنظيم "داعـ ــش" بـشــأن قضية
المختطفين والمختطفات من أبناء
منطقتهم ،وسط ترجيحات بأن تتم

انطالق أول شاحنات سورية إلى الخليج
قــال مــوقــع قـنــاة "روس ـيــا ال ـيــوم" ،إن  4شاحنات
محملة ببضائع سورية وصلت إلى المركز الحدودي
"نصيب  -جابر" متجهة إلى األردن ومنها إلى دول
ً
الخليج ،إيذانا بانطالق عجلة االستيراد والتصدير.
ً
ً
وأضاف الموقع الروسي الرسمي ،أن وفدا سوريا
وصل إلى نقطة العبور برئاسة رئيس اتحاد شركات
شـحــن الـبـضــائــع ال ــدول ــي ال ـس ــوري صــالــح كيشور

١٩

وبعض التجار برفقة قافلة الشاحنات.
إلــى ذلــك نقل مــوقــع "رؤي ــا اإلخ ـبــاري" عــن نقيب
"أصحاب الشاحنات األردنية" محمد خير الداوود ،أن
الوفد السوري سيدخل معه  4شاحنات ،منها اثنتان
ستتجهان إلى السعودية ،واثنتان إلى األردن دون
أن يكشف عن محتوى البضائع المحملة.

عملية إفراج عن المختطفين خالل
ال ـســاعــات الـمـقـبـلــة ،وف ـقــا لصفقة
تبرمها روسيا.
وفي هذا الشأن ،أشار المرصد
ال ـ ـسـ ــوري ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان إل ــى
وجــود اتفاق تسعى إليه موسكو
يـتــم بموجبه تجنيد ا لـشـبــان في
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـس ــوي ــداء وإل ـح ــاق ـه ــم
بخدمة التجنيد اإلجباري ،مقابل
اإلف ــراج عــن المختطفات ،وهــو ما
رف ـضــه س ـكــان الـمـحــافـظــة الـ ــدروز
ط ــوال ف ـتــرة ال ـحــرب األهـلـيــة التي
أتمت  7سنوات.
وي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي وق ـ ــت كـشـفــت
وك ــال ــة "سـبــوتـنـيــك" الــروس ـيــة عن
ات ـ ـفـ ــاق آخـ ـ ــر بـ ـي ــن قـ ـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام
و"داعــش" يقضي بإطالق ســراح 6
من المختطفات من ريف السويداء،
ً
م ـق ــاب ــل اإلفـ ـ ـ ــراج ع ــن  17م ـع ـت ـقــا،
تابعين للتنظيم من سجون النظام
م ــن دون ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد لـتـنـفـيــذ
االتفاق.

وطـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـم ـت ـط ــرف
بــاإلفــراج عــن أكـثــر مــن  60معتقلة
لدى النظام ،إضافة إلى محتجزات
لدى "قــوات سورية الديمقراطية"،
مقابل اإلفراج عن النساء واألطفال
ال ـ ــذي ـ ــن خ ـط ـف ـه ــم خ ـ ــال ه ـج ــوم ــه
الدموي على السويداء في يوليو
الماضي.
ووفـ ـ ــق الـ ـم ــرص ــد ،ت ــزام ــن ق ــرب
تنفيذ ّالصفقة بين األطراف الثالثة،
مع توقف القتال بين قوات النظام
وميليشيات "حزب الله" من جهة،
ومسلحي "داعش" من جهة أخرى،
في منطقة تلول الصفا المحاذية
لبادية السويداء.
وتـ ـ ـع ـ ــود األزمـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ــى ي ـ ــوم 25
يوليو ،حينما شن التنظيم هجوما
م ـف ــاج ـئ ــا وم ـن ـس ـق ــا عـ ـل ــى مــدي ـنــة
ال ـســويــداء وال ـق ــرى المحيطة بها
من جيب آخر على مسافة نحو 65
كيلومترا من درعــا ،مما أسفر عن
مقتل  200شـخــص ،منهم العديد

من المدنيين ،واحتجاز الرهائن.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،وبـ ـع ــد اتـ ـه ــام وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي س ـي ــرغ ــي
الفــروف ،التحالف الدولي بقيادة
واشـنـطــن ،بنقل مـقــاتـلــي "داع ــش"
من سورية الى العراق وأفغانستان،
ق ــال الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
ب ــوتـ ـي ــن ،أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـت ـش ـك ـي ــات
"اإلره ــاب ـي ــة" الـنــاشـطــة فــي منطقة
شــرقــي ال ـفــرات بـســوريــة احتجزت
ً
ع ــددا مــن المواطنين األميركيين
واألوروبيين كرهائن.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــا ت ـ ـل ـ ـيـ ــن
اإلرهابيين يحتجزون  130عائلة،
أي حــوالــي  700شخص كرهائن،
وه ــددوا بــإعــدام  10رهــائــن يوميا
في حال لم تلب طلباتهم.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،ش ــدد بــوتـيــن
عـلــى أن ــه لـيــس م ــن ش ــأن مــوسـكــو
إق ـن ــاع اي ـ ــران بـسـحــب قــوات ـهــا من
سورية.
إلــى ذلــك ،ال يــزال "داع ــش" ،بعد

عام على طرده من مدينة الرقة في
شمال سورية ،قادرا على بث الرعب
في نفوس السكان.
وفـ ـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـت ـ ـكـ ــرر ،ت ـن ـت ـش ــر ح ــواج ــز
أمـنـيــة ودوريـ ـ ــات ل ـق ــوات "ســوريــة
الديمقراطية" في كل شارع ،تدقق
ف ــي ال ـه ــوي ــات وت ـع ـت ـمــد إجـ ـ ــراءات
صارمة عند مداخل المرافق العامة.
ً
ويقول خالد درويش 40( ،عاما)،
وه ــو أح ــد سـكــان الـمــديـنــة" :ل ــو لم
يكن هناك خــوف من عــودة داعش
إل ــى الــرقــة ،لــم نـكــن لـنــرى الــوجــود
العسكري الكثيف".
وي ــوض ــح درويـ ـ ـ ــش" :نـسـتـفـيــق
كل يوم على دوي عبوة أو تفجير
أو هجوم ،حتى أصبحنا نخشى
ً
إرسال أطفالنا الى المدارس خوفا
من أن ينفجر لغم في أي لحظة".

مصر :إحالة  3مديرين إلى «الجنايات»
بتهمة اختالس مليار دوالر

مواجهات في طرابلس
وحفتر يلتقي ديبي

شهدت العاصمة الليبية
طرابلس ،خالل األربع
والعشرين ساعة الماضية،
مواجهات مسلحة متقطعة،
يقول مراقبون إنها قد تعني
انهيار الهدنة التي رعتها
بعثة األمم المتحدة ،لتثبيت
وقف النار ،ولتهيئة الظروف
النتخابات عامة خالل األشهر
المقبلة .مواجهات طرابلس
تزامنت مع استقبال الرئيس
التشادي إدريس ديبي في
نجامينا المشير خليفة حفتر،
الرجل القوي في شرق ليبيا.
وهي المرة الثانية التي يلتقي
فيها الرجالن في العاصمة
ّ
ّ
التشادية في غضون أقل من
شهرين ،من دون تسريب أي
معلومات حول اللقاء بينهما.
(نجامينا ،طرابلس  -أ ف ب)

الجيش اليمني يقتل
 70حوثيًا في الحديدة

مقتل رجل وزوجته بقذيفة في سيناء
•

القاهرة  -حسن حافظ

بـيـنـمــا ت ـتــواصــل فـعــالـيــات الـعـمـلـيــة الـشــامـلــة
(س ـي ـنــاء  ،)2018ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا قـ ــوات الجيش
والشرطة لتطهير شبه جزيرة سيناء من البؤر
اإلرهابية ،قالت مصادر أهلية في سيناء أمس،
إن رجال وزوجته قتال في مدينة الشيخ زويد إثر
سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهما ،ما
أدى إلى وفاتهما على الفور ،ولم تعلن أي جهة
مسؤوليتها عن إطالق القذيفة في المنطقة التي
تشهد عادة تحركات لجماعات إرهابية مسلحة.
في األثناء ،افتتح الجيش المصري أربع مدارس
للتعليم األساسي في منطقة بئر العبد بمحافظة
شمال سيناء ،وهي المنطقة ذاتها التي شهدت
مــذبـحــة مـسـجــد ال ــروض ــة نــوفـمـبــر  ،2017والـتــي
أسفرت عن مقتل  311شخصا.
وقال بيان الجيش المصري إن إنشاء المدارس

ت ــم بـمـعــاونــة م ــع ع ــدد م ــن مــؤس ـســات المجتمع
ال ـم ــدن ــي ،واف ـت ـت ـحــت ب ــال ـت ــزام ــن م ــع االح ـت ـف ــاالت
بالذكرى  45النتصارات حرب أكتوبر.
إلى ذلك ،أمر النائب العام المصري ،المستشار
نبيل صــادق ،أمــس ،بإحالة نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة "تــراي أوشــن"،
للبترول ،واثنين آخرين من المديرين إلى محكمة
الجنايات ،التهامهم باختالس ما يقارب المليار
دوالر من أموال الشركة ،وتهريبها إلى قطر ودول
أخرى.
وأل ـق ــى رجـ ــال ال ــرق ــاب ــة اإلداري ـ ـ ــة ال ـق ـبــض على
المتهمين في وقت سابق من العام الحالي ،بتهمة
االختالس من أموال الشركة ،التي يمتلك القطاع
ً
العام الحكومي جزءا فيها.

ترحيب مصري
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،عـ ــاد ال ــرئ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح

السيسي إلــى الـقــاهــرة ،مساء أمــس األول ،قادما
من مدينة سوتشي بعد انتهاء زيــارتــه لروسيا
التي استغرقت  6أيام ،عقد خاللها قمة مع نظيره
الروسي فالديمير بوتين ،شهدت توقيع اتفاقية
ال ـشــراكــة الـشــامـلــة بـيــن الـبـلــديــن ،فـضــا عــن عقد
لقاءات مع كبار المسؤولين الروس في موسكو.
وقال أنطون سيلوانوف النائب األول لرئيس
الوزراء الروسي ،أمس ،إن وزارة المالية الروسية
قد تستخدم صندوق الثروة الوطني إلقراض
ال ـم ــال م ــن أج ــل أع ـم ــال إن ـش ــاء مـحـطــة كـهــربــاء
ً
الضبعة النووية في مصر بدء ا من عام 2020
أو .2021
وأضـ ـ ــاف س ـي ـل ــوان ــوف ،ال ـ ــذي يـشـغــل أيـضــا
منصب وزير المالية ،أن روسيا ستقدم تمويال
سنويا للمشروع بين ثالثة وأربـعــة مليارات
دوالر.
وقال إنه من المتوقع أن تبلغ أموال الصندوق

بوتين والسيسي في سيارة أوروس الروسية الرئاسية في سوتشي مساء أمس األول
 7فــي المئة مــن الناتج المحلي اإلجـمــالــي في
ً
نهاية العام الـقــادم ،ارتفاعا من  2.2في المئة
في نهاية  .2018وذكــر ان ذلك النمو سيسمح
باستثمارات في مشاريع مهمة.
مــن جـهـتــه ،أك ــد وزي ــر التنمية االقـتـصــاديــة
الروسي ،مكسيم أورشكين ،أن محادثات اتفاقية
منطقة التجارة الحرة المزمع إقامتها بين مصر
واالت ـح ــاد األوراسـ ــي سـتـبــدأ قـبــل نـهــايــة الـعــام
الحالي ،حيث يتم التوقيع على االتفاقية خالل
ً
الـعــام المقبل ،مــؤكــدا أن مصر ستكون بوابة
الدخول إلى األسواق اإلفريقية ،فضال عن أنها
تعد سوقا واعدا في حد ذاته ،الفتا إلى اهتمام

روسيا بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر،
في ظل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في
إقليم قناة السويس.

اتفاقية أميركية
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،أص ـ ــدر ال ـس ـي ـســي أم ـ ــس ،قـ ــرارا
ج ـم ـه ــوري ــا ب ــال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة مـنـحــة
ال ـم ـس ــاع ــدة ب ـي ــن م ـص ــر وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األميركية ،والتي تنص على تقديم وكالة التنمية
األميركية دعما نقديا بقيمة  29مليون دوالر إلى
وزارة الصحة المصرية ،لتعزيز برنامج مصر
لتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.

عون :الحكومة قاب قوسين أو أدنى

ً
ً
• شد حبال بحلبة وزارة العدل • جعجع :يضحك كثيرا من يضحك أخيرا
•

ً
مستقبال ولية عهد السويد األميرة فيكتوريا أمس (اي بي آي)
عون

بيروت  -ةديرجلا

•

لــم تهدأ االتـصــاالت فــي ربــع الساعة االخـيــر قبل
ابصار الحكومة النور ،لتذليل ما تبقى من عقبات
تعترض الفرج المنتظر .أبرز "شد للحبال" كان في
َ
حلبة وزارة العدل ،فحزب "القوات اللبنانية" يصر
ُ
عـلــى الـحـصــول عـلـيـهــا ،بينما هــي محتسبة حتى
الساعة ،من حصة رئيس الجمهورية.
وقــالــت مـصــادر مقربة مــن "ال ـقــوات" ان "الحقيبة
بــاتــت شـبــه محسومة لصالحها وس ـتــؤول الـيـهــا"،
مـضـيـفــة ان "م ـف ــاوض ــات ربـ ــع ال ـس ــاع ــة االخ ـي ــر في
تشكيل الحكومة تشهد عادة اقوى كباش ّ
وشد حبال
لتحصيل اكبر قدر من المكاسب تحت عامل الوقت
الـضــائــع ،فتعمد جـهــات لـهــا مصلحة فــي مـكــان ما
الى استغالل دقة اللحظة التي يتحدد فيها مصير
الـمـفــاوضــات برمتها للقنص عـلــى جـهــة معينة ال
يناسبها وجودها في الحكومة ،فتضغط في سبيل
احراجها الخراجها".
غير أن مصادر القصر الجمهوري ردت قائلة إن

"بعبدا ليست في وارد التنازل عنها وان العدل باتت
خ ــارج ال ـن ـقــاش" .وق ــال رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد
ميشال عــون امــام زواره ،أمــس ،إن "حكومة الوحدة
الوطنية هــي الـهــدف وتحت هــذا العنوان تتواصل
ً
اتصاالت الساعات االخيرة" ،مضيفا" :الحكومة قاب
قوسين أو ادنى من عملية التشكيل".
وأك ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة لـعـمـلـيــة ال ـت ــأل ـي ــف أن
"التشكيلة تخضغ للرتوش األخيرة من قبل الرئيس
ال ـم ـك ـلــف س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ب ـت ــواص ـل ــه م ــع مـخـتـلــف
األطراف" ،وأشارت إلى أنه "لم تعد هناك عقدة درزية،
التي طرأت يجري العمل على ايجاد
والعقدة األرمنية ً
حــل لـهــا" ،موضحة أن حصة "ال ـقــوات اللبنانية لم
ُ
تحسم بعد واالتصاالت مستمرة لمعالجتها".
وقالت المصادر إنه "عرض على القوات  4مقاعد
هــي نــائــب رئـيــس الـحـكــومــة و 3حـقــائــب" .وتــابـعــت:
"ت ـ ّـم التفاهم فــي اجتماع باسيل – الــريــاشــي ،امس
(األرب ـع ــاء) بــاعـتـبــار أن الــوضــع الخطير ال يحتمل
المزيد من المناكفات ،ألن عين الخارج مسلطة على
العمل الحكومي ،وما يمكن أن يواكبه من إجراء ات

تصب في خانة تثمير مشاريع سـيــدر ."1وختمت:
"عــودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من الخارج
ً
مميزا ،وهو الذي ُي ّ
ستعطي المفاوضات ً
عول
زخما
عليه لتدوير ما تبقى من زواي ــا ...وإن يــوم السبت
لناظره قريب".
"القوات اللبنانية"
حزب
رئيس
لفت
ذلك،
في موازاة
ً
سمير جعجع إلى ان "البعض ليس قلقا متى تتشكل
الـحـكــومــة ب ـقــدر قـلـقــه مــن حـصــة ال ـق ــوات ،وال يهمه
اال إظـهــارنــا بمظهر الخاسر وال ـقــوات حندوقة في
عينهم".
وأكد جعجع ،في تصريح اذاعي أمس ،أن "القوات
أخ ــذ حـجـمــه م ــن اص ـ ــوات ال ـن ــاس ف ــي االن ـت ـخــابــات
ً
النيابية ،مستنكرا الحملة التي تقوم بها الصحافة
ً
الصفراء ،قائال" :يضحك كثيرا من يضحك أخيرا".
وشــدد رئيس "القوات" على أن "كل األجــواء التي
تـبــث فــي اإلع ــام عــاريــة مــن الـصـحــة ،وال ـم ـشــاورات
مستمرة مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري،
وه ـنــاك بـعــض ال ـنـقــاط الـعــالـقــة لــم تـحــل بـعــد ويتم
العمل عليها".

أعلنت قوات الجيش الموالية
للرئيس عبدربه منصور هادي،
مقتل  70عنصرا من مسلحي
جماعة "أنصار الله" الحوثية
في معارك عنيفة بمحافظة
الحديدة ،غرب اليمن.
وقالت قوات "ألوية العمالقة"،
إنها أحبطت بإسناد طيران
التحالف العربي محاولة تسلل
ميليشيات الحوثي الستعادة
وفتح خط صنعاء -الحديدة.
وأضافت أن طيران التحالف
العربي قتل العشرات من
الحوثيين ودمر دبابة ومدافع
عسكرية وأسلحة لهم.
(صنعاء  -د ب أ)

إثيوبيا :عسكريون
اقتحموا مكتب أحمد

كشف رئيس الوزراء اإلثيوبي
أبي أحمد أن مجموعة عسكرية
ً
اقتحمت مكتبه ،واصفا ما
حدث بـ"أخطر محاولة" حصلت
من قبل عسكريين.
وقال أحمد أمام البرلمان ،أمس،
إن اقتحام مكتبه قبل أيام،
من جانب عناصر بالجيش،
"كان أخطر محاولة إلجهاض
التغيير في البالد" ،مشيرا إلى
أن "حادثة اقتحام مقر رئاسة
الوزراء يقف وراءها محرضون
مناوئون للتغيير" من دون
تسميتهم".

دوليات

20

ةديرجلا

•
العدد  / 3930الجمعة  19أكتوبر 2018م  10 /صفر 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

ّ
ترامب يهدد بإغالق الحدود مع المكسيك لوقف المهاجرين
مكسيكو تتأهب لمواجهة قافلة غواتيماال
ّ
هدد الرئيس األميركي دونالد
ترامب بنشر الجيش وإغالق
الحدود الجنوبية مع المكسيك،
إذا لم تتحرك األخيرة لوقف
مجموعات كبيرة من الالجئين
متجهة إلى الواليات المتحدة
من غواتيماال وهندوراس
والسلفادور.

ماتيس يسعى
مع نظيره الصيني
إلى عالقات عسكرية
ً
أكثر ثباتا

بعد تهديده بقطع المساعدات
عـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوراس وغ ـ ــواتـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاال
وال ـس ـل ـف ــادور ،إذا فـشـلــت ف ــي منع
ال ـم ـهــاجــريــن م ــن ع ـب ــور ح ــدوده ــا
ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة ،هــدد الــرئـيــس األميركي
دونالد ترامب أمس ،بإغالق الحدود
م ــع ال ـم ـك ـس ـيــك إذا ل ــم ت ـت ـم ـكــن من
وقف تدفق المهاجرين من أميركا
الوسطى إلى الواليات المتحدة.
وك ـ ـتـ ــب ت ـ ــرام ـ ــب ف ـ ــي "تـ ــوي ـ ـتـ ــر":
"ي ـ ـجـ ــب أن أط ـ ـلـ ــب م ـ ــن ال ـم ـك ـس ـيــك
وب ــأش ــد الـ ـعـ ـب ــارات أن ت ــوق ــف هــذا
االقـتـحــام ،وإذا لــم تكن ق ــادرة على
ذلك فسأستدعي الجيش األميركي
وأغلق حدودنا الجنوبية".
وب ــذل ــك ي ـعــود ت ــرام ــب إل ــى أب ــرز
مواضيع حملته االنتخابية التي
أوصلته إلى الرئاسة عام  ،2016قبل
 3أسابيع من االنتخابات التشريعية
الحاسمة لواليته.
كما جدد ترامب تهديداته بقطع
الـمـســاعــدات الـمــالـيــة ل ــدول أميركا
الوسطى المعنية بمسألة الهجرة.
وت ــاب ــع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي في
تـغــريــدة ثــانـيــة أن "اقـتـحــام بــادنــا
مــن حــدودنــا الجنوبية بما يشمل
الـعـنــاصــر اإلجــرام ـيــة وال ـم ـخــدرات
التي تتدفق ،أهم بالنسبة إلي أكثر
بكثير ،بصفتي رئيسا ،من التجارة"،
ً
مصوبا أيضا هجماته على أعضاء
الحزب الديمقراطي "الذين يريدون
فتح الحدود".
وأم ـ ـ ـ ــس األول ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي" :لـقــد أبلغنا هـنــدوراس
وغــواتـيـمــاال والـسـلـفــادور أنـهــا إذا
سـمـحــت لـمــواطـنـيـهــا ،أو غـيــرهــم،
بالسفر عبر حدودها إلى الواليات
المتحدة ،بنية دخول بلدنا بصورة
غير قــانــونـيــة ،ف ــإن جميع المبالغ
المدفوعة لهم ستتوقف".
في المقابل ،نشرت المكسيك 250
من عناصر الشرطة إضافيين على
حدودها مع غواتيماال ،استعدادا
لوصول قافلة مهاجرين متجهة الى
الواليات المتحدة.
ووص ـ ـل ـ ــت أول مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
المهاجرين إلى مدينة تيكون أومان
الـ ـح ــدودي ــة ف ــي غ ــوات ـي ـم ــاال ،وفـقــا
لمؤتمر األساقفة في البالد.
وغــادرت القافلة التي يقدر عدد
أفرادها بين  1500و 3000شخص
سـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـيـ ـ ــدرو سـ ـ ـ ــوال فـ ـ ــي ش ـم ــال
هندوراس السبت.

التقشف

توفي ،أمس ،الرئيس
السابق للسودان
عبدالرحمن محمد حسن
سوار الذهب ،بالمستشفى
العسكري في العاصمة
السعودية الرياض.
تسلم سوار الذهب ،السلطة
أثناء انتفاضة أبريل
 ،1985بصفته أعلى قادة
الجيش ،ثم قام بتسليم
السلطة للحكومة المنتخبة
في العام التالي برئاسة
الصادق المهدي ،واعتزل
بعدها العمل السياسي.
(الرياض  -سونا)

على صعيد آخر ،طالب الرئيس
األميركي وزراء حكومته بالتقشف،
وقال ترامب خالل جلسة للحكومة
االتحادية في واشنطن ،أمس األول،
إنــه يتعين على كل وزارة تقليص
م ــوازنـ ـتـ ـه ــا ب ـن ـس ـبــة  5فـ ــي ال ـم ـئــة،
مضيفا" :البعض سيقول :أستطيع
أن أفعل أكثر كثيرا من  5في المئة،
ولكن المهم تخفيف األعباء" .وتأتي
دع ـ ــوة ت ــرام ــب لـلـتـقـشــف ف ــي وقــت
يشهد االقـتـصــاد األمـيــركــي نتائج
طيبة.
ف ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،وبـ ـع ــد نـحــو
أس ـب ــوع ـي ــن مـ ــن إل ـ ـغـ ــاء م ـح ــادث ــات
بـيـنـهـمــا وسـ ــط ت ــوت ــر ش ــدي ــد بين
واشنطن وبكين بخصوص الرسوم
الجمركية والعقوبات ،التقى وزير
الــدفــاع األمـيــركــي جيم ماتيس مع
ن ـظ ـيــره ال ـص ـي ـنــي وي فـيـنـغــي في
سنغافورة ،أمس.
وشـ ـه ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ــذي ط ــال
ان ـت ـظ ــاره ب ـيــن مــات ـيــس ووي على
ه ــام ــش ق ـم ــة أم ـن ـي ــة إق ـل ـي ـم ـيــة فــي
سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ،م ــواصـ ـل ــة الــرج ـل ـيــن
مساعيهما مــن أجــل الـتــوصــل إلى
ً
عالقات عسكرية أكثر ثباتا وأكثر
ق ــدرة عـلــى الـصـمــود أم ــام األزم ــات
السياسية واالقتصادية.
وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون
األمــن فــي آسيا والمحيط الـهــادئ،
رانـ ــدال سـكــريـفــر ،للصحافيين إن
حقيقة أن ماتيس "يجتمع مع الوزير
وي هــو دل ـيــل عـلــى أن الصينيين
مهتمون بالمحافظة على األمــور
طبيعية ومستقرة .كما هي الحال
بالنسبة إلينا ،ونحن بحاجة إلى
التأكد من أنه عندما يتجاوز أحدنا
حـ ــدوده مــع اآلخـ ــر ،ف ــإن األمـ ــور لن
تتصاعد إلى مستوى كارثي".
وف ــي األول مــن الـشـهــر ال ـجــاري،
ألـغــت واشـنـطــن لـقــاء بـيــن ماتيس
ونظيره الصيني ،بعد امتناع بكين
عن تحديد موعد للقاء.
(واشنطن ،المكسيك ،سنغافورة
 -أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

فيضانات تونس تقتل 5

ارتفعت حصيلة الضحايا
بسبب األمطار الغزيرة في
تونس ،أمس ،إلى خمس
وفيات على األقل .وأفاد
رئيس مصلحة العمليات
للحماية المدنية وسام
حمدي بسقوط عدد من
الوفيات والمفقودين ،جراء
الفيضانات التي اجتاحت
عددا من الواليات.
(تونس  -د ب أ)

كوااللمبور :اعتقال
زعيم المعارضة

والدة الجاني عضو بـ«شهود يهوى» ...ومخاوف من تكرار الحادث

ّ
عبدالمهدي يحذر وزارات العبادي:
التزموا بتصريف األعمال
أصدر رئيس الحكومة المكلف في العراقي ،عادل عبدالمهدي ،أمس،
بيانا بشأن قيام وزارات في حكومة حيدر العبادي ودوائر بتوقيع "عقود
عاجلة وتعيينات غير أصولية".
وقال عبدالمهدي في بيان" :الحظنا خالل الفترة القليلة الماضية قيام
بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية،
بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية".
وأضاف" :نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس
الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع اإلجراءات غير الدستورية
وغير القانونية التي ال تدخل في إطــار تصريف األمــور اليومية ،كما
نطلب من الوزراء ومسؤولي أي جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع
و /أو االمتناع عن مثل هكذا خطوات".
وتابع عبدالمهدي" :كما نطلب من مجلس النواب مراقبة هذا الشأن،
معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات
الدستورية والقانونية أو خــارج مهام تصريف األمــور اليومية ،ومن
ّ
سيعرض نفسه للعقوبة".
يخالف
الى ذلك ،دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ،أمس ،خالل لقائه
وفدا من جبهة الحوار الوطني برئاسة محمد تميم ،القوى السياسية
العراقية إلى دعم رئيس الــوزراء المكلف عادل عبدالمهدي في تشكيل
حكومته.
وأكد صالح ،وفق البيان" ،أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المرحلة
المقبلة ،والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات"،
داعـيــا الـقــوى السياسية إلــى "دعــم رئيس ال ــوزراء المكلف ،فضال عن
الوقوف معه في تنفيذ برنامجه الحكومي بنجاح ،وبما يحقق تطلعات
الشعب العراقي".
وشدد صالح على "أهمية احترام سيادة الدستور من قبل كل األطراف
السياسية وتطبيقه بما يضمن حقوق الشعب العراقي بجميع مكوناته".

وفاة الرئيس السوداني
السابق سوار الذهب

ويتحرك المهاجرون ،ومن بينهم
أطـ ـف ــال وكـ ـب ــار الـ ـس ــن ،ع ــن طــريــق
حــافــات ومــركـبــات أخ ــرى ،وسـيــرا
على األقدام.

الروس يحققون بدوافع مجزرة القرم وبوتين يلوم «العولمة»

فـتـيــات يبكين أم ــام المعهد
في كيرتش أمس (اي بي آي)

سلة أخبار

غداة جريمة وصفت بأنها غير مسبوقة في
روسيا ،سعى المحققون الروس أمس لمعرفة
دوا فــع المجزرة التي نفذها طالب في معهد
تقني في "كيرتش" بشبه جزيرة القرم حيث
ً
قتل  19شخصا قبل أن ينتحر.
وفي حين ال تزال دوافع المجزرة مجهولة،
اعتبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنها
نتيجة لـ"العولمة".
وق ــال بــوت ـيــن" :ه ــذا نـتـيـجــة الـعــولـمــة ،على
شبكات التواصل االجتماعي ،على اإلنترنت.
ً
ن ـ ــرى أن م ـج ـت ـم ـع ــا ب ــأ ك ـم ـل ــه ت ـش ـك ــل ،ب ـ ــدأ كــل
ش ــيء مــع األحـ ــداث ال ـمــأســاويــة فــي ال ـمــدارس
األميركية".
وفي وقت سابق ،صرح رئيس وزراء القرم
سيرغي أكسيونوف بأن منفذ المجزرة طالب
حصل على منحة لمتابعة دروسه في المعهد،
ولم يسبق أن أبدى أي سلوك عدائي من قبل.
ورجح في تصريحات أن يكون المجرم نفذ
الهجوم بمفرده ،لكنه شكك في أن "يكون قد
أعد للهجوم بمفرده".
وأف ــادت م ـصــادر فــي األج ـهــزة األمـنـيــة بــأن

الـ ـش ــاب ح ـص ــل ع ـل ــى رخ ـص ــة ل ـح ـمــل ال ـس ــاح
ب ـصــورة قــانــونـيــة بـعــد أن اج ـتــاز بـنـجــاح كل
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـم ـط ـلــوبــة ،ف ــي حـيــن
يسعى ا لـمـحـقـقــون لـمـعــر فــة مــا إذا كــان هناك
شركاء له في الهجوم ،والتثبت مما إذا كان
تحرك "تحت تأثير" شخص أو مجموعة.
وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة الطالب
وهو يشتري رصاصات قبل أيام من المجزرة.
وقــالــت وســائــل إعــام روسـيــة إن الـجــانــي22 ،
ً
عاما ،اشترى  150رصاصة.
وفي غياب روا يــة رسمية ،سرت التكهنات
فــي وســائــل اإلع ــام وعـلــى شـبـكــات الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ح ــول شـخـصـيــة وظ ــروف الـقــاتــل
الذي عرفت عنه السلطات باسم فالديسالف
ً
روسلياكوف وكان عمره  18عاما.
وب ـح ـس ــب تـ ـق ــاري ــر ،ف ـ ــإن الـ ـش ــاب "نـ ـش ــأ فــي
عائلة فقيرة" ،والده ُمقعد منفصل عن والدته
ال ـت ــي ت ـع ـمــل ف ــي عـ ـي ــادة ط ـب ـيــة وت ـن ـت ـمــي إلــى
طائفة " شـهــود يـهــوه" المحظورة فــي روسيا
باعتبارها "متطرفة".
وشـبـهــت ع ــدة وســائــل إع ــام ال ـم ـجــزرة في

"كيرتش" بعملية إطالق النار التي أوقعت 13
ً
قتيال في مدرسة في ا لــوال يــات المتحدة عام
ً
 ،1999السيما أن صورا نشرت على اإلنترنت
عـلــى أن ـهــا ص ــور ال ـقــاتــل ف ــي كـيــرتــش تـظـهــره
يرتدي مالبس مماثلة لمالبس غريك هاريس،
أحد منفذي "مجزرة كولومباين".
وذ كــرت التقارير أن القاتل " كــان يتنقل من
قــاعــة إل ــى قــاعــة ،وعـلــى غ ــرار مـقــاتــل متمرس
مــن ا لـقــوات الخاصة ،كــان يلقي قنبلة يدوية
قـبــل أن يــد خــل و هــو يطلق ا لـنــار عـلــى ا لـنــاس
من بندقية".
وقامت قوات من الحرس الوطني والجيش
والشرطة خالل الليل بتطويق "كيرتش" ،في
شبه جــز يــرة ا لـقــرم ا لـتــي ضمتها رو سـيــا عام
 ،2014وسط شكوك بقدرة موسكو على ضمان
األمن في المنطقة الجديدة.
وقام السكان بوضع أزهار وإضاء ة شموع
ً
عـلــى الــرصـيــف تـكــريـمــا لــذكــرى الـقـتـلــى .وقــال
أحدهم" :خسرنا جميعا أقرباء لنا من أبناء
كيرتش! نريد اآلن أن نعرف الحقيقة".
(كيرتش ـ ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

أفغانستان :نجاة أكبر قائد أميركي من هجوم لطالبان
الحارس الشخصي لحاكم قندهار يغتال أقوى مسؤول للشرطة
ذك ــر م ـســؤولــون أن أك ـبــر قــائــد
عسكري أميركي فــي أفغانستان
الجنرال سكوت ميلر ،قائد مهمة
"الدعم الحازم" التي يقودها حلف
شـمــال األطـلـســي (نــاتــو) ،نجا من
هجوم استهدف مقر حاكم إقليم
قـنــدهــار فــي ج ـنــوب أفـغــانـسـتــان،
أمــس ،لكن قائد الشرطة الجنرال
عـبــدالــرازق ،أحــد أقــوى الـقــادة في
أفغانستان ،والذي اشتهر بعدائه
لطالبان ،قتل في الهجوم.
وقـ ــال م ـس ــؤول أم ـنــي كـبـيــر إن
الحارس الشخصي لحاكم قندهار
فـتــح ال ـن ــار ،خ ــال اج ـت ـمــاع امـنــي
رفيع المستوى قبيل االنتخابات
البرلمانية الـمـقــررة يــوم السبت،
فـ ــأصـ ــاب ع ـ ـبـ ــدالـ ــرازق فـ ــي ظ ـهــره
ب ـم ـجــرد خـ ــروج ال ـم ـســؤول ـيــن من
االجتماع .وأصيب الحاكم ومدير
جهاز المخابرات في اإلقليم.
وذك ــر الكولونيل نــوت بيترز،
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم حـ ـل ــف ش ـم ــال
األطلسي ،أن ميلر لم يصب ،لكن
أميركيين آخرين أصيبا في تبادل
إطالق النار ،ونقال من المكان.

وق ــال جــان خــاكــريــزوال رئيس
المجلس اإلقليمي" :المسؤولون
اإلق ـل ـي ـم ـيــون ب ـمــن ف ـي ـهــم ال ـحــاكــم
وقائد الشرطة ومسؤولون آخرون
كانوا يرافقون الضيوف األجانب
إل ــى ال ـطــائــرة عـنــدمــا وق ــع إطــاق
النار".
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــو طـ ــال ـ ـبـ ــان
مسؤوليتهم عن الهجوم.
وجـ ـ ــاء ف ــي بـ ـي ــان ل ـل ـحــركــة أن
ال ـم ـس ـت ـه ــدف م ـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم ك ــان
رئيس شرطة قندهار عبدالرازق
والجنرال األميركي سكوت ميلر.
وذك ــر مـســؤول أفـغــانــي ،أمــس،
أن ال ـح ـك ــوم ــة األفـ ـغ ــانـ ـي ــة تـعـمــل
على تنفيذ مجموعة واسـعــة من
االج ــراء ات األمنية المشددة على
م ــدار األي ــام القليلة المقبلة ،قبل
االنـتـخــابــات البرلمانية القادمة،
ستشمل غلق الحدود الرئيسية مع
باكستان في يوم االقتراع.
وص ـ ـ ـ ــرح م ـ ـس ـ ــؤول ب ــال ـش ــرط ــة
لوكالة األنـبــاء األلمانية (د .ب .أ)
بأنه سيتم في العاصمة األفغانية،
كابول ،إنشاء ما بين  10و 14نقاط

ألقت وكالة مكافحة الفساد
في ماليزيا ،أمس ،القبض
على زعيم المعارضة ونائب
رئيس الوزراء السابق أحمد
زاهد حميدي ،بعد تحقيق
في تهم إساءة استخدام
السلطة وخيانة الثقة وغسل
أموال تخص مؤسسة على
صلة بأسرة حميدي.
(كوااللمبور  -د ب ا)

قتيل وعشرات المصابين
في احتجاجات هايتي

قتل شخص وأصيب عشرات
خالل احتجاجات شارك فيها
آالف في هايتي ،أمس األول،
في شأن فضيحة فساد،
وطالب بعض المحتجين
باستقالة الرئيس جوفينيل
مواز .واتهم تقرير لمجلس
الشيوخ مسؤولين حكوميين
سابقين باالختالس،
واستغالل السلطة في
برنامج قرض شمل شركة
"بيتروكاريبي" الفنزويلية،
إبان إدراتي الرئيسين
السابقين رينيه بريفال
وميشال مارتيلي.
(بورت أو برنس  -رويترز)

منغوليا تدعو كيم لزيارتها
قبل لقائه ترامب

مروحية للناتو تحلق فوق كابول أمس (رويترز)
تفتيش إضــافـيــة فــي كــل مقاطعة
شرطية بسبب االنتخابات.
وجـ ــرى ح ـظــر س ـيــر ال ــدراج ــات
الـ ـن ــاري ــة وب ـع ــض ال ـم ــرك ـب ــات فــي
كابول ولشكرجاه ،وغيرهما من
الـ ـم ــدن م ـن ــذ أمـ ـ ــس .وقـ ـ ــال بـصـيــر
مجاهد ،وهو متحدث باسم شرطة
كابول ،إن الشاحنات والسيارات
"فان" سيتم منع سيرها في كابول
بــدء ا مــن مساء الـيــوم ،كما سيتم

م ـنــع ك ــل الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـب ـيــرة من
دخول المدينة من أي نقطة دخول
يوم االنتخابات.
يـشــار إلــى أن األمــن ذو أولــويــة
مـهـمــة فــي إ قـلـيــم هلمند بجنوب
ال ـ ـبـ ــاد ،ألن ـ ــه ش ـه ــد س ـل ـس ـلــة مــن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث ال ـ ــدامـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
باالنتخابات.
وفــي األي ــام الـعـشــرة الماضية،
اغـتـيــل مــرش ـحــان بــرلـمــانـيــان في

هلمند .وإجماال جرى قتل عشرة
مــرش ـح ـيــن ع ـبــر أف ـغــان ـس ـتــان في
الشهور األخيرة.
وسـيـتــم نـشــر مــا مـجـمــوعــه 54
ألف فرد ،بينهم أفراد من الشرطة
الــوطـنـيــة والـمـحـلـيــة مــن الجيش
األفغاني وعناصر من المخابرات،
ي ــوم الـسـبــت لـتــأمـيــن نـحــو 5100
مركز اقتراع عبر البالد.

ّ
وجهت منغوليا دعوة الى
الزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون ،لزيارة عاصمة
البالد ،أوالن باتور ،التي
كانت ترغب في استضافة
القمة التاريخية بين الزعيم
الكوري الشمالي والرئيس
األميركي دونالد ترامب.
(اوالن باتور  -أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة
العبو أزرق الشباب تحت مجهر دينكو
حازم ماهر

أكد مدير المنتخب الوطني
للشباب أن الباب سيظل
ً
مفتوحا أمام جميع الالعبين في
المرحلة المقبلة ،الختيار الالعب
األمثل واألنسب والقادر على
العطاء.

ي ــوا ص ــل منتخبنا ا لــو طـنــي
لـ ـ ـلـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ت ـ ـ ـحـ ـ ــت  19سـ ـن ــة
تدريباته اليومية على الملعب
الفرعي الستاد جابر األحمد،
وذلـ ــك بـتـجـمـعــه الـ ــذي يستمر
ح ـت ــى  24الـ ـ ـج ـ ــاري ،ف ــي إط ــار
االستعدادات للتصفيات التي
تقام منافساتها فــي سبتمبر
الـمـقـبــل ،والـمــؤهـلــة لنهائيات
كأس آسيا.
ويـ ـض ــع مـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب،
الـ ـك ــروات ــي دي ـن ـك ــو الــاع ـب ـيــن
ا لـ ـ ـ  37ا ل ــذ ي ــن و قـ ــع اال خ ـت ـي ــار
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ت ـ ـحـ ــت م ـ ـج ـ ـهـ ــره م ــن
أ ج ــل تـقـيـيــم مـسـتــوا هــم الفني
والـ ـب ــدن ــي خـ ــال ال ـت ــدري ـب ــات،
وذل ــك لـتـحــديــد ال ـمــراكــز الـتــي
سـ ـتـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى تـ ــدع ـ ـيـ ــم فــي
الفترة المقبلة.
وي ـق ـســم دي ـن ـكــو ال ـتــدري ـبــات
إ ل ـ ـ ــى قـ ـسـ ـمـ ـي ــن ،األول خـ ــاص
بــالـتــدريـبــات الـبــدنـيــة مــن أجــل
االرتقاء بمعدل اللياقة البدنية
عند جميع الالعبين ،والثاني
للتدريبات الفنية ،حيث يتدرب
الــاع ـبــون عـلــى بـعــض الجمل
الـتـكـتـيـكـيــة ،إل ــى جــانــب إج ــراء
العـبــي كــل خــط تــدريـبــات على
حدة.

الحربي :الباب مفتوح للجميع
وأ ك ــد مــد يــر المنتخب حمد
ا ل ـ ـحـ ــر بـ ــي أن ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــاب س ـي ـظــل
مفتوحا على مصراعيه أ مــام
جـمـيــع الــاعـبـيــن لـنـفــس الفئة

رادي يحذر العبي التضامن
عقد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي التضامن ،الصربي رادي،
اجتماعا مع الالعبين ،أكد خالله أهمية مباراة الشباب ،وضــرورة
الفوز بها ،لتحقيق الفوز األول في البطولة ،مضيفا أن الفوز قد يبعد
الفريق عن المركز األخير.
وشدد رادي على أن المستويات التي يقدمها الفريق أفضل كثيرا
من النتائج التي تحققت حتى اآلن ،موجها تحذيرا لالعبين بأن
مواجهة الشباب ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض ،خصوصا
أن المنافس لديه الطموح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثالث.
أن ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق
وأكد المدرب المساعد للتضامن جمال القبندي،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ي ــدخ ــل ال ـل ـق ــاء بـ ـ ــروح م ـع ـنــويــة مــرت ـف ـعــة،
قبل
ظـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـهـ ـ ــائـ ـ ــل ل ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن م ــن
مـجـلــس إدارة الـ ـن ــادي ،بــرئــاســة مـبــارك
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـصـ ــب ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــزم ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق
نـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة إيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــري ـ ــق
الشباب الجدير باالحترام والتقدير.
ولفت إلى أن الصفوف مكتملة،
باستثناء غياب الالعب سعد
فؤاد ،لإليقاف ،لحصوله على
ثالث بطاقات صفراء.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ذكـ ــر
ا لـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــدي أن "ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز
الفني سيرفع تقريره إلى
مجلس إدارة النادي
وجـ ـه ــاز الـ ـك ــرة عقب
ان ـت ـهــاء الـ ــدور األول،
وسيشهد إ لـقــاء الضوء
على مستوى الالعبين،
وحـ ـ ــاجـ ـ ــة الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق إلـ ــى
الع ـب ـيــن ج ــدد ف ــي فـتــرة
االنتقاالت الشتوية من
عـ ــدمـ ــه" ،مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن
الجهاز الفني سينتظر حتى
انتهاء الجولة األخيرة من هذا
الدور إلعداد التقرير.

الجابر :السعودية تخطط
الستضافة كأس آسيا 2027

جانب من التدريب األول لمنتخب الشباب
ال ـع ـم ــري ــة وذلـ ـ ــك ح ـت ــى مــوعــد
تصفيات كأس آسيا ،من أجل
اختيار الالعب األمثل واألنسب
والـقــادر على الـعـطــاء ،مضيفا
أن عـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن الــاعـبـيــن
س ـي ـح ـص ـلــون ع ـل ــى فــرصـتـهــم
كاملة في الفترة المقبلة.

وأشـ ـ ـ ــاد الـ ـح ــرب ــي ب ــالـ ـت ــزام
الالعبين بتنفيذ التعليمات
سواء الفنية أو اإلدارية ،وهو
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــد رغ ـب ـت ـهــم
فــي اال سـتـمــرار مــع المنتخب،
مؤكدا أن هذه الرغبة ستكون
ل ـهــا م ـف ـعــول ال ـس ـحــر ف ــي بــذل

مـ ـجـ ـه ــودات مـ ـض ــاعـ ـف ــة ،وه ــو
م ــا س ـي ـصــب ف ــي ال ـن ـهــايــة فــي
مصلحة األزرق.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الـفـنـيــة تـنـســق مــع االت ـح ــادات
الخليجية لالتفاق على مباراة
س ـي ـخ ــوض ـه ــا ال ـ ـفـ ــريـ ــق خ ــال

نوفمبر المقبل ،موضحا أنه
س ـي ـت ــم إعـ ـ ــان م ــوع ــد وم ـك ــان
ال ـم ـبــاراة بـعــد االت ـف ــاق عليها
بشكل نهائي.
ووج ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي الـ ـشـ ـك ــر
إ ل ـ ــى م ـج ـل ــس إدارة اال تـ ـح ــاد
والـلـجـنــة الـفـنـيــة عـلــى دعمهم

المتواصل للفريق ،وحرصهم
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــز ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن
وصقل خبراتهم بالمباريات
ا لــود يــة الدولية والمعسكرات
الـخــارجـيــة والــداخ ـل ـيــة بشكل
مستمر.

اليرموك سقط في فخ التعادل أمام القرين في «اليد»

القادسية والعربي
في صدارة الناشئين
● محمد عبدالعزيز
●

عبدالرحمن فوزان

اع ـت ـل ــى ال ـق ــادس ـي ــة صـ ــدارة
تــرتـيــب ف ــرق دوري الناشئين
ت ـح ــت  15س ـن ــة لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
بعد فوزه على نظيره الشباب
بسبعة أهداف نظيفة.
واح ـتــل "األص ـف ــر" ال ـصــدارة
ً
برصيد  7نقاط متفوقا بفارق
األهـ ـ ــداف ع ـلــى ال ـع ــرب ــي ،ال ــذي
تـعـثــر بــال ـت ـعــادل ال ـس ـل ـبــي مع
ضيفة النصر.
كـمــا أض ــاع الـجـهــراء فرصة
االنـ ـ ـف ـ ــراد ب ــالـ ـص ــدارة ب ـع ــد أن
تـلـقــى خ ـس ــارة مـسـتـحـقــه على
ي ــد الـســالـمـيــة بــأرب ـعــة أه ــداف
لهدفين ليبقى ر صـيــد أ بـنــاء
"القصر األحمر" عند  6نقاط
وي ــرتـ ـف ــع رصـ ـي ــد ال ـس ـم ــاوي
إلى . 4
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ع ــن
مباريات هذه الجولة بحكم
ج ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـي ـب ـقــى
رص ـي ــده  6ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
الخامس .وأسفرت بقية نتائج
المباريات عن فوز كاظمة على
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ب ـه ــدف ـي ــن م ـقــابــل
هـ ــدف ،وب ــرق ــان عـلــى الـســاحــل
ب ـهــدف نـظـيــف ،ودك الـيــرمــوك
شباك الصليبيخات بخماسية
ً
نظيفة ،وأخيرا تعادل التضامن
ً
سلبا مع جاره خيطان.

تـ ـع ــادل ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة ال ـي ــد ب ـنــادي
اليرموك مع القرين بنتيجة ( 23-23الشوط
األول  10-12للقرين) ،في المباراة التي جمعت
الفريقين أمس األول على مركز الشهيد فهد
األحمد بالدعية ،في ختام منافسات الجولة
الخامسة من الدوري العام للعبة.
وبذلك ،رفع اليرموك رصيده إلى  7نقاط
في المركز السادس ،يليه القرين في المركز
السابع بـ  5نقاط.
قـ ـ َّـدم ال ـقــريــن أداء م ـم ـيــزا ات ـس ــم بــالـســرعــة
والتكتيك الفني ا لـعــا لــي ،خصوصا الشوط
األول ،بفضل الدفاع الجيد والهجوم المنظم
تحت قـيــادة عبدالعزيز نجيب ،ال ــذي نجح،
بمعاونه زمالئه ،في االستفادة من المساحات
الموجودة بين دفاعات اليرموك في االختراق
والتسجيل من مختلف مركز الملعب.
وعلى الجانب اآلخر ،ظهر اليرموك بعيدا
عــن مـسـتــواه ،وعــانــى العـبــوه غـيــاب التركيز
واالنضباط على مستوى الدفاع ،والتسرع في
إنهاء الهجمات ،وعدم تفعيل دور األجنحة،
إضافة إلى تواضع مستوى حراس المرمى،
لينهي القرين الشوط األول لمصلحته بفارق
هدفين.

انتفاضة اليرموك
وف ـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ب ـ ــدأ الـ ـي ــرم ــوك فــي
اس ـت ـعــادة ات ــزان ــه تــدري ـج ـيــا ،بـفـضــل ال ـق ــراءة
الجيدة لمدربه الوطني خلدون الخشتي ،الذي
أ ج ــرى بعض التغييرات فــي خطة الهجوم،
بـعــدمــا أش ــرك م ـشــاري ال ـنــوبــي ب ـجــوار فــواز
الشمري ،لخلخلة دفاع الخصم ،ونجحا في

فواز الشمري يصوب على مرمى القرين ( تصوير جورج رجي)
تنفيذ ذلك إلى حد كبير ،ومنح نجم الفريق
محمد عامر الفرصة في التصويب من الخط
الخلفي ،إضافة إلى تألق حارسه محمد متعب
فــي الـتـصــدي للعديد مــن تـصــويـبــات العبي
القرين ،وتنفيذ الهجوم السريع عبر حسين
هاني ،ليدرك التعادل  ،17-17من ثم التقدم
 17-19في نهاية الثلث الثاني.
ب ـعــدهــا عــانــى ال ـي ــرم ــوك ال ـن ـقــص ال ـعــددي
ل ــإي ـق ــاف ال ـم ــؤق ــت ،وارتـ ـك ــب العـ ـب ــوه بعض
األخـ ـط ــاء الـشـخـصـيــة اسـتـغـلـهــا ن ـج ـيــب في
تـحــويــل دف ــة ال ـل ـقــاء م ــرة أخـ ــرى لمصلحته،
واستعاد المقدمة في الدقائق األخيرة ،لكن
إصرار العبي اليرموك وتنفيذهم التعليمات

اكتمال صفوف النصر قبل لقاء الكويت
أكد مدرب النصر ظاهر
مع
العدواني أن لقاء ًالغد ً
الكويت صعب جدا ،مشددا
على أنه يطمح إلى تحقيق
نتيجة إيجابية أمام األبيض.

باختصار

اكتملت صفوف الفريق األول لكرة
الـ ـق ــدم بـ ـن ــادي ال ـن ـص ــر ،ح ـي ــث ش ــارك
فــي تــدريــب أمــس ضمن االسـتـعــدادات
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـك ــوي ــت غـ ــدا ف ــي ال ـجــولــة
ال ـســادســة م ــن مـنــافـســات دوري فيفا
ل ـل ــدرج ــة ال ـم ـم ـت ــازة ،الع ـب ــا الـمـنـتـخــب
البحريني سيد ضياء وسيد باقر بعد
مشاركتهما مع منتخب بالدهما في
"فيفا داي" أخيرا.
كما شــارك في تدريب أمــس الالعب
حـمــود عــايــض الــرش ـيــدي ،حـيــث غــاب
الـ ـف ــري ــق عـ ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات فـ ــي ال ـف ـتــرة
السابقة بسبب ظــروف خــاصــة ،وكــان
العبا المنتخب األولمبي مشعل فواز
ويوسف الرشيدي قد التحقا بتدريبات
الـفــريــق مـســاء أمــس األول ،وذل ــك بعد
ان ـت ـهــاء بـطــولــة ع ــودة األول ـم ـبــي التي
حسمها "األزرق" لمصلحته بــا لـفــوز
على المنتخب السعودي بأربعة أهداف
لهدفين.

فوز الصليبيخات
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى جــرت أمــس األول ضمن
المرحلة ذاتها ،حقق فريق الصليبيخات فوزا
مستحقا على الشباب بنتيجة ( 17-24الشوط
األول  .)10-12وبذلك ،رفع الصليبيخات رصيده
إلى  4نقاط في المركز التاسع ،فيما بقي الشباب
في المركز العاشر بنقطتين.

 3مواجهات قوية في الجولة
الـ  11للدوري المصري اليوم

ال ـب ـطــوالت دون اسـتـثـنــاء ،مضيفا أن
ال ـح ــدث ع ــن ت ــراج ــع مـسـتــوى الـكــويــت
غير صحيح بــالـمــرة ،السيما فــي ظل
امتالكه العديد من األوراق الرابحة في
جميع الخطوط.
ولفت إلى أن النصر جاهز لمواجهة
الغد ،مشددا على أنه يطمح إلى قيادة
العنابي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام
المنافس ،في ظل الرغبة الجامحة في
االستمرار بالمربع الذهبي ،مشيرا إلى
أن الفريقين بمنزلة الكتاب المفتوح
لبعضهما البعض وليس لديهما ما
يخفياه.
وأشار العدواني إلى أنه استغل فترة
التوقف السابقة في تجهيز الالعبين
الــذيــن وج ــدوا فــي الـتــدريـبــات مـجــددا،
وهو األمر الذي فعله جميع المدربين
م ــع ف ــرق ـه ــم ،م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـن ـي ـتــه ب ــأن
يحالف التوفيق الفريق في لقاء الغد.

●

العدواني :مباراة صعبة
أكد مدرب النصر ظاهر العدواني أن
مباراة الغد في غاية الصعوبة ،مشيدا
بمستوى الكويت الذي يعد أحد أفضل
الفرق ،والذي ينافس بقوة على جميع

َّ
الفنية ،وخاصة تفعيل دور األجنحة ،مكنهم
من إدراك التعادل في نهاية المباراة.
أدار اللقاء الحكمان أحمد المطوع وحسن
عباس.

ظاهر العدواني

القاهرة  -ةديرجلا

•

تقام اليوم ثالث مباريات ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة
الــدوري المصري الممتاز ،إذ يستضيف فريق سموحة نظيره
حــرس الـحــدود فــي الــرابـعــة مساء بتوقيت الكويت على استاد
برج العرب.
ويتطلع سموحة ،صاحب المركز الرابع برصيد  16نقطة ،إلى
تحقيق الفوز ،مستغال الكبوة التي يعيش فيها الحدود ،صاحب
المركز األخير بـ 7نقاط فقط.
ً
مساء ،المواجهة
ويستضيف استاد اإلسماعيلية في السابعة
الـقــويــة الـتــي تجمع "ال ــدراوي ــش" مــع نظيره بـيــرامـيــدز .ويدخل
أصحاب األرض اللقاء لتحقيق الفوز وحصد  3نقاط جديدة تدفع
به خطوة نحو فرق المقدمة بجدول ترتيب المسابقة.
ويغيب عن "الدراويش" في لقاء اليوم صانع األلعاب ريتشارد
بافور ،لإلصابة.
في المقابل ،يخوض بيراميدز ،صاحب المركز الثالث بـ16
نقطة ،لقاء اليوم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن موقعه في
جدول ترتيب المسابقة ،معتمدا على وجود خبرات كبيرة بين
صفوفه ،مثل :الحارس أحمد الشناوي وعمر جابر ومهند الشين.
ويحتل اإلسماعيلي المركز الـ  14بجدول ترتيب الدوري حتى
اآلن من  8مباريات لعبها الفريق برصيد  9نقاط ،حيث خسر 3
مباريات ،وفاز في  ،3وتعادل في مباراتين ،وله لقاءان مؤجالن
في األسبوعين التاسع والعاشر مع الزمالك والمقاولون العرب
على التوالي.
وعـلــى اسـتــاد بـتــروسـبــورت ،يستضيف فــريــق إنـبــي صاحب
المركز الحادي عشر بـ 11نقطة ،نظيره الداخلية صاحب المركز
ً
مساء ،في
العاشر بنفس رصيد الفريق البترولي ،في العاشرة
لقاء دائما ما يشهد ندية كبيرة ،لتقارب مستوى الناديين فنيا.

أعلن سامي الجابر،
المستشار العام لهيئة
الرياضة السعودية ،تخطيط
المملكة الستضافة نهائيات
كأس آسيا لكرة القدم .2027
وأوضح الجابر ،في
تصريحات تلفزيونية ،أن
السعودية ستبدأ حملة
استضافة كأس آسيا 2027
في يناير المقبل ،مؤكدا
أن ملف استضافة كأس
آسيا  2019كان جاهزا،
لوال مواجهة اتحاد الكرة
بعض الصعوبات مع جهات
حكومية أدت إلى انسحاب
الطلب .وأشار إلى أن
السعودية باتت مستعدة على
صعيد البنية التحتية من
اآلن .وكشف الجابر عن رغبته
في المنافسة على عضوية
المكتب التنفيذي لالتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا)،
حيث قال" :في البداية البد أن
أحصل على عضوية المكتب
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي،
ثم الدخول في عضوية
المكتب التنفيذي للفيفا".
(د ب أ)

ً
النصر يحل ضيفا
ً
ثقيال على الباطن
يبدو النصر مرشحا
لمواصلة انتصاراته
وتحقيق فوزه السادس
تواليا ،عندما يحل ضيفا
على الباطن ،اليوم ،في
المرحلة السادسة من الدوري
السعودي لكرة القدم.
ويلعب أيضا الفيصلي مع
والرائد مع الفتح،
التعاون،
ُ
واالتحاد مع أحد.
ويتربع النصر ،بقيادة
مدربه الجديد -القديم
األوروغوياني دانيال
كارينيو ،على الصدارة
بالعالمة الكاملة ،وبفارق
نقطتين عن األهلي ،وثالث
عن الهالل ،اللذين يلتقيان
ً
غدا مع االتفاق والشباب
تواليا.
(أ ف ب)

 4مباريات في الدوري
اإلماراتي لكرة القدم اليوم
ُ
تفتتح المرحلة السادسة من
الدوري اإلماراتي لكرة القدم،
اليوم ،بأربع مباريات؛ فيلعب
الوصل مع النصر ،وبني
ياس مع اإلمارات ،واالتحاد
كلباء مع الفجيرة ،ودبا
الفجيرة مع شباب األهلي،
الذي سيقوده ألول مرة
المدرب األرجنتيني رودولفو
َّ
أروبارينا ،حيث حل بديال
للتشيلي خوسيه سييرا.
ً
ويلعب غدا الوحدة (الثالث)
مع ضيفه الظفرة (األخير)
بثالث نقاط ،ويتطلع
الشارقة (المتصدر) ووصيفه
العين إلى استعادة نغمة
الفوز عندما يستضيف األول
عجمان والثاني الجزيرة.
(أ ف ب)

 5مباريات في دوري
شباب اليد
تقام اليوم  5مباريات ضمن
منافسات الجولة الرابعة
من دوري الشباب لكرة اليد
تحت  19سنة ،إذ يلتقي في
الساعة الرابعة والنصف
ً
عصرا خيطان مع اليرموك،
وكاظمة مع العربي ،وفي
الساعة  5.45مساء يلعب
السالمية مع التضامن
والصليبيخات مع الكويت،
على أن تختتم مباريات اليوم
في الساعة السابعة مساء
باللقاء الذي سيجمع بين
النصر والفحيحيل ،وتجري
جميع المباريات على مالعب
االتحاد بالدعية.
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مولر ال يشعر بالغضب من تراجع دوره مع الماكينات
قال مولر ،نجم المنتخب
األلماني ،إنه لم يشعر
باالنزعاج من عدم مشاركته
في التشكيل األساسي
بالمواجهة
للمنتخب األلماني
ً
الماضية أمام فرنسا ،مؤكدا أن
العالقة التي تربطه بالمدرب
لوف قوية.

أكد توماس مولر ،العب فريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم،
أن ــه م ـ ــازال يـلـعــب دورا مـهـمــا م ــع المنتخب
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ،وأنـ ـ ـ ــه لـ ـي ــس غ ــاضـ ـب ــا ب ـش ــأن
مشاركته كبديل في وقت متأخر بالمباراة
ال ـت ــي خ ـســرهــا الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي أم ــام
نظيره الفرنسي بدوري أمم أوروبا.
وقال مولر لصحيفة بيلد األلمانية ،أمس،
إنه ال يخشى أن يجد نفسه على دكة البدالء
لفترة أطــول فــي المستقبل ،وشــدد على عالقته
الجيدة بالمدرب يواخيم لوف.
وأضــاف" :بالتأكيد ،لدي عالقة طيبة مع المدرب.
أعتقد أنه يعرف أهميتي .ويؤكد ذلك في الفريق ،أحد هذه
األسباب هي محاوالتي الدائمة لدفع زمالئي لتقديم األفضل".
وكان مولر ،مهاجم بايرن ميونيخ وبطل العالم في  ،2014من
بين الالعبين األلمان الذين يقدمون مستويات غير جيدة أخيرا ،بما
في ذلك الخسارة أمام المنتخب الهولندي صفر 3-الجمعة الماضي.
وأج ــرى لــوف الـعــديــد مــن التعديالت فــي تشكيلة الـفــريــق أمــام
المنتخب الفرنسي ،الثالثاء الماضي ،حيث
دفع بالثالثي ليروي ساني وتيمو فيرنير
وسـيــرج نــابــري فــي الهجوم ،وهــو ما
جعل مولر حبيسا
على مقاعد البدالء،
قـ ـ ـب ـ ــل أن يـ ـ ـش ـ ــارك
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت م ـت ــأخ ــر
م ــن م ـبــاراتــه رق ــم 98
الــدولـيــة ،الـتــي خسرها
المنتخب األلماني .2-1
وقــال مولر" :األمــر يتعلق

دائما بتصميم اللعبة على المنافس ،واختيار الطريقة األفضل .لقد
عمل هذا بشكل جيد أمام فرنسا بشكل عام .أردنا تنفيذ الهجمات
المرتدة ،لذلك كنا بحاجة لثالثة العبين يملكون سرعة في الهجوم".
وذك ــر ل ــوف عــن مــولــر فــي بــاريــس" :رب ـمــا لــم يـقــدم مــولــر نفسه
بــالـطــريـقــة الـمـعــروفــة عـنــه ،أخ ـيــرا .لكنه الع ــب يـقــوم بــرفــع ال ــروح
المعنوية لالعبين ،ويتحدث مع الالعبين الصغار .يظل مولر مهما
للغاية".
(د ب أ)

مولر

تغريم فيدال على خلفية شجار في ملهى
غــرمــت محكمة ألـمــانـيــة فــي مـيــونـيــخ العــب
الــوســط التشيلي لـفــريــق بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
أرت ـ ـ ـ ـ ــورو فـ ـ ـي ـ ــدال  800ألـ ـ ــف ي ـ ــورو
(  921,812دوالرا) ،بـسـبــب
تــورطــه فــي شـجــار فــي أحد
المالهي الصيف الماضي
وت ـ ـح ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــه م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
أضرار.
وغ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
األل ـمــان ـيــة ف ـي ــدال الــاعــب
ا لــدو لــي التشيلي محملة
إي ــاه أضـ ــرار  80ي ــوم عمل
في الملهى بواقع  10آالف
ي ــورو فــي ال ـيــوم ،علما ان
فيدال ترك بايرن ميونيخ
األلـ ـم ــان ــي ف ــي أغـسـطــس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ب ـ ـعـ ــد ث ــاث ــة
مــواســم أمـضــاهــا معه،
وانـتـقــل الــى برشلونة
اإلسباني.
وغ ـ ــاب فـ ـي ــدال (31
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا) ع ـ ـ ــن ج ـل ـس ــة
نـطــق الـحـكــم بسبب
م ـشــارك ـتــه االرب ـع ــاء
في المباراة الدولية
ال ــودي ــة ال ـتــي ف ــازت
ف ـي ـهــا تـشـيـلــي على
ال ـم ـك ـس ـي ــك 1-صـ ـف ــر،
وحضر موكله.

وأدين فيدال واألخ غير الشقيق له ساندرينو
بالتعرض لرجل في ملهى "ميونيخ كراون" في
سبتمبر  ،2017استنادا الى كاميرات المراقبة.
وغ ــرم ســانــدريـنــو 25 ،عــامــا 18 ،ألــف يــورو،
ً
ً
بواقع تحميله عطال وضررا عن  120يوم عمل
بقيمة  150يورو في اليوم ،وهي الغرامة األعلى
بسبب استعماله كوبا زجاجيا خالل الحادث.
ولــم يتكمن أرت ــورو فـيــدال مــن اثـبــات نفسه
أ ســا سـيــا فــي تشكيلة برشلونة،
حيث شارك مرتين أساسيا
مع الفريق الكتالوني
في ثماني مباريات
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة
إسبانيا.

فيدال

عودة سافيتش وخيمينيز إلى تدريبات أتلتيكو هنري :فينغر وغوارديوال مرجعيتي في التدريب
شهدت تدريبات أتلتيكو مدريد ،أمس األول ،استعدادا الستئناف
ال ـم ـش ــوار الـمـحـلــي ب ـمــواج ـهــة ف ـي ــاري ــال ي ــوم ال ـس ـبــت ع ـلــى مـلـعــب (ال
سيراميكا) عودة ثنائي قلب الدفاع المونتينغري ستيفان سافيتش
واألورغوياني خوسيه مايا خيمينيز ،بعد شفائهما من إصابتيهما.
ويغيب سافيتش منذ شهر تقريبا وتحديدا منذ التوقف الدولي
الماضي في سبتمبر المنقضي ،بعد أن تعرض لكدمة قوية مع منتخب
مونتينغرو أمام ليتوانيا ،بينما أصيب خيمينيز في عضلة الفخذ
اليسرى خالل مباراة األتلتي أمــام كلوب بــروج البلجيكي في دوري
األبطال.
وكــانــت عــودة الالعبين بمنزلة الخبر الـســار لألرجنتيني دييغو
سيميوني ،الذي استعاد أيضا خدمات ساؤول نييجيز ،الذي اكتفى
بتدريبات داخل صال األلعاب الرياضية بعد مشاركته كأساسي في
خسارة إسبانيا أمام إنكلترا ( )2-3ببطولة دوري األمم األوروبية.
بينما أدى الرباعي أنطوان غريزمان ،ولوكاس هيرنانديز ،وفيليبي
لويس ،وأنخيل كوريا تدريبات بدنية داخل منشآت النادي ،باإلضافة
إلى دييغو كوستا الذي يؤدي برنامجا تأهيليا للشفاء من إصابته.
وبهذا يتبقى فقط عودة الكولومبي سانتياغو أرياس ،الذي شارك
فجر األربعاء مع منتخب بالده أمام كوستاريكا ،ودييغو جودين العائد
من مواجهة ودية مع أوروغواي أمام اليابان.
ويتطلع سيميوني لكسر "النحس" ،الذي يالزم فريقه عندما يزور
ملعب (ال سيراميكا) ،حيث إن الفريق خسر آخر  3مباريات له على هذا
الملعب ،ولم يحقق أي انتصار عليه منذ أبريل .2015
ويمتلك "الروخيبالنكوس"  15نقطة في المركز الثالث ،وهو نفس
رصيد برشلونة الثاني ،وكالهما يبتعد بفارق نقطة خلف المتصدر
إشبيلية.
(إفي)

سافيتش

خان يسحب عرضه لشراء ملعب ويمبلي
سحب مالك نادي فولهام اإلنكليزي
ش ـه ـي ــد خ ـ ــان ع ــرض ــه ل ـ ـشـ ــراء مـلـعــب
"ويمبلي" أمــس األول ،بعد اتهامات
بـ ــ"فـ ـس ــاد م ـم ـن ـه ــج" فـ ــي ع ـ ــرض دف ــع
االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي ،ال ـمــالــك الـحـلــي
لالستاد ،إلى فتح تحقيق.
وشـ ــرح رج ــل األعـ ـم ــال األم ـيــركــي-
الباكستاني أن عــرضــه الـحــالــي كان
"سيحظى بــد عــم أغلبية ضئيلة في
االتـ ـح ــاد االن ـك ـل ـي ــزي" ال ـ ــذي ال يــؤيــد
جميع أعضائه البيع.
وقـ ـ ــال خـ ـ ــان" :ك ــان ــت ن ـي ـتــي ج ـيــدة
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،ب ـج ـم ــع ال ـ ـنـ ــاس وعـ ــدم
تقسيمهم".
وب ــدا مـجـلــس االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي
ً
منقسما أمام العرض الذي قدمه خان
والمقدر بـ 600مليون استرليني (نحو
 800مليون دوالر) ،خصوصا بسبب
ش ـخ ـص ـيــة رئ ـي ــس ف ــول ـه ــام ال ـم ـث ـيــرة
للجدل.
وأضـ ـ ـ ــاف خ ـ ــان أن ـ ــه ي ـم ـن ــح نـفـســه
إمكانية تقديم عــرض آخــر فــي وقت
قــريــب "ع ـنــدمــا ت ـكــون أس ــرة االت ـحــاد

		

ماني

اإلنكليزي موحدة حول هذه الفرصة".
ويعتزم المليونير األميركي نقل
فــريـقــه ج ــاغ ــوارز جــاكـســونـفـيــل لكرة
القدم األميركية إلى لندن واالستقرار
ف ــي ال ـم ـل ـعــب ال ـ ــذي ي ـت ـســع لـ ـ ــ 86ألــف
م ـت ـفــرج وع ـ ــادة م ــا ي ـكــون مخصصا
للمنتخب اإلنكليزي.
وكان االتحاد اإلنكليزي الذي دعم
رئيسه التنفيذي مارتن غلن عملية
البيع لخان ،أكد قبل أيام فتح تحقيق
ح ــول م ــزاع ــم "ف ـس ــاد واس ــع الـنـطــاق"
حول المشروع.
وأطلق المزاعم كريغ كالين مساعد
م ــدي ــر ع ـم ـل ـيــات كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـســابــق
في فولهام الــذي ادعــى في تغريدات
أزالـ ـه ــا الح ـق ــا انـ ــه يـمـتـلــك "س ـجــات
مكتوبة تثبت اال ح ـتـيــال ،وتعريض
األطـفــال للخطر واستغاللهم" ،وهو
أم ــر وص ـفــه خ ــان م ــن خ ــال متحدث
ر سـمــي بـ"تصريحات غير صحيحة
وال أساس لها".
وتـخـلـلــت ال ـف ـتــرة ال ـتــي عـمــل فيها
كالين في النادي خالفات مع الجهاز
الـفـنــي لـلـفــريــق وم ـســؤول ـيــن آخــريــن،

خان

وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـع ــاق ــة ب ـي ـنــه وب ـيــن
فــول ـهــام ،نـشــر كــايــن ات ـهــامــات بحق
زم ــائ ــه الـســابـقـيــن ،وص ـلــت إل ــى حد
الحديث عن "تنمر" و"عنصرية" ،إال
أن الـشــرطــة اعـتـبــرت هــذه االتـهــامــات
غير صحيحة ،واضـطــر كالين مــرارا
إل ــى مـســح تـغــريــدات أورد فيها مثل
هذه االتهامات.

الودروب ينفي عرضه
خدماته لخالفة لوبيتيغي
أكد الدنماركي مايكل الودروب العب ريال مدريد
وب ــرش ـل ــون ــة ال ـس ــاب ــق أنـ ــه ل ــم ي ـع ــرض ع ـل ــى ال ـن ــادي
الملكي أن يتولى تدريبه محل المدير الفني جولين
لوبيتيغي.
وقـ ــال الودروب ف ــي بــريــد إل ـك ـتــرونــي ارس ـل ــه إلــى
وكالة " "Ritzauالدنماركية" :لم أعرض خدماتي على
ً
أي فريق .لم أفعل هــذا مطلقا .ال يمكن أن أفعل هذا
بأي زميل".
وكانت محطة "تيلي مدريد" التلفزيونية اإلسبانية
ذكــرت أمــس ،أن الودروب مــدرب خيتافي وسوانزي
سيتي ومايوركا السابق ربما تواصل مع إدارة ريال
مدريد ليحل محل لوبيتيغي حال تمت إقالة األخير
بسبب سوء النتائج.
ً
وال يتولى الودروب ،البالغ  54عاما والــذي لعب
بصفوف ريال مدريد بين عامي  1994و ،1996تدريب
أي فريق منذ مايو الماضي عندما رحل عن الريان
ً
القطري وقرر أن يأخذ قسطا من الراحة.
وعن عودته للتدريب ،قال الودروب الذي يعد أفضل
العب في تاريخ الدنمارك" ،إذا قررت العودة للتدريب
سوف أعلن أنا هذا األمر".
"إفي"

ماني يخضع لجراحة في يده
أعلن نادي ليفربول االنكليزي لكرة القدم
أمس األول أن نجمه السنغالي ساديو
مــانــي خـضــع لـجــراحــة نــاجـحــة في
ي ــده ،بـعــد تـعــرضــه إلصــابــة بها
خالل وجوده مع منتخب بالده
في التصفيات المؤهلة لبطولة
كأس األمم اإلفريقية المقررة
بالكاميرون الصيف المقبل.
وس ـت ـخ ـضــع ح ــال ــة مــانــي
للمتابعة قبل لقاء ليفربول
م ــع مـضـيـفــه هـيــدرسـفـيـلــد
ً
تـ ـ ــاون غـ ـ ــدا فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
االنكليزي.
وغـ ــاب م ــان ــي ( 26عــامــا)
ع ــن ف ــوز مـنـتـخــب الـسـنـغــال
 -1صفر على مضيفه منتخب
الـســودان الثالثاء في الجولة
الرابعة بالتصفيات اإلفريقية،
بعدما ظهر في إحدى الصور
وهو يضع ضمادة على يده
اليسرى ،حيث أشارت تقارير
إلى إصابته بكسر في إصبع
اإلبهام.

ق ــال الـفــرنـســي تـيـيــري هـنــري
لدى تقديمه ،أمس ،كمدرب جديد
ل ـم ــون ــاك ــو إن ـ ــه ي ـع ـت ـبــر مــواط ـنــه
آرس ـيــن فينغر واإلس ـبــانــي بيب
غوارديوال مرجعيته في التدريب.
وصـ ـ ـ ــرح ه ـ ـنـ ــري ( 41عـ ــامـ ــا)،
الذي عمل كمدرب ثان ،بمنتخب
بـلـجـيـكــا األول ،خ ــال الـمــؤتـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي ،الـ ـ ــذي عـ ـق ــده أث ـن ــاء
تقديمه في نادي اليخوت بإمارة
موناكو" ،عندما وصلني العرض،
شـعــرت بــأنــه منطقي ،كــان قــرارا
من القلب .أنتم تعلمون عالقتي
مــع لـنــدن ،لكني ب ــدأت مــن هنا"،
حيث استهل مسيرته كالعب مع
مــونــاكــو ،ال ــذي لعب معه خمس
سنوات ،قبل االنتقال ليوفنتوس
في عام .1999
وأ ضـ ــاف" :تعلمت الكثير من
مدربين مختلفين .آرسين علمني
معنى أن تكون محترفا عظيما،
بالنسبة لــي هــو مرجعية .بيب
غ ــواردي ــوال مــرجـعـيــة أخ ــرى لــي.
ت ـحــدثــت ك ـث ـيــرا ع ــن ال ـك ــرة مـعــه.
هناك أيضا الكثير ممن ألهموني
في فرنسا".

وكشف ليفربول أن "ماني خضع لجراحة
بسبب مـعــانــاتــه مــن إصــابــة فــي ي ــده خــال
ً
وجـ ـ ــوده م ــع مـنـتـخــب ب ـ ـ ــاده" ،م ـض ـي ـفــا أن
"الجراحة التي خضع لها الالعب في أحد
مستشفيات شمال غرب ليفربول ،نجحت،
وأشـ ـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا أع ـ ـضـ ــاء الـ ـط ــاق ــم ال ـط ـبــي
بالنادي".
وذك ــر أن ــه "سـتـتــم مـتــابـعــة تـعــافــي ماني
في اليومين القادمين قبل لقاء الفريق مع
هيدرسفيلد تاون".
وعانى ليفربول من العديد من اإلصابات
لالعبيه خــال مـبــاريــات األج ـنــدة الــدولـيــة،
حيث تحوم الشكوك حول مشاركة المصري
محمد صالح والغيني نابي كيتا في اللقاء،
بـعــدمــا أصـيـبــا مــع منتخبي بـلــديـهـمــا في
التصفيات اإلفريقية أيضا.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ــأك ــدت م ـشــاركــة ال ـمــدافــع
ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي فـ ـي ــرجـ ـي ــل فـ ـ ـ ــان دايـ ـ ـ ـ ــك أمـ ـ ــام
هيدرسفيلد عقب تعافيه من اإلصــابــة في
أحــد الضلوع ،خــال مشاركته مع منتخب
ب ــاده مــع نـظـيــره األلـمــانــي ببطولة دوري
األمم األوروبية مطلع األسبوع الحالي.
(د ب أ)

هنري
ً
ولم ينس هنري أيضا الحديث
ع ــن ال ـ ـمـ ــدرب ال ـس ــاب ــق ل ـل ـفــريــق،
ليوناردو جارديم ،قائال" :سيظل،
أع ـت ـق ــد ،بـشـكــل دائ ـ ــم ف ــي تــاريــخ
موناكو .نتمنى له أنا وجهازي
الفني التوفيق".
و ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن أول ه ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ي ـ ــر غ ـ ــب

فـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــه مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق،
ق ـ ـ ـ ــال" :االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد ل ـم ــواج ـه ــة
سـتــراسـبــورغ ،السـتـعــادة بعض
الـ ـسـ ـع ــادة واالطـ ـمـ ـئـ ـن ــان" ،حـيــث
يـ ـسـ ـتـ ـع ــد م ـ ــون ـ ــاك ـ ــو لـ ـم ــواجـ ـه ــة
ستراسبورغ ،السبت ،في الدوري
خارج قواعده.

ويحتل موناكو المركز الثامن
عشر فــي ج ــدول الليغ آ برصيد
س ـ ــت ن ـ ـقـ ــاط ج ـم ـع ـه ــا ف ـ ــي تـســع
مباريات ،ليبتعد بـ 21نقطة عن
صــاحــب ال ـصــدارة ،بــاريــس سان
جرمان.
(إفي)

تركيا تحقق مع توران لالشتباه
في صلته بمحاولة االنقالب
أمرت نيابة إسطنبول أمس ،بالتحقيق مع العب
ً
برشلونة المعار حاليا إلى نادي باشاكشهر التركي،
أردا ت ــوران ،لالشتباه فــي انتمائه لشبكة الداعية
اإلسالمية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف
وراء محاولة االنقالب العسكري التي شهدتها البالد
في يوليو .2016
ً
كما بدأت النيابة تحقيقا ضد العب باشاكشهر،
إيمري بلوز أوغلو والمعتزل أوكان بوروك والمدير
الفني السابق لنادي بورصاسبور ،بولينت كوركماز،
ً
وف ـق ــا ل ـمــا ذك ــرت ــه صـحـيـفــة "ح ــري ـي ــت" ال ـتــرك ـيــة في
نسختها اإللكترونية.
وتشتبه النيابة التركية في أن هؤالء الرياضيين
قد يكونون لهم صلة أو قدموا مساعدة لشبكة غولن
التي تعتبرها حكومة أنقرة منظمة إرهابية.
وهناك تحقيقات جارية ضد ستة العبين آخرين
بالدوري التركي ،بتهمة االنتماء لمنظمات تعتبرها
تركيا إرهابية.
ً
وبـعـيــدا عــن الـسـيــاســة ،قــد يــواجــه ت ــوران عقوبة
ً
السجن لـمــدة تـتــراوح مــا بين  3و 12عــامــا فــي تهم
تتعلق بالتهديد والتسبب في إصابات كذلك حيازة

توران

سالح بدون ترخيص ،على خلفية مشادة مع المغني
التركي بيركاي.
وفرض نادي باشاكشهر غرامة مالية على توران
قدرها  2.5مليون ليرة (نحو  370ألف يورو) العتبار
أن "سـلــوكـيــاتــه ال تـتـنــاســب مــع قـيــم ال ـن ــادي" ،لكنه
سيبقي على الالعب بين صفوفه لحين صدور حكم
في هذا الصدد.
(إفي)

كروزيرو يحتفظ بكأس البرازيل
تـ ِّـوج كروزيرو بكأس البرازيل لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ،ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي،
وح ـص ــل ع ـلــى ب ـطــاقــة ت ــأه ــل للنسخة
المقبلة من بطولة كأس ليبرتادوريس.
وف ـ ـ ـ ــاز ك ـ ـ ــروزي ـ ـ ــرو عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
كورينثيانز ( )1-2في مباراة اإلياب،
ب ـعــدمــا ك ــان ق ــد ح ـســم ل ـق ــاء ال ــذه ــاب
لمصلحته بهدف دون رد.
وجــاء هدفا كــروزيــرو في المباراة
ال ـتــي أق ـي ـمــت أم ــس األول ،م ــن خــال
روب ـي ـن ـي ــو ( )28واألوروغـ ـ ــوايـ ـ ــانـ ـ ــي
جيورجيان دي اراسكايتا ( ،)82فيما
سجل هــدف صاحب األرض الوحيد
جادسون من ضربة جزاء (.)55
ُ
ويعد هذا اللقب السادس لكروزيرو
فــي ك ــأس ال ـبــرازيــل ،ليصبح الفريق
األكثر تتويجا بالبطولة.
وبـفــوزه بــالـكــأس ،بــات كــروزيــرو أول
فريق برازيلي يضمن المشاركة في بطولة
كأس أبطال أميركا الجنوبية لألندية لكرة
القدم (كوبا ليبرتادوريس) .2019
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ودع ك ـ ـ ــأس
ليبرتادوريس  2018بالدور ربع النهائي
على يد بوكا جونيورز األرجنتيني.
(إفي)

العبو كروزيرو خالل التتويج

ةديرجلا
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رياضة

نيو أورليانز يسحق هيوستن روكتس في عقر داره
سجل أنطوني ديفيس 32
نقطة ،ليقود فريقه نيو أورليانز
بيليكانز لتحقيق الفوز على
هيوستن روكتس ،أمس األول،
في الدوري األميركي لكرة
السلة.

س ـجــل ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز ف ــوزا
ساحقا على هيوستن روكتس 112-131
في عقر دار األخير ،ليحقق انطالقة قوية
لـلـمــوســم ال ـجــديــد ف ــي دوري ك ــرة الـسـلــة
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن ،ف ــي ح ـيــن تــألــق
العبون جدد في اول مباراة رسمية لهم في
صفوف فرقهم أمثال كاوهي لينرد وديمار
ديروزان والفرنسي توني باركر.
وتــألــق فــي صـفــوف بيليكانز أنطوني
ديفيس ،الذي سجل  32نقطة و 16متابعة
في المقابل ،وأضاف المونتينيغري األصل
اإلسباني الجنسية نيكوال ميروتيتش 30
نقطة و 10متابعات ،في حين نجح زميله
الفريد بايتون في "تريبل دبل" بتسجيله
 10نقاط ،ومثلها متابعات وتمريرات.
وكان بايتون أحد اإلضافات في صفوف
نـيــو أورل ـيــانــز فــي الـمــوســم ال ـجــديــد ،الــى
جانب يوليوس رانــدل الذي سجل بدوره
 25نقطة ،علما بــأن الفريق خسر جهود
ال ـث ـنــائــي ال ـمــؤثــر دي ـم ــارك ــوس كــوزيـنــس
وراجون روندو.
فــي المقابل ،سجل جيمس ه ــاردن 18
نقطة و 10تمريرات حاسمة و 9متابعات
للخاسر.
وسـيـطــر نـيــو أورل ـيــانــز عـلــى مجريات
اللعب تماما أم ــام جمهور قــدر ب ــ 18ألف
متفرج على ملعب تويوتا سنتر أرينا في
والي ــة تـكـســاس ،وتـقــدم فــي النتيجة منذ
بدايتها حتى نهايتها.
وكانت نقطة التحول في المباراة الربع
الثاني ،الــذي شهد تسجيل بيليكانز 36
نقطة مقابل  25لمنافسه ليتقدم عليه -71
 64في نهاية الشوط االول.
ولم تتلق شباك هيوستن هذا العدد من
النقاط طوال الموسم الماضي ،الذي أنهاه
بأفضل سجل في الموسم العادي برصيد
 65فوزا مقابل  17خسارة.
وي ـب ــدو أن خ ـس ــارة هـيــوسـتــن لركنين
اساسيين في الدفاع ،وهما تريفور اريزا
ولوك مباه ترك ثغرة في صفوفه.

 24نقطة للينارد
وسجل كاوهي لينارد  24نقطة ،ونجح
ف ــي  12م ـتــاب ـعــة ف ــي أول مـ ـب ــاراة رسـمـيــة
ي ـخ ــوض ـه ــا ف ــي صـ ـف ــوف ف ــري ـق ــه ال ـجــديــد
تورونتو رابتورز ،ليقوده الى الفوز على
كليفالند كافالييرز .104-116
وك ــان ــت الـ ـمـ ـب ــاراة االولـ ـ ــى لـكـلـيـفــانــد
ك ــاف ــال ـي ـي ــرز ،ب ـع ــد رح ـي ــل ن ـج ـمــه ل ـي ـبــرون
جيمس الى لوس انجليس ليكرز.
وحـ ــذا دي ـم ــار ديـ ـ ــروزان ح ــذو ل ـي ـنــارد،
وتعملق في مباراته الرسمية االولــى مع
سان انتونيو ،بتسجيله  28نقطة ليقوده
ال ــى ال ـف ــوز ع ـلــى مـيـنـيـســوتــا تـمـبــروولـفــز
 ،108-112فــي م ـب ــاراة سـجــل فـيـهــا زميله
الماركوس الدريدج  21نقطة و 19متابعة.

جانب من مباراة نيوأورليانز وهيوستن
وكان ديروزان انتقل الى سان انتونيو
ق ــادم ــا م ــن تــورون ـتــو رابـ ـت ــورز ف ــي نهاية
الموسم الماضي.
أما افضل مسجل في صفوف الخاسر
فكان جيف تيغ ( 27نقطة) ،وأضاف جيمي
باتلر ( 23نقطة و 7متابعات و 3تمريرات
حاسمة).
وعـلــى الــرغــم مــن خـســارتــه فــي مباراته
الرسمية االول ــى مــع تـشــارلــوت هورنتس

امـ ـ ــام م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس ،ف ـ ــإن ال ـفــرن ـســي
المخضرم توني باركر ( 36عاما) الذي توج
باللقب اربع مرات ،قدم اداء جيدا ،وسجل
 8نقاط ،ونجح في  7تمريرات حاسمة في
 20دقيقة لعبا.
أما زميله كيمبا ووكر فأنهى المباراة
بتسجيله  41نقطة.
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات األخـ ـ ـ ــرى ،فـ ــاز دن ـفــر
ن ــاغ ـت ــس ع ـل ــى لـ ــوس أن ـج ـل ـيــس كـلـيـبـيــرز

 ،98-107و ف ـي ـن ـي ـكــس ص ـن ــز ع ـل ــى داالس
مافريكس  ،100-121ونيويورك نيكس على
أتالنتا هوكس  ،107-126ويوتا غاز على
ساكرامنتو كينغز  ،117-123وميلووكي
باكس على تشارلوت هورنتس ،112-113
وديترويت بيستونز على بروكلين نتس
 ،100-103وانديانا بايسرز على ممفيس
غريزليز  ،83-111وأورالنــدو ماجيك على
ميامي هيت .101-104

تكريم مبابي في مسقط رأسه ببلدة بوندي

تــوقــع فـيـلـيــب الم ال ـقــائــد ال ـســابــق ل ـن ــادي بــايــرن
ميونيخ ومنتخب ألمانيا أن يتوج النادي البافاري
بلقب البوندسليغا في الموسم الحالي ،رغم الكبوة
التي يعانيها الفريق في الوقت الراهن.
وقال الم لصحيفة "بيلد" أمس "أعتقد أن األمور
ستسير بشكل جيد ،لم يتحدد أي شيء بعد".
وأضـ ـ ــاف "ب ــاي ــرن دائـ ـم ــا يـن ـجــح ف ــي إي ـجــاد
الحلول ،وواثق أنه في نهاية المطاف سيكون
في القمة".
ويحتل بايرن ميونيخ المركز السادس
في جدول ترتيب البوندسليغا بفارق أربع
نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.
وداف ــع الم عــن الـحــارس الــدولــي مانويل
نوير ،الذي تعرض النتقادات الذعة بسبب
تراجع مستواه.
وقال "مانو قام بمهمة رائعة ،إنه العب ال يقبل
أي شــك بالنسبة إ ل ــي ،حقيقة أن ال عـبــا يرتكب خطأ
أو أكـثــر بعد غيابه عــن المالعب عــدة أشـهــر بسبب
اإلصابة أمر طبيعي".
(د ب أ)

زار ك ـي ـل ـيــان م ـب ــاب ــي ،ن ـج ــم ب ــاري ــس س ــان
جرمان ،أمس األول ،مسقط رأسه ببلدة بوندي
ألول مرة منذ تتويج فرنسا بلقب كأس العالم
في روسيا الصيف الماضي ،حيث تم منحه
لقب "المواطنة الشرفية".
وق ـ ــال ال ـم ـهــاجــم ال ـص ــاع ــد ب ـق ــوة ف ــي عــالــم
الساحرة المستديرة في كلمته أمام اآلالف من
الشباب المحبين لصاحب الـ 19عاما "يجب أن
تؤمنوا بأحالمكم! أتمنى أن يقف أحدكم في
مكاني في يوم ما ،وحينئذ سأحضر أنا إلى
هنا من أجل االحتفاء به".
وأضاف أفضل العب صاعد في المونديال،
من داخل الملعب الذي شهد خطواته األولى
مع الكرة" ،العودة إلى هنا كبطل للعالم هو
الهدية األفضل التي يمكن أن أحظى بها".
ووضح التأثر الشديد الذي ظهر على مبابي
أثناء إلقاء كلمته ،وتوقفه ألكثر من مرة ،إال أن
االبتسامة لم تفارق وجهه.
ورافق الالعب في هذا الحدث عائلته ،حيث
أعرب والده ،الذي عمل مدربا لفرق الناشئين
بــال ـنــادي س ـنــوات ع ــدي ــدة ،عــن امـتـنــانــه لهذا
التكريم.
وق ــال فــي هــذا الـصــدد "نـحــن نظهر الوجه

مبابي خالل زيارة مدينة بوندي

األفضل لبلدتنا بــونــدي .هــذا األمــر يجعلني
أشعر بالفخر الشديد".
من جانبها ،كرمت عمدة البلدة ،سيلفين
تــومــاسـيــن ،مـبــابــي ومنحته لـقــب "الـمــواطـنــة

الشرفية" ،باإلضافة إلى آلة الفلوت الموسيقية،
إحياء لذكرى السنوات التي كان يذهب فيها
الالعب لدورات في الموسيقى بالمدينة.
(إفي)

توصل لوك شاو ظهير
أيسر مانشستر يونايتد
التفاق مع الفريق اإلنكليزي
لتجديد عقده لمدة  5أعوام.
وكان العقد األصلي لشاو
( 23عاما) العب منتخب
إنكلترا ينتهي الصيف
المقبل.
وتأثرت مسيرة شاو
باإلصابة ،حيث اقتصرت
مشاركاته مع مانشستر
على  75مباراة فقط.
لكن شاو استعاد عافيته
بشكل جيد هذا الموسم،
وشارك في أغلب المباريات
مع مانشستر منذ بدايتها.
وبعد ارتفاع مستواه بشكل
ملحوظ هذا الموسم،
قرر جاريث ساوثجيت
مدرب المنتخب اإلنكليزي
استدعاءه للمنتخب
الوطني.

«اليويفا» يفرض عقوبة
صارمة بحق روبن كازان
أعلن االتحاد األوروبي
لكرة القدم (اليويفا) ،أمس،
معاقبة نادي روبن كازان
الروسي باالستبعاد
لموسم واحد من المنافسة
في البطوالت األوروبية.
وجاء قرار اليويفا ،نظرا
النتهاك روبن كازان لقواعد
اللعب المالي النظيف.
وتورط النادي الروسي
في انتهاك اتفاق تسوية،
وسيتم استبعاده من
دوري أبطال أوروبا أو
الدوري األوروبي في
أول مناسبة يتأهل فيها
إلحدى البطولتين خالل
الموسمين المقبلين.
وقد يلجأ روبن كازان إلى
االستئناف أمام المحكمة
الدولية للتحكيم الرياضي
(كاس) في سويسرا.
تجدر اإلشارة إلى أن
روبن كازان يحتل المركز
الخامس في جدول ترتيب
الدوري الروسي الممتاز.
(د ب أ)

أوساين بولت رفض
االحتراف في مالطا

نادال يدعم كأس ديفيز في ثوبها الجديد

اإلصابة تبعد هاليب عن «الماسترز»
أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة
ً
أول ــى عالميا فــي كــرة المضرب انسحابها من
بطولة الماسترز الختامية للموسم والمقررة
األسبوع المقبل في سنغافورة بسبب مشكالت
في ظهرها.
وقالت هاليب أمس لموقع رابطة محترفات
ك ــرة ال ـم ـضــرب "ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ك ــان قــاس ـيــا .من
الصعب دوما أن تنسحب من دورة كبرى .أعتقد
انها أول مرة أقوم بشيء مماثل .كان قرارا صعبا
لكنه مناسب لصحتي".
وستحل الهولندية كيكي برتنز المصنفة
عاشرة بدال من هاليب ،بعد أن كانت فقدت آمالها
بالتأهل حسابيا األربعاء ،إثر اقصائها من دورة
كأس الكرملين في موسكو.
وإلى برتنز ،ستشارك في البطولة األلمانية
أنجيليك كيربر ،الدنماركية كاروالين فوزنياكي،
واليابانية ناومي أوساكا ،والتشيكية كارولينا
بـلـيـسـكــوفــا ،واألوك ــران ـي ــة ايـلـيـنــا سفيتولينا،
والتشيكية بـتــرا كفيتوفا ،واأل مـيــر كـيــة سلون
ستيفنز.

لوك شاو يقترب
من تجديد عقده

وقــال ديفيس" :لــن نتمكن من التسديد
بهذه الفعالية فــي كــل م ـبــاراة ،كما فعلنا
مساء الـيــوم ،لكننا أظهرنا أيضا صالبة
دفــاع ـيــة م ــا سـمــح لـنــا بــالـقـيــام بهجمات
مرتدة سريعة .عندما نلعب بهذه الطريقة
نصبح فريقا من الصعب هزيمته".
وتابع "إنها مجرد مباراة واحدة ،لدينا
الكثير للقيام به".
وتعتبر النتيجة مفاجئة ألن هيوستن
روكتس كان يعتبر من المرشحين البارزين
لـمـنــافـســة غ ــول ــدن س ـتــايــت ووريـ ـ ــرز على
اللقب هذا الموسم ،بعد العروض القوية
التي قدمها الموسم الماضي ،وخسارته
بصعوبة بالغة  4-3أمــام ووري ــرز بالذات
في نهائي المجموعة الغربية.
وك ــان م ــدرب هـيــوسـتــن روك ـتــس مــايــك
دانتوني ينتظر عرضا أفضل من تشكيلته
المخضرمة ،وقال بعد المباراة" :تعبنا في
أواخر المباراة ،وبدأنا نقوم بأشياء لم نكن
نقوم بها سابقا .سنقوم بتصحيح األمور
في األيام المقبلة".
واكتفى نجما هيوستن كريس بول وبي
جاي تاكر في تسجيل  19نقطة لكل منهما.

الم يدافع عن بايرن
ومانويل نوير

الم

سلة أخبار

ً
وك ـ ــان ـ ــت ه ــالـ ـي ــب أعـ ـلـ ـن ــت أيـ ـض ــا
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ان ـس ـح ــاب ـه ــا مـ ــن دورة
كــأس الكرملين ،لعدم تعافيها
م ــن اإلص ــاب ــة ف ــي ظ ـهــرهــا ،بعد
ضمانها انهاء الموسم الثاني
ت ــوالـ ـي ــا فـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة تـصـنـيــف
الالعبات المحترفات ،مشيرة إلى
خوض "أفضل موسم" في حياتها.
ً
وحصدت الرومانية التي عانت أخيرا انزالقا
غضروفيا فــي فـقــرات ظهرها 7421 ،نقطة في
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـ ــذي ن ـشــرتــه رابـ ـط ــة ال ـم ـح ـتــرفــات
االثنين ،وستضمن هذا المركز أمام مطاردتيها
ال ــدنـ ـم ــاركـ ـي ــة كـ ـ ــارواليـ ـ ــن ف ــوزنـ ـي ــاك ــي ()6461
واأللمانية أنجليك كيربر (.)5400
وأح ـ ــرزت هــالـيــب ( 27عــامــا) أول لـقــب كبير
فــي مـسـيــرتـهــا ه ــذا ال ـعــام فــي "روالن غ ــاروس"
الفرنسية ،وتوجت في مونتريال وشنزن ،وبلغت
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن ثم
روما وسينسيناتي.

هاليب

أب ــدى العــب التنس اإلسباني
رافــائ ـيــل ن ـ ــادال ،الـمـصـنــف األول
عالميا ،أمس األول ،دعمه للنسخة
الجديدة من بطولة كأس ديفيز،
ال ـتــي تــم تـقــديـمـهــا رسـمـيــا أمــس
في العاصمة اإلسبانية مدريد،
التي ستحتضن البطولة خالل
العامين القادمين.
وأبـ ـ ـ ــرز ن ـ ـ ـ ــادال ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
داعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا لـ ـلـ ـشـ ـك ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد
لـلـبـطــولــة مـنــذ بــدايــة طــرح
الفكرة ،استضافة إسبانيا
ألول نسختين ،والحافز
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ي ـم ـث ـلــه أن
ً
يـ ـ ـك ـ ــون جـ ـ ـ ـ ـ ــزءا مـ ـ ــن هـ ــذه
البطولة.
وق ــال الــاعــب فــي تصريحاته
"إنـ ـ ـ ـ ــه لـ ـخـ ـب ــر سـ ـعـ ـي ــد أن تـ ـك ــون
مدريد مسرحا لحدث بمثل هذه
األهمية".
وت ــاب ــع "ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي كــأس
ً
دي ـف ـيــز دائـ ـم ــا م ــا تـمـثــل أهـمـيــة

نادال
خ ــاص ــة ،وب ــاألح ــرى ف ــي األجـ ــواء
ال ـتــي س ـت ـقــام فـيـهــا ال ـب ـطــولــة في
نوفمبر ،بحضور جماهير جميع
الدول المشاركة".
وأفصح المصنف األول عالميا
في أكثر من مناسبة عن استعداده

للمشاركة في هذه البطولة" .أسعد
دائ ـم ــا بــال ـم ـشــاركــة ف ــي الـبـطــولــة
ل ـت ـم ـث ـيــل ب ـ ـلـ ــدي .أري ـ ــد أن أش ـكــر
مدريد ،لمرة أخرى ،رهانها على
رياضة التنس".
(إفي)

هاميلتون لحسم بطولة العالم عبر جائزة الواليات المتحدة
يتطلع سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون
ال ــى حـســم بـطــولــة ال ـعــالــم ل ـل ـفــورمــوال واحـ ــد ف ــي جــائــزة
الواليات المتحدة في  21الجاري ،المرحلة الثامنة عشرة،
التي تقام في أوستن بتكساس ،عبر ّ
تقدم مطارده
س ــائ ــق فـ ـي ــراري األل ـم ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان فيتيل
بفارق ثماني نقاط ،لمعادلة رقم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي خ ـ ــوان مــانــويــل
فــان ـج ـيــو ب ـخ ـم ـســة ألـ ـق ــاب فــي
البطولة.
وب ـع ــد ال ـمــرح ـلــة الـســابـعــة
عشرة التي أقيمت على حلبة
سوزوكا ،بات هاميلتون (33
ع ــام ــا) بـطــل ال ـعــالــم  4م ــرات،
يـبـتـعــد بـ ـف ــارق  67نـقـطــة عن
فيتل في صــدارة الترتيب العام،
مع تبقي  4سباقات فقط على نهاية الموسم.
وم ــع ال ـف ــوز ال ـ ــ 71ف ــي مـسـيــرتــه ،واص ــل هاميلتون

هيمنته المطلقة على النصف الثاني من هذا الموسم ،إذ
أحــرز على حلبة سوزوكا فــوزه الرابع تواليا والسادس
في آخر سبعة سباقات ،والتاسع إجماال في بطولة .2018
وسبق لهاميلتون الفوز بالسباق األميركي في أوستن
خمس مــرات في  6مشاركات منذ  ،2012ويبدو مرشحا
بقوة للفوز األحد.
إال أن البريطاني ،الذي دعا عبر حسابه على "إنستغرام"
الــى إظهار "احـتــرام أكبر" لمنافسه األلماني ،قــال عشية
بدء التجارب الحرة للسباق األميركي "هذا الجزء سهل
بالنسبة ّ
الي ،ألنني شديد الصرامة وال أنظر الى موقعي
الحالي (في ترتيب بطولة السائقين) ،إذ تبقى هناك 100
نقطة متاحة للجميع".
وأضاف" :أعلم أننا ما زلنا نقوم بالعمل الذي نقوم به
حاليا ،وسنفعل ذلك حتى إسدال العلم في السباق األخير.
هذا هو الهدف ،التعلم من تجاربنا السابقة أن الكثير قد
يحدث .سأركز على التعديالت المطلوبة للموسم المقبل،
لكننا نستطيع اإلف ــادة مــن الـسـيــارة الـحــالـيــة ،ويمكننا

إد خ ــال تحسينات عليها .كنا نعرف سلفا بمواجهتنا
تحديات وصعودا وهبوطا هذا الموسم".
وفي حال معادلته رقم فانجيو ،سيصبح هاميلتون
السائق الثالث يفوز باللقب العالمي خمس مرات ،علما
بأن الرقم القياسي مسجل باسم األلماني ميكايل شوماخر
بـ ــ 7ال ـق ــاب ،بــاكــورت ـهــا ف ــي  1994و 1995م ــع بـيـنـيـتــون،
ثــم خمسة مــع ف ـيــراري بين  2000و .2004فــي حين فاز
األرجنتيني بألقابه الخمسة فــي  1951و 1954و1955
و 1956و.1957
وبعد أدائه في السباقات األخيرة وتفوقه بفارق النقاط،
بات السؤال المطروح :متى سيحرز هاميلتون اللقب؟ ،ولم
يعد السؤال حول هوية الفائز باللقب للموسم الحالي.
ويستفيد البريطاني من تفوق سيارته ،وإدارة فريقه
التي جعلت من زميله الفنلندي فالتيري بوتاس السائق
الثاني فــي الـفــريــق ،إذ أعطته تعليمات بإتاحة المجال
لزميله البريطاني للفوز في عدد من السباقات.

رفض أسطورة سباقات
السرعة العداء الجامايكي
المعتزل أوساين بولت
عرضا الحتراف كرة القدم
في ناد مالطي ،وسيبقى
في أستراليا لمحاولة
الحصول على عقد
احترافي ،وفق ما أعلن
وكيله الخميس.
وكان حامل ثماني ذهبيات
أولمبية اعتزل ألعاب
القوى في صيف 2017
ويتدرب منذ شهر أغسطس
الماضي مع نادي سنترال
كوست مارينرز األسترالي.
ونجح الجامايكي بتسجيل
هدفين في أول مباراة مع
مارينرز الجمعة الماضي،
في مباراة تحضيرية
للموسم ضد ماكآرثر
ساوث وست يونايتد من
الدرجة الثانية.

المخضرم جمال كروفورد
إلى فينيكس
يخوض المخضرم جمال
كروفورد مغامرته األخيرة
في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين
بعمر الثامنة والثالثين،
بعد انتقاله إلى صفوف
فينيكس صنز.
وانضم كروفورد إلى فريقه
الجديد بعقد يمتد حتى
نهاية موسم ،2019-2018
لكنه لن يخوض مواجهته
األولى على أرضه ضد
داالس مافريكس.
وكان كروفورد من دون
فريق بعد انتهاء عقده
في يونيو الماضي مع
مينيسوتا تيمبروولفز.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

َم ْن «يلملم» شمل
هـذه األمـة؟!

هل عندنا «فريق
إدارة األزمات»؟!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

ً
المفترض أن هناك إجماعا على أن األوضاع العربية لم
تكن في أي يوم من األيام ،على مدى سنوات القرن العشرين
وما مضى من هذا القرن ،أسوأ مما هي عليه اآلن ،حيث إنه
لم يجرؤ ٌّ
أي كــان ،ال من الـقــادة وال من األح ــزاب ،التي هي
أكثر من الهموم التي تنتفخ بها صدورنا ،على حتى مجرد
ً
التفكير قبل أن ي ــأوي إلــى فــراشــه لـيــا بمحاولة إلصــاح
ذات البين ،ولو بالحدود الدنيا ،وإعادة خناجر الثأر إلى
أغمادها!
صحيح أن نهايات خمسينيات القرن الماضي وستينياته
ً
ً
ً
وبدايات سبعينياته أيضا قد شهدت تناحرا عربيا تجاوز
في بعض األحيان حرب اإلذاعات والصحف إلى المواجهات
العسكرية ،لكن مع ذلك ،فإن األمور لم تصل إلى ما هي عليه
اآلن .وحقيقة هذا يجعلنا نعيد النظر بكل قناعاتنا السابقة،
وهل نحن بالفعل "أمة واحدة" ،وهل هناك إمكانية للتخلص
مما فعلته بنا مخططات ومؤامرات "سايكس – بيكو"؟!
أنا أعرف أن هناك َمن لم يصل بهم اإلحباط إلى كل هذه
الـحــدود ،وأن هــؤالء يقولون ،بل مقتنعون بــأن هــذه األمة
العظيمة ّ
مرت بظروف أصعب من هذه الظروف ،سواء في
المرحلة العثمانية أو قبلها بعد انهيار الدولة العباسية
وف ــي الـعـهــد ال ـص ـفــوي ،وف ــي ع ـهــود مـتــداخـلــة ومـتــاحـقــة
ً
ً
كثيرة ،لكنها بقيت دائما وأبــدا كطائر الفينيق (العنقاء)
الذي كلما ألقي في نار متأججة اللهب ،ال يلبث أن يخرج
ّ
ً
من بين الرماد ويفرد جناحيه ويحلق مجددا ومرة أخرى
في السماء.
إن هــذه قناعة ال بد من تقديرها ،واحـتــرام أصحابها،
لـكــن واقـ ــع ال ـح ــال ،ف ــي ظ ــل ك ــل ه ــذه ال ـمــآســي ال ـتــي نــراهــا
ً
طائر
ونعيشها يوميا ،يجعلنا نرى طائر "الفينيق" هذا
ْ
ً
نوم نسمع نعيقه صباحا ومساء ،وحتى خالل نومنا ،إذ
إن الصراع في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن
ً
الماضي كان سياسيا ،وكان يوصف بأنه بين "تقدميين"
و"رجعيين" ،وبين "قوميين" و"إقليميين" ،وبين "وحدويين"
و"انعزاليين" ،أما اآلن فال حول وال قوة إال بالله ،الصراع
ً
ً
ً
الــذي قد يكون مقبوال في السابق أصبح صراعا طائفيا
ً
ومذهبيا وصل االنحطاط بأطرافه إلى مستويات بدائية،
كنا اعتقدنا في مراحل المد القومي أننا تخلصنا منها
إلى األبد!
َّ
نتجرأ ونجبر عيوننا على رؤية
لكن مع ذلك ،فإننا قد
بصيص ضوء ضئيل في نهاية هذا النفق المظلم ،ونرى
َمن ينهض من بين كل هذا الركام وهذا االنهيار األخالقي
قبل االنهيار السياسي ويرفع راية لملمة شمل هذه األمة،
ّ
ويضحي ...نعم يضحي،
ويسبح ضد هذا التيار الجارف
ألن أمتنا وشعوبنا تستحق التضحية ،وتستحق أن يحاول
ً
أي "متطوع" مرة ثانية وثالثة وألفا ..وهكذا فإنه قد ال يصح
إال الصحيح!

أع ـل ـنــت ال ـس ـل ـطــات الصحية
ً
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة أن مـ ــرضـ ــا ن ـ ـ ــادرا
ً
وخ ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــرا يـ ـصـ ـي ــب األطـ ـ ـف ـ ــال
بالشلل ،بلغ ذروة انتشاره في
الخريف الحالي ،رغم أنه مازال
شديد الندرة.
وسـبــق أن بـلــغ ه ــذا الـمــرض
الـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـب ــه شـ ـل ــل األطـ ـ ـف ـ ــال،
ّ
ويـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب صـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن
ً
ً
ً
خصوصا ،انتشارا مماثال في
عامي  2014و 2016بالخريف
ً
أيضا.
ً
وه ــو م ـعــروف عـلـمـيــا باسم

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ولــو افترضنا بيوم "حــادث تصادم"
هل مستعده الــدار إن صار ما صار؟!
م ـ ــا ي ـن ـف ـع ــك قـ ــولـ ــة تـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأت ..ن ـ ــادم
ّ
وال تــوق ـعــت ال ـح ـطــب تــوص ـلــه ال ـنــار!
وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت نـ ـ ـ ــار ودور األي ـ ـ ـ ـ ــام قـ ـ ــادم
ِّ
فــتــح عيونك واح ـتــرس واحـفــظ الــدار

ثوان
قلم يكشف عن السرطان في ٍ 10

ّ
تـمــكـنــت مـجـمــوعــة مـهـنــدسـيــن م ــن جــامـعــة
تكساس األميركية من ابتكار طريقة سريعة
ودقيقة للكشف عن األورام الخبيثة باستخدام
أدا ٍة بشكل قلم.
وبوسع هذا القلم ،الذي أطلق عليه اسم ماس
سبيك بين ،اكتشاف سرطانات الثدي والغدة

يومية سياسية مستقلة

وق ــال ــت إي ـب ـي ــرل ـي ــن" :مـ ــا طـ ـ ّـورنـ ــاه ه ــو ق ـلـ ٌـم
ي ـس ـحــب ،ع ـنــد لـمـســه ال ـن ـس ـيــج ،جــزي ـئــات لها
خ ـص ــائ ــص عـ ـ ّ
ـاديـ ــة أو س ــرط ــان ـي ــة ،ثـ ــم ن ـقــوم
بتحليل هذه الجزيئات عبر آلة فحص عالية
األداء وباستخدام أدوات وبرمجيات متطورة
ً
تـقـ ّـدم تشخيصا شديد الــدقــة للجراح فــي أقل
ثوان".
من 10
ٍ
وأض ــاف ــت أن الـطــريـقــة الـحــالـيــة الـمـعـتـمــدة
للكشف عن األنسجة السرطانية خالل الجراحة
تقوم على تقنية تعرف باسم "تحليل القسم
المجمد" والتي يتم خاللها استئصال جزء من
النسيج من المريض لدراسته تحت المجهر.
وقــد يستغرق األمــر  30دقيقة أو أكثر ،يواجه
ّ
التعرض اللتهاب ،إضافة
خاللها المريض خطر
إل ــى آث ــار الـتـخــديــر الـسـلـبـيــة .ويـعـكــف الفريق
ً
حاليا على توسيع قدرات القلم التقنية للكشف،
بحيث يشمل كل أنواع السرطانات الصلبة.
ّ
وأشارت إلى أن "الخطوة التالية هي القيام
ـارات ســريــريــة للقلم أثـنــاء الـجــراحــات،
بــاخـتـبـ ٍ
وس ـت ـبــدأ ه ــذه الـعـمـلـيــة ف ــي غ ـضــون شـهــريــن،
ويبقى أن ننتظر حـصــول القلم على موافقة
إدارة األغذية والدواء األميركية".
(سي أن بي سي)

الدرقية والرئتين والبويضات والدماغ بدقة
 96.5في المئة ً
بناء على اختبار مبدئي شمل
ً
عينات ُسحبت من أنسجة  250مريضا ،وذلك
وفــق مــا أكــدتــه ليفيا إيبيرلين ،وهــي أستاذة
م ـحــاضــرة م ـســاعــدة ف ــي الـكـيـمـيــاء ومـصـ ّـمـمــة
الدراسة المذكورة.

ّ
ّ
أطعمت زمالءها رماد جثة جدها

الــوط ـنــي لـلـقــاحــات واألمـ ــراض
التنفسية نــا نـســي ميسيونير
هذا المرض بأنه لغز ،مضيفة:
"ال نعرف من هم األكثر عرضة
لــإصــابــة ب ــه ،أو أس ـب ــاب ــه ،وال
ن ـ ـعـ ــرف ع ــواقـ ـب ــه عـ ـل ــى الـ ـم ــدى
ال ـ ـطـ ــويـ ــل" ،ل ـك ـن ـهــا ط ـم ــأن ــت أن
ً
ً
انـتـشــاره مــا زال م ـح ــدودا جــدا
ً
ّ
المسجل أخيرا.
رغم االرتفاع
(أ ف ب)

أع ـل ــن م ـس ــؤول ــون ف ــي شــرطــة
أميركية
ل ــوس أنـجـلــس أن فـتــاة
ّ
ّ
أقرت بأنها استخدمت رماد جثة
جـ ّـدهــا فــي إع ــداد حلوى قدمتها
لزمالئها في المدرسة.
وجرت هذه الحادثة في الرابع
من أكتوبر الجاري ،وأكل تسعة
مــن زم ــاء الـفـتــاة عـلــى األق ــل من
ه ـ ــذه الـ ـحـ ـل ــوى ،ح ـس ـب ـمــا نـقـلــت
وسائل إعالم محلية عن مسؤول
في الشرطة أمس .وأضافت هذه
الوسائل أن بعض التالميذ كانوا
يجهلون وجــود الــرمــاد البشري

ف ــي ال ـح ـلــوى لـكــن آخ ــري ــن كــانــوا
يعلمون ،وأكلوا منها رغم ذلك.
وقــال أحــد هــؤالء التالميذ إن
زميلته قدمت لــه الحلوى قائلة
إنها تحتوي على ّ
"مكون خاص"،
ّ
فظن أنها تقصد الحشيشة.
ً
وفتحت الشرطة تحقيقا في
األم ـ ـ ــر ،وت ـ ـحـ ــاول الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى
تــوص ـيــف ق ـضــائــي ل ـهــذا الـفـعــل،
ً
استنادا إلى المواد التي تحظر
تدنيس الجثث واإلضرار بالنظام
العام.
(أ ف ب)

ََ ْ َ َ ْ
«بن فالح» يقول إن البلم في كلت و«بن قطامي»
يقول إن الصوماليين رحلوا إلى لنجة

كـتــب نــائــب الـقـنـصــل الـبــريـطــانــي في
الميناء اإليراني لنجة بتاريخ  5أغسطس
1913م رسالة مطبوعة باللغة اإلنكليزية
ت ـحــت ع ـن ــوان "مــاح ـظــة م ـك ـت ـب ـيــة" ،ذكــر
فيها أن صالح بن فالح أبلغه بأنه علم
َ
أن الصوماليين األرب ـعــة نـقـلــوا "الـ َـبــلـ ْـم"
إل ــى ج ــزي ــرة ه ـن ــدوراب ــي ،ث ــم إل ــى ميناء
كالت اإليراني .وهناك قام شيخ المدينة
ب ـس ـج ـن ـهــم لـ ـع ــدة أيـ ـ ـ ــام ،ب ـس ـب ــب ش ـكــوك
حــولـهــم ،لكنه تــركـهــم يــرحـلــون ،بـعــد أن
اقتنع بــأن النوخذة الــذي يعملون معه
تخلى عنهم.
ويقول نائب القنصل إنــه تم ترشيح
صالح بن فالح ليذهب إلى كالت ،للتحقق
ِّ
سيزوده
من هذه المعلومات بنفسه ،وإنه
برسالة لخان بهادور أغا بدر شيخ كالت
ت ــؤك ــد ضـ ـ ــرورة ال ـت ـع ــاون م ــع ب ــن ف ــاح.
وإليكم نص الرسالة بعد الترجمة:
"أبـلـغـنــي صــالــح بــن ف ــاح بــأنــه سمع
أن الصوماليين أخذوا البلم إلى جزيرة
هندورابي ،ومن ثم إلى كالت ،التي شعر
شيخها بالشكوك ،وأمر بسجنهم لعدة
أيام ،لكنه في النهاية قبل قصتهم من أن
نوخذهم تخلى عنهم ،فقام (شيخ كالت)
بإطالق سراحهم .ولقد َّ
تمت تزكية صالح

(ب ــن فـ ــاح) ل ـلــذهــاب إل ــى ك ــات بنفسه،
للتحقق من هذه المعلومات ،وتم تزويده
برسالة إلى خان بهادور أغا بدر ،الذي
ه ــو اآلن ي ـت ـجــول ع ـلــى ســاحــل شـبـكــوه،
لمساعدته".
وبـتــاريــخ  6أغـسـطــس ،كـتــب القنصل
رســالــة أخ ــرى يـقــول فيها إن صــالــح بن
فالح ال يميل إلى الذهاب إلى كالت ،وإنه
يطلب التحقق من أمر البلم ،الذي وصفه
بن فالح بدقة كاملة .ووعــد القنصل بن
فالح بأنه سيعمل على ذلك.
تقول الرسالة (بعد الترجمة)" :ال يميل
صــالــح بــن فــاح إلــى الــذهــاب إلــى كــات،
وط ـل ــب م ـنــي أن أت ـح ـقــق م ــن أم ــر الـبـلــم،
فــوعــدتــه ب ــذل ــك ،وق ــد َّ
زودنـ ـ ــي بــالــوصــف
التالي للبلم ومحتوياته :بلم من النوع
ال ـ ـب ـ ـصـ ــراوي ب ـ ـشـ ــراع واحـ ـ ـ ــد ،وم ــاش ــوة
صغيرة ،وأرب ـعــة ،....ومرساتان ،وخــزان
مــاء خشبي ،وص ـنــدوق خشبي .ومــواد
أخـ ــرى ف ــي ال ـب ـلــم 5000 :روب ـي ــة فـضـيــة،
ً
ً
و 50جنيها ذهبيا ،ولؤلؤة وزنها 11.30
وقيمتها  300روبية ،وصدفة بها لؤلؤة
ق ـي ـم ـت ـهــا  100روب ـ ـيـ ــة ،وأرب ـ ـعـ ــة ب ـشــوت
(أو ع ـب ــاء ات) ،وع ـشــرة أك ـيــاس رز حجم
النصف ،وكيس رز ،وثماني صفائح دهن،

ونصف صفيحة سمن،
وخمسة أكـيــاس قهوة،
أوان نحاسية
وأرب ـعــة
ٍ
ل ـل ـط ـبــخ ،وأرب ـ ـعـ ــة دالل
قهوة ،وبندقية من نوع
ام اتــش و 18رصاصة،
وطـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــم واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــن
المفالق لفتح اللؤلؤ".
وبـ ـع ــد ي ـ ــوم واح ـ ــد،
ت ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـق ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــل
البريطاني فــي لنجة
رسـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــان
بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادور أغـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ــدر
يفيده فيها بأن البلم
موجود في كالت ،وأن
الصوماليين األربعة
رحلوا إلى لنجة.
وعلى إثر ذلك ،قام
ص ــال ــح ب ــن ف ــاح من
فوره بعمل الترتيبات للذهاب إلى كالت،
وفي الوقت نفسه وصل إلى لنجة البوم
الذي يقوده النوخذة عيسى بن قطامي،
الذي يشارك في البحث عن المجرمين.
وقد أفاد عيسى بن قطامي بأنه عثر
ً
عـلــى الـبـلــم ف ــي ك ــات ،وأن ــه ك ــان خــالـيــا

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ه ـ ــل عـ ـن ــدن ــا وق ـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــدايـ ــد أوادم
َ
قد الحدث :تحضير /تخطيط /وأفكار؟!

مرض نادر يصيب أطفال أميركا بالشلل
ال ـش ـلــل ال ــرخ ــو الـ ـح ـ ّ
ـاد (آي إف
إم) ،وقد ّ
سجلت بضع عشرات
مــن الـحــاالت منه فــي أغسطس
وس ـب ـت ـم ـبــر ،ح ـس ـب ـمــا جـ ــاء فــي
تقرير للمراكز األميركية لمراقبة
األم ــراض والــوقــايــة منها (سي
دي سي).
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،أودى
ال ـم ــرض ب ـح ـيــاة ط ـفــل وأص ــاب
آخ ــري ــن ب ـش ـلــل ف ــي ُ ال ـي ــدي ــن أو
الرجلين ،في حين شفي غيرهم
ً
تماما.
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت مـ ـ ــديـ ـ ــرة الـ ـم ــرك ــز

ّ
وضاح

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

األفاعي في بورما« ...تحقق»
أمنيات البشر
ت ـ ـحـ ـ ّـول م ـع ـب ــد ب ـ ـ ــوذي فــي
بـ ــورمـ ــا إل ـ ــى م ـ ــاذ ل ــأف ــاع ــي
ي ـق ـص ــده ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـن ــاس،
ليطلبوا مــن ه ــذه الــزواحــف
الطليقة تحقيق أمنياتهم.
وتقول ساندار تهري ،وهي
راهبة في معبد بانغداوغيوك
بضاحية رانغون ،إن "بعض
األف ــاع ــي أت ــى مــن الـغــابــة من
تلقاء نفسه".
وت ـ ـح ـ ـيـ ــط بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـم ـع ـب ــد
بحيرة ،ويصل إليه قاصدوه
ً
ً
س ــال ـك ـي ــن جـ ـ ـس ـ ــرا خ ـش ـب ـي ــا،
وقــد بــات منذ أكثر مــن عشر
ً
سـ ـ ـن ـ ــوات م ــوطـ ـن ــا ل ـع ـش ــرات
األفــاعــي مــذ قـصــدتــه حيتان
للعيش فيه ،حسبما ُيحكى
هناك.
وت ـض ـ ّـم مـعــابــد أخـ ــرى في
ب ـ ــاغ ـ ــو وم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــداالي ب ـعــض

األفاعي ،لكن بأعداد أقل .أما
في معبد بانغداوغيوك ،فإن
األعداد الكبيرة منها تنتشر
بين الشجر وقاعات الصالة
والـ ـ ـن ـ ــواف ـ ــذ وب ـ ـيـ ــن ال ــرهـ ـب ــان
ّ
والمصلين.
وت ـن ـت ـشــر رم ـ ــوز لــأفــاعــي
المعروفة بالسنسكريتية في
المعابد البوذية جنوب شرق
آس ـيــا ح ـيــث تـنـصـهــر عقائد
بوذية وهندوسية وروحية.
(أ ف ب)

مسباران إلى «عطارد» لفهم ألغازه

غد السبت صاروخ
من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية ،ينطلق فجر ٍ
أوروبي من طراز "أريان  ،"5في رحلة طولها تسعة مليارات كيلومتر،
ً
حامال معه مسبارين ،أحدهما تابع لوكالة الفضاء األوروبية ،واآلخر
للوكالة اليابانية ،وذلك لدراسة كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة
الشمسية وأقربها إلى الشمس.
ويقول آالن دوريسونديرام الباحث في مرصد باريس إنــه "لفهم
الصخرية األخ ــرى"،
تكوين األرض علينا أن نفهم تكوين الـكــواكــب
ّ
ّ
"متميز عن أشقائه" لسبب غير
في المجموعة الشمسية ،لكن عطارد
ً
معروف بعد ،مبينا أنه "لكشف ألغاز هذا الكوكب ،تم تزويد المسبارين
ّ ً
ً
ً
بـ  16جهازا علميا متطورا.
(أ ف ب)

وفيات
فراج سالم هادي صايل

 79ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال :ال ـص ـبــاح ـيــة ،ق ،3ش ،11م ،985ت:
99447789

نورة إبراهيم الناصر الهاجري

أرملة إبراهيم إسحق الهاجري
 86عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :دي ــوان ال ـهــاجــري ،ضــاحـيــة عبدالله
السالم ،ق ،3ش أحمد الغانم ،النساء :الفيحاء ،ق ،2ش ،20م ،9ت:
22522512 ،22513986

مواعيد الصالة

ً
تماما ،وأنه علم أن الصوماليين رحلوا
إلى لنجة.
ُ نتوقف عند هذا الحد في مقال اليوم،
ون ـك ـمــل الـقـصــة ف ــي ال ـم ـقــال الـمـقـبــل ،إن
شاء الله.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:32

العظمى

الشروق

05:52

الظهر

11:33

العصر

02:48

المغرب

05:14

العشاء

06:31

الصغرى 19
ً
أعلى مد  05:52صب ــاحـ ـ ــا
 07:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  12:46صب ــاحـ ـ ــا
 02:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

35

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

