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كاري موليغان تحضر العرض الخاص
لفيلم « »Wildlifeفي باريس ص ١١

استعدادات حكومية لـ «أمطار السبت»

محليات
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المبارك للوزراء :ضرورة التأكد من جاهزية اإلدارات ألي طارئ

● «الصحة» تعلن تأهب المستشفيات ● الرومي للمواطنين :الخروج من المنازل للضرورة
● الجبري :تضافر جهود جميع األجهزة لتوضيح الصورة ● «التربية» :فرق للتدخل السريع
عادل سامي
وسيد القصاص

قبل ساعات من اختبارها الثاني أمام سوء األحوال الجوية ،تجري
الحكومة استعداداتها لمواجهة األمطار الرعدية المتوقع أن تزداد
حدتها فجر غـ ٍـد ،إذ وجــه رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك أمس األول الوزراء المعنيين إلى ضرورة التأكد من جاهزية
اإلدارات الـتــابـعــة لـهــم فــي مـثــل ه ــذه ال ـظ ــروف وال ــوق ــوف عـلــى إتـمــام
االستعدادات.
وأصدر وزير الصحة د .باسل الصباح تعليماته لمديري المناطق
الصحية ومديري المستشفيات بأخذ الحيطة والحذر وإعالن حالة
ً
االستعداد والجاهزية بالمستشفيات تحسبا لتقلبات الطقس خالل
الساعات المقبلة ،في حين عقد وزيــر البلدية وزيــر األشـغــال حسام
ً
الرومي اجتماعا ،صباح أمس ،بحضور وزير اإلعالم محمد الجبري
وممثلين عــن وزارات الداخلية واألشـغــال وبلدية الكويت والحرس
الوطني واإلطفاء والدفاع المدني وهيئة الطرق ،بهدف دمج آراء جميع

الجهات المعنية للخروج بخطة متكاملة لضمان عدم تكرار مشاكل
تجمعات مياه األمطار ،مع تحديث الخطط السابقة.
وتمنى الوزير الرومي من المواطنين عند حدوث أمطار غزيرة "عدم
ً
ً
الخروج من المنازل إال للضرورة حفاظا على سالمتهم" ،مشيرا إلى
أن الطرق خالل أمطار الثالثاء الماضي كانت سالكة ،كما كانت جميع
فرق الطوارئ تقوم بعملها في مواقعها.
وأوضــح أن مجارير األمطار مصممة الستيعاب نسبة معينة من
الـمـيــاه" ،ولـيـســت مصممة وفــق فرضية ح ــدوث ك ــوارث ،ألن تصميم
ً
ً
الشبكات استنادا إلى ذلك من شأنه إرهاق ميزانية الدولة" ،الفتا إلى
أنه "ال توجد دولة في العالم تقوم بمثل هذا األمر".
من جانبه ،قال الوزير الجبري ،عقب االجتماع ،إنه تم االتفاق على
"تشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين من عدة جهات حكومية لمتابعة
حالة الطقس خالل األيام المقبلة يكون مقرها وزارة الداخلية إلطالع

العدساني :سأطرح الثقة بأي وزير بعد
إشادة مجلس الوزراء بردود الخرافي

الناس على اإلجراءات المفترض اتخاذها عند هطول أمطار بكميات
ً
كبيرة" ،مبينا أن هذا االجتماع جاء بناء على تعليمات سمو رئيس
مجلس الوزراء ،من أجل تضافر جهود جميع األجهزة لتوضيح الصورة
أمام الرأي العام.
على صعيد متصل ،أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف ،وكيل قطاع
المالية يوسف النجار عدم وجود أي مشاكل أو عقبات في المدارس
ً
من جراء األمطار ،الفتا إلى أن "الدراسة تسير بشكل طبيعي ونسبة
الحضور في معدالتها الطبيعية".
وأوضح أنه بناء على تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي تــم تشكيل فــرق للتدخل السريع فــي كــل المناطق
ً
التعليمية للتعامل الفوري مع أي موقف طارئ ،مؤكدا حرص الوزارة
على سالمة الطلبة والهيئتين التعليمية واإلدارية.

٠٣

اقتصاديات
النفط يستقر مع مستويات قياسية إلنتاج أميركا وواردات الصين

●

فهد التركي ومحيي عامر

أعلن النائب رياض العدساني عزمه
توقيع أي كتاب طرح ثقة يقدم بحق أي
وزير ،في الحكومة الحالية ،ما لم تتم
إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
ً
عادل الخرافي ،مستغربا ثناء الحكومة
على ردود الوزير.
وقال العدساني ،في تصريح أمس،
إن ثناء مجلس الوزراء على رد الخرافي

بكلمة «ك ـي ـفــي» ،ح ــول ظـلــم موظفين،
خطأ فادح« ،لذلك سأطرح الثقة في أي
وزير ُيستجوب ما لم تتم إقالته أو يتم
إنصاف الموظفين».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،أع ـ ـ ـ ــاد الـ ـن ــائ ــب
مـ ـحـ ـم ــد ه ـ ــاي ـ ــف ف ـ ـتـ ــح م ـ ـلـ ــف شـ ـ ــروط
عضوية مجلس األمة ،عبر سؤاله عن
تــوافــر ش ــرط ُح ـســن الـسـمـعــة فــي أحــد
المرشحين.
وق ــال هــايــف ،فــي س ــؤال وجـهــه إلى

محليات
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«الشؤون» :نجاح الربط
اآللي مع  ١٥جهة
حكومية

09

أكاديميا

● الصالح :الدالل تعهد بأولوية «الجعفرية» إذا ترأس «التشريعية»
● هايف للجراح :ما إجراءاتكم تجاه مرشح نيابي متهم بحيازة مخدرات؟
نــائــب رئـيــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الداخلية
ال ـش ـيــخ خ ــال ــد الـ ـج ــراح إن م ــن ضمن
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــن ل ـ ـل ـ ـتـ ــرشـ ــح ل ـع ـض ــوي ــة
المجلس مواطن تم إلقاء القبض عليه
ب ـتــاريــخ  2010/9/9بـمـطــار الـحــريــري
ال ــدول ــي ب ـل ـب ـنــان ،وس ـج ــل ل ــه محضر
رقـ ــم  2846/302ل ـح ـي ــازت ــه ك ـم ـيــة مــن
المخدرات ،واتخذت ضــده اإلجــراء ات
القانونية هناك.
وشدد على أن هذه القضية 02

المشاركون في ملتقى
«شركاء أشقاء» :دفع
التعاون إلى آفاق أرحب

د .عباس المجرن:
التبعات االقتصادية
لكونغرس منقسم 09

 4.14ماليين دينار
أرباح «المركز»
في  9أشهر
10

«المشاريع» تستكمل
إصدار سندات بـ 100
مليون دينار
08
«الوطنية العقارية» ّ
تحول دين «أجيليتي إنفستمنت» ألسهم في رأسمالها

09

القوات اليمنية في عمق الحديدة
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«ثقافي األردن» :لم نتبلغ
أي قرار بتقليص أعداد
الجامعات

مسك وعنبر

17

غريفيث ال يريد «رؤية كارثة»
دخلت القوات الموالية للحكومة
الـيـمـنـيــة ع ـمــق مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة،
أمس ،وخاضت معارك عنيفة ضد
ميليشيات جماعة "أ ن ـصــار الله"
ال ـم ـت ـم ــردة ،ال ـت ــي ت ـع ـهــد زعـيـمـهــا
عبدالملك الحوثي في خطاب أمس
األول بعدم االستسالم.
ونجحت قوات "لواء العمالقة"،
الموالية للحكومة ،في اقتحام عدة
أحياء سكنية بالمدينة التي يوجد
فيها الميناء الرئيسي لليمن بعد
أسبوع من المعارك العنيفة ،بدعم
مــن ضــربــات م ـقــاتــات "الـتـحــالــف
العربي".
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ثـ ــاثـ ــة م ـ ــن مـ ـس ــؤول ــي
الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة ب ــأن األخ ـيــرة
ّ
تقدمت داخــل المدينة الخاضعة
لسيطرة الحوثيين منذ  2014من
جـهــة ال ـشــرق مـســافــة كيلومترين
على الطريق الرئيسي ،الذي يربط
وسط الحديدة بالعاصمة صنعاء،
وب ــات ــت ت ـق ــات ــل ال ـم ـت ـم ــردي ــن عـنــد
أطراف حي سكني.
وأض ـ ــاف ال ـم ـس ــؤول ــون أن تلك
القوات تقدمت كذلك  3كيلومترات

على الطريق البحري فــي جنوب
غ ــرب ال ـمــدي ـنــة ،وخ ــاض ــت مـعــارك
مع الحوثيين عند أطراف جامعة
الحديدة على مقربة من مستشفى
الـثــورة الــواقــع قــرب ســوق للسمك
بحي  22مايو.
وت ـضــاربــت أن ـب ــاء ح ــول نـجــاح
هــذه الـقــوات ،التي تزحف باتجاه
الميناء ،في السيطرة على مبنى
م ـحــاف ـظــة ال ـح ــدي ــدة ال ـت ــي تحمل
نفس اسم المدينة ،في حين ّ
وجه
قائد المقاومة المشتركة بالساحل
الغربي ،العميد طارق صالح ،نداء
ّ
بالمغرر بهم من
إلى َمن وصفهم
جانب "الميليشيات الحوثية التي
ينعم قادتها بالرفاهية في صعدة
ولبنان وإي ــران" ،لتسليم المدينة
وتجنيبها الدمار.
وبينما ا تـهـمــت منظمة العفو
الــدول ـيــة الـمـتـمــرديــن المدعومين
من إيران بنشر قناصة على سطح
م ـس ـت ـش ـفــى رئ ـي ـس ــي ف ــي ح ــي 22
مايو ،في خرق للقانون اإلنساني،
أع ـ ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـم ـ ــي إل ــى
الـيـمــن ،مــارتــن غريفيث02 ،

جاسم النبهان :مسلسل
«ال موسيقى في األحمدي»
دراما من التراث الكويتي

دوليات

١٩
آمر القوة الجوية الكويتية اللواء ركن عدنان الفضلي يحيي الطيارين الكويتيين المشاركين في عملية «إعادة األمل» في اليمن لدى وصوله إلى قاعدة الملك سلمان بالرياض

ترامب يسعى إلى تحويل «النصفية» منصة
للفوز بـ «رئاسية »2020
●

واشنطن  -إيلي يوسف

أعادت نتائج االنتخابات النصفية األميركية
الـثـقــة ،لـيــس فـقــط إل ــى ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي ،بل
ً
أيـضــا إلــى مــراكــز االسـتـطــاعــات الـتــي تعرضت
فــي انـتـخــابــات ع ــام  2016لتشكيك كـبـيــر لعدم
قدرتها على التكهن بالنتائج ،غير أن ما جرى
يوصف بال أدنى شك بأنه استفتاء على سياسات
الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي هنأ نفسه
وجمهوره.
ومع أن التصويت الشعبي أظهر أن المواطن

ً
األمـيــركــي الي ــزال قـ ــادرا عـلــى الـتـمـيـيــز ،رغــم
ح ـ ـمـ ــات الـ ـتـ ـح ــري ــض وإشـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـخ ــوف
والتعبئة ضد المهاجرين ،فإن فشل ما كان
يوصف بـ «الموجة الزرقاء» العاتية ،في
إشارة إلى احتمال اكتساح الديمقراطيين
أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة مـ ـجـ ـل ـ َـس ــي ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس،
يوضح أن الجهود التي بذلها
الديمقراطيون ،لم تنجح في
إقناع الشعب األميركي
بــاالب ـت ـعــاد

02

الجيش السوري يحرر رهائن
ً
دروزا من «داعش»
ّ
حرر الجيش السوري ،أمس،
ً
رهائن دروزا ،اختطفهم تنظيم
«داعـ ــش» فــي يــولـيــو الـمــاضــي،
ب ـم ـحــاف ـظــة الـ ـس ــوي ــداء ج ـنــوب
سورية.
وق ـ ــال ال ـت ـل ـفــزيــون الــرس ـمــي
الـ ـس ــوري :ف ــي عـمـلـيــة بطولية
ودق ـي ـق ــة ،ق ــام ــت مـجـمــوعــة من
أبطال الجيش العربي السوري
في منطقة حميمة شمال شرق
تدمر ،باالشتباك المباشر مع
م ـج ـمــوعــة م ــن ت ـن ـظ ـيــم داع ــش
اإلرهـ ــابـ ــي ( ،)...وب ـع ــد مـعــركــة
طاحنة استطاع أبطالنا تحرير
المختطفين.
02

عقوبات واشنطن
تكبل سفن إيران
وتستثني العراق

رياضة

21
السالمية والكويت
في مواجهة قمة القسم
األول لدوري «ڤيڤا»

الثانية

ةديرجلا

األمير يعزي الرئيس األميركي
بضحايا إطالق النار في كاليفورنيا

استقباالت رئيس الوزراء

•
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بعث سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األحـمــد ببرقية تعزية إلى
الرئيس األميركي دونالد ترامبّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وص ــادق مــواســاتــه بضحايا ح ــادث إط ــاق الـنــار ال ــذي وقــع فــي أحد
المطاعم فــي جـنــوب والي ــة كاليفورنيا ،وأسـفــر عــن سـقــوط عــدد من
الضحايا والمصابين ،معربا سموه عن استنكار الكويت لهذا العمل
اإلجرامي المروع الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنين ،راجيا سموه
للمصابين سرعة الشفاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
المبارك ،بحضور نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد في قصر
الـسـيــف أم ــس ،رئ ـيــس مجلس
ا لـشــورى فــي المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـقــة ال ـش ـيــخ
ال ــدكـ ـت ــور ع ـبــدال ـلــه ب ــن مـحـمــد
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم آل ش ـ ـيـ ــخ ،والـ ــوفـ ــد
الـمــرافــق لــه ،بمناسبة زيــارتــه
للبالد.
ح ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة رئـ ـي ــس
بعثة الشرف المرافقة النائب
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ع ـ ـ ـ ــودة الـ ــروي ـ ـعـ ــي،
وس ـ ـف ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
السعودية لدى الكويت األمير
سلطان بن سعد آل سعود.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارك،
ً
بحضور الخالد أيضا ،رئيس
مجموعة الصداقة البرلمانية
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة– ال ـك ــوي ـت ـي ــة فــي
مجلس العموم البريطاني ليو
دوك ــرت ــي وال ــوف ــد ال ـمــرافــق لــه،
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل س ـ ـ ـمـ ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس
مجلس الــوزراء كذلك ،بحضور
وزي ـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال الـ ـع ــام ــة وزيـ ــر

الــدولــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة حسام
الــرومــي ،األمـيــن الـعــام لمجلس
التعاون لــدول الخليج العربية
د .عبداللطيف الزياني ،والوزراء
المعنيين بالعمل البلدي ،ومن
يمثلهم بــدول مجلس التعاون
لـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــرب ـيــة ،وذل ــك
ب ـم ـنــاس ـبــة ان ـع ـق ــاد اج ـت ـمــاع ـهــم
الحادي والعشرين في الكويت.

حـ ـض ــرت ال ـم ـق ــاب ـل ــة رئ ـي ـســة
دي ــوان رئـيــس مجلس ال ــوزراء
الشيخة اعتماد الخالد.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،فـ ــي قـ ـص ــر ال ـس ـيــف
أم ـ ـ ــس ،ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء بـجـمـهــوريــة أوكــرانـيــا
باولو روزينكو والوفد المرافق

«عالقاتنا الثنائية وثيقة وقادرة على استيعاب أي خالف في وجهات النظر»
أكد الرشيدي أن المباحثات
الكويتية السعودية حول ً
المنطقة المقسومة ودية جدا،
وأن عالقات الدولتين وثيقة
وقادرة على استيعاب أي خالف
بوجهات النظر.

●

سيد القصاص

أكد وزير الكهرباء والماء وزير
النفط بخيت الرشيدي أن الكويت
ً
ال تزال في مباحثات ودية جدا مع
األشقاء السعوديين حول المنطقة
المقسومة للوصول إلى حل لهذه
ً
المنطقة ،مشددا على أن العالقات
الكويتية السعودية وثيقة وقادرة
ع ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب أي اخـ ـت ــاف في
وجهات النظر.
وق ـ ــال ال ــرشـ ـي ــدي ،ف ــي تـصــريــح

تدوير وكالء مساعدين بـ «الكهرباء»
شهدت وزارة الكهرباء والماء ،أمس ،حركة تدوير محدودة بين
الوكالء المساعدين في القطاعات المختلفة ،حيث أصدر الوزير
بخيت الرشيدي ،قرارا بنقل الوكيل المساعد لقطاع التخطيط
مشعان العتيبي إلــى قطاع شــؤون المستهلكين ،ونقل الوكيل
المساعد لـشــؤون شبكات التوزيع جاسم اللنقاوي إلــى قطاع
الخدمات الفنية.
وشمل القرار أيضا نقل الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية
والمشاغل الرئيسة محمد الشرهان إلى قطاع الشؤون اإلدارية،
وتكليف الوكيل المساعد مطلق العتيبي بقطاع شبكات التوزيع،
وتكليف الوكيل المساعد أحمد الرشيدي بقطاع التخطيط.

الغاز العراقي
ً
وردا على س ــؤال حــول مشروع
«اس ـت ـيــراد ال ـغــاز ال ـعــراقــي» ق ــال ،ال
ن ـ ــزال ف ــي م ـب ــاح ـث ــات م ــع الـ ـع ــراق،
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوف نـ ـ ـب ـ ــدأ مـ ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة

برلمانيان بريطانيان :الكويت حليف
مستقر في منطقة مضطربة
أشاد برلمانيان بريطانيان بالدور الكبير
وال ـم ـم ـيــز لـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ صـبــاح
األح ـم ــد «ق ــائ ــد ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي» ،وال ـكــويــت
«مركز العمل اإلنساني» في مختلف القضايا
اإلنسانية ،مؤكدين أن «الكويت بلد مهم جدا
وحليف مستقر في منطقة مضطربة».
وأكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية
(البريطانية -الكويتية) فــي مجلس العموم
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،ورئ ـ ـيـ ــس الـ ــوفـ ــد م ـم ـث ــل ح ــزب
المحافظين ليو دو كرتي ،في تصريح لـ «كونا»
أهمية العالقة بين الكويت وبريطانيا ،قائال إن
«البرلمان البريطاني ينظر للكويت كبلد مهم
جدا وحليف استراتيجي ومستقر في منطقة
مضطربة ،إضافة إلى أنه صديق قديم».
ول ـفــت إل ــى أن «الـبـلــديــن سـيـحـتـفــان الـعــام
المقبل بالذكرى الـ 120لعقد اتفاقية الصداقة
ً
والعالقات المميزة بين البلدين» ،منوها بما
تتمتع به الكويت من نظام برلماني حقيقي
ومجلس األمة يؤدي دورا مهما.
ووصف الديمقراطية الكويتية بأنها أكثر
ت ـم ـيــزا ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،مـشـيــدا
بدور النواب خالل لقاء الوفد بلجنة الشؤون

الخارجية البرلمانية الكويتية وما تقوم به
من دور رقابي.
وأض ــاف دو كــرتــي أن وج ــود الديمقراطية
في الكويت «أمــر مهم جــدا ،ونــرى أن العملية
الديمقراطية قابلة للتطور والتحسن بالنسبة
للكويت ولبريطانيا أيضا».

الجديدة مباحثاتنا حول مشروع
االستيراد».
وحـ ـ ــول ح ــال ــة ال ـ ـط ـ ــوارئ ،ال ـتــي
تـشـهــدهــا ال ـكــويــت بـسـبــب مــوســم
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار ،أوضـ ـ ـ ــح الـ ــرش ـ ـيـ ــدي أن
جهود فــرق الصيانة كبيرة خالل
األيام القليلة الماضية ،إذ انتشرت
ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـس ــت لمتابعة
المحوالت المعرضة لهطول أمطار
ً
بشكل أكبر ،مبينا أن األعطال خالل
فترة هطول األمـطــار كانت عادية
ً
جدا ومحدودة وتم التعامل معها
بنفس الوقت.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرت كـ ــذلـ ــك
فـ ــرق ال ـص ـي ــان ــة ،أمـ ــس األول ،فــي
الـمـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة ف ــي الـكــويــت،
وكــان التعامل مــع هطول األمطار
ً
مهنيا« ،ونشكرهم على جهودهم
لحرصهم على وصول الخدمة إلى
المستهلكين تحت أي ظروف».
وفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــص م ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــاة
بـعــض ج ـهــات ال ــدول ــة مــن نقص
ال ـب ـي ـتــوم ـيــن قـ ــال ال ــرشـ ـي ــدي ،إن
البيتومين مربوط بوحدة إنتاجه
ف ـ ــي مـ ـصـ ـف ــاة األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ،وت ـل ــك
ال ــوح ــدة تـخــرج كــل سنتين مــدة
شهر من أجل الصيانة ،وخرجت
قـبــل شـهــريــن  ،واآلن تـعـمــل تلك

العدساني :سأطرح الثقة...
تخل بالشرف واألمانة وحسن السمعة المطلوب توافرها في عضو
ً
المجلس ،متسائال عن اإلجراءات التي اتخذتها الداخلية بهذا الشأن،
وهــل تأكدت اللجنة المختصة بفحص أوراق المرشحين لمجلس
األمــة  2016من توافر شــرط حسن السمعة من عدمه لهذا المرشح
الذي سجلت بحقه القضية؟
إلى ذلــك ،أكد عضو اللجنة التشريعية النائب خليل الصالح أن
قــانــون األحـ ــوال الجعفرية أولــويــة ضــروريــة لــدى طائفة مهمة في
ً
المجتمع ،ال بالنسبة إليه فقط ،مبينا أنه سيكون ضمن أولويات
«التشريعية» إذا وافقت اللجنة على ذلك.
وأضــاف الصالح ،في تصريح أمس ،إن النائب محمد الــدالل قال
ً
لنائب أو أكثر إنه لو أصبح رئيسا للجنة التشريعية فسيجعل قانون
األحوال الجعفرية أولوية.
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القوات اليمنية في عمق الحديدة
عن اعتقاده بأن التصعيد العسكري ال يساعد على استئناف العملية

رئيس األمن الوطني يلتقي
مسؤولين أميركيين

ل ـ ــه ،وذلـ ـ ــك ب ـم ـنــاس ـبــة زي ــارت ــه
للبالد.
حضر المقابلة وز ي ــر التجارة
والصناعة خالد الروضان ،ووزير
الصحة الشيخ د .باسل الصباح،
ورئ ـي ـس ــة دي ـ ـ ــوان رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء الشيخة اعـتـمــاد الخالد،
وسفير الكويت لــدى أوكــرانـيــا د.
راشد العدواني.

الجارالله يبحث التطورات مع السفير
األميركي ومسؤولة أممية

الوحدة بطاقتها القصوى ،وأي
كميات تحتاجها مشاريع الدولة
من البيتومين متوفرة اآلن بنسبة
 100في المئة.

مختبر الزيوت
وكان وزير الكهرباء والماء أكد
سعادته بافتتاح مختبر فحص
الـ ـ ــزيـ ـ ــوت ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ص ـب ـح ــان
الـ ـ ــذي ي ـع ــد األول ع ـل ــى مـسـتــوى
منطقة الشرق األوســط ،واألحدث
ً
باألجهزة المتقدمة ،الفتا إلى أن
ه ــذا المختبر س ــوف يـكــون نــواة
ل ـل ـص ـيــانــة ال ــوق ــائـ ـي ــة ل ـم ـح ــوالت
ً
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ،م ـت ــوق ـع ــا مــع
ت ـش ـغ ـيــل ال ـم ـخ ـت ـبــر أن ي ـق ــل ع ــدد
األعـ ـط ــال ونــوع ـي ـت ـهــا م ـمــا كــانــت
عـلـيــه ف ــي ال ـســابــق ،ألن المختبر
ً
س ــوف يعطي تنبيها بــاأل عـطــال
التي يمكن أن تحدث للمحوالت،
والقيام بصيانتها قبل حدوثها.
وأش ــار إلــى أن المختبر يعتبر
من أحدث المختبرات على مستوى
ً
العالم وبالمنطقة ،معربا عن الفخر
بــأنــه ي ــدار ب ــأي ـ ٍـد كــويـتـيــة  100في
المئة وباقتدار ونتمنى للقائمين
عليه التوفيق.

ً
الجارالله مستقبال سيلفرمان
الـتـقــى نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة خــالــد الـجــارالـلــه أم ــس ،سفير
الواليات المتحدة األميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان ،وتم
خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية بين البلدين،
إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
واجتمع الجارالله في وقت الحق مع نائبة الممثل الخاص
لــأمـيــن ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة فــي ال ـع ــراق المعنية بــالـشــؤون
السياسية والمساعدة االنتخابية أليس وولـبــول ،التي تقوم
بزيارة للبالد والوفد المرافق لها.
وتم خالل اللقاء بحث آخر جهود بعثة األمم المتحدة لمساعدة
ال ـع ــراق (ي ــون ــام ــي) الـمـتـعـلـقــة بــالـبـحــث ع ــن مـصـيــر الـمـفـقــوديــن
الكويتيين وآخر الجهود المبذولة ،كما حث أليس على تكثيف
الجهود إلنهاء هذا الملف.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية
الوزير المفوض ناصر الهين ،ونائب مساعد وزيــر الخارجية
لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طالل الشطي.

الكويت :ندرس سبل حماية البيئة في بؤر الصراع
قالت الكويت إنها كعضو في
مجلس األمن ستولي األضرار
التي تستهدف البيئة خالل
الحروب والنزاعات المسلحة
في المخرجات الصادرة عن
المجلس االهتمام الالزم.

زيادة االستثمار
من جانبه ،أفاد عضو البرلمان البريطاني
ع ــن حـ ــزب الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن األح ـ ـ ــرار الـيـسـتــر
ك ــارم ــاي ـك ــل ب ـ ــأن ال ـك ــوي ــت ت ـع ــد م ـح ــط أن ـظ ــار
الـبــريـطــانـيـيــن ف ــي م ـســألــة زي ـ ــادة االسـتـثـمــار
وا لـتـجــارة ،متمنيا قــرب عقد اتفاقية تجارة
حـ ـ ــرة بـ ـي ــن بـ ـ ـ ــاده ودول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي.
وع ـ ــن االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ورؤي ـ ــة
ال ـبــرل ـمــان الـبــريـطــانــي لـلـعـقــوبــات األمـيــركـيــة
األخيرة ،أوضح أن الحكومة البريطانية «تدعم
االتفاق النووي واألحزاب عموما تؤيد موقف
الحكومة ،إليمانها بأنه يتيح قنوات للتواصل
مع إيران ،إلقناعها بتغيير نهجها».

سلة أخبار

المبارك أثناء استقباله الزياني ووزراء العمل البلدي بـ«الخليجي»

الرشيدي :المباحثات مع السعودية حول «المقسومة» ودية
ص ـحــافــي ع ـلــى ه ــام ــش اف ـت ـتــاحــه،
ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس« ،مـ ـخـ ـتـ ـب ــر زي ـ ــوت
م ـحــوالت ال ـق ــدرة الـكـهــربــائـيــة» في
صبحان ،إن السوق النفطي مستقر
ً
جــدا على الــرغــم مــن االنخفاضات
التي حدثت أمس األول ،والكميات
مـتــوفــرة فــي األسـ ــواق ،ونـتــوقــع أن
يستمر هــذا االسـتـقــرار إلــى نهاية
العام.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ــن ع ـ ـق ـ ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــراق ـ ـب ـ ــة األس ـ ـ ـعـ ـ ــار
ال ـن ـف ـط ـي ــة االس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم فــي
أب ــوظـ ـب ــي« ،وس ـ ـ ــوف تـ ـك ــون ه ـنــاك
مراجعة لألسواق خالل االجتماع،
وحاجاتها لمزيد من النفط الخام،
ً
الفتا إلى أن هذا التوازن هو الدور
الرئيسي الــذي تقوم بــه مجموعة
«أوبــك» إذ تحرص على التأكد بأن
ه ـنــاك كـمـيــات م ــن الـنـفــط مـتــوفــرة
ت ـغ ـطــي ح ــاج ــة الـمـسـتـهـلـكـيــن في
األسواق العالمية.

www●aljarida●com

العتيبي ترأس
اجتماع «البيئة»
األول من نوعه
بمبادرة كويتية

السياسية ،التي يهدف إلى إطالق جولة جديدة منها في السويد خالل
ً
شهر ،مؤكدا عدم رغبته في "رؤية كارثة بالحديدة".
إلى ذلك ،وبتوجيهات من النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،ومتابعة رئيس األركان الفريق الركن
محمد الخضر ،تفقد آمر القوة الجوية الكويتية اللواء ركن طيار عدنان
الفضلي القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة األمل" بالسعودية
في قاعدة الملك سلمان الجوية ،حيث استقبله قائد القوات الجوية
الملكية السعودية الفريق الركن طيار األمير تركي بن بندر.
وزار الفضلي كذلك منطقة خميس مشيط ،وتفقد قاعدة الملك
خالد الجوية ،وكــان في استقباله عدد من ضباط القوة الكويتية
المشاركة.
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ترامب يسعى إلى تحويل «النصفية»...
عن خطاب الرئيس.
ترامب بهذا المعنى حاز ثقة بقدرته على خوض انتخابات  2020براحة
سياسية ،بعدما ضمن السيطرة على مجلس الشيوخ ،وصار بإمكانه أن
يلقي اللوم على الديمقراطيين في تعطيل كل شيء وتحميلهم مسؤولية

أك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـكـ ــويـ ــت أن ح ـم ــاي ــة
البيئة مسؤولية تقع على عاتق
الـجـمـيــع ،لـيــس فـقــط ف ــي أوق ــات
السالم ،بل حتى خــال الحروب
والنزاعات المسلحة ،إذ يتعين
عـلــى ال ـ ــدول األع ـض ــاء ف ــي األم ــم
المتحدة ومجلس األمن أال تغفل
ه ــذا األم ــر ،رغ ــم وج ــود وجـهــات
نظر متباينة حول مدى ارتباط
الـبـيـئــة بـصـيــانــة الـسـلــم واألم ــن
الدوليين.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة ال ـكــويــت
ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا الـ ـمـ ـن ــدوب ال ــدائ ــم
لـ ـ ــدى االم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ال ـس ـف ـيــر
مـنـصــور الـعـتـيـبــي ف ــي اجـتـمــاع
مجلس األمن بصيغة اريا حول
«حـمــايــة البيئة اث ـنــاء الـنــزاعــات
المسلحة» ،الذي نظمته الكويت
وقــامــت بــرعــايـتــه ألـمــانـيــا مساء
امس األول.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ،الـ ــذي ت ــرأس
االجتماع «تأتي مبادرة الكويت
ل ـع ـق ــد هـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،والـ ـ ــذي
ي ـعــد األول ،م ــن ن ــو ع ــه لمجلس
األم ـ ـ ــن حـ ـ ــول ت ــأثـ ـي ــر الـ ـن ــزاع ــات
المسلحة عـلــى ،البيئة انطالقا
من حرصها على تسليط الضوء

مــع أع ـضــاء الـمـجـلــس وعـمـلـيــات
حفظ السالم المعنية.

الغزو العراقي

منصور العتيبي

عـلــى الـتــداعـيــات الـكــارثـيــة التي
قــد تنجم عــن األض ــرار بالبيئة،
واسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب
والنزاعات المسلحة».
وأوضـ ـ ــح أن ال ـك ــوي ــت كعضو
فـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـت ــول ــي
االه ـت ـمــام الـ ــازم ح ـيــال االض ــرار
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف ال ـب ـي ـئ ــة خ ــال
الحروب والنزاعات المسلحة في
المخرجات الصادرة عن المجلس،
وستدرس السبل الكفيلة بحماية
البيئة في بؤر الصراع بالتعاون

ً
اإلخفاقات مستقبال ،مما يمكنه من خوض حملة انتخابية ناجحة.
فــي المقابل سيكون بمقدور الديمقراطيين إ ث ــارة ملفات عــدة،
كالتحقيق في عائدات ضرائب ترامب ،وتضارب المصالح المحتمل،
مع اتهامات تشمل صالت بين حملته االنتخابية في  2016وروسيا،
ً
كما يمكنهم أيضا أن يجبروه على الحد من طموحاته التشريعية،
ووقـ ــف تـعـهــداتــه بـتـمــويــل ال ـج ــدار م ــع الـمـكـسـيــك ،وعــرق ـلــة خططه
الضريبية ،ومعارضة سياساته التجارية المتشددة.
لكن خطر محاولة عزل الديمقراطيين لترامب يبقى صعب المنال
ً
ً
نظرا إلى ضرورة الحصول على أغلبية  60صوتا في مجلس الشيوخ
ً
ً
ً
أيـضــا ،وهــو مــا ليس مـتــوفــرا مــع مجلس شيوخ جـمـهــوري ،فضال
عن تعقيدات ومـخــاوف لــدى الحزبين من االنعكاسات السياسية
والدستورية لهذا األمــر ،لكن البدء بــإجــراء عــزل الرئيس من شأنه
إضعاف ترامب وقدرته على حشد التأييد عام  ،2020مما قد يجبره
على دخــول مساومات سياسية وتشريعية وتحسين تعاونه مع
الديمقراطيين حول قضايا إنمائية وصحية.
وفي أول خطوة له بعد االنتخابات ،أقال ترامب وزير العدل جيف
ً
سيشنز ،ا ل ــذي نــأى بنفسه عــن التحقيق ا لــرو ســي ،متخليا بذلك
ً
عــن وصــايــة وزارة الـعــدل على التحقيق ،ومعطيا المحقق روبــرت
صالحيات أوسع.

وقال «شهد أمس األول مناسبة
مـهـمــة ذك ــراه ــا عــال ـقــة ف ــي ذاك ــرة
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،ف ـه ــو ال ـ ـيـ ــوم الـ ــذي
استطاعت فيه الكويت ،بمساعي
ابـنــائـهــا الـمـخـلـصـيــن ،ودعـ ــم من
الحلفاء والشركاء ،أن تطفئ آخر
ب ـئــر ن ـفــط ت ــم اش ـعــال ـهــا م ــن قبل
الجيش العراقي المتقهقر ،وذلك
ف ــي ال ـس ــادس م ــن نــوفـمـبــر 1991
بعد غزو واحتالل من قبل العراق
دام  7أشهر».
وذكر العتيبي انه عندما ايقن
ن ـظــام ص ــدام حـسـيــن أن الـكــويــت
ستتحرر من هذا االحتالل الغاشم
بناء على قــرارات شرعية صادرة
مــن مـجـلــس األمـ ــن ،وفـقــا للفصل
السابع من ميثاق األمم المتحدة
قــام الجيش الـعــراقــي المنسحب
بإحراق ما يقارب  700بئر نفطية،
مما ادى الى إحدى أسوأ الكوارث
البيئية من صنع البشر شهدها
العالم.

د التقى رئيس جهاز األمن
الوطني الشيخ ثامر العلي،
مسؤولين من اإلدارة األميركية،
لبحث العالقات الثنائية بين
البلدين ،وأهم القضايا ذات
االهتمام المشترك.
وأعلن الجهاز ،في بيان أوردته
«كونا» ،أمس ،أن ذلك جاء خالل
زيارة قام بها العلي والوفد
المرافق له إلى العاصمة
األميركية (واشنطن) استغرقت
يومين .وأوضح أنه تم خالل
اللقاءات استعراض أوجه
التعاون ،وبحث العالقات
الثنائية التي تجمع البلدين،
وسبل تعزيزها وتطويرها،
كما جرى بحث أهم القضايا
المشتركة التي تهم البلدين
على الساحتين اإلقليمية
والدولية.

العتيبي يقدم أوراق اعتماده
إلى منظمة «حظر األسلحة»
قدم سفير الكويت لدى
هولندا عبدالرحمن العتيبي
أوراق اعتماده إلى المدير
العام لمنظمة حظر األسلحة
الكيماوية فرناندو أرياس.
وقالت سفارة الكويت لدى
هولندا في بيان تلقته «كونا»،
أمس ،إن ذلك جاء خالل
استقبال أرياس للسفير
العتيبي في مقر المنظمة
بالهاي يوم الثالثاء الماضي.
وأضافت أن السفير العتيبي
أعرب عن تطلعه الى تعزيز
التعاون بين الكويت والمنظمة
في شتى المجاالت.

َ
إغالق مركزي خدمة بسبب
أعمال الصيانة
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة
الداخلية ،أن اإلدارة العامة
لمراكز الخدمة ،أعلنت إغالق
مركز خدمة العدان قطعة «»2
التابع إلدارة مراكز خدمة
محافظة مبارك الكبير ،ومركز
خدمة الصديق التابع إلدارة
مراكز خدمة محافظة حولي،
إلجراء أعمال الصيانة الطارئة.
ولفتت إلى أنه سيتم إخطار
المواطنين بإعادة افتتاحهما
فور االنتهاء من أعمال
الصيانة.

ندوة بالجهراء دعت إلى
هيئة متخصصة للسياحة
طالب عضو المجلس البلدي
أحمد العنزي ،بإنشاء هيئة
مستقلة للسياحة ،على أن
يكون المسؤول عنها برتبة
وزير ،بهدف تنفيذ المشاريع
السياحية المستقبلية،
والتي تدخل ضمن خطة
التنمية وتحويل الكويت إلى
مركز مالي وتجاري ،وهي
الرغبة السامية ألمير البالد
الشيخ صباح األحمد .وشدد
العنزي خالل ندوة بمركز
الجهراء لألمن االجتماعي
على ضرورة تشريع القوانين
التي تسهم في استعجال
تنفيذ المشاريع السياحية،
إضافة إلى تعديل القوانين
التي عطلت صالحيات
المجلس البلدي ،السيما
قانون .2005 /5
بدوره ،رحب محافظ الجهراء
الفريق م .فهد األمير ،بأي
مبادرة لتطوير المحافظة.

وأثارت تنحية سيشنز ،انتقادات حادة من الديمقراطيين ،ومطالبة
لخلفه المؤقت ماثيو لويتيكر بالنأي بنفسه عن التحقيق ،بينما
ً
حذرت أوساط من إقالة مولر ،وخصوصا بعد حصول ترامب على
أغلبية واسعة في مجلس الشيوخ تمكنه من تمرير وزير عدل جديد
بسهولة.
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الجيش السوري يحرر رهائن...
إلى ذلك ،ذكرت تقارير إخبارية تركية أن قوات تركية وأميركية
ّ
سيرت دوريــة مشتركة ثانية بمدينة منبج السورية الحدودية
مع تركيا ،وسط توتر شديد تعيشه القرى السورية على الشريط
الـحــدودي بين دمشق وأنـقــرة ،في المناطق التي يسيطر عليها
األكــراد ،بسبب تهديدات األتــراك بشن عملية عسكرية وتنفيذها
ً
ً
قصفا متقطعا.
(دمشق -وكاالت)

ةديرجلا

•
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محليات
ّ
المبارك وجه الوزراء للتأكد من الجاهزية للطوارئ الجوية
• الرومي :الحصان أصر على السفر بإجازة مرضية ...وإحالته إلى التقاعد للمصلحة العامة
سيد القصاص

زادت الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
وت ـي ــرة اس ـت ـعــدادات ـهــا الح ـتــواء
تداعيات األمطار المحتملة ،بناء
على توجيهات رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك ،الــذي شدد في اتصال
هــاتـفــي م ــع الـ ـ ــوزراء المعنيين
مساء أمس األول ،على ضرورة
ال ـت ــأك ــد م ــن ج ــاه ــزي ــة اإلدارات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وسـ ـ ـ ــط الـ ـ ـظ ـ ــروف
الـجــويــة الحالية واسـتـعــدادهــا
ألي طارئ.
في السياق ،عقد وزير البلدية
وزيـ ــر األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة حـســام
ً
الرومي اجتماعا ،صباح أمس،
بـحـضــور وزيـ ــر اإلعـ ــام محمد
الجبري وممثلين عن وزاراتــي
ال ــداخ ـل ـي ــة واألشـ ـ ـغ ـ ــال وب ـلــديــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي
واإلطفاء والدفاع المدني وهيئة
الطرق بهدف "دمــج جميع آراء
الجهات المعنية للخروج بخطة
م ـت ـكــام ـلــة ل ـض ـمــان عـ ــدم ت ـكــرار
مشاكل تجمعات مياه األمطار
وتحديث الخطط السابقة".

الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب حـ ـي ــال االسـ ـتـ ـع ــداد
ً
لـمــوســم االمـ ـط ــار ،مــوض ـحــا أن
إقالة المدير العام لهيئة الطرق
السابق أحمد الحصان جــاء ت
للمصلحة العامة ،أما بالنسبة
لوكيل وزارة األشـغــال عواطف
الغنيم ،فــإن فترة عملها كانت
مـنـتـهـيــة وك ـنــت أمـ ــام خـيــاريــن،
إمــا التجديد أو عــدم التجديد،
وأرتأيت عدم التجديد لها لضخ
دم ــاء جــديــدة فــي الـ ــوزارة حتى
تسير عجلة العمل.
وف ــي مـعــرض رده عـلــى كــام
ال ـح ـصــان ب ـعــدم مـمــانـعــة وزي ــر
األش ـ ـغـ ــال سـ ـف ــره إل ـ ــى أم ـي ــرك ــا،
قــال"إن طلب الحصان الموافقة
عـلــى إج ـ ــازة س ـفــره ت ــم رفضها
م ــن جــان ـبــي وم ــن جــانــب نــائــب
ر ئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ه ـي ـئــة
الطرق لعدم وجــود بديل يدير
الـهـيـئــة ف ــي غ ـيــابــه ،لـكـنــه أصــر
على السفر وقال لي" أنا سوف
أخذ إجازة مرضية وأنا أخبرته
بأنه ال يستطيع أحد أن يمنع أي
موظف من أخذ إجازة مرضية".

تشكيل لجنة
من جهات
الدولة لمتابعة
حالة الطوارئ
مجارير األمطار
المصلحة العامة
خالل األمطار
وأوضـ ــح ال ــروم ــي أن مجاير
وأك ــد ال ــروم ــي قـيــامــه ب ــدوره
الجبري

وزير الصحة يوعز للمعنيين
ً
باالستعداد تحسبا لحالة الطقس
أصدر وزير الصحة ،الشيخ د .باسل الصباح ،تعليماته لمديري
المناطق الصحية والمستشفيات ،بإعالن حالة االستعداد والجاهزية
في المستشفيات ،تحسبا لتقلبات الطقس في الساعات المقبلة.
وأوضح الصباح ،في تصريح صحافي ،أمس األول ،أنه دعا مديري
المناطق والمستشفيات إلى توخي الحيطة والحذر ،وأصدر تعليماته
لهم بإعالن حالة االستعداد والجاهزية في المستشفيات ،تحسبا
لتقلبات الطقس.

الرومي والجبري خالل المؤتمر الصحافي
وسيشمل التحقيق كــل مــن له
ع ــاق ــة ب ـه ــذا ال ـم ــوض ــوع س ــواء
مـنـهــم ال ـم ــوج ــودون ع ـلــى رأس
عملهم أو الذين تمت إحالتهم
إلى التقاعد أو اإلقالة.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر

«التربية» :الدراسة تسير بشكل طبيعي وال مشاكل
أك ــد وك ـيــل وزارة الـتــربـيــة بــالـتـكـلـيــف ،يــوســف
ال ـن ـج ــار ،ع ــدم وج ـ ــود أي م ـشــاكــل أو ع ـق ـبــات في
المدارس جراء األمطار ،وأن "الدراسة تسير بشكل
طبيعي ،ونسبة الحضور في معدالتها الطبيعية".
وقال النجار لـ"كونا" ،أمس ،إن الوزارة حريصة
على متابعة األوضاع ،وتفقد أحوال المدارس وسير
العمل فيها ،نظرا لألحوال الجوية المتقلبة التي
ُ
تمر بها البالد ،مؤكدا أنه ال توجد مشاكل تذكر.

البلدية :فريق طوارئ لمتابعة التداعيات
كـ ـش ــف مـ ــديـ ــر إدارة الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ال ـع ــام ــة
وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق فــي بـلــديــة حــولــي سعد
الجالوي عن تشكيل البلدية فريق طوارئ
لـ ـم ــدة  10أيـ ـ ــام ق ــاب ـل ــة ل ـ ـلـ ــزيـ ــادة ،ل ـلــوقــوف
ع ـلــى ت ــأث ـي ــرات ال ـط ـقــس وم ــوس ــم األم ـط ــار،
ومساعدة الجهات الحكومية ذات الصلة،
بـتــوجـيـهــات م ــن وزيـ ــر األشـ ـغ ــال والـبـلــديــة
حسام الرومي ،وتعليمات من مدير البلدية
أحمد المنفوحي.
وأش ــار الـجــاوي ،فــي تصريح صحافي،
إل ــى أن ــه بتشكيل ه ــذا الـفــريــق ف ــإن البلدية
ت ـص ـب ــح ب ـح ــال ــة اس ـت ـن ـف ــار ب ـك ــل طــاقــات ـهــا
االستيعابية من مفتشين ومراقبين وعمال
وآليات شركات النظافة تحسبا ألي طارئ.

األمطار مصممة على استيعاب
نسبة معينة مــن مياه األمطار
وليست مصممة على فرضية
ح ـ ـ ــدوث كـ ـ ـ ـ ــوارث ،ألن تـصـمـيــم
ال ـش ـب ـكــات ع ـلــى هـ ــذا األم ـ ــر من
شأنه أن يرهق ميزانية الدولة
وال يوجد دولة في العالم تقوم
بمثل هذا األمر.
ونــاشــد الــرومــي المواطنين
ب ـ ـعـ ــدم رب ـ ـ ــط ال ـ ـب ـ ـيـ ــوت ب ـش ـب ـكــة
ال ـص ــرف ال ـص ـحــي ك ــي ال يــزيــد
العبء على الشبكة ويؤدي إلى
طفح المجارير.
وف ــي مـعــرض رده عــن ســؤال
يتعلق بمطالبة بعض النواب
بتحمل مسؤوليته السياسية،
ق ــال" أعـتـقــد أنـنــي أق ــوم بتأدية
دوري ،وسـبــق أن اجتمعت مع
القيادات في  25أكتوبر الفائت
وأوضـ ـح ــت ل ـهــم أه ـم ـيــة تــافــي
مشكلة تجمعات مياه األمطار،
ً
حيث أكدوا جميعا جاهزيتهم،
لكن كــان هـنــاك بعض القصور
ل ــذل ــك ش ـك ـل ــت ل ـج ـن ــة م ـح ــاي ــدة
مــن خ ــارج ال ــوزارة للتحقق من
األسباب التي أدت إلى ذلك".
وأوضــح أن اللجنة ستحقق
فــي الـمــوضــوع وسيتم اإلعــان
عـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ب ـ ـكـ ــل ش ـف ــاف ـي ــة

وأوضــح أن الفريق المشكل حــرص على
أهمية وجود آليات وعمال شركات النظافة
ف ــي ب ـلــديــة ح ــول ــي ع ـلــى أه ـب ــة االس ـت ـع ــداد،
ووجودهم بمراكز بلديات المحافظة ،بواقع
 205عمال مشاركين بالحملة في كل المراكز،
وجميع اآلليات المطلوبة لمثل هذه الظروف
المناخية وعــددهــا  48عـبــارة عــن عــدد من
النسافات والـلــوريــات والـجــرافــات والـبــوب
كات والتناكر.
وأشار إلى أن البلدية شكلت غرفة تحكم
مــر كــز يــة مكونة مــن  10موظفين كويتيين
للمتابعة ،إضافة إلى تشكيل فريق عمل مع
الجهات ذات الصلة ،مثل الداخلية واألشغال
واإلطفاء.

وأوضــح أنــه ً
بناء على تعليمات وزيــر التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،تم تشكيل
فرق للتدخل السريع في كل المناطق التعليمية،
للتعامل الفوري مع أي موقف ،مشددا على الحرص
على سالمة الطلبة والهيئتين التعليمية واإلدارية.
وأشــاد النجار بالجهود التي تبذلها اإلدارات
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـم ــراق ـب ــون وم ــدي ــرو الـ ـم ــدارس في
مختلف مناطق الكويت لتفادي أي عقبات.

ً
«األرصاد» :أمطار غزيرة غدا
قال مدير إدارة األرصــاد الجوية في اإلدارة العامة
للطيران المدني عادل بورسلي ،إنه "خالل الفترة من
اليوم إلى نهار يوم األحد المقبل ،التزال تشير التوقعات
الى استمرار فرص األمطار ،حيث تكون شدتها مساء
السبت وفجر األحد بكميات تصل إلى غزيرة مقاربة
لكميات أمطار الثالثاء الماضي ،خصوصا في المناطق
الشمالية والشمالية الغربية".
وم ــن جهته ،أوض ــح مــراقــب الـتـنـبــؤات الـجــويــة في
"األرصـ ــاد الـجــويــة" عبدالعزيز ال ـقــراوي فــي تصريح
لـ"كونا" ،أن طقس البالد تحت تأثير امتداد منخفض
الـســودان الموسمي محمال بكميات كبيرة من بخار
ال ـم ــاء ،تــزامـنــا مــع منخفض ج ــوي فــي طـبـقــات الجو
العليا مع وجود تيار هوائي نفاث ،ما يؤدي إلى تكاثر
للسحب المنخفضة والمتوسطة.

ال ـج ـب ــري ع ـقــب االجـ ـتـ ـم ــاع ،إنــه
تــم االت ـف ــاق عـلــى تشكيل لجنة
عــاجـلــة تـضــم ممثلين مــن عــدة
جهات حكومية لمتابعة حالة
ال ـط ـقــس خـ ــال األيـ ـ ــام الـمـقـبـلــة
ي ـكــون مـقــرهــا وزارة الــداخـلـيــة

إلط ــاع الـنــاس على االج ــراء ات
المفترض اتخاذها حال حدوث
هطول أمطار بكميات كبيرة.

«الداخلية» و«اإلطفاء» تدعوان
إلى توخي الحذر
دعت وزارة الداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء المواطنين والمقيمين
إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر ،بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها
البالد والتوقعات بهطول أمطار .من جانبها ،دعت اإلدارة العامة لإلطفاء
ـادات وإطفاء األنــوار
المواطنين والمقيمين إلــى ّضــرورة اتباع اإلرش ـ ّ
معرضة لمياه األمطار وتفقد قنوات تصريف
الخارجية للمنزل إذا كانت
مياه األمطار ،والتأكد من عدم وجود أي عوائق تؤدي إلى انسدادها.

«الغوص» يرفع  6قوارب و 6أطنان مخلفات
ّ
تمكن فريق الغوص ،التابع للمبرة التطوعية
البيئية ،من انتشال  6قوارب غارقة في مارينا
ســوق شــرق ،ونــادي الشعب البحري ،إجمالي
زنتها  12طنا ،بسبب األمطار والرياح الشديدة
التي تعرضت لها البالد أخيرا.
وقال مسؤول العمليات البحرية في الفريق
وليد الشطي لـ"كونا" ،أمــس ،إن "الفريق تلقى
ب ــاغ ــات ب ــوج ــود ق ـ ـ ــوارب عـ ــدة غ ــارق ــة ف ـب ــادر
بانتشالها ،إذ كانت تعوق الحركة داخل الموقع،
وتؤدي إلى تسرب الوقود منها ،ما يؤثر سلبا
على المياه" .وأضاف أن "الفريق لديه مهارات
عالية النتشال القوارب والسفن ،إذ تم انتشال
أكثر مــن  700قــارب وسفينة ،إضــافــة إلــى رفع
أطنان من المخلفات البحرية والساحلية".

ً
وذكر أن الفريق قام أيضا بعمليات بيئية
ً
أخ ــرى لــرفــع الـمـخـلـفــات ،حـفــاظــا عـلــى البيئة
الـبـحــريــة وال ـســاح ـل ـيــة ،وتـمـثـلــت ف ــي حـمــات
لتنظيف الـســواحــل منها ســاحــل األبـ ــراج مع
جهات عــدة تم خاللها رفــع مخلفات مجارير
األمطار ،والتي كانت تسبب خطورة لمرتادي
الشاطئ.
وأشار إلى أن الفريق نظم أيضا حملة أخرى
لتنظيف ساحل الشويخ ،ورفــع  6أطـنــان من
المخلفات البالستيكية والحديدية واألخشاب
م ــن ت ـل ــك الـ ـس ــواح ــل ،ل ـت ـج ـنــب تـ ـل ــوث الـبـيـئــة
الـبـحــريــة ،وم ـنــع ن ـفــوق الـكـثـيــر مــن الـكــائـنــات
البحرية واألسماك والطيور.

«الشؤون» :نجاح الربط اآللي مع  15جهة حكومية «الهيكلة» 50 :ألف موظف بـ «الخاص»
تم تدريبهم بين  2004و2018
• الخراز :استمرار الربط مع جهات أخرى لبلوغ أقصى درجات الرقابة
• التعاون أسفر عن تراجع المالحظات المالية واإلدارية
●

●

أكدت نائبة المدير العام لشؤون
القوى العاملة الوطنية في برنامج
إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة إيمان االنصاري أن
البرنامج يقوم بجهود كبيرة لدراسة
احتياجات تــدريــب الـقــوى العاملة
الوطنية في ضــوء متطلبات سوق
العمل ،بهدف تشجيع وتهيئة الطلبة
لالنخراط في العمل في مؤسسات
القطاع الخاص.

جورج عاطف

ك ـش ــف وكـ ـي ــل وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة س ـع ــد ال ـ ـخ ـ ــراز ،عــن
"انـتـهــاء الـ ــوزارة مــن عملية الربط
اآلل ــي مــع  15جـهــة حـكــومـيــة ،مما
يعد إنجازا غير مسبوق ،خصوصا
في إدارة الرعاية األسرية المعنية
بـصــرف الـمـســاعــدات االجتماعية،
التي تضم نحو  42ألف ملفا".
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــراز ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـحــافــي أم ــس" ،اس ـت ـمــرار عملية
ال ــرب ــط اآلل ـ ــي م ــع ب ـعــض ال ـج ـهــات
الـحـكــومـيــة األخـ ــرى ذات الـعــاقــة،
بما يتيح لنا الوصول إلى أقصى
درج ــات إحـكــام الــرقــابــة" ،موضحا
ً
أن "ثمة تعثرا في الربط مع بعض
ال ـج ـهــات ،غـيــر أن ــه ج ــار التنسيق
المشترك إلتمامه وتذليل معوقاته".
وفيما يخص الربط بين الوزارة
والجمعيات الخيرية ،قال الخراز،
إن ــه "ف ــي إط ــار الـسـعــي إل ــى تنظيم
ال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري وف ـ ــق ال ــوس ــائ ــل
وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـح ــدي ـث ــة ،ت ــم إط ــاق
ال ـم ـن ـص ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـمــراق ـبــة
الـ ـمـ ـش ــاري ــع واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـخ ـيــريــة
الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة" ،الفـتــا إلــى
ً
أنه "يتم حاليا تدريب موظفي إدارة
الجمعيات الخيرية والمبرات على
التعامل مع المنصة".
وذكر أن "الضوابط واالشتراطات
ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا الـ ـ ـ ــوزارة لتنظيم
ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري ،وح ــرص ـه ــا على
ت ـط ـب ـيــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ح ـق ـق ــت ط ـفــرة
غير مسبوقة في إجمالي إيــرادات

محمد الجاسم

المطيري يتوسط الموظفين المكرمين
التبرعات ،السيما خالل السنوات
األربع الماضية ،في المقابل هناك
انخفاض كبير في أعداد المخالفات
الجسيمة ،الـتــي كــانــت تقترف في
السابق".

تراجع المالحظات
وب ـيــن أن "ه ـن ــاك ت ـعــاونــا ج ــادا
وم ـث ـم ــرا ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة وال ـج ـه ــات
الرقابية الـتــي هــي عـيــون ال ــوزارة،
س ـ ـ ـ ـ ــواء ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة أو
الخدمة المدنية ،أسفر عن تراجع
ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـم ــال ـي ــة وال ـخ ــاص ــة
بشؤون التوظف".
وقال الخراز إن "ما أعلنه الديوان
ف ــي ت ـقــريــره األخ ـي ــر (االع ـت ـم ــادات
التكميلية) بخصوص صــرف 22
مليونا مساعدات اجتماعية دون
وجه حق صحيح ،ولكن من اكتشف

تلك المالحظة هي الوزارة وأبلغت
الــديــوان بها" ،مشيرا إلــى أن "هذه
األموال فهم البعض أنها صرفت من
موازنة العام المالي (،)2017/2018
وه ــذا غـيــر صـحـيــح ،إن ـمــا صــرفــت
خالل الفترة من  1991حتى ،2014
وذل ـ ــك ب ـعــد ت ـحــديــث أع ـم ــال إدارة
الرعاية األسرية وإتمام الربط اآللي
بين الوزارة والجهات ذات العالقة".
وعن األضــرار التي لحقت بدور
ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة مـ ــن جـ ــراء
ســوء األحــوال الجوية خــال األيــام
الماضية ،بين الخراز ،أن "األضرار
بسيطة وغير مــؤثــرة" ،كاشفا عن
"اج ـت ـم ــاع تـنـسـيـقــي بـيـنــه ووك ـيــل
قطاع التعاون واتحاد الجمعيات،
للوقوف على األضــرار التي لحقت
ببعض التعاونيات ،والعمل على
مـعــالـجـتـهــا ب ــأس ــرع وقـ ــت مـمـكــن،
والـتــأكــد مــن جاهزيتها ألي حالة

مشابهة ،خصوصا أنه من المتوقع
هطول أمطار خالل األيام المقبلة".
وعـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ــاالت األف ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ال ـت ــي
ت ـ ـض ـ ــررت ،أكـ ـ ــد "حـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـ ــوزارة
عـلــى مـتــابـعــة أوضـ ــاع الـمـتـضــررة
ومعالجتها منعا لتعطل أو إلغاء
الحجوزات" ،مشيرا إلى أن "هناك 13
صالة تضررت ،وأن إدارة الخدمات
الـ ـع ــام ــة وب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ق ـطــاع
التنمية والفريق الهندسي جالت
على الصاالت للتأكد من سالمتها
وجاهزيتها".
إلى ذلك ،كرم مدير إدارة الشؤون
ال ـمــال ـيــة ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة ،عـبــدالـعــزيــز
ا لـمـطـيــري ،الموظفين المتميزين
في العمل ،مؤكدا ّ"استمرار اإلدارة
في اتباع هذه السنة الحميدة ،التي
تشجع المتميزين على بــذل مزيد
مــن الجهد ،وتحفيز أقــرانـهــم على
االقتداء بهم".

وأض ـ ــاف ـ ــت األن ـ ـ ـص ـ ـ ــاري ،خ ــال
ً
االحتفال بتخريج وتوظيف  50شابا
ً
كويتيا بالتعاون مع معهد الدراسات
المصرفية وبنك بــرقــان ،أن "إع ــادة
الـهـيـكـلــة" ح ـقــق ف ــي م ـجــال تــدريــب
وتأهيل وتوظيف الشباب الكويتيين
ً
ن ـجــاحــا غـيــر م ـس ـبــوق ،حـيــث أب ــرم
ً
عـ ـق ــودا م ــع ن ـحــو  35مــؤس ـســة في
مختلف التخصصات ،وبـلــغ عدد
مــن تــم تدريبهم خ ــال ه ــذه الفترة
نحو سبعة آالف شاب .وأشارت إلى
أن إدارة التنمية بالبرنامج قامت

بإعداد وتكاليف المتدربين العاملين
بالقطاع الخاص من عام  2004إلى
 ،2018إذ تم تدريب حوالي  50ألف
مــوظــف بتكلفة نـحــو  705ماليين
ديـ ـن ــار ،ك ـمــا ت ــم ت ــدري ــب الباحثين
عن عمل من عام  2003حتى ،2018
حيث بلغ عددهم  4آالف و 500شاب
وش ــاب ــة .وبـيـنــت أن ال ـبــرنــامــج قــام
بجهود مميزة لتدريب الطلبة في
فصل الصيف مــن عــام  2004حتى
 ،2018وبلغ عددهم اإلجمالي نحو
 11ألف طالب وطالبة.

«السكنية» :بيوت «شرق صباح األحمد»
ّ
تدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة
●

يوسف العبدالله

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة ،م .إبــراه ـيــم ال ـنــاشــي ،أن نـســب اإلن ـجــاز
الفعلية لتنفيذ  509بيوت في مشروع شرق تيماء
المخصص لفئة "من باع بيته" بلغت 3.46في المئة،
والذي بدأ العمل بتنفيذه في يونيو الماضي ،والذي
ّ
من المتوقع أن يسلم تعاقديا ديسمبر  ،2020مشيرا
الى أن هناك مشروعا مماثال مخصصا للفئة ذاتها
كبيوت في شرق مدينة صباح األحمد سيدخل حيز
التنفيذ السنة المقبلة.
وقــال الناشي ،في المؤتمر الصحافي الشهري
الذي عقده صباح أمس في مبنى المؤسسة بجنوب
السرة ،إن عدد الطلبات السكنية حتى نهاية الشهر
الـمــاضــي وصــل إلــى  99490طلبا إسكانيا قائما،
مبينا أن عدد إجمالي أولوية اإلعاقة لدى الطلبات
ً
اإلسكانية القائمة بلغ  2739طلبا.

وع ــن م ـشــروع الـمــؤسـســة ال ـجــديــد ،ق ــال الناشي
إن ع ــدد ح ــاالت الـتـخـصـيــص عـلــى "ج ـنــوب مدينة
ص ـبــاح األح ـم ــد" ارت ـفــع ال ــى  7940مــواط ـنــا ،مفيدا
بأن المؤسسة ستستقبل ابتداء من بعد غد األحد
أصحاب األولــويــة اإلسكانية الحديثة بعد رفعها
أخيرا الى  2017وما قبل.
وأضــاف أن عدد المتقدمين للحصول على فتح
طلب رعاية سكنية خالل الشهر الماضي بلغ 655
مواطنا ،الفتا الى أن عدد المعامالت المنجزة في
المؤسسة وجميع الفروع التابعة لها خالل الشهر
ذاته بلغ  29530ألف معاملة.
ولـفــت الــى أن نسب اإلن ـجــاز الفعلية فــي مدينة
المطالع عبر العقد األول المعني في الطرق الرئيسية
بلغ  39.16في المئة ،والعقد الثاني لتنفيذ البنى
التحتية لعدد  18519قسيمة وصل إلى  20.54في
المئة ،والثالث للضواحي  N2و N3بلغ  5.29بالمئة،
في حين الرابع  8.73في المئة لكل من  N1و.N4

سلة أخبار
«الرحمة» :قافلة مساعدات
أغاثت  1000أسرة سورية

َّ
سيرت جمعية الرحمة
العالمية ،بالتعاون مع فريق
صحبة الجنة وفريق السالم
الداخلي ،قافلة من المساعدات
اإلغاثية إلى الالجئين
السوريين في األردن ،حملت
رقم  368على مدار ثالثة أيام،
استفاد منها أكثر من 1000
أسرة سورية .وفي هذا الصدد،
قال رئيس مكتب سورية في
"الرحمة" ،وليد السويلم ،إن
القافلة اشتملت على توزيع
مساعدات نقدية ،وسالت
غذائية ،ودعم أنشطة تربوية،
وحفل أيتام ،وكسوة شتاء،
ودعم دورات تدريبية.
َّ
وبين السويلم أن القافلة
وزعت  140سلة غذائية ،و140
سلة صحية ،و 140بطانية،
ومبالغ نقدية على  140أسرة،
وتوفير مقاعد دراسية لـ 20
طالبا ،كما وقعت اتفاقية
مبادرة فريق السالم التعليمية
(جسور) للطلبة السوريين،
واستفادت منها أكثر من 600
أسرة.

«زكاة سلوى» تفقدت
مشاريعها بألبانيا
زار وفد من لجنة زكاة سلوى،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،ألبانيا ،لتفقد
مشاريع اللجنة هناك ،والتي
تتنوع بين كفالة األيتام وطلبة
العلم ،ورعاية األسر المتعففة،
والمشاريع التنموية ،وإذاعة
للقرآن الكريم .وقال رئيس
الوفد ومدير الموارد والتطوير
باللجنة ،المحامي عمر
الشقراء ،في تصريح صحافي،
إن الوفد زار األيتام الذين
تكفلهم اللجنة ،وكذلك األسر
المستفيدة من المشاريع
التنموية التي تقيمها.
وأشار إلى تبرع أهل الخير
لترميم بيت أرملة وأبنائها،
موضحا أن تكلفة بناء البيت
تبلغ من  6إلى  8آالف دينار.

«النجاة» تطلق حملة
«ملبوس العافية»
تطلق جمعية النجاة الخيرية،
ً
اليوم وغدا ،حملة إنسانية
تحت شعار "ملبوس العافية"،
التي تهدف إلى جمع المالبس
الجديدة والزائدة عن الحاجة،
وتقديمها لألسر المتعففة
والمستفيدة داخل الكويت.
وقالت مسؤولة الحملة حصة
الراشد ،في تصريح صحافي،
إن الحملة تبدأ اليوم بعد
صالة الجمعة ،وتستمر حتى
ً
مساء ،ويوم السبت
العاشرة
ً
صباحا إلى  10مساءً،
من 10
تحت رعاية إذاعة مارينا
إف إم.
ودعت أهل الخير إلى دعم
الحملة ومساندتها في إسعاد
مئات األسر التي تعيش على
هذه األرض.

«األبحاث» :معالجة المركبات
المسببة لروائح الصرف
أنجز مركز أبحاث المياه،
التابع لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،مشروعا لمعالجة
المركبات المسببة للروائح
الناتجة عن مياه الصرف
الخارجة من المستشفيات.
وقال مدير برنامج «تقنيات
معالجة مياه الصرف
وإعادة استخدامها»
د .عادل الحداد إنه تم تنفيذ
دراسة بحثية لتقييم كفاءة
التخلص من غازي كبريتيد
الهيدروجين واالمونيا
المسببين الرئيسيين للروائح
الناتجة عن مياه الصرف
للمستشفيات .واضاف
د .الحداد" :شملت الدراسة
جمع عينات من مياه الصرف
التابعة لمستشفى الوالدة
بمنطقة الصباح الصحية.
واوضح ان النتائج المخبرية
اشارت إلى أن معدل كفاءة
التخلص من غازي االمونيا
وكبريتيد الهيدروجين بلغت
 97.4في المئة و 93في المئة
على التوالي.
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المشاركون في «شركاء أشقاء» :دفع التعاون آلفاق أرحب
السفير المصري يقيم حفل استقبال لوفد بالده في الملتقى
دعت شخصيات مشاركة في
ملتقى «شركاء أشقاء» الى
دفع أوجه التعاون الكويتي -
المصري إلى آفاق أرحب ،وبحث
سبل التغلب على أي معوقات
ً
تقف حائال أمام تحقيق نقلة
نوعية في عالقات البلدين.

دع ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن
فــي ملتقى ال ـت ـعــاون الـمـصــري -
الكويتي ،الذي عقد تحت عنوان
«شــركــاء أش ـقــاء» ،الــى دفــع أوجــه
التعاون المشترك إلى آفاق أرحب،
وتجاوز أي معوقات تقف حائال
أمـ ـ ــام ت ـح ـق ـيــق ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة فــي
عالقات البلدين.
جـ ــاء ذلـ ــك ع ـل ــى ه ــام ــش حـفــل
االسـتـقـبــال ال ــذي أقــامــه السفير
ال ـم ـص ــري لـ ــدى ال ـك ــوي ــت ،ط ــارق
ال ـ ـ ـقـ ـ ــونـ ـ ــي ،بـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ع ـلــى
شــرف وزيــر الصناعة والتجارة
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ،ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ع ـم ــرو
نصار ،ووزير التجارة والصناعة
خالد الروضان ،بحضور رئيس
الـجــانــب الـكــويـتــي فــي المجلس
مـحـمــد جــاســم ال ـص ـقــر ،ورئـيــس
الجانب المصري ،معتز األلفي،
وعدد من المسؤولين المصريين
رفيعي المستوى الذين شاركوا
فــي مؤتمر «شــركــاء أش ـقــاء» ،من
ب ـي ـن ـهــم وكـ ـي ــل م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري سـ ـلـ ـيـ ـم ــان وهـ ـ ـ ـ ــدان،
ورئـيــس لجنة الثقافة واإلع ــام
بمجلس الـنــواب ،النائب أسامة
هـيـكــل ،ون ــائ ــب رئ ـيــس المنطقة

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس،
اللواء بحري عبدالقادر درويش،
ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
للشؤون العربية ،بدر العوضي،
والرئيس التنفيذي للهيئة العامة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،د .م ـح ـســن عـ ــادل،
إضافة إلى أعضاء المجلس من
الجانبين المصري والكويتي.
وأكد الحضور خالل المناسبة
استراتيجية وتاريخية العالقات
الـمـصــريــة  -الـكــويـتـيــة ،وأهـمـيــة
العمل خالل الفترة المقبلة على

المقصيد :مراكز جديدة لألندية التخصصية

●

فهد الرمضان

ق ــال وك ـيــل وزارة ال ـتــرب ـيــة ال ـم ـســاعــد للتنمية
ال ـتــربــويــة واألن ـش ـط ــة ،فـيـصــل الـمـقـصـيــد ،إن ــه تم
عقد االجتماع السنوي مع رؤســاء مراكز األندية
الـمـســائـيــةال ـمــدرس ـيــة إلطــاع ـهــم عـلــى معطيات
األنـشـطــة واألن ــدي ــة ،وذل ــك وف ــق الـنـظــم والـلــوائــح
الجديدة لألندية المسائية المدرسية واالهتمام
بمختلف الجوانب الثقافية والعلمية والرياضية
على مستوى المناطق التعليمية الست ،منوها
يإبداعات ومواهب الطلبة في معظم التخصصات،
خ ــاص ــة ف ــي ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة
والــريــاضـيــة واض ـحــة ومـلـمــوســة ،وه ــذا مــا جعل

وزارة التربية تهتم بالمجال الرياضي ،خصوصا
عقب إشهار االتحاد الرياضي المدرسي الذي تم
أخيرا بشكل رسمي.
وأكد المقصيد أنه خالل هذه السنة تم افتتاح عدد
كبير من مراكز األندية التخصصية ،بزيادة العدد عن
السنوات السابقة ،بناء على رغبة الميدان ،وكذلك
من المختصين في المجال ،كما تم افتتاح عدد كبير
من األندية الشاملة ،الفتا إلــى أنــه تم التركيز على
محافظتي الجهراء واألحمدي ،بناء علىرغبة أهالي
منطقتي صباح األحمد وأم الهيمان ،الذين طالبوا
بأن يتم افتتاح عدد من األندية الشاملة ألبنائهم،
وذلك الستغالل أوقات فراغ أبنائهم بما يعود عليهم
بالنفع واالستفادة.

اإلصابة بـ «السكري» تجاوزت %20
وميزانية أدويته مليونا دينار
●

عادل سامي

ت ـح ـت ـف ــل أق ـ ـسـ ــام ال ـبــاط ـن ـيــة
ووحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــري ف ــي
م ـس ـت ـش ـف ـيــات وزارة ا ل ـص ـحــة
ومعهد دسمان باليوم العالمي
للسكري المصادف  14الجاري.
وأع ـل ـنــت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــان
ل ـهــا أمـ ــس ،أن نـسـبــة اإلصــابــة
بالسكري فــي الـبــاد تـجــاوزت
ال ـ ــ 20ف ــي ال ـم ـئــة ،الف ـتــة إل ــى أن
م ـيــزان ـيــة األدوي ـ ــة ال ـم ــرصــودة

لـ ـمـ ـج ــابـ ـه ــة مـ ـ ـ ــرض الـ ـسـ ـك ــري
تتجاوز المليوني دينار.
وأوضـحــت أن دراس ــة أجرتها
ال ـ ـ ــوزارة ،بــال ـت ـعــاون م ــع منظمة
الصحة العالمية ،أك ــدت ارتـفــاع
معدل اإلصــابــة بمرض السكري
فــي الـكــويــت بنسبة  1فــي المئة
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ع ــن ال ـع ــام ال ــذي
سبقه ،الفتة إلى أن شخصا واحدا
فــي الكويت مــن بين  5أشخاص
يعاني شكال من أشكال المرض،
ب ـس ـبــب أنـ ـم ــاط ال ـح ـي ــاة م ــن قـلــة

●

السفير القوني والصقر ووزيرا التجارة الكويتي والمصري خالل حفل االستقبال
دف ــع أوجـ ــه ال ـت ـع ــاون الـمـشـتــرك،
خـصــوصــا عـلــى صـعـيــد تطوير
العالقات االقتصادية والتجارية
واالسـتـثـمــاريــة إلــى آف ــاق أرحــب،
وبـ ـح ــث س ـب ــل ال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى أي
معوقات تقف حائال أمام تحقيق
نقلة نوعية في عالقات البلدين.
وقـ ـ ــد أقـ ـي ــم ح ـف ــل االس ـت ـق ـب ــال
بمناسبة انعقاد ملتقى التعاون
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري  -ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ال ـ ـ ــذي
ا فـتـتــح فعالياته أ م ــس بحضور
ورع ــاي ــة رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء

الحركة وزي ــادة ال ــوزن والسمنة
وحالة الخمول الجسدي.
وشددت الوزارة على حرصها
ع ـ ـلـ ــى مـ ـك ــا فـ ـح ــة داء ا لـ ـسـ ـك ــري
واألمراض المزمنة غير المعدية
المصاحبة له ،مؤكدة اهتمامها
بنشر الــوعــي والثقافة الصحية
وتنظيم المعارض والمؤتمرات
ون ـ ــدوات الـتــوعـيــة ب ـهــذا ال ـشــأن،
فضال عن إجراء الفحوص الطبية
الدورية للجميع بهدف الحد من
المرض واألمراض المصاحبة له.

فيصل المقصيد

بلدية الكويت تنال جائزة «الخليجي»
للعمل البلدي عن «أسواق المباركية»

س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك،
وتضمن جلستي حوار عن واقع
ومستقبل الشراكة االقتصادية
بين البلدين و مـنــاخ االستثمار
في مصر والمنطقة االقتصادية
لقناة ا لـســو يــس ،كما شهد عقد
جلسة مجلس التعاون المصري
 ال ـك ــوي ـت ــي ب ـم ـش ــارك ــة وزي ـ ــريالـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة وأع ـض ــاء
المجلس مــن رج ــال األع ـمــال من
الجانبين.

علي حسن

نــالــت بـلــديــة الـكــويــت جــائــزة مجلس الـتـعــاون
الخليجي للعمل البلدي في دورتها الثانية محققة
المركز األول عن مشروع «أســواق المباركية» من
األمانة العامة لمجلس التعاون.
وقام األمين العام لمجلس التعاون الخليجي
د .عبداللطيف الزياني أمس ،بتكريم وزير األشغال
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي
والمدير الـعــام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي
في احتفالية بهذه المناسبة في فندق فورسيزن
بالكويت.
وحصلت بلدية البريمي في سلطنة عمان على
المركز الثاني عن مشروع «حديقة البريمي العامة»
فــي حين حققت بلدية الـشــارقــة بــدولــة اإلم ــارات
العربية المتحدة المركز الثالث عن مشروع «أفضل
التجارب في مجال أنسنة المدن».
وحازت هيئة تطوير المدينة المنورة بالمملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة ال ـمــركــز ال ــراب ــع عــن مـشــروع
«برنامج أنسنة المدينة المنورة» في حين حصلت
أمانة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية
ع ـلــى ال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس ع ــن م ـش ــروع «كــورن ـيــش
الضباب الجبلي».
وتقدم األمين العام لمجلس التعاون الخليجي،
في كلمة له ،بالشكر إلى سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،رئيس الــدورة الحالية للمجلس

األعلى لمجلس التعاون ،على دعمه المتواصل
لمسيرة العمل الخليجي المشترك ،وحرصه وقادة
دول المجلس ،على تعزيز ورعاية هذه المسيرة
المباركة لتحقيق أ هــدا فـهــا السامية نحو مزيد
من التعاون والترابط والتكامل خدمة لمواطني
دول المجلس.

مسيرة تاريخية
مــن جــانـبــه ،ق ــال الــوزيــر الــرومــي إن االجـتـمــاع
يــأتــي ف ــي إطـ ــار ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي واسـتـكـمــاال
لمسيرة تاريخية تجسد روح التعاون المشترك
بين أشقائنا في الخليج ،مؤكدا تبادل الخبرات
في مجال العمل البلدي بين دولنا لتحقيق نقلة
نــوعـيــة عـلــى صـعـيــد الـتـنـمـيــة الـعـمــرانـيــة للبيت
الخليجي ومحاكاة طموح وآمال شعوبنا.
ب ــدوره ،أع ــرب المنفوحي عــن سـعــادتــه لعودة
ال ـك ــوي ــت مـ ـج ــددا ل ــري ــادت ـه ــا ف ــي ال ـح ـص ــول على
ال ـجــوائــز ،مــؤكــدا أن ه ــذا األم ــر لـيــس جــديــدا وال
غريبا على الكويت التي تعد سباقة في مثل هذا
التنافس الخليجي الذي ينعكس فعليا على تعميم
المشاريع الناجحة في الكويت ،وبقية دول الخليج.
وأعلن المنفوحي طــرح مسابقة جديدة "- 20
 ،"20التي تتعلق بتهيئة بيئة األعمال لذوي الهمم،
وكيفية قيام البلديات بمساعدة أصحاب الهمم
لينخرطوا في العمل.

الجبري :القيادة حريصة على إحياء الموروث البحري
أك ــد وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الشباب محمد الجبري ،أمــس األول ،حرص
ال ـق ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى إحـ ـي ــاء الـ ـم ــوروث
ً
الشعبي البحري ،إلبقائه حاضرا في الوجدان
والذاكرة.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـجـ ـب ــري ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي ،عــن اع ـت ــزاره وتـشــرفــه بالحضور
ن ـيــابــة ع ــن مـمـثــل س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،وس ـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
نواف األحمد في حفل توزيع المكرمة األميرية
الـســامـيــة لـلـنــواخــذة والـمـجــدمـيــة والـب ـحــارة
المشاركين فــي رحـلــة إحـيــاء ذك ــرى الغوص
الـ.30

م ــن جــان ـبــه ،ق ــال رئ ـيــس الـ ـن ــادي الـبـحــري
الرياضي فهد الفهد ،إن "إحياء ذكرى الغوص
تنطلق من الــدور الوطني الكبير للنادي في
مجال إحياء التراث البحري ،وتأتي امتدادا
ل ـلــدعــم الـكـبـيــر الـ ــذي يـحـظــى ب ــه الـ ـن ــادي من
الـقـيــادة السياسية فــي تخليد ذك ــرى اآلب ــاء
واألجداد ،لتبقى صورة حية في النفوس".
فــي مجال اخــر ،أكــد الجبري ،أمــس ،دعمه
ال ـكــامــل لـلـمــزارعـيــن لـيـقــومــوا ب ــدوره ــم على
الوجه األكمل ،بما يسهم في تحقيق التنمية
الزراعية المستدامة.
وأعـ ــرب خ ــال اسـتـقـبــالــه رئ ـيــس وأع ـضــاء
مجلس إدارة االتحاد الكويتي للمزارعين ،عن

أمله في استمرار التعاون بين هيئة الزراعة
واالت ـحــاد الكويتي للمزارعين ،بغية تذليل
العقبات التي قد تعترض المزارعين وتقديم
كافة أشكال الدعم لهم.
وقال الجبري وفقا للبيان إن «هيئة الزراعة
مستمرة في تنفيذ خططها الرامية للنهوض
بالجانب الزراعي والجوانب الحيوية األخرى».
وحـ ـ ــول مـ ـش ــروع ال ـس ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة ق ــال
الجبري« :ستكون هناك تعويضات ألصحاب
ال ـم ـبــانــي ال ـمــرخ ـصــة ال ــواق ـع ــة ض ـمــن نـطــاق
ال ـم ـشــروع ،وكــذلــك تخصيص أراض بديلة
ألصحاب الحيازات».

«اإلطفاء» %28 :نسبة انخفاض حرائق المخيمات

ً
العميد األمير :التحقيقات أظهرت اندالع  19حريقا بفعل فاعل
●

محمد الشرهان

أعلن مدير إدارة العالقات
الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــاإلدارة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ــإطـ ـ ـف ـ ــاء ال ـع ـم ـي ــد
خ ـل ـيــل األمـ ـي ــر أن إحـصــائـيــة
حرائق العام الماضي لفترة
«ال ـت ـخ ـي ـي ــم» ،ال ـت ــي ب ـ ــدأت في

نــوفـمـبــر وان ـت ـهــت فــي مــارس
 ،2018 - 2017س ـج ـلــت 49
ً
ح ـ ـ ـ ــاد ث ـ ـ ـ ــا  ،م ـ ـن ـ ـهـ ــا  19ك ــا ن ــت
متعمدة ،بانخفاض ملحوظ
نسبته  28في المئة عن موسم
.2017 - 2016
وق ـ ـ ــال ال ـع ـم ـي ــد األم ـ ـيـ ــر إن
اإلح ـصــائ ـيــة أظ ـه ــرت تـعــامــل

رجــال اإلطـفــاء خــال الموسم
ً
الماضي مع  19حريقا ،تبين
أنـهــا انــدلـعــت بفعل فــاعــل أو
بشكل متعمد ،فــي حين كان
ال ـت ـمــاس ال ـك ـهــربــائــي وعـبــث
األحـ ـ ــداث واألطـ ـف ــال بـمـصــدر
حراري أو وضعه بالقرب من
مواد قابلة لالشتعال وعوامل

إصابة  3إطفائيين في حريق بأمغرة
إخماد النيران في شاليه بالسالمية ومركبة على «الملك فهد»
أصيب ثالثة رجــال إطـفــاء بـحــاالت اختناق
وإجهاد حراري جراء ثالث حرائق تعاملت معها
فــرق اإلطـفــاء ،أمــس األول ،في مناطق متفرقة،
ً
وأسفرت تلك الحوادث أيضا عن خسائر مادية
لحقت بالمواقع التي اندلعت بها النيران وهي
قسيمة فــي س ـكــراب أم ـغ ــرة ،وشــالـيــه فــي أحــد
الفنادق ،ومركبة.
وف ــي تـفــاصـيــل ال ـح ــادث األول ،ص ــرح مدير
إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لإلطفاء العقيد خليل األمير ،أن غرفة عمليات
ً
اإلدارة تـلـقــت ب ــاغ ــا ،فـجــر أم ــس األول ،يفيد
ب ــان ــدالع حــريــق ف ــي قـسـيـمــة بمنطقة سـكــراب
ً
أم ـ ـغـ ــرة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن رجـ ـ ــال اإلط ـ ـفـ ــاء ف ــور
وصولهم تبين لهم أن الحريق اندلع في قسيمة
تبلغ مساحتها  500متر مربع وتحتوي على
أخشاب وحــاويــات للكيبالت النحاسية حيث

«الغذاء» :رفع الحظر عن
استيراد اللحوم والبيض
من بعض الدول
● عادل سامي
أوص ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا
لسالمة األغذية ،التابعة للهيئة
العامة للغذاء والتغذية ،برفع
الـحـظــر ع ــن اس ـت ـيــراد البيض
م ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا ،ب ـس ـب ــب ان ـت ـه ــاء
تلوث المنتج بنوع من المبيد
الحشري.
وق ـ ـ ـ ــال أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر ال ـل ـج ـن ــة
الـمـهـنــدس عـ ــادل ال ـســويــط إن
اللجنة أوصت بحظر استيرد
منتج زيتون ،من مصر ،بسبب
احتوائه على نسبة من مبيد
«إبروفينوس» ،تتجاوز الحدود
القصوى المسموح بها.
وأضاف السويط أن اللجنة
أوص ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ــرفـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـظـ ــر ع ــن
اس ـت ـيــراد جـمـيــع أنـ ــواع لحوم
األب ـقــار واألغ ـنــام والـمــاعــز من
الـصــومــال وال ـجــزائــر وزامـبـيــا
وكـيـنـيــا وغــام ـب ـيــا ،الف ـتــا إلــى
أنها أوصت أيضا برفع الحظر
عن جميع أنواع لحوم الطيور
من الهند.

نـجـحــوا بــالـسـيـطــرة عـلـيــه بـعــد  5ســاعــات من
اندالعه.
وق ــال العميد األم ـيــر ،إن ال ـحــادث أسـفــر عن
إصابة ثالثة إطفائيين بحاالت اختناق وإجهاد
ً
حراري ،وتم عالجهم ميدانيا في موقع الحادث
من قبل فنيي الطوارئ الطبية.
وفي تفاصيل الحادث الثاني ،أفاد بأن غرفة
ً
علميات اإلدارة تلقت بالغا ،مساء أمس األول،
يفيد باندالع حريق في مطبخ شاليه يقع داخل
أحد الفنادق في منطقة السالمية ،وتم التعامل
معه وإخماده.
وعن الحادث الثالث ،ذكر العميد األمير أن
رجــال اإلطـفــاء تعاملوا مساء أمــس مــع حــادث
حــريــق مــركـبــة عـلــى طــريــق الـمـلــك فـهــد مقابل
ً
الجابرية ،مشيرا إلى أن رجال اإلطفاء كافحوا
حريق المركبة وسيطروا عليه.

ً
أخ ـ ــرى ،س ـب ـبــا ف ــي وق ـ ــوع 28
ً
حادثا.
ولفت إلى أن أقل مسببات
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوادث خـ ـ ـ ــال الـ ـم ــوس ــم
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــل
ال ـك ـهــربــائــي ال ــزائ ــد وت ـســرب
الغاز ،بواقع حادث واحد لكل
منهما.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــر
أصحاب المخيمات الربيعية
إلى االلتزام باشتراطات األمن
والسالمة الوقائية ،المرفقة
مــع ترخيص بلدية الكويت؛
تـ ـف ــادي ــا ل ـ ــوق ـ ــوع الـ ـ ـح ـ ــوادث،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه مـ ـ ــع قـ ــرب
ان ـطــاق مــوســم التخييم في
 15الجاري وضعت «اإلطفاء»
اشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات خـ ــاصـ ــة ل ــأم ــن
والسالمة للحد من الحرائق،
ً
حــرصــا على سالمة مرتادي
البر.
وأوض ـ ــح أن م ــا ت ــم إق ـ ــراره
بـشــأن االشـتــراطــات الخاصة
فـ ــي م ـخ ـي ـمــات األفـ ـ ـ ــراد ال ـتــي
تبلغ مساحتها  1000م ،2وال
تزيد مساحة الخيمة الواحدة
على  100متر ،2يتضمن عدم
الـحــاجــة لـمــراجـعــة «اإلط ـفــاء»
الس ـت ـخ ــراج ال ـتــرخ ـيــص كما
ً
ك ــان م ـع ـمــوال ب ــه ف ــي األعـ ــوام
ً
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،تـ ـسـ ـهـ ـي ــا ع ـلــى
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
ً
الراغبين في التخييم ،الفتا

خليل األمير

إل ــى أن ــه تــم االكـتـفــاء بتوقيع
ت ـع ـهــد إل ـك ـت ــرون ــي م ــن خ ــال
موقع البلدية.
وفيما يتعلق بالمخيمات
ال ــرب ـي ـع ـي ــةذات االسـ ـتـ ـغ ــال
العام ،والتيتزيد مساحتها
عـ ـل ــى  5000م  ،2و ت ـس ـت ـغــل
للوزارات والهيئات والشركات
ومـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي حـ ـكـ ـمـ ـه ــا ،أوضـ ـ ــح
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة ط ــال ــب
الترخيص لقطاع الوقاية بـ
«اإلطـ ـف ــاء» حـســب المحافظة
الـ ـت ــاب ــع ل ـه ــا ال ـم ـخ ـي ــم؛ ألخ ــذ
الموافقة الالزمة لالستغالل.

«النوري»« :األمل» أجرى  258عملية بقيرغيزيا
أع ـلــن الـمــديــر ال ـعــام لجمعية الشيخ
عبدالله النوري الخيرية وليد السيف،
عودة فريق األمل الجراحي الكويتي من
رحلته بجمهورية قيرغيزيا ،بعد أن أقام
المخيم الجراحي الثالث هناك.
وقال السيف ،في تصريح صحافي ،إن
«الفريق الجراحي أجرى  258عملية في
مختلف التخصصات على مــدار أعمال
المخيم ،والذي استغرق أربعة أيام عمل».
وأك ـ ـ ـ ــد أن «الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي مــن
المخيم الطبي إجــراء عمليات جراحية
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات ،وت ـق ــدي ــم
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن
والمحتاجين ،والمساهمة في محاربة
الفقر والمرض بتحسين وتوفير الرعاية
ال ـط ـب ـيــة ال ـ ــازم ـ ــة ،اس ـت ـك ـم ــاال لـسـلـسـلــة
البرامج الطبية السنوية المتميزة التي
تقوم بها جمعية الشيخ عبدالله النوري
لعالج الـفـقــراء والمحتاجين فــي الــدول
الفقيرة في آسيا».
ودع ــا أهــل الخير داخ ــل الـكــويــت إلى
دعـ ـ ــم مـ ـش ــاري ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة ،حـ ـت ــى يـعــم
النفع وا لـخـيــر للفقراء والمساكين من
المسلمين ،ويصل عطاء أهل الكويت إلى
مشارق األرض ومغاربها.

فريق األمل بعد عودته من قيرغيزيا

ةديرجلا
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الغانم بحث مع رئيس «الشورى» السعودي العالقات الثنائية
التقى في مكتبه وفد الصداقة البريطانية  -الكويتية بمجلس العموم
بحث الغانم وآل الشيخ
العالقات الثنائية بين الكويت
والسعودية وسبل تعزيزها.

أج ـ ـ ـ ــرى رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
م ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ف ــي مـكـتـبــه أمــس
مـ ـب ــاحـ ـث ــات رسـ ـمـ ـي ــة م ـ ــع رئ ـي ــس
مجلس الشورى السعودي الشيخ
الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ
والوفد المرافق له بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.
وتم خالل المباحثات استعراض
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين و سـبــل تعزيز التعاون
بينهما في المجاالت كافة ال سيما
تلك المتعلقة بالجانب البرلماني.
ك ـمــا ت ـطــرقــت ال ـم ـبــاح ـثــات الــى
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات
االهتمام المشترك اضافة الى آخر
تطورات االوضاع في المنطقة.
وح ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات أمـ ـي ــن
سـ ــر م ـج ـل ــس االم ـ ـ ــة رئـ ـي ــس بـعـثــة
الـشــرف الـمــرافـقــة الـنــائــب الدكتور
ع ــودة الــرويـعــي وال ـنــواب الدكتور
عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد
وخ ــال ــد ال ـش ـط ــي وخ ـل ــف دمـيـثـيــر
ومبارك الحريص وسعود الشويعر

والـسـفـيــر الـسـعــودي ل ــدى الكويت
األمير سلطان بن سعد آل سعود
واألمين العام لمجلس االمــة عالم
الكندري.
وعقب المباحثات أقام الرئيس
ال ـغ ــان ــم م ــأدب ــة غـ ـ ــداء ع ـل ــى ش ــرف
الضيف الــزائــر والــوفــد المرافق له
في مبنى صباح االحمد لالعضاء
حضرها عدد من النواب.
يذكر ان رئيس مجلس الشورى
الـسـعــودي وصــل والــوفــد المرافق
له الى البالد امس االول في زيارة
رسمية تستغرق ثالثة ايام.

الصداقة البريطانية
و عـلــى صعيد متصل ،استقبل
ال ـ ـغـ ــانـ ــم فـ ـ ــي م ـك ـت ـب ــه أمـ ـ ـ ــس وف ــد
م ـج ـمــوعــة الـ ـص ــداق ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة
البريطانية  -الكويتية في مجلس
العموم البريطاني برئاسة النائب
ليو دوكرتي وذلك بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.

العدساني :بعد إشادة مجلس الوزراء
بـ «كيفي» سأطرح الثقة بأي وزير
أعلن النائب رياض العدساني
عزمه توقيع أي كتاب طــرح ثقة
يقدم بحق أي وزير في الحكومة
الـحــالـيــة ،مــا لــم يـتــم إقــالــة وزيــر
الدولة لشؤون مجلس األمة عادل
ال ـخــرافــي ،بـعــد أن أثـنــى مجلس
الوزراء على رده في االستجواب
بكلمة «كيفي».
وقــال العدساني ،في تصريح
أم ــس ،إن «ث ـنــاء مجلس ال ــوزراء
على ردود وزيــر الــدولــة لشؤون
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ب ـك ـل ـمــة «ك ـي ـف ــي»،
حــول ظلم موظفين ،خطأ فــادح،
لذلك سأطرح الثقة في أي وزير
ُيـسـتـجــوب مــا لــم تـتــم إقــال ـتــه أو
إنصاف الموظفين».
وش ـ ـ ــدد الـ ـع ــدس ــان ــي ع ـل ــى أن

العدساني والخرافي
«ال ـ ـمـ ــوظـ ــف الـ ـك ــويـ ـت ــي «عـ ــزيـ ــز»،
وال أق ـبــل أن يـسـتـهـتــر ب ــه وزي ــر،
فالمسؤولية على رئيس الوزراء

الدمخي :معلومات عن تزوير
في درجات طلبة «التربية األساسية»
وج ـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .عـ ـ ــادل
ال ــدم ـخ ــي سـ ـ ــؤاال إلـ ــى وزي ــر
التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي ،جاء فيه:
«وردت لنا معلومات مدعومة
بمستندات وكشوفات تؤكد
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود تـ ـ ــاعـ ـ ــب وتـ ـ ــزويـ ـ ــر
ب ــدرج ــات ال ـط ــاب ف ــي كلية
التربية االساسية ،لذا يرجى
تــزويــدنــا ب ــاآلت ــي :هــل هناك
ع ـم ـل ـيــات ت ــزوي ــر ت ـمــت على
درج ــات أو تـقــديــرات الطلبة
ب ــالـ ـكـ ـلـ ـي ــة خـ ـ ـ ــال الـ ـع ــامـ ـي ــن
الماضيين وكم عددها؟».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ــدمـ ـخ ــي« :ه ــل
قــدمــت ش ـك ــاوى م ــن أع ـضــاء
هيئة الـتــدريــس بخصوص
عـمـلـيــات تــزويــر درجـ ــات تم
اكتشافها؟ وهــل تــم تشكيل
لـ ـج ــان ت ـح ـق ـيــق فـ ــي حـ ــاالت
التزوير؟ وما الفترة الزمنية
بين تقديم الشكاوى وتشكيل
ال ـ ـل ـ ـجـ ــان؟ وم ـ ـ ــا الـ ـعـ ـق ــوب ــات
المتخذة بحق المزورين؟».
وتابع« :وإذا ما تم إصدار
شـ ـه ــادات درج ــات ـه ــا مـ ــزورة
ه ــل ت ــم اسـ ـت ــدع ــاء أص ـح ــاب

والـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـم ـع ـن ــي إذا اس ـت ـمــر
الوضع».

وبحث اللقاء عــددا من الملفات
المتعلقة بتعزيز وتطوير التعاون
بين البلدين الصديقين خاصة في
الجانب البرلماني.
كـ ـم ــا ت ـ ـطـ ــرق ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـ ــى آخ ــر
مستجدات االوضاع على الساحتين
اإلقليمية والدولية وسبل توحيد
الـ ـمـ ــواقـ ــف ب ـي ــن ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــن فــي
المحافل البرلمانية.
وح ـ ـضـ ــر الـ ـلـ ـق ــاء اعـ ـ ـض ـ ــاء وف ــد
مجموعة ال ـصــداقــة الـبــريـطــانـيــة -
الكويتية النواب فيليب هولوبون
والـيـسـتـيــر كــارمــاي ـكــل وســاي ـمــون
هور ،وعضوا مجلس األمة مبارك
الحريص وعبدالله فهاد العنزي
والسفير البريطاني لــدى الكويت
مايكل دافينبورت.
يذكر ان وفد مجموعة الصداقة
البرلمانية البريطانية  -الكويتية
في مجلس العموم البريطاني وصل
الــى البالد امــس في زيــارة رسمية
تستغرق ثالثة ايام.

ً
الصالح :الدالل قال إذا أصبحت رئيسا لـ «التشريعية»
فسأجعل «األحوال الجعفرية» أولوية
أ كــد عضو اللجنة التشريعية النائب خليل
الـصــالــح أن قــانــون االحـ ــوال الجعفرية أولــويــة
ضرورية لدى طائفة مهمة في المجتمع الكويتي
وليس بالنسبة له فقط ،مبينا أنه سيكون ضمن
أولويات «التشريعية» إذا وافقت اللجنة على ذلك.
وقال الصالح في تصريح أمس :فيما يخص
م ــا ذكـ ــره الــزم ـيــل ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـ ــدالل بـشــأن
أول ــوي ــات ــي ،فـمــع اح ـتــرامــي ل ـكــل ال ــزم ــاء ولـكــن
بالنسبة لــاقـتــراح بقانون األح ــوال الجعفرية
فهو ليس أولوية النائب خليل الصالح بل هو
أولوية مكون رئيسي في المجتمع وهو المكون
الشيعي.
ورأى أن الــدفــع بـهــذا ال ـقــانــون أم ــر مستحق
ألن ــه ك ــان م ـتــداوال مـنــذ ع ــام  2004وإل ــى نهاية

خليل الصالح

هايف للجراح :ما إجراءات «الداخلية» تجاه
مرشح نيابي متهم بحيازة مخدرات؟
أكد هايف أن ّحسن السمعة
شرط الزم لتقلد المناصب
البرلمانية لضمان تمثيل األمة
بخيرة من ينوب عنها أحسن
تمثيل.

عادل الدمخي

العالقة لتعديل التزوير ،وفي
حال كان التزوير في شهادة
خ ــري ــج هـ ــل ت ـم ــت مـخــاطـبــة
جهات االختصاص المتعلقة
بتوظيف مخرجات التربية
األســاس ـيــة (ديـ ـ ــوان الـخــدمــة
المدنية ،وزارة التربية ،وزارة
األوقاف ...إلخ)».

وجـ ــه ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد هــايــف
ً
سؤاال برلمانيا الى نائب رئيس
الـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ
خالد الجراح قال في مقدمته إن
ً
الدستور وضع شروطا خاصة
يجب توافرها في عضو مجلس
األمــة الــذي يمثل األمــة بأسرها
ويضطلع بمهام جسام ،ومنها
اال يكون قد حكم بعقوبة جناية
او في جريمة مخلة بالشرف او
باألمانة ما لم يرد اليه اعتباره،
وذلـ ـ ـ ــك بـ ـن ــص ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة ( )2مــن
القانون رقم  35لسنة .1962
وأض ـ ـ ــاف ه ــاي ــف ف ــي مـقــدمــة
ً
س ــؤال ــه أن ه ـن ــاك «ش ــرط ــا آخــر
ت ـم ـل ـيــه األصـ ـ ـ ــول الـ ـع ــام ــة وه ــو
ُحسن السمعة باعتباره شرطا
ً
الزما لتقلد المناصب البرلمانية
لعلو شأنها واهمية مسؤوليتها
وخطورة واجباتها في مراقبة
اداء الحكومة حيث استقر قضاء
المحكمة الدستورية ومحكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ت ــواف ــر
هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــرط ص ــون ــا لـلـسـلـطــة
التشريعة وضمانا لتمثيل األمة

محمد هايف

في مجلسها النيابي بخيرة من
ينوب عنها ويمثلها من أبنائها
احسن تمثيل».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي يـ ـ ــوم
 2016 /10 /19أ ص ـ ـ ـ ـ ــدر وز ي ـ ـ ــر
الــداخـلـيــة ق ــرارا بتشكيل لجنة
فحص طلبات الترشح لعضوية
مجلس االمة  ،2016والتي قامت
بشطب عدد من المرشحين لعدم
ت ــواف ــر ش ـ ــروط ح ـســن الـسـمـعــة

ب ـح ـق ـهــم ،ول ـم ــا كـ ــان م ــن ضـمــن
المتقدمين للترشح لعضوية
مـجـلــس األم ــة م ــواط ــن ت ــم الـقــاء
القبض عليه بتاريخ 2010/9/9
بـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــار ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري الـ ـ ــدولـ ـ ــي
بالجمهورية اللبنانية وسجل له
محضر رقم  2846/302لحيازته
كـمـيــة م ــن ال ـم ـخ ــدرات وات ـخــذت
ضده اإلجراءات القانونية هناك،
وقـ ــد خ ــاط ــب ض ــاب ــط االت ـص ــال
ب ـم ـك ـت ــب م ـك ــاف ـح ــة الـ ـمـ ـخ ــدرات
بسفارة الكويت في بيروت مدير
ادارة المكافحة الدولية باإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات
ب ـك ـتــاب رقـ ــم صـ ـ ــادره 2010/18
بتاريخ .2010/9/22
وب ـ ّـي ــن أن ـ ــه «لـ ـم ــا ك ــان ــت ه ــذه
القضية تخل بالشرف واألمانة
وحـ ـ ـس ـ ــن الـ ـسـ ـمـ ـع ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب
تـ ــوافـ ــرهـ ــا ف ـ ــي عـ ـض ــو م ـج ـلــس
األمة ،وانطالقا من مبدأ الحفاظ
على سمعة عضو مجلس االمة
وال ـن ــأي عــن مــوضــع الـشـبـهــات،
ول ـك ــي ي ـس ـت ـحــق شـ ــرف تـمـثـيــل
األمـ ــة م ــن ك ــان مــؤهــا للحفاظ

ع ـلــى ال ـم ـصــالــح ال ـع ـل ـيــا لـلـبــاد
واسـ ـتـ ـبـ ـي ــان ل ـل ـح ـق ــائ ــق ،اط ـلــب
افــادتــي بما يلي :مــا االج ــراء ات
التي اتخذتها الوزارة بعد ورود
كـتــاب ضــابــط االت ـصــال بمكتب
م ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ب ـس ـفــارة
دولة الكويت ببيروت؟ ،وإالم آل
التصرف بتلك القضية في كال
من الكويت ولبنان؟».
وتـ ــابـ ــع« :ه ـ ــل اط ـل ـع ــت لـجـنــة
فـ ـ ـح ـ ــص أوراق ا لـ ـم ــر شـ ـحـ ـي ــن
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس األ م ـ ـ ـ ـ ــة  2016ع ـل ــى
الواقعة سالفة الذكر؟ اذا كانت
اإلج ــاب ــة بـنـعــم يــرجــى تــزويــدي
ب ـ ــإج ـ ــراء ات ال ـل ـج ـنــة ت ـج ــاه تلك
ال ــواقـ ـع ــة؟ واذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
بالنفي فما االسباب التي عرقلت
اطالع اللجنة على تلك الواقعة؟
وهــل تــأكــدت اللجنة المختصة
بـ ـفـ ـح ــص أوراق ا ل ـم ــر ش ـح ـي ــن
لمجلس األم ــة  2016مــن توافر
شــرط حسن السمعة مــن عدمه
لهذا المرشح التي سجلت بحقه
القضية؟».

العتيبي يقترح إنشاء لجنة وزارية لتعويض الشاهين« :النفط الخفيف» إنجاز
المتضررين من األمطار
يحسب للكوادر الوطنية
أكد العتيبي أنه ال توجد آلية
تقيم الضرر الناتج عن الكوارث
الطبيعية وتتحقق منه وتقوم
بتعويض المواطنين عنه.

ت ـقــدم ال ـنــائــب خــالــد العتيبي
ب ــاقـ ـت ــراح ب ــرغ ـب ــة إلنـ ـش ــاء لـجـنــة
وزاري ـ ـ ــة ت ـتــولــى ح ـصــر األض ـ ــرار
وصرف التعويضات للمتضررين
من مياه األمطار والسيول بشكل
فوري لتوفير الوقت ،وعدم تكبد
ال ـمــواطــن ع ـنــاء ان ـت ـظــار األح ـكــام
ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـت ــي قـ ــد ت ـس ـت ـغــرق
سنوات.
وق ــال الـعـتـيـبــي ،ف ــي اق ـتــراحــه،
«لقد نص الدستور الكويتي في
ال ـمــادة  25على ان (تكفل الــدولــة
تـ ـض ــام ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع فـ ــي تـحـمــل
األع ـ ـبـ ــاء ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن الـ ـك ــوارث
وال ـ ـم ـ ـحـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،وتـ ـع ــوي ــض
الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ـ ـ ــأض ـ ـ ــرار ال ـ ـحـ ــرب
أو بـ ـسـ ـب ــب تـ ـ ــأديـ ـ ــة واجـ ـب ــاتـ ـه ــم
ال ـع ـس ـك ــري ــة) ،ورغـ ـ ــم هـ ــذا ال ـنــص
ال ـ ـصـ ــريـ ــح ف ــإن ـ ـن ــا ن ـف ـت ـق ــد ج ـهــة
تـتــرجــم ه ــذا الـتـكــافــل الـ ــذي نص
عليه الدستور ،وايضا كما أكدته
المذكرة التفسيرية ،وال نجد آلية
تقيم الضرر الناتج عن الكوارث
الطبيعية وتـتـحـقــق مـنــه وتـقــوم
بتعويض المواطنين عنه».

خالد العتيبي

وأضاف« :لقد ظهر ذلك في أزمة
األمـطــار السابقة والحالية التي
تضررت بسببها ممتلكات ثابتة
ومنقولة لمواطنين ،األم ــر الــذي
دفــع أحــد المواطنين للجوء الى
القضاء لتعويضه ،وبالفعل قضت
إح ــدى الـمـحــاكــم فــي وق ــت سابق
بــأحـقـيــة ال ـمــواطــن ف ــي تعويضه
بمبلغ مالي جراء تلف مركبته».
ون ـ ـصـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن

المقترح على تشكيل لجنة وزارية
بإشراف وزيــر الداخلية ،يرأسها
مـ ــد يـ ــر اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ــد ف ــاع
الـمــدنــي ،وبعضوية ممثلين عن
اإلطفاء ووزارات الصحة والشؤون
االجتماعية والمالية واإلسـكــان
وال ـب ـل ــدي ــة ،ع ـلــى أن ت ـتــولــى هــذه
الـلـجـنــة إث ـب ــات األض ـ ــرار الـثــابـتــة
وال ـم ـن ـق ــول ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن جـ ــراء
الـ ـسـ ـي ــول واألم ـ ـ ـطـ ـ ــار والـ ـ ـك ـ ــوارث
الطبيعية وأوقات األزمات.
وأشـ ـ ــارت الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة الــى
اخـتـصــاصــات الـلـجـنــة ،إذ ينوط
ب ــالـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــار ال ـ ـي ـ ـهـ ــا فــي
ال ـم ــادة الـســابـقــة حـصــر األض ــرار
ل ـل ـمــرك ـبــات وال ـم ـح ــال ال ـت ـجــاريــة
والمنازل وغيرها بعد استقبال
ط ـل ـبــات ال ـم ـت ـضــرريــن والـتـحـقــق
م ـن ـهــا وت ـح ــدي ــد ق ـيــم الـتـعــويــض
وإحالتها لوزارة المالية لصرفها
للمتضررين أسوة بما يحدث في
الـكـثـيــر م ــن دول ال ـعــالــم ،تــوفـيــرا
ألوقـ ـ ـ ــات وإج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـق ــاض ــي،
وعدم تكبد المواطن عناء انتظار
األحكام القضائية.

سلة برلمانية
النصف :مؤتمر صحافي
األسبوع المقبل للحديث
عن فساد «الصحة»

أعلن النائب راكان النصف
انه سيعقد مؤتمرا صحافيا
االسبوع المقبل للحديث عن
حاالت فساد في "الصحة".
وقال النصف :قضايا وأحكام
عديدة صدرت مؤخرا في
حاالت فساد حصلت بوزارة
الصحة ،وكانت ضمن محاور
استجوابنا السابق لوزير
الصحة األسبق ،وسأعقد
مؤتمرا صحافيا االسبوع
المقبل للتعليق عليها.

ً
الغانم مجتمعا إلى رئيس مجلس الشورى السعودي

دور االنعقاد الماضي لمجلس األمــة وال يــزال
«مكانك راوح» ،مؤكدا أن القانون سيبقى إحدى
أولوياته الرئيسية وبعد أن يكون هناك نقاش
وتوافق عليه اللجنة التشريعية فسيكون ضمن
أولويات اللجنة ،مبينا أن القانون أحد األمور
الضرورية للطائفة الشيعية في قضايا تخص
الزواج واإلرث وغيرهما.
وأضاف ان اللجان هي مطبخ إنشاء القوانين،
ويبقى هناك احترام بيني وبين الزمالء ،ولكن
ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـ ـ ــدالل م ــن ح ــرص ــه ع ـل ــى ه ــذا
ال ـمــوضــوع ق ــال لـنــائــب أو أك ـثــر أن ــه ل ــو أصـبــح
رئيسا للجنة التشريعية فسيضع قانون األحوال
الشخصية أولوية.

برلمانيات

الدوسري :محامون
للتعامل مع النصب العقاري

تقدم النائب ناصر الدوسري
باقتراح برغبة ،قال فيه« :مع
تنامي ظاهرة النصب العقاري
على المواطنين في الخارج،
وتسببها في ضياع أموالهم
ومدخراتهم ،ولضمان عدم
تكرار ما حدث للمواطنين
من عمليات نصب واحتيال،
وتفعيال لدور الدولة بضرورة
حماية مصالح مواطنيها
بالداخل والخارج ،أقترح أن
تتعاقد كل سفارة مع ال يقل عن
ثالثة مكاتب محاماة في الدولة
الموجودة بها ،على أن تكون
هذه المكاتب على مستوى
من الخبرة القانونية» .ونص
االقتراح على أن «تختص
المكاتب التي تتعاقد معها
السفارات بأن تكون مرجعا
للمواطنين الراغبين في تملك
عقار بالخارج ،لالستفسار عن
المشروع الذي يرغب المواطن
في التملك به ،ان كان حقيقيا
وبنفس المواصفات المعلنة
أم انه وهمي ،وعن إجراءات
وقوانين التملك».

عاشور :تعويض محدودي
الدخل واجب الدولة

قال النائب صالح عاشور :على
ً
الحكومة وفقا للمادة  25من
الدستور والتي نصت على أن
«تكفل الدولة تضامن المجتمع
في تحمل األعباء الناجمة عن
الكوارث والمحن العامة،»...
تعويض اصحاب البيوت
والسيارات المتضررة نتيجة
سقوط األمطار األخيرة خاصة
ان اغلبهم من محدودي الدخل
حيث تكلفة اإلصالح كبيرة
عليهم وبالتالي تعويضهم
واجب على الدولة.

الطبطبائي :المويزري لم يكن
ً
دقيقا في نقل الحقيقة

دعا لمساواة العاملين بالقطاع النفطي الخاص بنظرائهم في «العام»
أشاد النائب أسامة الشاهين
ب ــإع ــان وزيـ ــر ال ـن ـفــط تـصــديــر
أول شحنة من النفط الكويتي
الخفيف العالي الجودة ،وأول
دفعة من الـغــاز ،مؤكدا أن هذا
اإلنجاز تحقق بفضل السواعد
والـكــوادر الوطنية في القطاع
النفطي.
وقال الشاهين ،في تصريح
أم ـ ــس ،إن ال ـط ــاق ــة اإلن ـتــاج ـيــة
للنفط الخفيف عالي الجودة
ت ـت ــراوح ب ـيــن  175و 200ألــف
برميل يوميا ،إلى جانب 500
مـلـيــون ق ــدم مـكـعـبــة م ــن الـغــاز
الطبيعي الحر يوميا ،مضيفا
أن الـنـفــط الـجــديــد يــزيــد سعر
البرميل الواحد منه  5دوالرات
ع ــن الـنـفــط الـتـقـلـيــدي الـثـقـيــل،
ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ــرت الـ ـك ــوي ــت فــي
إنتاجه  72عاما منذ .1946
وأكد أن الكويت بهذا اإلنجاز

أسامة الشاهين

تنتقل إلى إنتاج نوع أكثر جودة
وأكثر طلبا في السوق العالمي،
معربا عــن أمـلــه نـجــاح الحكومة
ب ــإدارة رشـيــدة وحـســن استغالل
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــورد ال ـ ـجـ ــديـ ــد ب ـ ـمـ ــا ي ـح ـقــق
الرفاهية العامة للمواطنين.

ودعــا الحكومة إلــى توجيه
ع ــائ ــد هـ ــذا االن ـ ـجـ ــاز لــرفــاه ـيــة
الـمــواطـنـيــن ،وتـعــزيــز ميزانية
ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي ،الس ـي ـم ــا أن
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس الـمــاضـيــة
شهدت تخفيض هذه الميزانية
حتى أصبحت أقل من المعدلين
القومي والعالمي المطلوبين
للصرف على البحث العلمي.
وطالب بأن يتم خلق كيانات
صناعية واقتصادية وانتاجية
تحقق مــدا خـيــل مالية جديدة
وت ـ ــوف ـ ــر ف ـ ـ ــرص عـ ـم ــل أفـ ـض ــل،
داع ـي ــا إل ــى الـنـظــر ف ــي مـعــانــاة
الكويتيين العاملين بالقطاع
النفطي الـخــاص ،ومساواتهم
بالعاملين في القطاع النفطي
العام في الحقوق واالمتيازات
وف ـقــا لـنــص ال ـقــانــون ،والـعـمــل
عـلــى تـكــويــت الـقـطــاع النفطي
بشقيه.

أكد النائب عمر الطبطبائي
«عدم دقة نقل الحقيقة
من قبل النائب شعيب
المويزري» ،في شأن الترشح
لرئاسة لجنة حماية األموال
العامة.
وقال الطبطبائي :بالرغم من
عدم الدقة في نقل الحقيقة
والتجريح الذي نلناه من
الزميل شعيب المويزري،
يبقى بوثامر أخا ،وله منا كل
التقدير واالحترام ،وكما قال
الشاعر :وأهلي وإن ضنوا
على ُ
كرام.
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«ثقافي األردن» :لم نتبلغ أي قرار بتقليص أعداد الجامعات
أكد لـ ةديرجلا أنه ال يسمح للطالب الكويتي بالتسجيل في جامعات غير معتمدة

●

•

فيصل متعب

ك ـشــف ال ـم ـل ـحــق ال ـث ـقــافــي ال ـكــوي ـتــي في
المملكة األردنية الهاشمية د .بدر المطيري
أن نسبة  80في المئة من الطلبة الكويتيين
في األردن هم خريجو الدبلوم ،ويستكملون
دراستهم في مرحلة البكالوريوس ،مشيرا
إلى أنهم يحصلون على معدالت عالية في
كليات الدراسات التكنولوجية ،والدراسات
التجارية ،والتمريض.
وذك ــر الـمـطـيــري ،فــي تصريح صحافي
لـ"الجريدة" ،أن الجامعات تعادل  80وحدة
دراسية لخريجي الدراسات التكنولوجية،
و 50ل ـلــدراســات ال ـت ـجــاريــة ،الف ـتــا إل ــى أنــه
"لــم يصلنا الــى اآلن ق ــرار بتقليص أعــداد
الجامعات األردنية".

وأك ـ ــد أن ال ـم ـل ـحــق ال ـث ـقــافــي ال ـكــوي ـتــي،
بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم
الـ ـع ــال ــي فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ي ـب ـحــث عـ ــن أجـ ــود
الجامعات األردنية للدراسة بها.
وق ــال إن "ه ـنــاك صــرامــة مــن الجامعات
األردنـيــة الخاصة والحكومية فــي مسألة
الحضور والغياب ،وهناك متابعة ومراقبة
مــن الملحق الثقافي الكويتي هناك على
تلك الـجــامـعــات ،كما أنـنــا نبسط رقابتنا
ع ـلــى ال ـجــام ـعــات ال ـت ــي ت ـك ــون ذات كـثــافــة
طالبية ،حتى نتعرف على أوضاع الطلبة
الكويتيين بها".
وأشار إلى أنه ال يسمح للطالب الكويتي
بالتسجيل في جامعات غير معتمدة من

فتح باب التقديم للبعثات الطالبية
لفائقي الدبلوم بـ «التطبيقي»
أعـلـنــت إدارة الـبـعـثــات وال ـع ــاق ــات الـثـقــافـيــة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب
التقديم للبعثات الطالبية لفائقي الهيئة من حملة
الدبلوم خالل العام الدراسي  ،2018-2017من كليات
الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية والعلوم
الـصـحـيــة ،والـمـعـهــد الـعــالــي لــاتـصــاالت والـمــاحــة،
والمعهد العالي للطاقة ،ومعهد التدريب االنشائي،
الستكمال درجة البكالوريوس ،على أن يكون التقديم
عبر الموقع االلكتروني للهيئة (www.paaet.edu.
 ،)kwمــن  11حتى  24الـجــاري .وأوض ــح مدير إدارة
الـبـعـثــات وال ـعــاقــات الـثـقــافـيــة أ .جــاســم الـقـعــود أن

الـشــروط الــواجــب توافرها للمتقدمين هي أن يكون
المتقدم كويتي الجنسية ،وأن يكون من خريجي العام
الدراسي  ،2018-2017وأال يتجاوز عمر الطالب عند
التقديم  30سنة.
واض ــاف الـقـعــود ان مــن ال ـشــروط ايـضــا أال يكون
موظفا بأي جهة حكومية أو خاصة عند اإليفاد ،وأن
يكون حاصال على شهادة الدبلوم من إحدى كليات أو
معاهد الهيئة ،بمعدل عام ال يقل عن  3نقاط في نظام
 4نقاط ،وأن تكون شهادة الثانوية الحاصل عليها
المتقدم تتناسب والتخصص الذي سيتم إيفاده إليه
وفقا للقرارين الوزاريين ( 132/2011و.)246/2011

وزارة التعليم العالي الكويتية والملحق
الثقافي في األردن ،وذلك بضرورة أخذ ال
مانع باستكمال الدراسة لطلبة الكويتيين،
مــؤ كــدا أن الطلبة الموظفين يجب عليهم
أخـ ــذ م ــواف ـق ــة ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة السـتـكـمــال
دراستهم.
ولفت إلى أن قرار الديوان في الحصول
ّ
ع ـل ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــة ق ــل ــل مـ ــن ن ـس ـب ــة ال ـط ـل ـبــة
الكويتيين الموظفين في األردن.
وأضاف أن أعداد الطلبة الكويتيين الذين
يدرسون في المملكة األردنية  ٤١٥٠طالبا
بين طلبة بكالريوس وطلبة ماجستير ،كما
ان هناك قرابة  ١٣٠يتخرجون سنويا من
مختلف الجامعات.

طلبة أميركا يطلقون هاشتاغ
«نبيها نزيهة»
حمد العبدلي

أطلق عــدد مــن طلبة الكويت في
ً
الواليات المتحدة هاشتاغا بعنوان
"#نبيها_نزيهة" ،للمطالبة بنزاهة
العملية االنـتـخــابـيــة نـهــايــة الشهر
الجاري.
وفي هذا السياق ،أصدرت قائمة
الــوحــدة الطالبية بيانا ذك ــرت فيه
أن نوايا تزوير االنتخابات القادمة
أصبحت واضحة ،مما جعل الطلبة
ال ــدارس ـي ــن ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
يستشعرون أن العملية الديمقراطية
فــي خطر نتيجة مــا تــم تــداولــه من
تسجيل صوتي ألحد أعضاء االتحاد
الحاليين يــؤكــد فيه استحالة فوز
القائمة ،حتى لو استدعى األمر إلغاء

بدر المطيري

العملية االنتخابية المقرر إقامتها في
والية تكساس نهاية الشهر الجاري.
وأعربت القائمة عن أسفها "لما آلت
إليه األمور وبعدما أصبحت الهيئة
ً
اإلداريـ ــة لالتحاد خصما ،والهيئة
ً
الـتـنـفـيــذيــة ش ــري ـك ــا بــالـعـمـلـيــة في
االنتخابات السابقة" ،مطالبة بإشراك
جهات محايدة تشرف على عملية
االقـتــراع" ،إضافة إلــى إطالعنا على
التسجيل اآللي والمشاركة في عملية
التدقيق" .وذكرت أن "هذه المطالبات
تــأتــي بسبب ع ــدم الـحـيــاديــة ،ونية
التالعب لدى الهيئة اإلدارية الحالية
ً
لالتحاد ،وخصوصا بعد تقليل مدة
تسجيل الـمــؤتـمــر ألق ــل مــن  ٧أي ــام،
وزيادة فرصة التالعب ألكثر من ٢٠
ً
يوما حتى يوم االنتخابات".

«اتحاد كندا» لـ ةديرجلا  :الضرائب أبرز مشاكلنا
•

●

فيصل متعب

أكـ ــد رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي لـطـلـبــة
الـكــويــت فــرع كـنــدا ،عـلــي أكـبــر ،أن الـغــاء
المعيشي والضرائب أهم المشاكل التي
تواجه الطلبة الكويتيين المبتعثين في
كندا ،السيما مع ارتفاع نسبة الضرائب
التي تصل إلى  15في المئة بأغلب المدن.
و قــال أكبر لـ "الجريدة" ،إن آ خــر ز يــادة
في المخصصات المالية كانت في سنة
 ،2014و لــم تكن منصفة للمبتعثين في
كندا ،مقارنة بالدول المجاورة التي تقل
فيها التكاليف المعيشية والضرائب.

وأوضح أن مجموع التضخم وارتفاع
األسعار خالل السنوات األربع الماضية
تـجــاوز ا لـ ـ  9.2فــي ا لـمـئــة ،و فـقــا للتقارير
ال ـم ـع ـل ـنــة م ــن ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي ال ـك ـن ــدي،
مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوب اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي مــن
الملحق الثقافي ،د .إسماعيل تقي ،نحو
المطالبات المقدمة ،وا لـتــي كــان أ بــرز هــا
زيادة المخصصات المالية لتتناسب مع
الغالء المعيشي مع تقديم درا ســة تبين
م ــدى ه ــذا ال ـغ ــاء ،وتــأث ـيــره عـلــى الـحــالــة
المادية للطالب المغترب.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن االت ـ ـحـ ــاد ح ـص ــل عـلــى
وعـ ـ ــد مـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـل ـح ـق ـي ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة

بـمـحــاولــة االجـتـهــاد وب ــذل الـجـهــد بشأن
هذا الموضوع مع وزارة التعليم العالي،
لتطبيقه فــي أ ســرع و قــت ممكن ،حتى ال
يتعثر العديد من الطلبة دراسيا بسبب
األعباء المادية.
ول ـف ــت أك ـب ــر إل ــى أن االتـ ـح ــاد سـيـعـمــل
جــا هــدا لتذليل كــل العقبات التي تواجه
ال ـط ـل ـبــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ف ــي كـ ـن ــدا ،ك ـم ــا أن ــه
ي ـح ــرص ع ـل ــى ال ـم ـطــال ـبــة ب ـك ــل حـقــوقـهــم
ومكتسباتهم أسوة بزمالئهم الدارسين
فــي ال ــدول ال ـم ـجــاورة ،مــؤكــدا أن سيضع
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـم ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة ض ـمــن
أولوياته.

علي أكبر

ةديرجلا

•
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«غرقانين من زمان!»
د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com

ً
كل الدول تعاني حاالت طارئة تفوق استعداداتها ،وأحيانا
تكون الطبيعة أكثر قسوة من الجميع ،ولكن ليس في كل
مرة كما هي الحال عندنا ،فعجزنا المتكرر يدل بوضوح
على أننا غارقون من زمان في تخبطات الحكومة وقراراتها
وتعييناتها ودرجة كفاءة أدائها في األزمات.
لــم يــذكــر لنا تــاريــخ الـكــويــت ســوى ثــاث ح ــاالت مــن األمـطــار
الغزيرة التي غرقت بسببها الـبــاد ،أولـهــا مــا يعرف باألمطار
ً
الرجبية عام  ،1872ثم سنة الهدامة  ،1934وأخيرا سنة الهدامة
الثانية عام  ،1954ولعل األضرار التي لحقت بالناس وممتلكاتهم
كان لها ما يبررها من نقص في الموارد واإلمكانات وغياب البنية
التحتية ،ولكن ما شهدتها الكويت يــوم  6نوفمبر من الصور
المرعبة فــي الـطــرق السريعة والـســاحــات الفضاء والمجمعات
التجارية وبيوت السكن الخاص كفيل بتعرية الحكومة ،ليس
لعدم وجود االستعدادات الكافية لمواجهة حاالت الطوارئ ،ولكن
من المسرحية السخيفة التي تمثلت ببعض القرارات المضحكة
وإقالة إثنين من المسؤولين المتصاص غضب الناس.
الثالثاء الماطر لم يكن اليوم الوحيد لغرق البالد في شبر من
ً
الماء ،وال نحتاج أصال إلى سجالت التاريخ التي رصدت ثالث
حوادث طوال  100سنة في القرنين الماضيين ،فالكويت خالل
العشرين سنة الماضية تغرق مع كل رشة مطر ،والمنظر نفسه
ً
الــذي شهدناه في  11نوفمبر  1997يتكرر باستمرار وأحيانا
عدة مرات في الموسم الممطر الواحد ،ولكن ما تحاول الحكومة
االستهانة فيه هو الضحك على ذقون الناس وبكل سذاجة وسط
ً
ً
ّ
المطبل أحيانا لمثل هذه
موقف أكثر سخفا من مجلس األمــة،
القرارات البطولية أو استغالل شغر بعض المناصب القيادية
للتوسل بتعيين المقربين فيها.
ً
كل الــدول تعاني حــاالت طارئة تفوق استعداداتها ،وأحيانا
تكون الطبيعة أكثر قسوة من الجميع ،ولكن ليس في كل مرة
كما هي الحال عندنا ،فعجزنا المتكرر يدل بوضوح أننا غارقون
من زمان في تخبطات الحكومة وقراراتها وتعييناتها ودرجة
كفاءة أدائها في األزمات ،وقد أغرقتنا معها في سيول من الفساد
المنظم والمتواصل ،ولذلك فــإن عقلية ونهج وغــرور الحكومة
كسلطة تنفيذية محصنة مــن المحاسبة والعقاب هــي السبب
األول والرئيس وراء كل المشاكل ،وما انسداد الطرق السريعة أو
غرق السيارات والممتلكات أو الشالالت التي رأيناها في أحدث
المشاريع الجديدة مثل صالة الــ"تــي "4 -في المطار إال نتيجة
طبيعية لفشل حكومي بامتياز.
أما محاولة تأدية دور البطولة في إقالة بعض المسؤولين
فــإنـهــا ت ـعــزز الـفـشــل الـحـكــومــي نـفـســه ،فـكـيــف تــم تعيين هــؤالء
ً
ً
المسؤولين أصــا؟ وهل تم ثبوت التهمة على قصورهم فعال؟
ومن هو البديل؟ وهل يعقل أن تكون مؤسسة بحجم الهيئة العامة
للطرق ليس فيها سوى مدير عام بال موظفين؟!
إذا كان لدينا مجلس يحترم ناخبيه كنا نراه وبشكل سريع
يتبنى مجموعة من األسئلة البرلمانية أو لجان التحقيق لمعرفة
كيفية وصول من تمت إقالتهم لمناصبهم ،وما المدة المتبقية
لهم في هذه المراكز ،ومن الشركات التي أوكل لها تنفيذ مشاريع
البنية التحتية وصيانتها الدورية وقيمتها وشروطها الجزائية
ً
وطــرق مقاضاتها في حالة القصور ،وأخيرا تحديد مسؤولية
مجلس ا لـ ــوزراء كمؤسسة يعهد إليها ر ســم وتنفيذ ومتابعة
السياسة العامة للدولة ،عندها يمكن أن تطهرنا أمطار السماء
من ذنوب خيانة األمانة بحق البلد والشعب وأمواله العامة!

إذا في أحد فاهم خل
يفهمنا؟!

محمد العويصي

العفو عند المقدرة
في يوم الثالثاء الموافق 2018 /10 /30م
ص ـل ـيــت ال ـظ ـهــر ف ــي م ـس ـجــد ال ـبــاب ـط ـيــن في
قرطبة ،ولفت نظري بعد نهاية الصالة عبارة
مكتوبة على سبورة المسجد« :أصبحنا في
زمن إذا لم ترد اإلساء ة باإلساء ة يقال عنك
ضعيف شخصية».
استوقفتني ه ــذه الـعـبــارة وأخ ــذت أفكر
ً
فيها مـلـيــا ،وكتبتها فــي ورق ــة ،وق ــررت أن
يكون مقالي ليوم الجمعة عن هذه العبارة.
من قال إن الشخص الذي يقابل اإلساء ة
بــاإلحـســان هــو شخص ضعيف شخصية،
هذا كالم غير صحيح ومردود على من قاله،
بــل إن ـنــي أعـتـبــر ذل ــك الـشـخــص المتسامح
إ نـســا نــا قــوي الشخصية وشخصا حليما
يعرف كيف يتصرف فــي مثل هــذه األمــور،
خصوصا إذا جاءته إساءة من اآلخرين.
هــذه العبارة ذكرتني بحكمة جميلة ما
ً
ً
زلت متمسكا بها ،وكثيرا ما أستشهد بها
في مقاالتي ،تقول الحكمة:
«سأل اإلمام أحمد بن حنبل الحكيم حاتم
األصم :كيف السبيل إلى السالمة من الناس؟!
فأجاب حاتم :تعطيهم من مالك ،وال تأخذ
من مالهم ،وتقضي مصالحهم ،وال تكلفهم
بقضاء مصالحك ويؤذونك وال تؤذيهم.

أ .د .فيصل الشريفي

أحمد بن حنبل :إنها صعبة يا حاتم!
حاتم :وليتك تسلم!!».
يقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة
والتسليم في الحديث الشريف التالي« :ليس
الشديد بالصرعة ،إنما الشديد ،الذي يملك
نفسه عند الغضب» .فرسولنا الكريم يبين
في هذا الحديث الشريف أن المسلم القوي
هــو ا ل ــذي يملك نفسه عند الغضب وليس
الذي يصارع الناس ويغلبهم.
ونـ ـح ــن ل ـن ــا أسـ ـ ــوة ح ـس ـنــة ف ــي رســول ـنــا
محمد ،صلى الله عليه وسلم ،فقد كان يقابل
اإلساء ة باإلحسان والمواقف كثيرة ال ّ
تعد
وال تحصى فــي تسامحه ،صلى ا لـلــه عليه
وسلم ،ولكن سأذكر موقفا واحدا من سيرته
العطرة عليه الصالة والسالم عندما جهر
رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،بدعوته
في ربوع مكة لقي هو وأصحابه الكثير من
الـعــذاب وال ـبــاء ،وفـكــروا بقتله ،لكن عناية
الله له جعلته يهاجر إلى المدينة المنورة.
وهـنــاك فــي المدينة شــاء الله أن تنتصر
دعــوتــه اإلســامـيــة ،بعد مـعــارك طاحنة مع
جـيــوش الـكـفــر ،ولـمــا أحــس الــرســول ،صلى
الله عليه وسلم ،أن جيشه أصبح بقوة الله
ال يقهر ،خرج إلى أهل مكة ليعلن فيها كلمة

الله ويطهر المسجد الحرام من األصنام التي
ُ
تعبد من دون الله.
ودخـ ــل دج ـيــش اإلسـ ــام ب ـق ـيــادة محمد،
صلى الله عليه وسلم ،مكة ،ووقفت قريش
حائرة تنتظر ماذا يفعل بها محمد ،صلى
الـلــه عليه وسـلــم ،فـصــاح الــرســول فــي حزم
ق ــائ ــا« :ي ــا مـعـشــر ق ــري ــش» م ــا تـظـنــون أنــي
فاعل بكم»؟
ً
فقالوا :تفعل بنا خيرا ،أنت أخ كريم وابن
أخ كريم ،ولم يخيب ،عليه الصالة والسالم،
ظنهم ،فـقــال لـهــم« :اذه ـبــوا فأنتم الطلقاء».
فكانت نتيجة عفوه عليه الصالة والسالم
عنهم أن دخلوا في اإلسالم أفواجا.
ّ
وقــد أثنى عليه ربــه جــل وعــا فــي كتابه
الكريم بقوله« :وإنك لعلى خلق عظيم».
ف ــإل ــى م ــن يـ ـق ــول« :إذا ل ــم ت ـ ــرد اإلسـ ـ ــاء ة
باإلساءة فإنك ضعيف شخصية» ،أقول اقرأ
َ َ
كتابه َالـكــريــم:
وتــدبــر قــولــه
«ول
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َّ
َ َ
ْ َ َ َُ ََ
و
ة
ن
س
ت ْستوي الح
الس ِّيئة َ ْادف ْع ِبال ِتي َ ِه َّ َي
ل
َأ ْحـ َـسـ ِ ُـن َف ــإ َذا َّالــذي َب ْي َن َك َو َب ْين ُه َع ـ َـد َاو ٌة َكأنهُ
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دانة الراشد

حتى ال يتمادى اآلخرون
د .أسامة المسباح
دونه ،قال
المطر خير وبركة ونعمة من اللهَ ،وال
حياة َمن ُ َّ َ
َ َ َْ
َ ْ
ـاء كــل شـ ْـي ٍء
تعالى الله في كتابه الحكيم" ،وجعلنا ِمــن الــمـ ًِ
َح ٍّي" ،وهذا المطر حين يهطل نسمع لصوته إيقاعا يفوق كل
المقطوعات الموسيقية ،وهنا يحضرني أبيات لشاعرتنا
الكبيرة سعاد الصباح عن المطر:
"فاهتماماتي صغيرة  ...وهواياتي صغيرة
وطموحي هو أن أمشي ساعات وساعات معك
تحت موسيقى المطر".
ّ
ً
ً
وقد يكون المطر نافعا أو ضارا ،لذلك من السنة أن نقول
ً
ً
ّ
والصيب:
عند نزوله" :اللهم صيبا نافعا"( .رواه البخاري)،
المطر .وفي هذا الدعاء داللة على أن المطر قد يكون نزوله
رحمة ونعمة ،وهــو النافع ،وقــد يكون نزوله عقوبة ونقمة
وهو الضار.
وال ب ــد أن ك ــا مـنــا لــديــه ذك ــري ــات جـمـيـلــة ورب ـم ــا حزينة
مــع المطر ،ومــن ذلــك مــا يقوله الــروائــي واألدي ــب السعودي
عبدالرحمن منيف" :إذا سقط المطر يتملكني حنين ال َ
يوصف
ألن أبكي".
ومن الذكريات الحزينة ألهل الكويت قديما مع المطر الضار
ما حدث سنة "الطبعة" التي غرقت فيها السفن الكويتية بسبب
إعصار بحري حدث بين الهند ومسقط في المحيط الهندي
قبل دخولهم مضيق هرمز المؤدي إلى الخليج العربي ،وذلك
في سبتمبر من عام 1871م ولم ُ
ينج منها إال النادر من السفن،
وكذلك حوادث سنة الهدامة األولى والثانية وغيرهما.
وقبل أيام قليلة نزل مطر غزير في ُ الكويت أدى إلى إغالق
بعض الطرق ،وحدثت أضرار مادية قدرت بماليين الدنانير
بسبب تجمع المياه فيها لسوء الصرف الصحي ،الــذي لم
يتحمل كـمـيــة الـمـطــر الـمـنـهـمــرة ،وال ـتــي وص ـلــت فــي بعض
المناطق إلــى  57ملم ،ومما يؤسف له أن نتضرر من الماء
الذي ندعو الله أن يغيثنا به ألنه نعمة عظيمة.
لكن الجانب المشرق في هــذه الكارثة أن الحكومة كانت
عـلــى أهـبــة االس ـت ـعــداد بجميع ال ـ ــوزارات المعنية ،ال سيما
أن سمو رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد
ال ـص ـبــاح ،أعـطــى تعليمات صــارمــة حينما وصـلـتــه األنـبــاء
عبر األرصــاد الجوية التي توقعت هطول كميات كبيرة من
المطر ليلة الثالثاء ،وذلك خالل انعقاد مجلس الوزراء مساء
االثنين ،بضرورة اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على سالمة
المواطنين والمقيمين.
فأصدر منذ ساعات الصباح الباكر قرارا بتعطيل الوزارات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـت ــاف ــي أي أض ـ ـ ــرار ق ــد تـصـيــب
المواطنين ،وكانت جميع الوزارات المعنية بدءا بالوزراء ثم
الوكالء ثم الفرق الفنية من شباب الكويت على رأس عملها،
سواء من الهيئة العامة للطرق أو الدفاع المدني أو اإلطفاء
أو وزارة الداخلية أو الصحة ،كلهم يتابعون ،كل في مجاله،
عملهم للتخفيف من األضرار واإلصابات التي قد تحدث.
ومما يحسب لسموه أيضا أن هذه األضرار التي وقعت لم
تمر دون محاسبة للمقصرين في عملهم ،وذلك حين أعطى
تعليمات للوزراء المعنيين باتخاذ اإلجراءات العقابية الالزمة
على كل ّ
مقصر في عمله.
ونتمنى على سمو الرئيس االستمرار في هذا النهج في
المحاسبة لكل من يتهاون في عمله ،حتى ال يتمادى اآلخرون
في الخطأ وتصبح المصيبة أعظم ،وتحية إجالل وإكبار لكل
من بذل وسعى من شباب الكويت في سبيل تجاوز هذه األزمة،
وحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.

faisal.alsharifi@hotmail.com

يطلع مصدر حكومي مجهول يرد على مصدر مجهول ينفي
الخبرِ ،وفي األخير تضيع السالفة ويطلع موضوع آخر يغطي
على األول ،وكل يوم على هذا المنوالِ ،وفي النهاية نلف وندور
على أنفسنا ليظل الوضع على ما هو عليه ،فال تحصلنا على
إجابة مقنعة وال غير مقنعة.
فــي الكويت تكتب وتـغــرد وتنتقد رئـيــس الحكومة وال ــوزراء
وأعضاء مجلس األمــة وبعض األحيان يصل هذا النقد إلى قلة
ً
األدب ،وفي الغالب ال أحد يقول لك شيئا ،وإذا لجأ أحدهم إلى
القضاء استنكر الشارع وتعالت األصوات عليه بحجة أن حرية
الرأي مكفولة بالدستور ،لكن أن تكتب سطرا واحدا تنتقد فيه دول
ً
ً
ّ
بالحد األدنى وأحيانا حتى بالهمز واللمز تجد طابورا
الجوار ولو
من المدافعين يقودهم التعصب األعمى ثم يبدأ مسلسل التخوين!!
إذا في أحد فاهم خل يفهمنا؟!
حساب مجهول الهوية أو حساب ألحــد مشاهير السوشيال
ً
ميديا ال ثقافة وال دراية يهدد وزيرا ،وبعد دقائق يرد عليه الوزير
بنفسه ،ويتفاعل مع طلبه ،وإذا صاحب حق طلب مقابلته ال يرد
عليه ،أو إذا تقدم أحد من أهل االختصاص لديه مشروع أو فكرة
يتم حـظــره ،وفــي أغـلــب األحـيــان يـحــارب بــألــف طــريـقــة ،ويوضع
تحت اسمه ألف خط.
إذا في أحد فاهم خل يفهمنا؟!
يطلع مصدر حكومي مجهول يرد على مصدر مجهول ينفي
وفي األخير تضيع السالفة ويطلع موضوع آخر يغطي
الخبرِ ،
وفي النهاية نلف وندور
على األول ،وكل يوم على هذا المنوالِ ،
على أنفسنا ليظل الوضع على ما هو عليه ،فال تحصلنا على
إجابة مقنعة وال غير مقنعة.
إذا في أحد فاهم خل يفهمنا؟!
حسابات وهمية تدخل عالم التواصل االجتماعي تعمل وفق
أج ـنــدة واض ـح ــة ،مهمتها تـطـلــع إش ــاع ــات والـمـشـكـلــة أن معظم
معلوماتهم صحيحة مما يؤكد أن هذه الحسابات لها من يمولها
بالمعلومة وبالثمن ومع هذا يظل بعضها يسرح ويمرح ،والبعض
اآلخر يغلق ،وإذا استفسرنا عن عدم معاملتهم بالمثل قالوا يغرد
من بره الكويت« ،المشكلة ليست هنا» بل تقع على بعض المغردين
المساكين ممن يأخذهم الحماس بإعادة تغريدة أو يكتب علق دون
معرفة بالعواقب القانونية ليبدأ بعدها االبتزاز بواسطة محامين
فاضين برفع قضايا قد تكون نهايتها السجن.
إذا في أحد فاهم خل يفهمنا؟!
كل يوم نسمع في بوقة بالماليين وباألدلة وباألسماء والمشكلة
أن أصحابها وال هامهم وفي العادة من ينبري للدفاع عنهم كبار
المسؤولين ،وبكل األحــوال يطلع الشاكي كــذاب والحرامي بطل
همام أو مظلوم ،وإذا صارت السالفة حدها مكشوفة ،قالوا أحلنا
القضية إلى هيئة الفساد أو إلى النيابة ،والحرامي يتم تأمين
ً
سفره ليتمتع بالماليين ثمنا لسكوته عن بقية جوقة الحرامية.
إذا في أحد فاهم خل يفهمنا؟!
نسمع عن عقود تبرمها الحكومة لمشاريع عمالقة وبأرقام
ً
فلكية ،تمر بردا وسالما «عادي» لكن بعد فترة وبنص الطريق أو
قبل التسليم يبدأ مسلسل األوامــر التغييرية ليتضاعف المبلغ
مع أن من المفروض بــأن هــذه العقود سلمت لمكاتب هندسية
ً
وضعت التصاميم والمواصفات بناء على االحتياج المقدم أصال
ً
من الجهات المعنية ،لكن المفاجأة أن الجهات ذاتها وأحيانا كثيرة
الشخوص ذا تـهــم يطالبون بالتغيير ،أعتقد السالفة واضحة
والفسادين معروفين.
سامحونا على الفضفضة.
ودمتم سالمين.

ً
الفوليك أسيد للرجال أيضا

حضن الورق
ارتم في أحضان الكلمات وكنف
الكلمة ملجأ ،والقلم رفيق.
ِ
ّ
بدفء لم يعد يعرفه
الصماء سيحتويك
األوراق ،فبياض الورقة
ٍ
ً
ّ
ّ
ُ
بنو البشر .هي خير مستمع عندما يصعر اإلنسان خده متملمال
من آالمك وشكواك .هذه الورقة تحفظك من ذل الشكوى وتكتم
ّ
سرك الذي فاض به قلبك.
وتسام للروح ...أنت إن احتفظت
تشاف للقلب
وفي الكتابة
ٍ
ٍ
ً
بفوضى الكالم بقلبك فستؤذيه ،فاسكب أحزانك إذا على الورق،
وال تـنـســه فــي س ـعــادتــك وأف ــراح ــك! فـقــد ك ــان فــي جـ ــوارك وقــت
ً
ً
الصعاب .أعط األلم وقتا للتحلل واالختزال ،واصنع منه جماال
ُ َ ّ
ودرس متعلم.
جرح قد برئ
بالفن واألشعار ،فما الحكمة سوى
ٍ
ٍ
وعين الحكمة هي االستفادة من الدروس التي تأتينا ال ُمحالة
ً
بتخبط أعمى ،فنحن لم نخلق
بدال من السير في هذه الحياة
ٍ
ً
عبثا أو لنتألم دون مغزى.
ً
اقرأ وسيتغير عالمك ،اكتب وسينقلب رأسا على عقب! اقرأ
واكتب وستخترق بصيرتك ضبابية األشياء فتصل إلى ّلبها،
اكـتــب وستصل إلــى قــاع قـلـبــك ...هنالك حيث يقبع كــل ثمين.

فالقلم هو مشرط الجراح الــذي يستأصل اآلالم ،وهــو الشفرة
التي تشحذ نصل العقول.
إن الكتاب جليسك ،هو ذلك «الخل الوفي» نادر الوجود ،فال
يجرح وال يـخــون ،بــل تقضي أجمل األوق ــات معه بين المتعة
وال ـفــائــدة ،ويــأخــذك بين أطـيــاف المشاعر مــن سـعــادة وأســى،
ً
وف ـضــول وان ـغ ـمــاس ،فـتـغــدو حـيــاتــك أكـثــر غـنــى وعـمـقــا ،وكــأن
حيوات أخرى تنمو وتتفتح على أرضها .إنه ينتظر من ُيعيره
ًٍ
بعضا من االهتمام ،فلديه الكثير من الكنوز القيمة التي يود
ً
أن يشاركه أحد بها ،لكن يالألسف! فكنوز القلب ال تعني شيئا
قي زمننا هذا.
إنه يجلس هناك فوق األرفف بين أترابه من الكتب األخرى،
يجمعون الغبار في انتظارهم الطويل ،فهل من مجيب؟
ٌ
* «وراء كل كومة من الكتب طوفان من المعرفة».
(جاسيك ييركا).

مايكل أوسلن*
ش

الصين تلعب بورقة اليابان
أثنى الرئيس الصيني شــي جين بينغ
ورئيس الــوزراء الياباني شينزو آبي على
اللقاء المرتقب بينهما واعتبراه بداية عهد
جديد في العالقات الصينية-اليابانية ،فقد
ً
خاضت هــاتــان األمـتــان األوس ــع نـفــوذا في
ً
آسيا حربا بــاردة طــوال عقد ،وتعود هذه
ً
الحرب خصوصا إلى جزر سنكاكو-دياويو
المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي،
ً
وع ـم ــوم ــا إلـ ــى ان ــزع ــاج ال ـي ــاب ــان م ــن ب ــروز
الصين وقلق بكين من التحديث العسكري
في طوكيو.
أخفقت محاوالت الصين ترهيب اليابان
وحملها على التخلي عن جزر سنكاكو رغم
الـتــوغــات الـمـتـكــررة فــي الـمـيــاه المحيطة
بــال ـجــزر م ــن ق ـبــل ال ـص ـيــاديــن الـصـيـنـيـيــن،
ومــراكــب خـفــر الـســواحــل الـصـيـنــي ،وسفن
الـبـحــريــة الـصـيـنـيــة .كــذلــك حـلـقــت رام ـيــات
ال ـق ـنــابــل الـصـيـنـيــة قـ ــرب ال ـم ـج ــال ال ـجــوي
الياباني بأعداد غير ًمسبوقة في السنوات
القليلة الماضية ،دافعة قوات الدفاع الذاتي
الجوية اليابانية إلى تنفيذ مئات عمليات
ً
الحشد .وفي عام  ،2010فرضت بكين حظرا
ً
مؤقتا على تصدير ًمعادن األرض النادرة،
ُ
التي تعتبر أساسية في اإلنتاج الصناعي
ال ـم ـت ـق ــدم ،إلـ ــى الـ ـي ــاب ــان .وفـ ــي عـ ــام ،2012
تحولت تظاهرات مناهضة لليابان في مدن
عــدة في مختلف أنحاء الصين إلــى أعمال
شغب استهدفت شركات يابانية ،وعندما
ً
التقى آبي شي أخيرا في عام  ،2014لم يكد
ينظران إلى بعضهما.
ً
ً
ال شك أن الجو العام بدا مختلفا تماما
خ ــال االس ـت ـق ـبــال الــرس ـمــي ال ـحــافــل ال ــذي
ح ـظــي ب ــه آبـ ــي ف ــي ب ـك ـيــن .ف ـقــد رحـ ــب آبــي
وشــي ببعضهما ب ـحــرارة ،محتفلين على
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إضافات

ما يبدو بالذكرى األربعين لمعاهدة السالم
والصداقة الصينية  -اليابانية ،ورافق نحو
خمسمئة رج ــل أع ـمــال يــابــانــي ب ــارز آبــي،
ووقع كال الطرفين اتفاقات تجارية بقيمة
 18مليار دوالر .واأله ــم مــن ذلــك أن العلم
الياباني رفرف على طول الشارع الرئيس
في الصين ،وال شك أن هذا مشهد نادر ندرة
االبتسامات المتبادلة بين القائدين ،اللذين
أعلنا أن المنافسة بينهما قد انتهت ،وأنهما
يسيران في "اتجاه تاريخي جديد".
وال شك أننا نرحب بأي تراجع في التوتر
بين هاتين الدولتين اآلسيويتين الرائدتين،
إال أن المتفائلين سيواجهون على األرجح
ً
خيبة أم ــل ،فـمــا زال شــي بـعـيــدا كــل البعد
عن الترحيب باليابان كشريك ند ،ويسعى
على األرجح إلى تأدية نسخته الخاصة من
ً
"ورقة الصين" ،مستخدما هذه المرة اليابان
كوسيلة لموازنة الواليات المتحدة.
ً
يبدو سبب ّ
تحول شي الظاهري واضحا:
ً
تزداد عالقاته مع واشنطن سوء ا بسرعة،
وال يتراجع ترامب عن حربه التجارية أو
ت ـعــزيــزه الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة األمـيــركـيــة
في مناطق بحرية تدعي الصين ملكيتها،
فأخفقت مناورات الصين المخادعة ،وأدرك
شي على األرجح أنه ُ
سيضطر إلى خوض
حرب استنزاف طويلة مع واشنطن.
لذلك لجأ شــي إلــى ورقــة الـيــابــان ،حيث
ً
ً
تـحـتــاج بكين إل ــى الـبـقــاء شــريـكــا تـجــاريــا
ً
ً
جــذابــا ،وخصوصا في ظل نجاح آبــي في
ً
المضي قــدمــا بالشراكة عبر ال ـهــادئ بعد
ان ـس ـحــاب ت ــرام ــب وتــوقـيـعــه ات ـف ــاق تـجــارة
ً
ح ــرة ج ــدي ــدا مــع االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي .ربما
يعتقد شي أن من الممكن حض طوكيو على
االنضمام إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في

ً
البنية التحتية ،الذي أنشأته الصين ،تاركة
الواليات المتحدة وحيدةُ ،
ويعتبر الوعد
ً
بتخفيف الضغط بشأن جزر سنكاكو تنازال
ً
ً
سهال بالنسبة إلى شي ،نظرا إلى أن طوكيو
ما زالت ملتزمة بالدفاع عنها ،وإذا بلغت
العالقات درجة كافية من الود ،فربما تحاول
بكين إقناع طوكيو بالتخفيف من زياداتها
في اإلنفاق في مجال الدفاع.
تشير الــوقــائــع إلــى قلة الـمـجــاالت التي
تـلـتـقــي فـيـهــا م ـصــالــح ال ـص ـيــن وال ـي ــاب ــان،
ف ــال ـت ــاري ــخ الـ ـس ــام بـيـنـهـمــا ي ــؤج ــج الـ ــروح
ً
القومية فــي كــا الـبـلــديــن ،وخـصــوصــا في
الـصـيــن ،ويـبـقــى صــراعـهـمــا للسيطرة في
آسيا لعبة فيها الخاسر والرابح ،فقد عملت
اليابان بقيادة آبي على تعميق عالقاتها مع
الهند في جنوب شرق آسيا ومع أستراليا،
وكـ ــل ذلـ ــك ب ـس ـبــب خ ــوف ـه ــا م ــن ط ـمــوحــات
الصين العسكرية المتنامية ومبادرتها
"ال ـحــزام والـطــريــق" الــواسـعــة .فــي المقابل،
لــم ي ـعــرب شــي عــن مـيـلــه إل ــى ال ـتــراجــع عن
سياسات الصين اإلقليمية الجازمة.
وال شك أن هذه ستشكل خطوة تاريخية
إن كان هــذان القائدان يتجهان بحق نحو
التعاون بدل التنافس والتخاصم ،ولكن إذا
ما احتاج شي إلى كبش فداء إلبعاد االنتباه
عن االقتصاد الصيني المتباطئ ،أو إذا ما
نجح بطريقة ما في تحسين العالقات مع
واشنطن ،فإن اليابان ستعود على األرجح
إل ــى ع ــدو األم ــة األول وسـيـتـضــح أن ورقــة
اليابان ما كانت في الواقع إال ورقة ّ
مهرج.
*«ناشيونال ريفيو»

د .روضة كريز*
ً
فيتامينات
عائلة
من
هو
علميا
في الحقيقة إن الفوليك أسيد
ً
(ً )Bالالزمة لتحسين خاليا الدم وإنتاج  ،DNAويؤدي دورا
مهما في عملية انقسام الخاليا الحيوية ،ونقصانه يؤدي إلى
نوع من األنيميا ،كما أن أول ما يتبادر إلى ذهن الطبيب المعالج
لإلنجاب هو فرض الفوليك أسيد للجنسين لزيادة اإلخصاب.
انتشر بين الناس أن الفوليك أسيد للحوامل فقط ،وأنه يعمل
على حماية الجنين من التشوهات ،وأنه يؤخذ فقط قبل أو في
بدايات الحمل!
ً
ول ـكــن ف ــي الـحـقـيـقــة إن الـفــولـيــك أس ـيــد عـلـمـيــا ه ــو م ــن عائلة
فيتامينات ( )Bالالزمة لتحسين خاليا الدم وإنتاج  ،DNAويؤدي
ً
ً
دورا مهما في عملية انقسام الخاليا الحيوية ،ونقصانه يؤدي إلى
نوع من األنيميا ،كما أن أول ما يتبادر إلى ذهن الطبيب المعالج
لإلنجاب هو فرض الفوليك أسيد للجنسين لزيادة اإلخصاب.
فبما أنــه في كل ثانية يتم إنتاج  1500حيوان منوي بــدورة
ً
حياتية  60يوما حسب النتائج البحثية ،فإنه يلزم لإلخصاب
نسبة كافية من الفوليت الــازم النقسام الخلية وتكوين DNA
فيها ،وه ــذا مــا وجــدتــه النتائج المخبرية ،بــأن نسبة الفوليت
بالسائل المنوي تحدد درجة اإلخصاب ،وقد وجد أنه باستعمال
ـدة مــن الفوليك
الـمـكـمــل ال ـغــذائــي ال ــذي يـحـتــوي عـلــى نـسـبــة جـيـ ُ
أسيد عند الزوجين تتحسن فرص اإلنجاب ،وقد نشرت أبحاث
كثيرة وإيجابية عن تأثير الفوليك أسيد على الرجل مع الزنك،
فإنه يحسن اإلخصاب ونوعية الحيوان المنوي وزيادة أعداده،
وتحسن سرعة حركته ،وذلــك باعتبار أن الــزنــك مضاد تأكسد
قوي ،مع مراعاة الجرعة الالزمة لذلك ،ولكن ال يمكننا اعتبارهما
ً
ً
ً
حال ناجعا للعقم بمفردهما ،حيث إن للعقم أسبابا أخرى ،هذا
غير السبب الوراثي!
ً
كما أن كثيرا من العناصر الغذائية تلزم لحماية الحيوانات
المنوية وضمان سالمتها وصحتها حتى يتم اإلخصاب ،مثل
فيتامين (سي) و(سلينيوم) باإلضافة إلى الزنك والفوليك أسيد،
وتعتبر هذه المواد الغذائية من المحفزات الكتمال عملية انقسام
الخاليا بعد اإلخصاب وتكوين الجنين الصحي ،وتحمي المواليد
من اإلعاقة الخلقية على اختالف منسوبها ،والتي ترى الواليات
ً
المتحدة منها نحو  3000حالة  Neural Tube Defectsسنويا
حسب التقارير العلمية.
ومــن الـمـعــروف خطأ أن الفوليك أسـيــد يمنع ذل ــك ،فـهــذا غير
صحيح وعلى الحامل بدء استعمال الفوليك أسيد قبل الحمل
لتأمن ذلــك ،وينصح إضــافــة األغــذيــة الغنية بــه كالخبز الكامل
والـحـبــوب الكاملة ،كما يوجد الفوليك فــي السبانخ واللوبياء
واألفوكادو والبروكلي والخس الروماني ،لذلك ينصح للحوامل
باإلكثار من البقوليات في وجباتها والجذور من الخضار الغنية
بالمعادن كالفول السوداني واللفت والشمندر ،باإلضافة إلى
البابايا والحمضيات والموز.
وتـقــول آخــر األب ـحــاث المهمة لمن يترقب اإلن ـجــاب إنــه يجب
المحافظة عـلــى نسبة الفيتامينات وال ـم ـعــادن الـتــي ذكــرنــاهــا،
وخصوصا الفوليك أسيد والفوليتو وبالجرعات اليومية الالزمة
للطرفين (البويضات والحيوانات المنوية) ،غير أن الفوليك أسيد
يعطي العافية للخاليا ،ويحسن من مرونة السوائل الالزمة لعملية
إخصاب ناجحة وطفولة سليمة من العاهات الخلقية.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

«المشاريع» تستكمل إصدار سندات بـ  100مليون دينار
ّ
العيار :العدد القياسي للمستثمرين يعكس الحاجة إلى خيارات أوسع
أعلنت شركة مشاريع الكويت
«ال ـقــاب ـضــة» اسـتـكـمــالـهــا بنجاح
إصدار سندات بقيمة  100مليون
دينار « 329مليون دوالر» ألجل
خـ ـم ــس سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،وف ـ ـ ـ ــاق ح ـجــم
االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب ب ـ ــه  1.35م ـ ــرة وه ــو
ً
ً
ال ـ ــذي ش ـهــد إقـ ـب ــاال ق ـيــاس ـيــا من
المستثمرين.
وت ـ ــم إصـ ـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــدات عـلــى
أســاس شريحتين األولــى بسعر
فــائــدة سنوية ثابتة بمقدار 5.5
في المئة ،والثانية بسعر فائدة
سنوية متغيرة بـمـقــدار 2.25في
المئة فوق سعر الخصم المعلن
مــن بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي ،على
أال يتجاوز الحد األقصى لمعدل
ال ـف ــائ ــدة ال ـم ـت ـغ ـيــرة نـسـبــة  1في

المئة فوق معدل الفائدة الثابتة.
وشكلت الشريحة ذات الفائدة
المتغيرة أكبر نسبة من االكتتاب،
وت ــم إص ـ ــدار ال ـس ـن ــدات بــالـقـيـمــة
االس ـم ـي ــة وس ـي ـتــم دفـ ــع ال ـفــوائــد
بشكل نصف سنوي ،وقامت كل
م ــن شــركــة «كــام ـكــو» لالستثمار
وب ـ ـنـ ــك ال ـخ ـل ـي ــج بـ ـ ـ ــدور م ــدي ــري
اإلصدار.
وفـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ت ـع ـل ـي ـق ــه عـلــى
ه ــذا اإلص ـ ــدار ،ق ــال نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة التنفيذي في شركة
مشاريع الكويت فيصل ّ
العيار،
إن «العدد القياسي للمستثمرين
ال ــذي ــن ق ــام ــوا بـ ـش ــراء ال ـس ـن ــدات
يـ ـعـ ـك ــس حـ ــاجـ ــة ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
بــالــديـنــار الـكــويـتــي إل ــى خـيــارات

أوسـ ــع ال تـقـتـصــر ع ـلــى ال ــودائ ــع
واألسهم والعقارات».
وأضاف العيار أن هذا اإلصدار
يظهر مرة أخرى التزامنا بتطوير
الـســوق المالي المحلي« ،ونحن
نؤمن أن الخطوة التالية تكمن في
وجود سوق ثانوي نشيط يحظى
بدعم المؤسسات االستثمارية،
وه ـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي س ـ ــوف يـتـيــح
للمستثمرين شراء وبيع السندات
بعد اإلصدار وزيادة سيولتهم».
وتـ ــوجـ ــه ب ــال ـش ـك ــر إل ـ ــى هـيـئــة
أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ،وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
فــي ال ـس ـنــدات وم ــدي ــري اإلص ــدار
الـ ـمـ ـشـ ـت ــركـ ـي ــن ،ش ـ ــرك ـ ــة ك ــام ـك ــو
لــاسـتـثـمــار وب ـنــك الـخـلـيــج على
مساعدتهم ودعمهم.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.١٠٣

٥.٢٩٩

٤.٧٤٩

2.٥١١ 2.٨٨٠ 3.٢٩١

«هيئة األسواق» :إطالق تداول
األسهم غير المدرجة  18الجاري
قالت هيئة أسواق المال إنه بعد االطالع على
الـقــانــون رق ــم  7لسنة  2010بـشــأن إن ـشــاء هيئة
أسـ ــواق ال ـمــال وتـنـظـيــم ن ـشــاط األوراق الـمــالـيــة
وتعديالته؛ وعلى القرار رقم  72لسنة  2015بشأن
إصــدار الالئحة التنفيذية للقانون رقــم  7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أســواق المال وتنظيم
نشاط األوراق المالية وتعديالتها؛ وعلى قرار
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم  23لسنة  2018المنعقد بتاريخ 2018/ 7 /18؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في
اجتماعه رقم  34لسنة  2018المنعقد بتاريخ /31
2018 /10؛ قرر ما يلي:
م ـ ـ ــادة أولـ ـ ـ ــى :يـ ـع ــدل كـ ــل مـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب ال ــراب ــع
(بــورصــات األوراق المالية ووك ــاالت المقاصة)
وال ـك ـت ــاب الـ ـح ــادي ع ـشــر (ال ـت ـعــامــل ف ــي األوراق
المالية) مــن الالئحة التنفيذية للقانون ر قــم 7

فيصل العيار

السوق األول السوق الرئيسي

لـسـنــة  2010ب ـشــأن إن ـش ــاء هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما وفق
الملحق المرفق بهذا القرار.
م ـ ـ ـ ــادة ثـ ــان ـ ـيـ ــة :يـ ــدخـ ــل جـ ـمـ ـي ــع مـ ـ ــا ورد فــي
المستندات التالية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ
:2018 /11 /18
أ .قواعد تــداول األوراق المالية غير المدرجة
الـ ـص ــادر م ــن ش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ل ـ ــأوراق
المالية.
ب .مـسـتـنــد ال ـض ـمــان ال ـمــالــي ل ـســوق األوراق
المالية غير المدرجة الصادر من الشركة الكويتية
للمقاصة.

أخبار الشركات
«اإلعادة» تكسب
 2.97مليون دينار

«مبرد» تربح
 924.85ألف دينار
حققت شركة مبرد القابضة
ً
أربـ ــاحـ ــا بـقـيـمــة  924.85ألــف
دي ـ ـنـ ــار بـ ــواقـ ــع  5.65ف ـل ــوس
للسهم في ألفترة المنتهية في
 ،2018/9/30مقارنة بتحقيقها
ً
أربـ ــاحـ ــا بـقـيـمــة  2.38مـلـيــون
ً
ديـ ـن ــار ب ـم ـق ــدار  14.57فـلـســا
لـلـسـهــم ف ــي ن ـفــس ال ـف ـتــرة من
عام .2017

ذكرت شركة إعادة التأمين
ً
الكويتية أنها حققت أربــاحــا
بقيمة  2.97مليون دينار ،بما
ً
يعادل  16.79فلسا في الفترة
ا ل ـم ـن ـت ـه ـيــة فـ ــي ،2018/9/30
ً
م ـق ــارن ــة بـتـحـقـيـقـهــا أرب ــاح ــا
بقيمة  2.78مليون دينار بواقع
ً
 15.69فلسا فــي نفس الفترة
من عام .2017

أرباح «بيت األوراق»
 206.29آالف دينار

«صكوك» تتكبد
 5.91ماليين دينار

اعتمد مجلس إدارة شركة
بيت األوراق المالية البيانات
المالية للفترة المنتهية في
 ،2018/9/30وحققت الشركة
ً
أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  206.29آالف
دينار بواقع  0.4فلس ،مقابل
ت ـس ـج ـي ـل ـه ــا خـ ـس ــائ ــر ب ـق ـي ـمــة
 571.07ألف دينار بمقدار 1.2
ف ـلــس ف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا من
العام الماضي .

ت ـ ـك ـ ـبـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة صـ ـك ــوك
الـ ـق ــابـ ـض ــة خـ ـس ــائ ــر ب ـق ـي ـمــة
 5.91مـ ــا ي ـ ـيـ ــن د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،مــا
يـعــادل  10.34فلوس للسهم
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة فــي
 ،2018/9/30مقابل تحقيقها
ً
أرب ــاح ــا بقيمة  440.23ألــف
د يـ ـ ـن ـ ــار ب ـ ــوا ق ـ ــع  0.77ف ـلــس
للسهم في الفترة نفسها من
عام .2017

«األنظمة» تحقق  886.97ألف دينار من عقد «أماديوس»
أفادت شركة األنظمة اآللية بأن إجمالي
اإلي ـ ـ ــرادات الـنــاتـجــة ع ــن عـقــد ت ــوزي ــع نـظــام
الحجز اآللــي «أمــاديــوس» في نهاية السنة
المالية  2017ستبلغ  5.05ماليين دينار ،في
حين بلغ صافي الربح  886.97ألف دينار.
ً
وأضـ ــافـ ــت الـ ـش ــرك ــة أنـ ـه ــا تـ ـق ــوم ح ــال ـي ــا

بـ ــإجـ ــراءات الـتـقـيـيــم ال ـكــامــل ل ـه ــذا الـتــأثـيــر
ً
(وال ــذي دائـمــا تـقــوم بــاإلفـصــاح عنه ضمن
بـيــانــاتـهــا ال ـمــال ـيــة الـمــرحـلـيــة وال ـس ـنــويــة)
وسـيـتــم االف ـص ــاح ع ــن ه ــذا الـتــأثـيــر ضمن
بيانات نهاية السنة المالية .2018

«المغاربية» تزيد حصتها في «السراج» إلى%31

«الخير» تعتزم التخارج من «الكويتية السورية»
أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة،
تغيير هــدف ملكية شــر كــة الخير الوطنية
لألسهم والعقارات في السورية ،إلى التخارج
من االستثمار ،وفق بيان األخيرة لبورصة
الكويت أمس.
ي ـش ــار إل ــى أن ال ـخ ـيــر الــوط ـن ـيــة لــأسـهــم

حـصــل بـنــك وربـ ــة عـلــى مــواف ـقــة هـيـئــة أس ــواق
الـمــال بموجب الكتاب الـمــؤرخ  2018/11/7على
نـشــرة االكـتـتــاب ال ـعــام لمساهمي بـنــك ورب ــة في
أسهم زيــادة رأس المال بنسبة  50في المئة من
خــال إصــدار  500مليون سهم ،وستطرح أسهم
الــزيــادة لالكتتاب العام للمساهمين المسجلين

صفقات خاصة على «أصول» بـ  474.98ألف دينار
أكـ ـ ـ ــدت ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
إتـ ـ ـم ـ ــام ت ـن ـف ـي ــذ ص ـف ـق ــة ذات
طـبـيـعــة خ ــاص ــة ع ـلــى شــركــة
أص ـ ــول ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،بـكـمـيــة

«الكويت للتأمين» تحقق  7.7ماليين
ً
ذك ــرت شــركــة الـكــويــت للتأمين أنـهــا حققت أرب ــاح ــا بقيمة
ً
 7.7ماليين ديـنــار بما يـعــادل  41.68فلسا للسهم فــي الفترة
ً
المنتهية في  ،2018/9/30مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة 7.23
ً
ماليين دينار بمقدار  39.15فلسا للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

ربحية «العيد»  1.04مليون دينار
ً
قالت شركة العيد لألغذية إنها حققت أرباحا بقيمة 1.04
مليون دينار بما يعادل  10.38فلوس للسهم في الفترة المنتهية
ً
في  ،2018/9/30مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  1.1مليون دينار
ً
بواقع  11فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2017

بلغت أرب ــاح شــركــة م ـيــزان الـقــابـضــة 8.04
ً
مــاي ـيــن دي ـن ــار ب ــواق ــع  26.01ف ـل ـســا للسهم
فــي الـفـتــرة المنتهية فــي  ،2018/9/30مقابل

«المستثمرون» 126.04 :
ً
ألفا خسارة
خ ـ ـ ـسـ ـ ــرت شـ ـ ــركـ ـ ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة
المستثمرون القابضة 126.04
أل ـ ــف دي ـ ـنـ ــار بـ ـمـ ـق ــدار  0.2فـلــس
للسهم فــي الفترة المنتهية في
 ،2018/9/30م ـق ــار ن ــة بـخـســا ئــر
ً
بقيمة  141.17أل ـفــا بـمــا يـعــادل
 0.23ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم ف ــي ال ـف ـتــرة
المقابلة من العام الماضي.

فــي سـجــات الـبـنــك كـمــا فــي  2018/11/21أو من
غير حملة أسهم بنك وربة في حالة عدم تغطية
االكتتاب من المساهمين.

ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  10.12ماليين دينار
ً
بـمــا ي ـع ــادل  32.51فـلـســا ًلـلـسـهــم ف ــي الـفـتــرة
المنتهية في نفس الفترة من العام المنصرم.

ً ً
«بتروغلف» :أحمد مديرا ماليا
قالت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي ،إنه تم تعيين
ً
ً
ً
عمرو أحمد مديرا ماليا في الشركة اعتبارا من .2018/11/8

«كفيك» تحصل على رخصة مدير محفظة استثمار
أف ــادت هيئة أس ــواق الـمــال بــأنــه تــم إص ــدار الترخيص
لشركة كفيك للوساطة المالية لمزاولة نشاط مدير محفظة
االستثمار بتاريخ  ،2018/11/8وذلــك لمدة ثــاث سنوات
قابلة للتجديد.

"التزامات عامة" والمادة (" )32 -2المعلومات
الـجــوهــريــة للجمهور" مــن الـكـتــاب الثالث
ع ـشــر (أن ـظ ـمــة االس ـت ـث ـمــار ال ـج ـمــاعــي) من
الــائـحــة التنفيذية لـلـقــانــون رق ــم  7لسنة
 2010وتـعــديــاتـهـمــا ،ل ـعــدم تـطــابــق فـقــرة
"أه ــداف الـصـنــدوق االسـتـثـمــاريــة" ال ــواردة
في البند رقــم (" )1المعلومات األساسية"
من نموذج المعلومات الشهرية عن أشهر
مايو ،يونيو ،يوليو ،أغسطس لعام 2018

ال ــواردة بالملحق رقــم ( )5من ذات الكتاب
مع أهداف الصندوق وفق نظامه األساسي
والمعتمدة لدى الهيئة ،وكذا عدم قيامها
بتضمين ص ـن ــدوق ب ــرق ــان ال ـمــالــي بفقرة
"أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)"
من البند (" )2مكونات الصندوق" باعتباره
أكبر مكون بالصندوق.

وق ـ ــدم مـجـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة اسـتـقــالـتــه
بسبب استحواذ أحد المساهمين الرئيسيين
على نسبة  53.7في المئة من رأسمال الشركة،
ً
وتعتبر االستقالة نافذة اعتبارا من تاريخ
انعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب
مجلس ادارة جديد.

«عقارات الكويت» تربح  5.02ماليين دينار

«ميزان» تكسب  8.04ماليين دينار

مجلس التأديب ينذر «برقان» الرتكاب مخالفات في صندوق
كشفت هيئة أس ــواق ال ـمــال عــن صــدور
قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة
أمـ ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ــي الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ال ـ ـم ـ ـق ـ ـيـ ــدة ب ــرق ــم
( 2018/69مجلس تأديب) ( 2018/131هيئة)
ضــد بنك بــرقــان – بصفته مــديــر صندوق
برقان لألسهم ،وذلــك" :بإنذار المشكو في
ً
حقه من مغبة تكرار المخالفة مستقبال".
وتــأتــي ه ــذه الـعـقــوبــة لـثـبــوت مخالفته
أح ـك ــام الـبـنــد رق ــم ( )3م ــن ال ـم ــادة ()13 -2

والعقارات ومجموعتها (شركة االستثمارات
الوطنية) تستحوذ على  18.12في المئة في
السورية تمثل  31.93مليون سهم .

أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  5ماليين دينار بما
ً
يعادل  49.57فلسا للسهم في الفترة المنتهية
ً
فــي  ،2018/9/30مقارنة بتحقيقها أربــاحــا
ً
بقيمة  5.54ماليين دينار بواقع  54.93فلسا
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«وربة»« :أسواق المال» وافقت على نشرة االكتتاب

زادت الشركة الخليجية المغاربية القابضة حصتها في شركة
مجموعة السراج القابضة بتوقيع عقد شراء عدد  7.51ماليين
سهم ،بنسبة  12.6في المئة ،بإجمالي مبلغ قدره  676.43ألف
دينار ،وعليه تكون نسبة ملكية «الخليجية المغاربية» في شركة
مجموعة السراج القابضة هي  31في المئة.

ب ـل ـغــت  9.13م ــاي ـي ــن س ـهــم،
بـسـعــر  0.052دي ـن ــار ،بقيمة
إجمالية بلغت  474.98ألف
دينار .

 5ماليين دينار أرباح «الكوت»

ً
ربحت شركة عقارات الكويت أرباحا بقيمة  5.02ماليين دينار
بما يعادل  5.6فلوس للسهم في الفترة المنتهية في ،2018/9/30
ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  4.52ماليين دينار بمقدار 4.99
فلوس للسهم في نفس الفترة من العام المنصرم.

تغريم «األمان» ألف دينار

«كي اي سي للوساطة» تتأخر في
تعيين مسؤول المطابقة وااللتزام
أنــذرت هيئة أســواق المال شركة كي اي سي
ل ـلــوســاطــة ال ـمــال ـيــة م ــن مـغـبــة ت ـك ــرار الـمـخــالـفــة
ً
الـمـسـنــدة إلـيـهــا مستقبال لـتــأخــرهــا فــي تعيين
مسؤول المطابقة وااللتزام عن المهلة القانونية»،
بناء على قرار صادر مجلس التأديب في جلسته
الـمـنـعـقــدة أمـ ــس ،ف ــي الـمـخــالـفــة ال ـم ـق ـيــدة بــرقــم
( 2018/70مجلس تأديب) ( 2018/129هيئة).
و تــأ تــي هــذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم
الـمــادة ( )11 -2 -3مــن الكتاب الخامس (أنشطة
األوراق الـمــالـيــة واألش ـخ ــاص الـمـسـجـلــون) من
الــا ئـحــة التنفيذية للقانون رقــم  7لسنة 2010
وتعديالتهما ،لعدم قيامها بملء وظيفة مسؤول
ال ـم ـط ــاب ـق ــة واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام م ـن ــذ شـ ـغ ــوره ــا ب ـتــاريــخ
 2018/1/31وحتى تاريخه متجاوزين بذلك مدة
الستة أشهر الممنوحة في المادة سالفة الذكر.

ق ـ ــررت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
تغريم شركة األمان لالستثمار
ب ـم ـبـلــغ ألـ ــف ديـ ـن ــار ل ـتــأخــرهــا
ف ــي تـعـيـيــن م ـس ــؤول الـتــدقـيــق
الـشــرعــي عــن المهلة المحددة
قـ ــانـ ــونـ ــا ،ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى مـجـلــس

التأديب في جلسته المنعقدة
أم ـ ــس ،ف ــي ال ـم ـتــأل ـفــة الـمـقـيــدة
برقم ( 72/2018مجلس تأديب)
( 136/2018هيئة).

«اكتتاب» تخسر  401.9ألف دينار
منيت شركة اكتتاب القابضة بخسائر بقيمة  401.97ألف دينار
بما يعال  1.26فلس للسهم في الفترة المنتهية في  ،2018/9/30مقابل
تسجيلها خسائر بقيمة  539.52ألف دينار بواقع  1.69فلس للسهم
في نفس الفترة من عام .2017

 1.35مليون دينار أرباح «فيوتشر كيد»
ذكرت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد»
ً
ً
أنها حققت أرباحا بقيمة  1.35مليون دينار بما يعادل  12.37فلسا
ً
للسهم في الفترة المنتهية في  ،2018/9/30مقارنة بتحقيقها أرباحا
بقيمة  1.5مليون دينار بمقدار  13.68فلسا للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

تغريم «إيفا» ألف دينار لممارسة نشاط دون ترخيص
غ ــرم ــت ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ــم
الشركة االسـتـشــارات المالية
ال ــدولـ ـي ــة «إي ـ ـفـ ــا» ب ـم ـب ـلــغ أل ــف
دي ـ ـنـ ــار ل ـم ـم ــارس ـت ـه ــا ن ـش ــاط
م ــدي ــر م ـح ـف ـظــة رغ ـ ــم ان ـت ـه ــاء
ترخيصها ،بناء على صدور
قـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـتـ ــأديـ ــب فــي
جـ ـلـ ـسـ ـت ــه الـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــدة أمـ ـ ــس/
ف ــي الـمـخــالـفــة الـمـقـيــدة بــرقــم

( 71/2018م ـج ـل ــس ت ــأد ي ــب)
(126/2018هيئة)
وتــأتــي هــذه العقوبة بسبب
مخالفتها حكم البند ر قــم ()4
م ــن الـ ـم ــادة ( )63م ــن ال ـقــانــون
رقــم  7لسنة  2010وتعديالته،
وحكم المادة ( )3 -1من الكتاب
الخامس (أنشطة األوراق المالية
واألشـ ـخ ــاص الـمـسـجـلــون) من

الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لـسـنــة  2010وتـعــديــاتـهـمــا،
لقيامها بـمــزاولــة نـشــاط مدير
محفظة استثمار خــال الفترة
الممتدة من تاريخ 2018/3/30
حتى تــاريــخ  ،2018/4/12وذلــك
لـقـيــامـهــا ب ـش ــراء أس ـهــم بقيمة
 42.6ألف دينار من أسهم شركة
«.»kRE
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الزياني :غرفة التجارة تدعم مسيرة النمو بالكويت

وجهة نظر

التبعات االقتصادية
لكونغرس منقسم

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارتها
قال الزياني إن غرفة تجارة
وصناعة الكويت تدعم مسيرة
النمو االقتصادي في الكويت.

مسيرة التكامل
االقتصادي بين
الدول الخليجية
حققت إنجازات
بارزة

زار د .عبداللطيف الزياني األمين
العام لمجلس التعاون الخليجي ،في
إطار برنامج فعاليات أيام المجلس،
التي تنظمها أمانته العامة بالتعاون
مع وزارة اإلعالم الكويتية ،أمس األول،
مـقــر غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت،
يرافقه وفد ضم كبار مسؤولي األمانة
العامة ،وكان في استقباله علي الغانم
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأع ـ ـ ــرب د .ال ــزي ــان ــي ،خـ ــال لـقــائــه
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة،
ع ــن خ ــال ــص ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر عـلــى
ت ـن ـظ ـيــم ه ـ ــذا ال ـلـ ـق ــاء ب ـي ــن ال ـجــان ـب ـيــن
ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون،
التي تهدف إلى اطالع الجمهور على
إن ـ ـجـ ــازات م ـس ـيــرة ال ـع ـمــل الـخـلـيـجــي
المشترك.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تؤديه
غــرفــة تـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت لدعم
مسيرة النمو االقتصادي في الكويت،
ومـ ــا ت ـض ـط ـلــع ب ــه م ــن م ـه ــام لـتـعــزيــز
األنشطة التجارية والصناعية ،وتقديم
ال ــدع ــم وال ـم ـس ــان ــدة لـلـقـطــاع ال ـخــاص
للقيام بدوره في تعزيز مسيرة التنمية
االقتصادية واالجتماعية في الكويت،
ً
مبديا استعداد األمانة العامة تكثيف
التعاون والتنسيق المشترك مع غرف
التجارة والصناعة بدول المجلس بما
يعزز فــرص زي ــادة النمو االقتصادي
ودفع المسيرة التنموية الخليجية.
وأكد أن مسيرة التكامل االقتصادي
بين الدول الخليجية حققت إنجازات
بـ ــارزة مـكـنــت الـمـجـلــس مــن أن يتبوأ
مكانة في صدارة دول العالم المتقدمة
ً
ً
اقـتـصــاديــا ،مشيرا الــى أن توجيهات
قادة دول المجلس تؤكد أهمية تحقيق
الوحدة االقتصادية الشاملة ،وضرورة
تذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص
الخليجي ودعمه ومساندته للنهوض
ب ـ ــدوره ال ـح ـيــوي ال ـفــاعــل ف ــي مـسـيــرة
التنمية المستدامة الشاملة في دول
المجلس ،وتوسيع مجاالت التعاون
االقـتـصــادي والـتـجــاري المشترك مع
الدول والتكتالت االقتصادية الدولية.
م ــن جــان ـبــه ،رح ــب ال ـغــانــم بــاألمـيــن
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اقتصاد

الدكتور عباس المجـرن *
توافقت نتائج انتخابات الكونغرس النصفية إلــى حد كبير
مع التوقعات ،حيث حصد الديمقراطيون غالبية مقاعد مجلس
النواب ،وهذا يعني أن إدارة الرئيس ترامب لن تتمكن ،كما كانت
الحال قبل هذه االنتخابات ،من تمرير مشاريع القوانين التي تروق
لها عبر أصوات الجمهوريين فقط ،بل هي مضطرة إلى التوافق مع
الديمقراطيين على ما يدخلونه من تعديالت على هذه القوانين.
كما أصبح بمقدور مجلس النواب استدعاء أركان السلطة التنفيذية
والتحقيق معهم ،بل والتحقيق في قضايا تتصل بالرئيس ذاته.
لكن المفاجأة التي حملتها هذه االنتخابات ،والتي تحد من قوة
الديمقراطيين ،هي محافظة الجمهوريين على أغلبية األصوات في
مجلس الشيوخ ،بل وتعزيز هيمنتهم عليه من خالل زيادة عدد
الشيوخ الجمهوريين الداعمين بقوة لسياسات الرئيس ،واكتساب
مقاعد إضافية فــي هــذا المجلس ،وه ــذا أمــر ال يحدث ع ــادة في
االنتخابات النصفية .وهو يعني أن الرئيس ما زال يحتفظ بسلطة
التعيين على مستوى اإلدارة التنفيذية والسلطة القضائية العليا.

الغانم يكرم الزياني

شهر عسل ديمقراطي مع ترامب

الـ ـ ـع ـ ــام ل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ــوفـ ــد
ً
الـ ـم ــراف ــق ،شـ ــاكـ ــرا إيـ ـ ــاه ع ـل ــى تـنـظـيــم
هــذا اللقاء بالتعاون مع غرفة تجارة
وص ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت ل ـت ـعــريــف ممثلي
القطاع الخاص الكويتي على إنجازات
المجلس في المجال االقتصادي.
وق ــدم وفــد األمــانــة الـعــامــة المرافق
ً
لألمين العام عرضا عن مسيرة مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ودور األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة فــي
صناعة السياسات واتخاذ القرارات،
وك ـ ــذل ـ ــك إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات مـ ـسـ ـي ــرة مـجـلــس
ال ـت ـعــاون ف ــي ال ـم ـجــاالت االقـتـصــاديــة
وال ـت ـج ــاري ــة وال ـت ـن ـمــويــة ،وم ــا تحقق
من تكامل وترابط في تلك المجاالت،
والجهود التي يبذلها مجلس التعاون
لـلـحـفــاظ ع ـلــى م ـس ـتــويــات عــال ـيــة من
ال ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة ،وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـن ـمــو
االقتصادي واستدامته للدول األعضاء
في المجلس.
كـمــا ت ـن ــاول ال ـع ــرض أه ــم مـشــاريــع
ال ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي

والـ ـتـ ـنـ ـم ــوي م ـن ــذ ص ـ ـ ــدور االت ـف ــاق ـي ــة
االق ـت ـصــاديــة ال ـم ــوح ــدة ،ودور هيئة
الشؤون االقتصادية والتنموية لدول
المجلس ،ومرتكزات عملها وبرنامجها
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
الخليجية.
حـضــر الـلـقــاء رب ــاح الــربــاح المدير
العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت،
وعدد من أعضاء الغرفة ،وحضره من
جــانــب األم ــان ــة ال ـعــامــة ،الـسـفـيــر حمد
المري األمين العام المساعد للشؤون
الـتـشــريـعـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ،ود .ع ــادل
الزياني رئيس شؤون اإلنسان والبيئة،
وعبدالملك آل الشيخ رئيس الشؤون
االقتصادية ،وخالد آل الشيخ المدير
العام لمكتب هيئة الشؤون االقتصادية
وا لـتـنـمــو يــة ،وفيصل عبدالله الشيخ
الـمــديــر الـعــام ل ــإدارة الـعــامــة لإلعالم
وال ـت ــواص ــل االس ـتــرات ـي ـجــي ،وري ـحــان
فايز المدير العام لمكتب األمانة الفنية
لمكافحة الممارسات الضارة.

في قراءة التبعات االقتصادية المترتبة على كونغرس منقسم،
بين مجلس نــواب ديمقراطي وشـيــوخ جمهوري ،يجب ،بداية،
التأكيد على وجــود مساحة كبيرة من التوافق بين التوجهات
االقتصادية إلدارة ترامب والفلسفة االقتصادية للحزب الديمقراطي.
إذ تتوافق سياسة الديمقراطيين في دعم وتحفيز النمو االقتصادي
وتـعــزيــز فــرص الـتــوظــف ،مــع مـشــروع تــرامــب الـطـمــوح المتعلق
بتطوير بنية الطرق والنقل ،وإعادة تأهيل شبكات السكك الحديدية
وتمويل مختلف مشروعات البنية التحتية على مستوى كل والية
من الواليات.
كما تتناغم سياسة الديمقراطيين مع استهجان ترامب للزيادات
المتسارعة في سعر الفائدة من قبل مجلس االحتياطي الفدرالي،
وهذا يضع ترامب خالفا إلدارات جمهورية سابقة على مقربة من
التوجهات الديمقراطية التي طالما عارضت أسعار الفائدة المرتفعة
ذات التأثير السلبي على النمو ،ويبعده عن توجهات الجمهوريين
التقليدية المتوجسة خيفة من أثر النمو على معدالت التضخم.
كما يقترب ترامب من الديمقراطيين في معارضة االرتفاع المبالغ
به في أسعار األدوية ،والضغط من أجل زيادة إنتاجها ،وإن كان
الجانبان يختلفان في أسلوب المعالجة ،إذ يتجه ترامب إلى زيادة
المعروض من الدواء عبر تخفيف القواعد التنظيمية التي تحكم
صناعته ،بينما ال تقر األغلبية الديمقراطية هذا التوجه ،فهي ترى

ّ
أن المشكلة تكمن في الممارسات االحتكارية لمصنعي الدواء ،وهذا
يستدعي مزيدا من التنظيم الحكومي وليس العكس.

ُمجبر أخوك ال بطل
كما قد يتوافق الرئيس األميركي مع الديمقراطيين ،مضطرا،
على سياسة رفع الحد األدنــى لألجور على المستوى الفدرالي،
رغم أن هذا التوجه قد يقتطع من هامش أرباح الشركات ،ويغذي
التضخم ،وهذان أمران مؤرقان لعتاة الجمهوريين ،لكن ترامب قد
يعزف على وترهما رغبة في التودد الى الشارع الذي يخشى أن
يفقد فيه مؤيديه من الطبقة العاملة ،خاصة عندما يقترب موعد
حسم االنتخابات الرئاسية الجديدة بعد عامين من اآلن.
نـ ـق ــاط الـ ـتـ ـع ــارض ال ـم ـف ـص ـل ـيــة ب ـي ــن م ـج ـلــس ن ـ ـ ــواب يحكمه
الديمقراطيون وإدارة البيت األبيض الجمهورية ستكمن في تحديد
األولويات القطاعية ،إذ بينما يميل الديمقراطيون الى دعم قطاعات
االقتصاد الجديد واقتصاد الخدمات والمعرفة ،يدعم الجمهوريون
قطاعات اإلنتاج التقليدي التي فقدت قوتها بسبب القدرة التنافسية
الهائلة لالقتصاد الصيني.
وهـنــا قــد يسلك الـبـيــت األب ـيــض م ـســارا مختلفا عــن المسار
الديمقراطي ،إذ يميل الجمهوريون الــى تصعيد المواجهة مع
الصين ،وربما مع إيران أيضا .وقد تعصف االختالفات الجوهرية
بين مواقف الحزبين في هذا المسار ،ومسارات دولية أخرى بشهر
العسل الديمقراطي المرتقب مع البيت األبيض.

ُّ
تحسن أسعار النفط
على صعيد صناعة النفط ،التي تعد صناعة جمهورية بامتياز،
من المرجح أن ينصرف البيت األبيض عن سياسة الضغط على
أسعار النفط الخام وعلى "أوبــك" ،وهذا يعني مزيدا من التشدد
في العقوبات على إيران .ويتعارض دعم الصناعات النفطية مع
توجهات الديمقراطيين الذين تضم صفوفهم جماعات الضغط
البيئية التي تدعو الى محاسبة البيت األبيض على قرار االنسحاب
من اتفاق باريس ،وفي هذا السياق ،يتناغم سعر مرتفع لبرميل
ّ
النفط مع توجهات الحزبين ،كل ألسبابه الخاصة ،وهذا قد يعني
عودة أسعار النفط الى التحسن وصوال الى نهاية العام الحالي،
بيد أن هذا كله يبقى مرتبطا بدرجة تصعيد المواجهة التجارية
مع الصين.
* أستاذ االقتصاد بجامعة الكويت

النفط يستقر مع مستويات قياسية إلنتاج أميركا وواردات الصين

ً
ً
تراجع البرميل الكويتي  68سنتا ليبلغ  70.06دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
الكويتي  68سنتا في تداوالت
أمس األول ،ليبلغ  70.06دوالرا
مـقــا بــل  70.74دوالرا للبرميل
فــي ت ــداوالت االثنين الماضي،

وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،اسـ ـتـ ـق ــرت أسـ ـع ــار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط أمـ ـ ـ ــس مـ ـ ــع ت ـع ــرض ـه ــا
ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ــذي

أصبحت الواليات المتحدة أكبر
مـنـتــج ل ـل ـخــام ف ــي ال ـعــالــم ،بعد
أن بلغ إنتاجها أعلى مستوى
على اإلطالق ،لكن النفط يتلقى
الدعم أيضا مع استمرار الصين

ّ
«سينوبك» الصينية توقع عقد شراء نفط من الكويت
ّ
وقـ ـع ــت ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـع ـمــاقــة
(س ـي ـن ــوب ــك) ،أم ـ ــس ،ع ـق ــدا س ـنــويــا ي ـغ ـطــي عــام
 2019لشراء النفط الخام من مؤسسة البترول
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وذلـ ـ ــك أث ـ ـنـ ــاء م ــؤت ـم ــر ت ـ ـجـ ــاري فــي
شنغهاي.
ولم تعلن الكميات المتفق عليها في العقد،
لكن مسؤولين تنفيذيين اثنين في "سينوبك"،

مطلعين على الشروط ،قاال إن الكويت ستورد
نفس كميات الخام كما في .2018
وطلب المصدران عدم كشف هويتهما ،ألنهما غير
مخولين التحدث إلى وسائل اإلعالم.
جاء ذلك بعد أن وقعت "بتروتشاينا" اتفاق توريد
خام لعام  2019مع الكويت أمس األول مع عدم تغيير
(رويترز)
األحجام عن العام الحالي.

أسعار صرف العمالت العالمية

على مسار تسجيل عام آخر من
الواردات القياسية.
وبلغت العقود اآلجلة لخام برنت
لـشـهــر أقـ ــرب اسـتـحـقــاق  72دوالرا
للبرميل ،منخفضة  7سنتات مقارنة
بمستوى اإلغالق السابق.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب
تكساس الوسيط األميركي 61.72
دوالرا للبرميل ،مرتفعة  5سنتات،
مقارنة بسعر التسوية السابقة.
ويـ ـضـ ـغ ــط اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـق ـي ــاس ــي
لـلــواليــات الـمـتـحــدة عـلــى األس ـعــار،
وبلغ اإلنتاج األميركي  11.6مليون
برميل يوميا في األسبوع المنتهي
فــي  2نوفمبر ،وفقا لبيانات إدارة
معلومات الـطــاقــة األمـيــركـيــة أمس
األول .ويـ ـع ــادل ذلـ ــك ث ــاث ــة أم ـثــال
مستوى إنـتــاج الــواليــات المتحدة

ق ـبــل  10س ـ ـنـ ــوات ،وي ـن ـط ــوي على
زيادة  22.2في المئة منذ بداية العام
الجاري فقط ،وبذلك تصبح الواليات
المتحدة أكبر منتج للخام في العالم.
ومن المرجح ضخ مزيد من النفط
األميركي ،وتتوقع إدارة معلومات
الطاقة أن يتجاوز اإلنتاج  12مليون
برميل يوميا بحلول منتصف ،2019
بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخري.
وال تقتصر زي ــادة اإلن ـتــاج على
الــواليــات المتحدة فحسب ،وإنما
ت ـش ـمــل عـ ــدة دول أخ ـ ـ ــرى ،ب ـمــا في
ذل ــك روس ـيــا والـسـعــوديــة وال ـعــراق
وال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ،م ـم ــا ي ـث ـي ــر م ـخ ــاوف
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن بـ ـش ــأن ع ـ ـ ــودة فــائــض
اإلم ــدادات الــذي ضغط على أسعار
النفط فــي الفترة بين عــامــي 2014
و.2017

لكن بلوغ الـ ــواردات الصينية
من الخام مستوى قياسيا يقلص
ال ـم ـخ ــاوف ب ـش ــأن ت ـج ــدد تخمة
الخام.
وأظ ـ ـهـ ــرت ب ـي ــان ــات م ــن إدارة

الجمارك الصينية ارتفاع واردات
النفط في أكتوبر  32في المئة على
أساس سنوي إلى  40.80مليون
طن أو  9.61ماليين برميل يوميا
مــن  9.05مــايـيــن بــرمـيــل يوميا

في سبتمبر ،والمست ال ــواردات
ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـي ــوم ــي ال ـق ـيــاســي
السابق البالغ  9.6ماليين برميل
يوميا في أبريل .2018

ترامب« :إعفاء الدول» إلبقاء األسعار منخفضة
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه وافق
على منح  8دول إعفاءات من العقوبات المفروضة
على إيران من أجل إبقاء أسعار النفط العالمية
منخفضة ،واصفا إياها بـ "سوق هشة للغاية".
وق ــال تــرامــب" :ال أري ــد أن أرى ارت ـفــاع أسـعــار
النفط إلى  100دوالر للبرميل" ،مضيفا أن األسعار
تتراجع" ،وهذا بسببي".

وتابع أنه "ربما سيزداد األمر صعوبة مع مرور
الــوقــت ،لكنني ال أري ــد أن يـكــون لها تأثير على
أسعار النفط في جميع أنحاء العالم".
وانتقد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط
(أوبك) ،ووصفها بأنها "احتكار" للسوق.
(د ب أ)

«الوطنية العقارية» وافقت على تحويل دين
«أجيليتي إنفستمنت» إلى أسهم في رأسمالها
زيادة رأسمال «الوطنية» إلى  136.14مليون دينار وحصة «إنفستمنت» %20.04
جانب من العمومية

أسعار صرف العمالت العربية

●
أسعار المعادن الثمينة والنفط

جراح الناصر

وافـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــو ال ـ ـشـ ــركـ ــة
الــوطـنـيــة ال ـع ـقــاريــة عـلــى تنفيذ
ت ـح ــوي ــل دي ـ ــن ش ــرك ــة أجـيـلـيـتــي
إنفستمنت هولدنغ ليميتد إلى
أس ـهــم ف ــي رأس ـم ــال ال ـشــركــة ،أي
تحويل قيمة أصــل الدين البالغ
 31مليون دينار إلى  272.8مليون
سهم في رأسمال الشركة ،بقيمة
اسمية  100فلس للسهم وعالوة
إصدار.
وي ـت ــم ت ـن ـف ـيــذ ت ـح ــوي ــل ال ــدي ــن
ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة
إل ــى  136,142,510.200دي ـنــار،

وبـ ـحـ ـي ــث يـ ـت ــم ت ـخ ـص ـي ــص تـلــك
الزيادة لمصلحة شركة أجيليتي
إنفستمنت هولدنغ ليميتد التي
سـتـبـلــغ حـصـتـهــا ف ــي الــوطـنـيــة
العقارية  20.04في المئة ،حيث
إن شــر كــة أجيليتي إنفستمنت
هـ ــولـ ــدنـ ــغ ل ـي ـم ـي ـت ــد ه ـ ــي ش ــرك ــة
تابعة لشركة اجيليتي للمخازن
العمومية.
وم ـ ـ ـ ــع ت ـ ـحـ ــويـ ــل ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن إلـ ــى
أسـهــم فــي رأس الـمــال ،تنخفض
الـمــديــونـيــة عـلــى الـشــركــة بقيمة
قدرها  31مليون دينار.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الشركة الرئيس التنفيذي
فيصل العيسى" :قامت الوطنية

ال ـع ـقــاريــة بــات ـخــاذ ه ــذا ال ـقــرض
الـقــابــل لـلـتـحــويــل ب ـهــدف تعزيز
سيولتها ،ود ع ــم عملية تطوير
مشاريع كبرى كانت في مراحلها
األول ـ ـ ـ ــى ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مــواص ـلــة
ان ـت ـهــاز ال ـف ــرص ال ـج ــدي ــدة الـتــي
تحقق لها ا لـعــوا ئــد على المدى
الطويل".
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـي ـســى" :يـشــرفـنــا
أن تحوز الوطنية العقارية على
دعـ ــم م ــن م ـج ـمــوعــة رائ ـ ـ ــدة مـثــل
مجموعة شــر كــات أجيليتي في
توجهنا االستراتيجي المحافظ
ال ــذي يـهــدف إل ــى تحقيق النمو
المستدام لشركتنا ومساهمينا".
وبـحـســب الـبـيــان تــم التوقيع

ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة ال ـ ـقـ ــرض ال ـق ــاب ــل
للتحويل في فبراير  ،2017بقيمة
إجمالية قدرها  31مليون دينار.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الـعـقــاريــة بــاالسـتـثـمــار وتطوير
وإدارة ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــارات فـ ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
حيث تعمل حاليا على تطوير
مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز
ملياري دوالر في مصر واإلمارات
وغ ـي ــره ــا م ــن األسـ ـ ـ ــواق ،إضــافــة
إلــى عملياتها الرئيسية بقطاع
العقار ،كما ان الشركة الوطنية
العقارية هي أكبر مساهم بحصة
نسبتها  22.3في المئة في شركة
أجيليتي للمخازن العمومية.

١٠
اقتصاد
 4.14ماليين دينار أرباح «المركز المالي» في  9أشهر
ةديرجلا
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ً
الهاجري :ارتفاع حجم األصول تحت اإلدارة إلى  1.06مليار بنسبة  %4سنويا
قال الهاجري ،إن أسواق
المال في دول مجلس التعاون
الخليجي ،أنهت ًالربع الثالث
بأداء إيجابي عموما ،إذ ارتفعت
أسواق كل من الكويت وقطر
واإلمارات بنسبة ،%6.5
و ،%9.2و %4.8على التوالي،
لكن السوق السعودي ،الذي
يمثل النصيب األكبر من مؤشر
«ستاندرد آند بورز» للدول
العربية ،تراجع بنسبة .%2.7

أعلنت شركة المركز المالي
ال ـكــوي ـتــي "الـ ـم ــرك ــز" نـتــائـجـهــا
المالية لفترة األشهر التسعة
ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي  30سـبـتـمـبــر
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي
اإلي ــرادات  15.12مليون دينار
ب ــارتـ ـف ــاع قـ ـ ــدره  14ف ــي الـمـئــة
مقارنة بالفترة نفسها من عام
 ،2017في حين ارتفعت إيرادات
الرسوم وأتعاب اإلدارة بنسبة
 36فــي الـمـئــة مـقــارنــة بالفترة
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ــاض ــي
لتصل إلى  6.94ماليين دينار،
فـ ــي ح ـي ــن ب ـل ــغ ص ــاف ــي ال ــرب ــح
الخاص بمساهمي الشركة األم
مبلغ  4.14ماليين دينار بواقع
 9فلوس للسهم ،وبهامش ربح
بلغ  27في المئة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـنـ ـ ــاف الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـ ـشــركــة،
ً
إن "الـمــركــز" حققت أداء ماليا
ً
إي ـج ــاب ـي ــا ع ـب ــر أن ـش ـط ـت ـهــا فــي
إدارة األ ص ـ ـ ـ ـ ــول وا ل ـ ـخـ ــد مـ ــات
الـمـصــرفـيــة االسـتـثـمــاريــة منذ
بــدايــة ع ــام  2018حـتــى نهاية
الــربــع الـثــالــث مـنــه ،إذ ارتفعت
إي ــرادات الــرســوم واألتـعــاب من
خــدمــات إدارة األص ــول بنسبة
 19فــي المئة لتصل إلــى 5.15
ماليين دينار ،وارتفعت إيرادات
الرسوم واألتعاب من الخدمات
المصرفية االستثمارية لتصل
إلى  1.79مليون دينار.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري ،أن
اس ـت ـث ـم ــارات "الـ ـم ــرك ــز" حققت
ً
دخــا بلغ  8.17ماليين دينار،
و ع ــوا ئ ــد بنسبة  10فــي المئة
ً
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي ،ونـ ـظ ــرا
إ ل ــى سياستنا المتحفظة في

تقييم األصول ،قمنا باحتساب
مخصصات مجمعة بواقع 2.75
م ـل ـيــون دي ـن ــار تـعـكــس ظ ــروف
ً
الدورة العقارية السائدة حاليا
في بعض أســواق دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وارت ـف ــع
ح ـجــم األصـ ـ ــول ،ال ـتــي يــديــرهــا
"الـمــركــز" بنسبة  4.0فــي المئة
على أساس سنوي ليبلغ 1.06
مليار دينار كما في نهاية الربع
الثالث من العام.
وأوضح أن أسواق المال في
دول مجلس التعاون الخليجي
أن ـ ـهـ ــت ال ـ ــرب ـ ــع ال ـ ـثـ ــالـ ــث ب ـ ـ ــأداء
إيجابي بشكل عام ،إذ ارتفعت
أسـ ــواق كــل مــن الـكــويــت وقطر
واإلم ـ ـ ــارات بـنـســب  ،6.5و،9.2
و 4.8فــي الـمـئــة عـلــى الـتــوالــي،
لـكــن ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ،ال ــذي
يمثل النصيب األكبر من مؤشر
"سـ ـت ــان ــدرد آنـ ــد بـ ـ ــورز" ل ـلــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،ت ــراج ــع بـنـسـبــة 2.7
في المئة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ه ـ ــذه
الـ ـمـ ـعـ ـطـ ـي ــات ت ـ ـفـ ــوقـ ــت م ـع ـظــم
صـ ـن ــادي ــق األس ـ ـهـ ــم الـنـشـيـطــة
ال ـت ــي ي ــدي ــره ــا "الـ ـم ــرك ــز" عـلــى
مؤشراتها بأدائها منذ بداية
العام ،وتصدر "صندوق المركز
لالستثمار وا لـتـطــو يــر" قائمة
أف ـض ــل ال ـص ـن ــادي ــق الـكــويـتـيــة
المستثمرة في بورصة الكويت
ً
ً
أداء ،محققا عوائد بلغت 11.70
في المئة منذ بداية العام حتى
نهاية سبتمبر ،وتاله "المركز
ل ـل ـع ــوائ ــد الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة" ب ـعــوائــد
بلغت  11.11في المئة في نفس
الفترة.
وعلى صعيد االستثمارات

مناف الهاجري
ال ـع ـق ــاري ــة ،ب ـ ّـي ــن أن "م ـشــاريــع
ال ـمــركــز ال ـع ـقــاريــة ف ــي منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي
ت ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ب ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــودة األصـ ـ ـ ـ ـ ــول،
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـع ــال ــي ب ـم ـعــاي ـيــر
الـتـمــويــل م ـقــارنــة بــالـمـشــاريــع
الـمـثـيـلــة والـم ـعــاي ـيــر ال ـســائــدة
في القطاع ،وتمكن "المركز" من
الحفاظ على معدل شغل مرجح
ً
بـنـسـبــة  96ف ــي ال ـم ـئــة تـقــريـبــا
عبر محفظته للعقارات المدرة
للدخل فــي الكويت واإلم ــارات
وا َّلـ ـسـ ـع ــودي ــة .وب ـل ـغ ــت نـسـبــة
الشغل في كل من مشروع المها
السكني في الكويت ومشروع
بوردووك السكني في أبوظبي

ً
اللذين قمنا بتطويرهما أخيرا
ن ـس ـب ــة  85و  100فـ ــي ا ل ـم ـئــة
حسب الترتيب.
فــي الـتـفــاصـيــل ،ف ــإن تباطؤ
النمو االقتصادي في المنطقة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـ ـ ــدأ م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف عـ ـ ــام
 2014مـ ــع ا نـ ـخـ ـف ــاض أ س ـع ــار
الـنـفــط ،إضــافــة إلــى الـتـطــورات
الجيوسياسية مــازا لــت تؤثر
عـ ـل ــى أداء سـ ـ ــوق ا لـ ـعـ ـق ــار فــي
منطقة دول مـجـلــس ا لـتـعــاون
الخليجي ،وانعكس ذ لــك على
مـعــدالت أسـعــار اإليـجــار وقيم
ال ـب ـي ــع الـ ـت ــي شـ ـه ــدت ف ــي ع ــام
ً
 2018تــرا ج ـعــا بنسبة  10في
المئة في اإلمارات والسعودية،

سفير  Ooredooيشارك ببطولة  AEFللقفز في تايبيه
يشارك سفير  Ooredooالفارس
الكويتي راكان الحساوي في بطولة
 AEFالثالثة للقفز ،التي تقام اليوم
وتستمر حتى االثنين المقبل في
مدينة تايبيه.
وأحرز الفارس الواعد الحساوي
العديد من الجوائز والمراكز ،مثل
بـطــولــة سـيــف أم ـيــر قـطــر الــدولـيــة
لقفز الحواجز على ارتفاع  145سم،
وبطولة الكويت للشرطة ،وبطولة
نادي الكويت للفروسية ،والعديد
من البطوالت المحلية واإلقليمية
المرموقة ،إضافة إلــى بطولة هال
فبراير  2017التي رعتها Ooredoo
الكويت في وقت سابق هذا العام.
وف ــي تعليق لــه ح ــول ذل ــك ،أكــد
مدير أول إدارة االتصال المؤسسي
مجبل األيوب أن  Ooredooالكويت
ت ـس ـع ــى إلثـ ـ ـ ــراء ت ـ ـجـ ــارب ال ـش ـب ــاب
فـ ــي شـ ـت ــى ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت بـمـخـتـلــف
اهتماماتهم ،إيمانا منها بأهمية
دورهم في بناء مستقبل الوطن.
وت ــاب ــع" :اه ـت ـمــام ـنــا بــالـشـبــاب
وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة م ـ ــا ه ـ ــو إال ت ــرج ـم ــة

لـ ـت ــوصـ ـي ــات سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد ،الذي أكد في
أكثر مــن محفل أهمية االستثمار
بالشباب وتـقــديــم الــدعــم ،السيما
في القطاع الخاص".
وأض ـ ــاف األيـ ـ ـ ــوب" :ك ـم ــا نـفـخــر
بسجلنا الـحــافــل بــدعــم نخبة من
الرياضيين ،منهم عــدد من نجوم
هذه الرياضة المميزة ،مثل البطلة
الــريــاض ـيــة ن ـجــا ال ـج ــري ــوي الـتــي
م ـث ـلــت ال ـك ــوي ــت ف ــي اآلسـ ـي ــاد هــذا
العام ،إضافة إلى البطل عبدالعزيز
الراشد ،والذين حققوا العديد من
النجاحات ليس فقط على مستوى
الكويت والمنطقة بل على مستوى
العالم".
ي ــذ ك ــر أن  Ooredooا ل ـكــو يــت
ت ــول ــي ال ـش ـب ــاب ال ـن ـص ـيــب األك ـب ــر
م ــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية ،حيث تسعى على مدار
العام للتعاون مع مختلف الجهات
في القطاعين الحكومي والخاص
إلثراء تجربة الشباب.
ووقعت الشركة في وقت سابق

إقبال على خدمة «بيتك إكسبرس»
لتحويل األموال بشكل فوري

لقيت خــدمــة "بـيـتــك إكـسـبــرس" KFH Xpress
ل ـت ـحــويــل األم ـ ـ ــوال بـشـكــل ف ـ ــوري وس ــري ــع وآم ــن
إلى معظم دول العالم ،التي أعلن بيت التمويل
ً
الكويتي (بيتك) إطالقها أخيرا ،إقباال من العمالء،
تمثل في عدد من عمليات التحويل.
ً
ً
وتلقت الخدمة الهاتفية في "بيتك" كما كبيرا
من االستفسارات حول الخدمة الجديدة ،يعكس
مــدى اهتمام العمالء وتوجههم الستخدامها،
ورغبتهم فــي االسـتـفــادة مــن مــزايــاهــا الـعــديــدة،
ومنها تحويل األموال مباشرة من حساب العميل
من خالل الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت KFH
 Onlineأو تطبيق  kfhonlineللهواتف الذكية،
إلى المستفيدين فى أي مكان وفي أي وقت بشكل
آمن وسريع ،مما يوفر الوقت والجهد ،ويساعد
فــي تسهيل عملية تحويل األم ــوال بــأمــان ،ومن
خــال عــدة خـيــارات للتسلم وبــأسـعــار تنافسية
وبتغطية شاملة لكل دول العالم تقريبا.
وتـقــدم الخدمة على مــدار الساعة طــوال أيــام
األسبوع ،وبأسعار تنافسية على مستوى السوق،
م ــن ح ـيــث س ـعــر ال ـت ـحــويــل الـمـمـيــز وم ـصــاريــف
الـ ـخ ــدم ــة ،ك ـم ــا أن الـ ـخ ــدم ــة م ـت ـم ـي ــزة وم ــواف ـق ــة
الحتياجات شريحة واسعة من العمالء ،ومناسبة
لتطلعاتهم ،حيث تم تصميمها وهيكلتها وفق
الضوابط واالعتبارات التنظيمية والرقابية ،مع
مراعاة جميع االحتياجات والمتطلبات المناسبة
للعمالء ،وفق اعتبارات الجودة والسرعة واألمان
والسعر ،وتعتبر خدمة "بيتك إكسبرس" الوسيلة
المثالية لتحويل األموال عبر الحدود.

وتــوفــر خدمة "بيتك إكسبرس" عــدة خيارات
لـتـسـلــم األمـ ـ ــوال ح ـســب رغ ـب ــة الـعـمـيــل وظ ــروف
المتسلم فــي البلد المرسل الـيــه ،فــإمــا أن يكون
الـتـسـلــم ن ـق ــدا ،أو م ــن خ ــال اإلي ـ ــداع ف ــي حـســاب
مصرفي للمستفيد بأحد البنوك ،أو يتم التسليم
ً
يدا بيد عند باب المنزل في بعض الدول المتاح
بها الخدمة ،كما يستطيع العميل إلغاء عملية
الـتـحــويــل واس ـتــرجــاع األم ـ ــوال الـمـحــولــة إذا لم
يتم تحصيلها ،دون أي مصاريف إضافية ،كما
يمكنه قـبــل أن يـتـخــذ ق ــرار الـتـحــويــل أن يعرف
سعر التحويل وقيمة الــرســوم ،وذل ــك لتحقيق
أعلى درجات الشفافية والثقة بتنافسية الخدمة
من حيث التكلفة ،وجودتها ،ومن حيث المزايا
والتسهيالت.
وتـ ــؤكـ ــد الـ ـخ ــدم ــة الـ ـج ــدي ــدة جـ ـه ــود "ب ـي ـت ــك"
الـمـسـتـمــرة لـتـقــديــم أف ـضــل ال ـخ ــدم ــات وال ـمــزايــا
لعمالئه ،وتوظيف قــدراتــه وإمـكــانــاتــه التقنية،
وأنظمته وبرامجه المتطورة ،لتعزيز منظومة
خ ــدم ــات ــه اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،وحـ ـصـ ـت ــه ال ـس ــوق ـي ــة،
وتـحـقـيــق أف ـض ــل خ ــدم ــة مـصــرفـيــة ل ـل ـع ـمــاء ،إذ
يواصل "بيتك" هيكلة ،وتقديم أفضل الخدمات
والمنتجات لعمالئه ،بناء على معرفة حقيقية
بــاحـتـيــاجــاتـهــم الـمـصــرفـيــة مــن خ ــال الـتــواصــل
المباشر ،واستقصاء آرائهم حول الخدمات قبل
وبعد وأثناء تقديمها ،وذلك ضمن جهود ترسيخ
موقع "بيتك" ودوره في سوق التجزئة المصرفية،
وتوسيع مجاالت العمل لتحقيق أفضل العوائد
والمزايا لعمالئه.

الخضري :رعاية «اإلعالم» لـ «الكويت للترفيه»
دليل على تشجيع القطاع السياحي
قال رئيس شركة دازلينغ لتنظيم المعارض ،نبيل الخضري،
إن "موافقة وزاره اإلعالم على رعاية معرض الكويت األول للترفيه
والسياحة ،وا لــذي سيقام بالتعاون مع شركة معرض الكويت
الدولي بــأرض المعارض ،وسيكون ضمن مهرجان هال فبرير،
لهو دالل ــة على حــرص ال ــوزارة بشكل ع ــام ،والـقـطــاع السياحي
بالوزارة بشكل خاص ،على االهتمام بهذا القطاع وهذه الصناعة
التي من شأنها أن تكون عامال اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
مهما للدولة".
وأ ف ــاد الخضري بــأن "مبيعات المعرض تسير بشكل ممتاز،
حيث تم بيع ما يقارب العشرين في المئة من أجنحته خالل أول
أسبوعين من بدء التسويق له ،ما يمثل داللة على وعي الشركات
المعنية وحرصها على عرض خدماتها والتواجد بهذا المعرض
ال ـح ـيــوي ،ال ــذي سـيـكــون بـمـنــزلــة مـنـصــة تــرويــج لـتـلــك الـشــركــات
الترفيهية والسياحية والترويحية".
وتابع" :حرصنا على أن يكون هناك تنوع كبير في الشركات
المشاركة مــن فـنــادق ومنتجعات وشاليهات ومكاتب سفريات
وشــركــات ط ـيــران ومــراكــز ترفيهية للشباب واألط ـف ــال ،وغيرها
العديد".
ودع ــا الخضري الـشــركــات األخ ــرى والمعنية إلــى اإلس ــراع في
التسجيل وحجز األجـنـحــة ،خصوصا لمن يرغب فــي الرعايات
األساسية للمعرض ،حيث إن "ما تقدمه الشركة مناسب لجميع
الشرائح".

مجبل األيوب

هذا العام اتفاقية تعاون مع وزارة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب ،تسعى
م ــن خــال ـهــا إل ــى دع ــم ال ـم ـب ــادرات
الشبابية التي ترعاها الوزارة ،كما
شاركت كــراع رسمي لحفل تكريم
الـجـهــات الـتـطــوعـيــة ال ــذي أقــامـتــه
ال ــوزارة تزامنا مع اليوم العالمي
للتطوع.

فـ ــي ح ـي ــن ظ ـل ــت م ـس ـت ـق ــرة فــي
الكويت.
وقـ ــال ال ـه ــاج ــري ،إن ــه وســط
هـ ـ ــذه ال ـم ـع ـط ـي ــات "ال ـم ـت ـم ـث ـلــة
ب ـجــودة أصــولـنــا وضـعــف أداء
ال ـ ـسـ ــوق ،س ـي ـس ـت ـمــر "الـ ـم ــرك ــز"
ب ـت ـش ـغ ـي ــل ع ـ ـقـ ــاراتـ ــه ف ـ ــي دول
م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
ً
ك ــأص ــول م ـ ــدرة ل ـلــدخــل تــرق ـبــا
ل ـفــرص ال ـت ـخــارج الـمـثـلــى عند
تعافي ال ـســوق .وسـتــوفــر هذه
االستراتيجية فــرص لتحقيق
ع ــوائ ــد م ـث ـلــى ،وت ـقــديــم أفـضــل
ا لـقـيــم ا لـمـمـكـنــة لمستثمرينا.
وض ـم ــن خ ـطــة "الـ ـم ــرك ــز" لــرفــع
ك ـفــاء ة محفظته الـعـقــاريــة في
منطقة الشرق األوسط وشمال
ً
أفريقيا ،قمنا بالتخارج كليا
من عقار تجاري في األردن في
الربع الثالث ،وحققنا إجمالي
عائد بنسبة  29في المئة".
وبالنسبة للعقار العالمي،
ل ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار قـ ـط ــاع
الـ ـعـ ـق ــار الـ ـتـ ـج ــاري ب ــاالرتـ ـف ــاع
ولــو بــوتـيــرة أبـطــأ ،إذ ارتفعت
أسـعــار الـعـقــارات بنسبة  2في
ال ـم ـئــة وفـ ــق م ــؤش ــر ال ـع ـق ــارات
التجارية  ،CPPIوخالل األشهر
التسعة األول ــى مــن عــام ،2018
أطـلــق "الـمــركــز" ثــاثــة مشاريع
لـتـطــويــر ال ـع ـقــارات الصناعية
في الواليات المتحدة األميركية
وأوروبا.
وذك ـ ــر الـ ـه ــاج ــري إلـ ــى "ان ـنــا
ً
ً
ات ـب ـع ـن ــا ن ـه ـج ــا ان ـت ـق ــائ ـي ــا فــي
اخ ـت ـيــار مـشــاريـعـنــا ،إذ ركــزنــا
على األصــول ذات األساسيات
القوية مثل ديناميكية العرض
والـ ـطـ ـل ــب ،والـ ـنـ ـم ــو اإلي ـج ــاب ــي

اإلي ـجــارات ،واستقرار
ألسـعــار َّ
نـ ـس ــب الـ ــش ـ ـغـ ــل ،كـ ـم ــا تـ ـخ ــارج
"المركز" خالل نفس الفترة من
ث ــاث ــة م ـش ــاري ــع ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة تتكون من مشروعين
صـنــاعـيـيــن ومـ ـش ــروع تـخــزيــن
ذاتي ،وقد حققنا من التخارج
ً
ً
معدال مرجحا للعوائد بنسبة
 27في المئة".
وأشار إلى استمرار "المركز"
فــي تـقــديــم خــدمــاتــه للشركات
واألفـ ـ ـ ـ ــراد فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـ ـمـ ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا،
إضافة إلى المؤسسات متعددة
ال ـج ـن ـس ـي ــات ذات ال ـع ـم ـل ـيــات
العابرة للحدود" ،إذ قــدم منذ
ً
ب ـ ــداي ـ ــة عـ ـ ــام  2018ع ـ ـ ـ ــددا مــن
االستشارات لعمالئه تضمنت
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات دمـ ـ ــج واس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ،
وإعـ ـ ــادة هـيـكـلــة ،واس ـت ـش ــارات
أسواق المال.
ومن أبرز العمليات التي قام
بها فريق "المركز" ،عملية إعادة
هيكلة د ي ــون لمصلحة شركة
مركز سلطان للمواد الغذائية،
وصفقة أخرى لمصلحة شركة
أس ـي ـكــو ل ــإن ـش ــاء ل ـب ـيــع نسبة
أقـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى ش ــرك ــات ـه ــا
التابعة.
ويستمر "الـمــركــز" بتوسعة
ً
قاعدة عمالئه مدعوما بسجل
قــوي من العمليات المصرفية
االستثمارية ،حيث تبلغ قيمة
ع ـم ـل ـي ــات االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـتــي
نفذها "المركز" خالل مسيرته
ً
 1.24مليار د.ك تقريبا كما في
نهاية سبتمبر .2018
ً
وحصل "المركز" أخيرا على
جائزة "أفضل بنك استثماري

ً
الحساوي مشاركا في البطولة

في الكويت لعام  "2018للمرة
السابعة خــال ثماني سنوات
م ــن مـجـلــة غ ـلــوبــال فــايـنــانــس،
وهي مجلة مختصة بالتمويل
واالس ـت ـث ـمــار .واخ ـت ــارت لجنة
ال ـج ــائ ــزة "الـ ـم ــرك ــز" بـ ـن ـ ً
ـاء على
عدد من المعايير تشمل حصة
السوق ،وعدد وحجم الصفقات
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
الـ ـمـ ـق ــدم ــة ،وش ـب ـك ــة الـ ـت ــوزي ــع،
والـجـهــود الـمـبــذولــة لمواجهة
ظ ـ ـ ــروف الـ ـ ـس ـ ــوق ،واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار،
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــر ،وال ـ ـس ـ ـم ـ ـعـ ــة فــي
السوق.
ً
ون ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرا إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
االقـتـصــاديــة والجيوسياسية
المتسارعة حول العالم ،تشهد
ً
األس ـ ـ ــواق ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي وت ـيــرة
التقلبات ،لذلك يحرص "المركز"
ع ـلــى ال ـت ــواص ــل الـمـسـتـمــر مع
عـمــا ئــه لمناقشة سـبــل تقليل
ت ــأثـ ـي ــر ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـب ــات ع ـلــى
استثماراتهم.
ك ـ ـمـ ــا شـ ـ ـ ــرع ب ـ ــاتـ ـ ـخ ـ ــاذ عـ ــدد
مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ــرف ــع كـ ـف ــاءة
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــن
خ ــال تـطــويــر أدائ ـه ــا وخفض
تكلفتها ،وتأتي هذه الخطوات
اسـ ـتـ ـم ــرارا ل ـم ـس ـيــرة "ال ـم ــرك ــز"
ً
التي تفوق  40عاما من الريادة
ف ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــد يـ ــم خ ـ ـ ــد م ـ ـ ــات إدارة
األصول والخدمات المصرفية
االستثمارية في المنطقة.

نبيل الخضري

«الخطوط التركية» :بدء عصر جديد من مطار إسطنبول

مشاركة «التركية» في افتتاح المطار
دخـ ـ ـل ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
ً
ً
التركية عصرا جديدا في قطاع
الطيران التركي مع افتتاح مطار
إس ـط ـن ـب ــول الـ ـج ــدي ــد .وس ـي ـكــون
الـ ـمـ ـط ــار أكـ ـب ــر م ــرك ــز دولـ ـ ــي فــي
ً
الـعــالــم ،وم ـقــرا للناقلة الوطنية
ال ـت ــرك ـي ــة ،وس ـي ـع ــزز م ــن مـكــانــة
إسطنبول كمركز عالمي للطيران
والسفر.
ويوفر المطار الذكي ،بموقعه
االستراتيجي على مفترق الطرق
ب ـيــن ال ـش ــرق والـ ـغ ــرب ،إم ـكــانــات
كبيرة لشركة الخطوط الجوية
التركية ،وقطاع الطيران العالمي،
وب ـعــد االن ـت ـهــاء م ــن ك ــل مــراحـلــه
سيتسوعب المطار الجديد 200
ً
مليون مسافر سنويا.
وي ـ ــأت ـ ــي االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ــرس ـم ــي
للمطار الجديد ،الذي أطلق عليه
اسم "مطار إسطنبول" ،بالتزامن

ً
مــع االحـتـفــاالت بـمــرور  95عاما
على تأسيس الجمهورية التركية،
وح ـض ــور رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان
رئيس جمهورية تركيا.
وحصل المسافرون على أولى
رح ـ ــات ال ـخ ـط ــوط ال ـتــرك ـيــة إلــى
المطار الجديد ،الذي تم تشغيله
أمس ،على تذاكر تذكارية.
وبعد االفتتاح الرسمي للمطار
يوم  29أكتوبر الماضي ،ستقوم
"التركية" بتشغيل عــدد محدود
من الخطوط المحلية والدولية
م ــن ال ـم ـط ــار ال ـج ــدي ــد ،ف ــي حين
أن جـمـيــع الـعـمـلـيــات وال ـج ــدول
الزمني الحالي للرحالت ستعمل
كالمعتاد من مطار أتاتورك في
إسطنبول.
وسيتم تشغيل رحالت جديدة
إض ــاف ـي ــة م ــن مـ ـط ــار إس ـط ـن ـبــول
ال ـجــديــد إل ــى أنـ ـق ــرة ،وأن ـطــال ـيــا،

وأزم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وأذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان (ب ــاك ــو)
وم ـطــار إركـ ــان فــي ق ـبــرص حتى
 30ديسمبر.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـلـ ـخـ ـط ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة،
ً
واعتبارا من  31ديسمبر ،سيتم
نقل جميع العمليات مــن مطار
أت ــات ــورك ف ــي إس ـط ـن ـبــول .وبـعــد
ذلــك ،سيتم تشغيل كل الرحالت
الـ ـج ــوي ــة مـ ــن مـ ـط ــار إس ـط ـن ـبــول
الجديد.
وباعتبارها أكثر شركة طيران
تغطي وج ـهــات فــي ال ـعــالــم ،فــإن
"ال ـت ــرك ـي ــة" سـتـتـمـكــن م ــن زيـ ــادة
سعة الشبكة الخاصة بها ،وفتح
خـطــوط وأوق ــات زمنية جــديــدة،
وه ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـ ــدوره ي ــدع ــم نـ ـم ــو نـقــل
الركاب والبضائع.
وسيستفيد ا ل ـم ـســا فــرون من
تـجــربــة الـسـفــر الـمـعــاد تعريفها
فــي جميع أ نـحــاء محطة "بنيت

مـ ــن الـ ـصـ ـف ــر" ب ـط ــري ـق ــة مـبـسـطــة
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أحـ ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات
واالبتكارات.
وسيتم إطــاق هــذا المشروع
ال ـع ـمــاق ع ـلــى أربـ ــع م ــراح ــل مع
اس ـت ـك ـم ــال ال ـم ــرح ـل ــة ال ـن ـهــائ ـيــة
فـ ــي عـ ـ ــام  .2028وي ـم ـت ــد م ـطــار
إسطنبول الجديد على مساحة
 76.5كيلومترا مربعا ،ويشتمل
عـلــى  6مـ ــدارج ،وأرب ــع محطات،
و 233ح ـظ ـي ــرة لـ ـلـ ـط ــائ ــرات ،مــع
ال ـقــدرة على تقديم الـخــدمــة إلى
 200مليون مسافر في السنة من
خالل أكثر من  500مكتب تسجيل
وصـ ـ ــول ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا 225.000
موظف.
وع ـنــد االن ـت ـه ــاء م ــن الـمــرحـلــة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،س ـي ـضــم أك ـب ــر مــركــز
طـيــران دول ــي مـكــاتــب ،ومساكن،
وفنادق ،ومركزا صحيا ،ومراكز

ثـقــافـيــة وف ـن ـيــة ،وم ــرك ــز ت ـســوق،
ومـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذ مـ ـصـ ـمـ ـمـ ـي ــن ،ومـ ــركـ ــز
م ــؤت ـم ــرات ،وم ــراف ــق اجـتـمــاعــات
وتدريب في الموقع.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـلــى
افتتاح المطار الجديد ،قال إلكر
أيـ ـج ــي ،رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
واللجنة التنفيذية في الخطوط
ً
الـتــركـيــة" :ت ـبــدأ الـخـطــوط فصال
ً
ً
ج ـ ــدي ـ ــدا مـ ـثـ ـي ــرا الـ ـ ـي ـ ــوم ،ون ـح ــن
نـنـتـقــل إلـ ــى م ـقــرنــا ال ـج ــدي ــد في
م ـ ـطـ ــار إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،والشـ ـ ـ ــك أن
مركز العمليات الجديد للناقلة
ً
ً
الوطنية سيلعب دورا مهما في
استراتيجية النمو المستقبلية
لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة
التركية ،وسيوفر تجربة سلسة
لمسافرينا المحليين والدوليين
على حد سواء".
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أحيت فرقة سيزونز الرباعية
يصور الفنان جاسم النبهان
ماذا يقول أشرف زكي عن
معرض استعادي لرائد
توليه منصب رئيس أكاديمية دوره في الدراما الرمضانية "ال للمندولين أمسية موسيقية
النحت الحديث في لبنان
الفنون في مصر إلى جانب موسيقى في األحمدي" ،للكاتبة بعنوان "الفصول في بلغاريا"،
ألفريد بصبوص يبرز
ً
ً
خصوصية عالقته مع المادة عمله نقيبا منتخبا للممثلين منى الشمري ،والمخرج محمد بمركز اليرموك الثقافي.
دحام الشمري.
المصريين؟
وحواره معها.
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كاري موليغان تحضر العرض الخاص
لفيلم « »Wildlifeفي باريس
ح ـضــرت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة كــاري
مــو ل ـي ـغــان ا لـ ـع ــرض األول لفيلمها
" "Wildlifeف ــي "UGC Les Halles
 "Cinemaبباريس ،وظهر بصحبة
النجمة الشهيرة ( 33عاما) بول دانو
وه ــو مـخــرج الـعـمــل ،وك ــان الثنائي
م ـحــط تــرك ـيــز ع ــدس ــات الـمـصــوريــن
منذ اللحظة األولى لوصولهما إلى
مكان العرض.
و فـ ـيـ ـل ــم "  "Wildlifeم ـ ــن تــأ ل ـيــف
وإخـ ـ ـ ـ ــراج بـ ـ ــول دان ـ ـ ـ ــو ،وش ـ ـ ـ ــارك فــي
بـ ـط ــولـ ـت ــه عـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن نـ ـج ــوم
هــولـيــوود ،أبــرزهــم جــالــك جلينهال
وبيل كامب وكاري موليغان وكاتي
جونز وداريل كوكس وغيرهم ،وتدور
أح ــداث ــه ح ــول صـبــي صـغـيــر يشهد
انـهـيــار زواج والــديــه بعد أن تقابل
والدته رجال آخر.
والفيلم مــأخــوذ عــن رواي ــة تحمل
االسـ ـ ـ ــم نـ ـفـ ـس ــه لـ ـلـ ـك ــات ــب ريـ ـتـ ـش ــارد
ف ـ ــورد ،وه ــي رواي ـ ــة درام ـي ــة عائلية
حــول مأساة طفل بعد انهيار زواج
والديه ،ألن والدته ترتبط برجل آخر
غير أبيه ،وكتب بول دانو سيناريو
الفيلم ،بالتعاون مــع الممثلة زوي
كازان ،التي كتبت الفيلم الرومانسي

ال ـكــوم ـيــدي  Ruby Sparksف ــي عــام
 ،2012واشتراكا معا في بطولته.
وت ـح ــدث ــت م ــول ـي ـغ ــان ع ــن دوره ـ ــا
بالفيلم في تصريح صحافي قائلة:
"أج ـس ــد دور أم ألول مـ ــرة ،وه ــو ما
شعرت بغرابته في بداية األمر ،حيث
لم أعد بسن العشرين بعد اآلن ،وكنت
كلما ق ــرأت سـيـنــار يــو الفيلم أشعر
باإلحراج الشديد ،لكن الفضل يعود
لـمـخــرج الفيلم ب ــول دان ــو ال ــذي قــام
بتوجيهي ،وعندما رأيت الفيلم في
النهاية شعرت ببهجة كبيرة".
ي ــذك ــر أن ك ـ ــاري مــول ـي ـغــان عــرض
ل ـهــا ال ـم ــوس ــم األول م ــن الـمـسـلـســل
التلفزيوني " "Collateralفي مارس
الـ ـم ــاض ــي ،والـ ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل ع ــودت ـه ــا
لـلــدرا مــا التلفزيونية مـنــذ مسلسل
" "The Walkerعام .2015
كما شاركت النجمة العالمية قبل
فترة في مسرحية "،"Girls and Boys
بمدينة نيويورك ،وخضعت موليغان
ل ـج ـل ـســة ت ـص ــوي ــر خ ــاص ــة ل ـل ـعــرض
المسرحي.
وتصدت موليغان لبطولة العمل
وح ــده ــا ،وه ــو ع ــرض مـنـفــرد ت ــدور
أحــداثــه حــول حياة إحــدى السيدات

المتزوجات ووالدتها ،والتي تأخذ
حـيــاتـهـمــا منعطفا مـقـلـقــا ،وع ــرض
العمل بمسرح "."Minetta Lane
وب ــدأ حــب مــولـيـغــان للتمثيل في
مــدرســة ولــدنـغـهــام ،عندما شاركت
في عامها األخير بمسرحية "Sweet
 "Charityبالمدرسة ،وكان أول ظهور
رئيسي لها في دور "كيتي بانيت" في
الفيلم الشهير Pride & Prejudice
عـ ــام  2005ب ـج ــان ــب كـ ـي ــرا نــاي ـت ـلــي،
ج ـ ــودي دن ـ ــش ،دون ــال ــد س ــاذرالن ــد.
ولعبت دور اليتيمة "أدا كلير" في
المسلسل التلفزيوني Bleak House
عام .2005

كاري موليغان

الكشف عن أسماء أول  ٥حلقات من «»Vikings
كشفت الشركة المنتجة لمسلسل  Vikingsعن أسماء الحلقات الخمس
األولى من الجزء الثاني للموسم الخامس من العمل ،المقرر بثه اعتبارا
من  28الجاري .والحلقات تحمل أسماء :الوحي ،القتل أكثر شرا ،إله
جديد ،اللحظات الضائعة والجحيم.
مسلسل  Vikingsتأليف مايكل هيرست ،وتم تصويره في أيرلندا،
وبـ ــدأ عــرضــه ب ـك ـنــدا وأم ـي ــرك ــا ف ــي  3مـ ــارس  ،2013وي ــرص ــد قصصا
مستوحاة من حياة أوائل االسكندنافيين "الفايكنغ" ،الذين عاشوا في
العصور الوسطى ،حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبالد األخرى،
وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره ،الذي استطاع اكتشاف
بالد أخرى لغزوها ،مثل :إنملترا وفرانكيا "فرنسا".
ونــال المسلسل نقدا إيجابيا وسلبيا ،مثل غيره من المسلسالت،
فعلى صعيد النقد اإليجابي أشاد به بعض االختصاصيين في التاريخ،
واعتبروه طريقة جيدة لتسليط الضوء على تلك الحقبة الزمنية.
ونال المسلسل تقييم  8.4على موقع  IMDbالعالمي ،في حين حصد
خمس جوائزُ ،
ورشح لـ  16جائزة أخرى حتى اآلن.
وعلى صعيد النقد السلبي ،وجهت للمسلسل عدة انتقادات تاريخية
من حيث وجود معابد آلهة الفايكنغ ،أو طريق اللباس ،إضافة إلى عدد
من األخطاء في النص عن وجود روسيا حتى قبل اكتشافها.
وأعلنت شبكة  Netflixأنها ستقوم بعرض الجزء الثاني من الموسم
الخامس للمسلسل الشهير ،ابتداء من  30الجاري ،فيما كشفت قناة
 Historyعن بدء عرض الحلقات في  28من الشهر نفسه.

مشهد من مسلسل Vikings

رامي مالك يسعى لطرح «Bohemian
 »Rhapsodyفي الهند
الفيلم تربع على عرش شباك التذاكر األميركي بعد يوم من عرضه

رامي مالك

فانيسا هادجنز

هادجنز تتصدى لبطولة
«تبادل األميرات»
كشفت شركة "نتفليكس" أن أحدث أعمالها السينمائية هذا
العام ،فيلم الرومانسية والكوميديا "تبادل األميرات" ،الذي
تقوم ببطولته النجمة الشابة فانيسا هادجنز ،هو على غرار
فيلم الكوميديا الشهير "."The Parent Trap
يشارك هادجنز بطولة فيلمها عدد من النجوم والنجمات
الشابات ،منهم سوزان براون ،ومارك فليشمان ،وسام باالديو،
ونيك ساجار ،ومن المقرر طرحه تجاريا اليوم.
يذكر أن هادجنز انتهت أخيرا من تصوير مشاهدها في
فيلم الكوميديا "ثاكند أكت" بطولة النجمة العالمية جينيفر
لوبيز.

ناتالي بورتمان

إدريس إلبا

بورتمان تتمرد على شخصيتها إدريس إلبا :لقب «األكثر
جاذبية» زاد ثقتي بنفسي
في «»Vox Lux
ظهرت نجمة هوليوود ناتالي بورتمان في شــوارع
لــوس أنجلس بإطاللة بسيطة ،عكس غالبية النجوم،
إذ كانت على طبيعتها ،بعدما رصدتها أعين مصوري
الباباراتزي أثناء سيرها.
ويبدو أن بورتمان قررت التمرد على الشخصية التي
ظهرت بها في برورمو فيلمها الجديد ( ،)Vox Luxالذي
ُ
طرح أخيرا ،وظهرت فيه بشكل مغاير تماما.
وتـ ــدور أحـ ــداث الـفـيـلــم ح ــول قـصــة حـيــاة مغني راب،
والـصـعــاب الـتــي م ـ َّـر بـهــا حـتــى وص ــل إل ــى الـقـمــة .الفيلم
بطولة بورتمان وجود لو وستايسي مارتن ووليام دافو.

منحت مجلة بيبول األميركية الفنان البريطاني إدريس
إلبا ( 46عاما) ،لقب الرجل األكثر جاذبية لعام .2018
وعــن اخـتـيــاره لـهــذا الـلـقــب ،قــال إلـبــا" :تتويجي يمنح
ش ـعــورا جـمـيــا ،وه ــو مـفــاجــأة رائ ـعــة .لـقــد زاد مــن ثقتي
ب ـن ـف ـســي" .وان ـض ــم إل ـبــا بــذلــك إل ــى قــائ ـمــة م ــن الممثلين
والمغنين الــذيــن حصلوا على هــذا الـلـقــب ،والـتــي بــدأت
بالممثل األميركي ميل جيبسون عام .1985
ُيذكر أن آخر أفالم إلبا كان " "Molly's Gameللمخرج
والكاتب آرون سوركين.

أع ــرب الـفـنــان األمـيــركــي رام ــي مــالــك عن
تطلعه لطرح فيلم ""Bohemian Rhapsody
(غناء بوهيمي) ،الذي يقوم ببطولته ،في
دور العرض بدولة الهند ،ويتناول الفيلم
السيرة الذاتية ألسطورة موسيقى "الروك"
فريدي ميركوري ،وهو المغني األساسي
في فرقة "كوين" الموسيقية الشهيرة.
وق ـ ـ ــال مـ ــالـ ــك ،ال ـ ـ ــذي ي ـج ـس ــد شـخـصـيــة
ميركوري في الفيلم إنه يعتقد أن أسطورة
الـ ـ ــروك "مـ ـي ــرك ــوري" كـ ــان يــرت ـبــط بـعــاقــة
خاصة بالهند ،حيث قضى معظم سنوات
طفولته هناك ،كما أن هناك تشابها على
المستوى الشخصي بينه وبين ميركوري
الذي استقر الحقا في إنكلترا.
ونجح الفيلم في التربع على عرش شباك
التذاكر األميركي بعد يوم واحد من عرضه،
وذلك بإيرادات بلغت  18.400مليون دوالر،
متفوقا على أحدث إنتاجات شركة ديزني
"ذا نت كراكر والعوالم األربعة" الذي حقق
إيرادات بلغت  5.619ماليين دوالر.
وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا
"ن ــو ب ــادي ــز ف ــول" ب ـ ـ ــ 5.800مــايـيــن دوالر،
واحتل المركز الرابع فيلم الرعب "هالوين"
بــ 3.313ماليين بإجمالي إيــرادات وصلت
إلــى  142مليونا بأسبوع عرضه الثالث،
وف ــي ال ـمــركــز ال ـخــامــس فـيـلــم الـمــوسـيـقــى

والرومانسية "والدة نجم" بـ 3.150ماليين،
بــإجـمــالــي إيـ ــرادات  157مليونا بأسبوع
عرضه الخامس.
وتدور أحداث فيلم "بوهيمين رابسودي"
حول السيرة الذاتية ألحد أهم الموسيقيين
فــي تــاريــخ بــريـطــانـيــا ،فــريــدي مـيــركــوري،
وفرقته الموسيقية الشهيرة "كوين" ورحلة
صعودهم منذ البداية وحتى كونهم أحد
أه ــم األي ـق ــون ــات الـمــوسـيـقـيــة ف ــي ال ـعــالــم،
ويشارك مالك البطولة نخبة من النجوم
الشباب ،منهم لوسي بوينتون ،جويليم
لي ،بن هاردي ،وجوزيف مازيلو.
والقــى الفيلم العديد من اآلراء النقدية
اإلي ـج ــاب ـي ــة خـ ــال ع ــرض ــه ب ـع ــدد م ــن دور
الـعــروض العالمية الخاصة خــال األيــام
القليلة الماضية ،وتوقعات بإمكانية ترشح
رام ــي مــالــك للعديد مــن الـجــوائــز الكبرى
منها البافتا ،والجولدن جلوب ،واألوسكار.
يـ ــذكـ ــر ان رامـ ـ ـ ــي مـ ــالـ ــك لـ ــديـ ــه مـ ـش ــروع
سينمائي آخــر وهــو فيلم "The Voyage
 ،"of Doctor Dolittleوا ل ـ ــذي يـتـشــارك
في بطولته مع نخبة من نجوم السينما
ال ـعــال ـم ـيــة ،ع ـلــى رأس ـه ــم ال ـن ـجــم الـعــالـمــي
روبرت داوني جونير ،في أول تعاون لهما،
والمقرر عرضه في يناير .2020

ثقافات

12

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3951الجمعة  9نوفمبر 2018م  /غرة ربيع األول 1440هـ

culture@aljarida●com

النحات اللبناني ألفريد بصبوص في معرض استعادي ببيروت
ّ
• أسس حركة نحتية حديثة وبنى فنه على حواره مع المادة

إصدارات

«حكايات أندلسية» نافذة
لمشاهدة ثقافات أخرى

ً
ً
تستضيف {غاليري مارك هاشم} في بيروت حتى عشرين نوفمبر الجاري معرضا استعاديا للنحات
اللبناني ألفريد بصبوص ( ،)2006 - 1924أحد رواد فن النحت الحديث في الشرق األوسط،
ُ
ويتضمن أربعين منحوتة مختارة تتنوع بين مراحل عدة من الستينيات حتى األلفية الثالثة ،تظهر
استكشاف بصبوص للعالقة بين الشكل والمادة .فضال عن مجموعة مختارة من الرسومات التحضيرية
تبرز كيفية دراسته للوحة الجدارية والمنحوتة.
بيروت  -ةديرجلا

•

أسس مدرسة
خاصة في النحت
تقوم على رفض
القيود على الشكل
والموضوع

ع ـلــى م ــدى ال ـع ـقــد ال ـمــاضــي،
اك ـت ـســب ال ـفــن ال ـش ــرق أوس ـطــي
ً
ً
اعـتــرافــا مـتــزايــدا على المسرح
الــدولــي وجــذب انتباه جامعي
ال ـت ـح ــف ال ـع ــال ـم ـي ـي ــن .م ــن ه ــذا
المنطلق ،عرضت أعمال الفنان
اللبناني ألفريد بصبوص في
{ مـعــرض سوثبي للفن الشرق
األوسـ ـ ـط ـ ــي فـ ــي آس ـ ـيـ ــا} (20-2
نوفمبر  2017هونغ كونغ) ،في
محاولة من مارك هاشم لتوفير
فــرصــة ف ــري ــدة لـتـعــريــف فـنــان
بارز إلى جمهور عالمي أوسع.
ب ـعــد ســوث ـبــي ل ـل ـفــن ،ينتقل
المعرض إلى بيروت بالتعاون
مع مؤسسة ألفريد بصبوص،
تحت عنوان {التعبير المعقول}،
ويلقي الضوء على عمل الفنان
ً
وأسلوبه االستثنائي ،محددا
معالمه من دون إهمال الرسوم
وال ـلــوحــة الـمـنـحــوتــة وانـتـقــالــه
بين التعبير والتجريد الكلي.

بحث عن الذات
ي ـب ــرز ال ـم ـع ــرض ال ـمــراحــل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ـطـ ـعـ ـه ــا ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ف ــي
بحثه عــن ذاتــه وســط محيطه
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي أو الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي،
ً
مـسـتـنــدا عـلــى حــريــة تــامــة في
الـتـعـبـيــر سـ ــواء ف ــي ال ـن ـحــت أو
في الرسم ،من هنا يمكن القول
إن ألـ ـف ــري ــد بـ ـصـ ـب ــوص أس ــس
مدرسة خاصة في النحت تقوم
على رفض القيود من أي جهة
أتــت ســواء على الشكل أو على
ال ـم ــوض ــوع ،كــذلــك ت ـقــوم على
الحوار بين الرسم والنحت.
يتضمن المعرض منحوتات
من البرونز والرخام والخشب،
فضال عن رسومات تبين قدرة
ألفريد بصبوص على ابتكار
اع ـمــال ثــاثـيــة األب ـعــاد
وتـ ـ ـق ـ ــدم ن ـ ـظـ ــرة ث ــاق ـب ــة
ل ـل ـع ـم ـل ـي ــة اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة
التي استخدمها ،رغم
أن الــرســومــات لــم تكن
ً
ً
أب ــدا رســومــا تمهيدية
ل ـم ـن ـحــوتــاتــه ،إال أنـهــا
ت ــدل ع ـلــى ف ـهــم الـفـنــان
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــق ل ـ ـل ـ ـن ـ ـمـ ــوذج
النحتي.

ً
ك ـتــب{ :أح ـ ــاول دائ ـم ــا أن أك ــون
ً
ص ــديـ ـق ــا ل ـل ـم ــادة الـ ـت ــي أع ـمــل
ً
معها ،ونقنع بعضنا بعضا ،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا هـ ـ ـ ــو سـ ـ ـب ـ ــب ح ـ ـ ــوارن ـ ـ ــا
ال ـم ـس ـت ـمــر .أت ـك ـلــم م ــع الـحـجــر،
الـخـشــب وال ـبــرونــز كـمــا أتكلم
مع اإلنسان .إنها حقيقة البحث
عن الشكل األجمل ،ســواء كان
ً
ً
مجردا أو تقليديا}.
تـ ـ ــأثـ ـ ــر ألـ ـ ـف ـ ــري ـ ــد بـ ـصـ ـب ــوص
بنحاتين عالميين مــن أ مـثــال
جان آرب  ،قسطنطين برانكوزي
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ـ ــور ف ـ ـ ــي اب ـ ـت ـ ـكـ ــار
مـنـحــوتــات حـجــريــة وبــرونــزيــة
ذات أبعاد ضخمة.

لغة نحتية خاصة
ولـ ــد أل ـف ــري ــد ب ـص ـبــوص في
راشانا ،على بعد  55كلم شمال
ً
ً
بيروت ،وكــان مساهما رئيسا
في تطوير الحداثة الفنية في
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط خـ ــال ال ـجــزء
ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن.
سعى إ لــى التعبير عــن الشكل
ف ــي أن ـق ــى صـ ـ ــوره وطـ ـ ـ ّـور لغة
نـ ـحـ ـت ـ ّـي ــة خ ـ ــاص ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــوم ع ـلــى
ّ
والمجردة
العناصر المجازية
للشخصية البشرية.
ف ــي ب ــداي ــة مـسـيــرتــه الـفـنـيــة،
استلهم بصبوص من األساطير
اإلغريقية والحضارة الفينيقية
القديمة .في عام  1961حصل
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـن ـ ـحـ ــة م ــن
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة

ألفريد بصبوص
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ل ـل ـت ـخ ـص ــص فــي
األكــادي ـم ـيــة الــوط ـن ـيــة للفنون
ال ـج ـم ـي ـلــة فـ ــي بـ ــاريـ ــس ،وكـ ــان
لهذه الفترة تأثير في عمله في
ما بعد.
ب ـع ــد إن ـ ـهـ ــاء ت ـخ ـص ـصــه فــي
بــاريــس عــاد إلــى مسقط رأســه
في راشــانــا وعمل مع شقيقيه
ال ـن ـحــات ـيــن ال ــرائ ــدي ــن مـيـشــال
ويوسف بصبوص ،وكــان لهم
دور مميز في الحركة الثقافية
فــي ستينيات ا ل ـقــرن الماضي
وسـبـعـيـنـيــاتــه ب ـعــدمــا حــولــوا
ق ــري ـت ـه ــم إلـ ـ ــى م ـل ـت ـق ــى ث ـقــافــي
استضاف أهل الفكر والفن من
لبنان والخارج.
ف ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ــام  1994ا ف ـ ـت ـ ـتـ ــح

أل ـف ــري ــد ب ـص ـبــوص حــدي ـقــة في
را ش ــا ن ــا جـمــع فيها منحوتاته
ومنحوتات شقيقيه ،وصنفت
ع ـ ـ ـ ـ ــام  1997ك ـ ـ ـمـ ـ ــو قـ ـ ــع تـ ــا بـ ــع
ل ـل ـي ــون ـس ـك ــو .أقـ ـ ــام ع ـل ــى م ــدى
سنوات بينال النحت في الهواء
الطلق ،فكان لــه تأثير إيجابي
ليس على صعيد الحركة الفنية
في لبنان فحسب بل على صعيد
الحركة الفنية العربية والعالمية

إذ اس ـت ـضــاف ك ـب ــار الـنـحــاتـيــن
ّ
واستمر لغاية
العرب واألجانب،
.2004

«فصول» تركز على النقد األدبي

جدل مع المادة

من الرسوم المعروضة

قـضـيــة ال ـج ــدل بين
ألفريد بصبوص وبين
ال ـم ــادة ال ـتــي يشكلها
ب ـ ـيـ ــن ي ـ ــدي ـ ــه ل ـت ـص ـبــح
ً
عـمــا فـنـيــا تـعــود إلــى
ب ــداي ــات ــه ال ـف ـن ـيــة ع ــام
 ،1958ورا ح ـ ـ ــت ه ــذه
ً
القضية تتفاعل يوما
بعد يوم ال سيما في
ب ـح ـثــه ال ـم ـس ـت ـمــر عــن
الحقيقة.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـس ـي ــاق

كـتــاب "حـكــايــات أنــدلـسـيــة" ،جمعه خ ــوان إجناثيوبيريث وأنــا
ماريا مارتينيث ،وترجمه عن اإلسبانية الروائي أحمد عبداللطيف.
وتمثل الحكايات الشعبية ،بشكل عام ،خالصة حكمة الشعوب،
وكلما كانت شعوبا قديمة ،كانت حكاياتها أكثر عمقا وغزارة.
إنها تلخيص لتجارب أفراد تحتم عليهم أن يعيشوا في ظروف
مختلفة ،أغلبهم من الريفيين أو الفالحين الفقراء ،أو من الحرفيين
الذين يعانون شظف العيش ،لكن الحكايات الشعبية كذلك تمس
الملوك ،وتقترب من القصر ،لتروي لنا طموحات الفقراء وأحالمهم.
فــي الـحـكــايــات األنــدلـسـيــة أش ـيــاء شبيهة بــذلــكُ ،ي ـضــاف إليها
حكايات اللصوص والصعاليك ،حكايات الحمقى والطائشين،
حكايات الحظوظ السعيدة والتعيسة.
ت ــدور معظم الحكايات األنــدلـسـيــة ،مثل الكثير مــن الحكايات
العربية ،في القرية ،هي المكان األثير للمواقف الكوميدية ،لخلق
السخرية ،وأحيانا السخرية السوداء .أما أبطالها ،فهم هؤالء الذين
لم يحظوا يوما بالبطولة في الحياةَّ ،
فعوضتهم الحكاية الشعبية
ببطولة يستحقونها .واألحداث تدور حول كسب العيش والنجاة
من الموت جوعا ،بكل الحيل الممكنة ،وتقترب من القصر ،لتحكي
قصة ابنة الملك ،وتتوسل الفكاهة ،كمكسب أصيل في الحكي.
بـطــريـقــة م ــا ،أس ـســت ال ـح ـكــايــات الـشـعـبـيــة ،وخ ــاص ــة حـكــايــات
الـصـعــالـيــك ف ــي ال ـق ــرون الــوس ـطــى ،لـفــن ازده ـ ــر مـنــذ رواي ـ ــة "دون
كـيـخــوتـيــه" لـثـيــربــانـتــس ،وال يـ ــزال ف ــي ازدهـ ـ ــار :إن ــه ف ــن ال ــرواي ــة.
والحكايات األندلسية لم تفد فحسب هذا الفن ،بل َّ
طعمته أيضا
ِ
بعنصر التسلية والفكاهة.
في إعادة نشر هذه الحكايات عودة مجددة للطبيعة والحياة
األولى ،والبراءة والمكر البريء .وفي ترجمتها إلى العربية نافذة
لمشاهدة حكايات الثقافات األخرى ،وجسر للمقارنة .غالف الكتاب
للفنان كريم آدم.

من المعرض
من أعمال ألفريد بصبوص

جوائز وطابع بريدي
نــال بصبوص جوائز عــدة من بينها« :جــائــزة الشرق في بيروت»
({ ،)1963جائزة بينالي اإلسكندرية} ( .)1974وبعد وفاته منحه رئيس
الجمهورية اللبنانية وسام االستحقاق اللبناني .في عام  2011أطلقت
ً
ً
الــدولــة اللبنانية طابعا وطنيا أللفريد بصبوص وشقيقيه ميشال
ويوسف كتحية لمساهمتهم في الثقافة اللبنانية.
تندرج أعمال ألفريد بصبوص ضمن المجموعة الدائمة لمؤسسة

ألفريد بصبوص في رشانا وفي مجموعات خاصة وعامة  ،بما في
ذلك متحف رودان باريس ،متحف أشموليان أكسفورد ،متحف هاكون
المفتوح في اليابان ومتحف الفن الحديث والمعاصر ( )MACAMفي
لبنان .تـ ّ
ـزيــن منحوتاته الضخمة الـســاحــات وال ـشــوارع فــي بيروت
ومدن لبنانية عدة.

ََ ً
ً
فاطمة العلي :القصة أقصر نفسا وأقل تحليال من الرواية
خالل محاضرة عن تجليات اإلبداع استضافتها رابطة األدباء الكويتيين

أص ــدرت {الهيئة المصرية العامة للكتاب} برئاسة د .هيثم
الـحــاج الـعــدد  102مــن مجلة {فـصــول} ويتناول النقد األدبــي
ً
ّ
ويضم مقاال لرئيس التحرير الدكتور
وتداخل االختصاصات،
محمد فكري الجزار بعنوان {أما قبل} ،ويتناول عالقة األدب
بالنقد ومعايير تقييمه ،إلــى جانب مجموعة مقاالت أخرى
مـتــرجـمــة ،مــن بينها نـظــريــة ال ـتــداخــل االخـتـصــاصــي لــولـيــام
نيويل ،وترجمة عوني العقيلي ،باإلضافة إلى دراسات النقد
األدبـ ــي الـمـعــاصــر وأرك ـيــولــوج ـيــا ال ـت ـحـ ّـول ال ـن ـقــدي ورســائــل
جامعية عن النقد الثقافي خرجت إلى النور خالل الفترة بين
 2000و.2015
يشار إلــى أن مجلة «فـصــول» تصدر كــل ثالثة أشـهــر ،وتعنى
بنشر الدراسات والبحوث النقدية واإلبداعية ،تأسست أوائل
ً
ً
الثمنينات ّ
وأدت دورا فاعال في إثراء الحياة النقدية العربية،
ودفعت المجلة بأسماء جديدة في مجال النقد األدبي.

{شمس منتصف الليل}

استعرضت الكاتبة فاطمة العلي التحوالت التي لحقت بالقصة القصيرة خالل األلفية الثالثة ،وتداخالتها في ظل التطور
التكنولوجي.
فضة المعيلي
اسـتـضــاف ن ــادي الـقـصــة فــي رابـطــة
األدب ــاء الكويتيين الــروائـيــة الكويتية
فــاط ـمــة ال ـع ـل ــي ،ال ـت ــي أل ـق ــت م ـحــاضــرة
بعنوان "تجليات اإلبــداع ...وحصاده"،
متحدثة فيها عن أهــم المحطات التي
قـطـعـتـهــا خ ــال مـسـيــرتـهــا اإلب ــداع ـي ــة،
كما أد لــت بشهادتها وتجربتها فيما
يـ ـخ ــص الـ ـقـ ـص ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة وال ـ ــرواي ـ ــة
بــال ـكــويــت وال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي .وتـخـلـلــت
المحاضرة ح ــوارات ونـقــاشــات أدارهــا
الكاتب والمترجم رئيس نــادي القصة
بدر العتيبي.
وأشار العتيبي في إدارته للمحاضرة
إلى ما َّ
قدمته العلي لإلبداع العربي من
نتاجات مهمة أثرت المكتبات العربية،
ومـ ــن ث ــم أل ـق ــى الـ ـض ــوء ع ـل ــى سـيــرتـهــا
األدبية العامرة بالتميز.
واستهلت العلي المحاضرة بالحديث
عن البناء القديم للقصة القصيرة ،من
خ ــال م ــا كــانــت تـحـفــل ب ــه م ــن عناصر
تقليدية ،ومن ثم المحاوالت الجادة التي
قام بها األدباء الكبار من أجل تطويرها،

مثل يوسف إدريس ،الذي ساهم بشكل
واضح في تطوير مضامينها.
وتـ ـ ـط ـ ـ َّـرق ـ ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوالت الـ ـت ــي
لحقت بالقصة القصيرة خــال األلفية
الـثــالـثــة ،وتــداخــات ـهــا فــي ظــل الـتـطــور
التكنولوجي ،من خالل هيكلها وشكلها
ومـفــاهـيـمـهــا ،ب ـعــدمــا كــانــت ت ـعـ ِّـبــر عن
ال ـســرد الـلـحـظــي وال ـمــوقــف اإلنـســانــي،
واللهاث الــذي ال يتوقف وراء األحــداث
السريعة.
وك ـش ـف ــت ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـخ ـصــائــص
المتعلقة بالقصة ا لـقـصـيــرة ،و مــدا هــا
ـان والـمـكــان
الـنـصــي ،وم ـحــدوديــة ال ــزم ـ
َ َ ً
فـيـهــا ،وك ـيــف أن ـهــا أق ـصــر نــف ـســا وأق ــل
ً
تحليال من الرواية.
َّ
وت ـح ــول ــت ال ـع ـلــي ف ــي حــدي ـث ـهــا إلــى
ال ـ ــرواي ـ ــة ،ال ـت ــي ان ـت ـق ـلــت م ــن أن ـمــاط ـهــا
التقليدية ،سواء الواقعية أو الخيالية
أو السحرية أو الخرافة ،إلــى مواضيع
وأس ــال ـي ــب ت ــواك ــب ال ــواق ــع وت ـط ــورات ــه،
خ ـصــوصــا ف ــي الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة،
ش ــارح ــة ال ـت ـقــدم الـ ــذي لـحــق بــالــروايــة،

بـ ـفـ ـض ــل ت ـ ـطـ ــور وس ـ ــائ ـ ــل االت ـ ـص ـ ــاالت
ال ـح ــدي ـث ــة ،م ــن خ ـ ــال ت ــداخ ــل األنـ ـ ــواع
وتفاعالتها ،لتظهر في عصر الصورة
أس ــال ـي ــب ورؤى ج ــدي ــدة أث ـ ــرت بشكل
واض ــح على مستقبل الــروايــة ،وأيضا
عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل الـ ـمـ ـس ــرح ال ـ ـ ــذي ُي ـع ــد
"أبـ ــوال ـ ـف ـ ـنـ ــون" ،طـ ــارحـ ــة س ــؤالـ ـه ــا :هــل
َّ
يتحول المسرح إلى التفاعل ،كما تحقق
للرواية؟
وفيما طرحت الروائية ليلى العثمان
ســؤاال يتعلق بالغموض الــذي يكتنف
بعض الكتابات الروائية ،أكــدت العلي
أن "هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ج ـع ـل ـنــا ال ن ـك ــاد نـفـهــم
بعض الكتابات الــروائـيــة" ،متذكرة ما
َّ
صرح به الناقد الراحل عبدالقادر القط،
بإحدى الندوات التي أقيمت في الكويت،
بخصوص هذا الشأن ،حيث قال" :أنا ال
ً
أفهم شيئا من هذه الكتابات الروائية".

المناهج الدراسية
وتحدثت العلي فــي المحاضرة عن

فاطمة العلي
أول قـصــة قـصـيــرة كـتـبـتـهــا ونـشــرتـهــا
في الصفحة الثقافية بمجلة النهضة
الكويتية ،وعنوانها "سـيـعــود" ،وأنها
أرسـلـتـهــا لـلـمـجـلــة لـتـنـشــر ف ــي صفحة
ال ـهــواة ،إال أنـهــم نـشــروهــا فــي الثقافة،
لتحرر بعد ذلك صفحة كاملة أسبوعيا
بالمجلة نفسها ،ثم تواصلها مع القصة
القصيرة ،ودخول بعضها في المناهج
الــدراسـيــة ،لتكتب روايـتـهــا (وج ــوه في
ال ــزح ــام) ،تـلــك ال ـتــي تـطـ َّـرقــت فـيـهــا إلــى

حـقــوق ال ـمــرأة والقضية الفلسطينية،
وب ــالـ ـت ــال ــي روايـ ـتـ ـه ــا األخـ ـ ـي ـ ــرة (غـ ــرف
متهاوية).
وأكدت العلي أن "الكويت ليست بلد
ن ـفــط ف ـح ـســب ،لـكـنـهــا تـتـمـتــع ب ـق ــدرات
إبداعية ،خصوصا المرأة ،فأول رئيسة
جامعة عربية كانت من الكويت ،إضافة
إل ــى تـمـيــز ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة فــي مجال
االق ـت ـص ــاد ،وح ـصــول ـهــا ع ـلــى درجـ ــات
علمية عالية".

صــدرت عن دار الفارابي روايــة {شمس منتصف الليل} للكاتبة رئيفة
شبالق.
فيما يلي نبذة منها:
ً
…أنهت قراءة الصحيفة ،وضعتها جانبا وراحت تفكر في آخر ما قرأته
في الصحيفة عن تلك المرأة التي عثروا عليها جثة هامدة في سريرها
بعد مرور أكثر من ثالثة أيام على وفاتها ،بعد أن زكمت رائحتها أنوف
الـجـيــران {تـلــك ال ـم ــرأة ،ب ـمــاذا يختلف حــالــي عــن حــالـهــا؟ كــانــت تعيش
وحيدة ،وأنا ،هل سأواجه الموت وحيدة مثلها؟ ال أحد يمسك بيدي ،أو
يمسح على رأسي بحنان وأنا أعاني سكرات الموت؟}.
أشاحت بوجهها نحو النافذة ،عادت لهواجسها{ :الموت ال يخيفني،
ً
فهو ال يعني شيئا سوى العدم ،والعدم بعد الموت مثلما كان الحال في
العدم قبل أن أولد ،لكن الوحدة هي التي تخيفني اآلن}.
ُ
رئيفه شبالق ،لها دراســات ومقاالت نشرت في مجالت ثقافية وبعض
الصحف ،من مؤلفاتها{ :تحوالت المجتمع في الرواية الفلسطينية}
(دراسة أدبية){ ،رؤى بدرية} (رواية) ،دار الفارابي. 2016 ،
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مزاج

ً
أميمة الخليل تبدع حنينا في كندا

ً
ّ
منصب رئيس أكاديمية الفنون في مصر أخيرا
زكي
أشرف
الفنان
ى
تول
ً
ً
إلى جانب عمله نقيبا منتخبا للممثلين المصريين.
في دردشته مع «الجريدة»ّ ،
يتحدث أشرف زكي عن منصبه الجديد
وطموحاته خالل الفترة المقبلة باإلضافة إلى التوفيق بينه وبين
مشاريعه الفنية األخرى.
القاهرة – هيثم عسران

ً
توليت أخيرا رئاسة أكاديمية الفنون،
حدثنا عن هذا األمر.

أميمة الخليل

ما زلت في مرحلة استكشاف التفاصيل
الخاصة باألكاديمية خالل الوقت الحالي،
ذلــك مــن أجــل تحديد االستراتيجية التي
ي ـم ـكــن ت ـن ـف ـيــذهــا خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة،
ً
خـ ـص ــوص ــا أنـ ـن ــي أسـ ـع ــى إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء أي
مـشـكــات ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،بــاإلضــافــة إلــى
االهتمام بالتوسعات التي تفيد الطالب.
ّ
تهتم بتحويل
كذلك ثمة ملفات أعمل عليها
معاهد األكاديمية إلــى جهات منتجة من
خالل الطالب الذين يدرسون في المعهد.
كيف يتحقق ذلك؟

تحقيق التوازن
بين رئاسة
األكاديمية
ً
ومنصبي نقيبا
للممثلين أمر
مرهق

ً
في الماضي ،شهدنا عــروضــا مشتركة
ب ـي ــن ال ـم ـع ــاه ــد ال ـخ ــاص ــة الـ ـم ــوج ــودة فــي
األك ــادي ـم ـي ــة ع ـلــى م ـس ــرح س ـيــد دروي ـ ــش،
ولكن هذا األمر توقف منذ سنوات ونحن
ً
بحاجة شــديــدة إلـيــه راهـنــا لتقليل الهوة
بين المعاهد المختلفة ،ال سيما أن األخيرة
ً
تكمل بعضها بعضا لتقديم عمل فني.
لكن ثمة صعوبات في هذا األمر؟
بــالـتــأكـيــد ،ثـمــة صـعــوبــات سنواجهها في
ً
ً
التعامل مع األمــر ولكنه كــان متوافرا سابقا،

أشرف زكي
ً
ً
م ــن ث ــم لـيــس ج ــدي ــدا أو مـسـتـحـيــا ،ونـسـعــى
من خالله إلى أن تطوف العروض الجامعات
ً
المصرية المختلفة .فـعــا  ،اتفقت مــع رئيس
جامعة القاهرة على إقامة العروض لديه في
الـيــوم التالي لعرضها على مسرح أكاديمية
ال ـف ـن ــون ،م ــع م ـشــاركــة ط ــاب م ــن ال ـجــام ـعــات،
ً
وهــذا األمــر سيساعدنا كثيرا فــي استكشاف
م ــواه ــب مـخـتـلـفــة م ــن ال ـش ـب ــاب بــال ـجــام ـعــات،
ونــأمــل فــي تعميم التجربة على المحافظات
ً
ً
ّ
المختلفة قــريـبــا ،فـهــذا األمــر سيشكل مناخا
ً
ً
إبداعيا في الجامعات أيضا وليس أكاديمية
الفنون فحسب.
هل يرتبط ذلك بالفرق الموسيقية أو عروض
الباليه فقط؟
ً
ال ،سنقدم عروضا تجمع في العرض الواحد
ً
بين أكثر من معهد .مثال ،يمكن عرض مسرحية
غنائية اسـتـعــراضـيــة يتخللها دور لـفــرقــة أم
كلثوم للموسيقى العربية ،ودور لمعهد الفنون
الـمـســرحـيــة ،إل ــى جــانــب دور لمعهد الـبــالـيــه،
ويـشــارك الطلبة واألســاتــذة في تحضير هذه
العروض ،وتكون فرصة جيدة للطلبة لتقديم
أن ـف ـس ـهــم إل ــى ال ـج ـم ـهــور ،وف ــي ال ــوق ــت نفسه
يكتسبون خبرات عملية.

الفنون المسرحية فحسب الــذي تــدرجــت فيه
حتى وصلت إلــى منصب العميد .أعمل على
وضع مزيد من التصورات خالل الفترة الراهنة
لهذه المهمة كما ذكرت لك ،وتفرغي لها جعلني
ً
أعتذر عن أكثر من عمل رشحت له ،خصوصا
أن تـحـقـيــق الـ ـت ــوازن بـيــن رئ ــاس ــة األكــاديـمـيــة
بمعاهدها المختلفة و بـيــن منصبي كنقيب
للممثلين أم ــر مــرهــق ،ولـكـنــي أق ــوم بــه بحب
يجعلني ال أشعر بالضيق.
ما سبب قرار قبول معهد الفنون المسرحية
ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ف ــي دف ـعــة الـعــام
الجاري؟
 2018هو عــام ذوي االحتياجات الخاصة،
واخترنا مجموعة من الصم والبكم ليكونوا
ضمن طلبة المعهد بقسم التمثيل ،ألنهم جزء
من المجتمع المصري ومن المهم أن نرعاهم.
كذلك أعددنا مجموعة من الــدورات التدريبية
الخاصة بهم كي يتمكنوا من اجتياز الدراسة،
باإلضافة إلى وجود منهج مترجم لهم ،وهذا
األمـ ــر سـيـسـهــل عـلـيـهــم الـكـثـيــر خ ــال الـفـتــرة
المقبلة ،كذلك سنعمل على توفير فرص عمل
لهم في األعمال الدرامية والسينمائية .وأتمنى
نجاح هذه التجربة ألنها تشكل محطة مهمة
في األكاديمية وخطوة لتعزيز دمج هؤالء في
المجتمع المصري.

ً
توليت سابقا منصب عميد معهد الفنون
المسرحية واليوم أنت رئيس األكاديمية ،كيف
ترى الفارق؟

منتدى ومشاريع

الـ ـف ــارق أن اه ـت ـمــامــاتــي أص ـب ـحــت بجميع
الـمـعــاهــد الـتــابـعــة لــأكــاديـمـيــة ول ـيــس معهد

ً
شاركت أخيرا في منتدى شباب العالم ،كيف
وجدت التجربة؟

شعرت بسعادة كبيرة في وجود عدد كبير
مــن شـبــاب الـعــالــم فــي مــديـنــة ش ــرم الشيخ،
يتناقشون ويـتـحــاورون ،والمناقشات
ً
التي حضرتها جعلتني متفائال للغاية
ً
فــي المستقبل ،ومـتــأكــدا مــن أن هــؤالء
الـشـبــاب ق ـ ــادرون عـلــى تحقيق الكثير
وتـخـطــي أي ص ـعــوبــات تــواجـهـهــم في
الحياة .فإقامة منتدى لتبادل الثقافات
والحضارات بين الشباب وفتح حوار
بينهم فـكــرة جـيــدة وبـنــاء ة ونتائجها
ستكون مثمرة على المديين المتوسط
والبعيد.

{كفرناحوم} في دور العرض األميركية

ماذا عن مشاريعك الفنية المقبلة؟
أعباء األكاديمية كثيرة ،إلــى جانب
المهمات فــي منصب نقيب الممثلين.
ً
كذلك أشــارك راهنا في مسلسل «بحر»
مــع مــاجــد ال ـم ـصــري وه ــو ينتمي إلــى
ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـص ـع ـي ــدي ــة ،وأحـ ـ ــد األعـ ـم ــال
المهمة .أكتفي بمشاركتي فيه ألنني
ً
ال أملك الوقت راهنا لالرتباط بأعمال
آخرى.

أكتفي بمشاركتي
في «بحر» مع
ماجد المصري
ً
راهنا

ال أتدخل في اختيارات ابنتي
هل يشعر أشرف زكي بضيق من الزج باسمه في عمل
ابنته مايا واختياراتها؟ يقول في هذا الشأن« :أتمنى لها
ِّ
التوفيق فابنتي تطور نفسها باستمرار .ولكن بصدق أنا

أحيت الفنانة أميمة الخليل حفلة فنية في مونتريال بكندا ،بدعوة
من المركز الوطني اللبناني الكندي ضمن فعاليات مهرجان العالم
العربي .وغصت القاعة الخامسة في  Place des artsبحضور عربي
ً
وأجنبي استمتع بصوت الخليل وأدى أحيانا معها باقة من أغانيها
مثل{ :ال تدق دقلي ،وعصفور ،وقمر المراية ،وقلت بكتبلك ،وأحبك
أكثر والشمعة الرسامة} ،واألخيرة أغنية جديدة خاصة بالميالد
تصورها الفنانة اللبنانية لتكون جاهزة في أوائل ديسمبر المقبل.
رافــق أميمة الخليل في األمسية الكندية كل من هاني سبليني
على البيانو ،وجوزف خوري على اإليقاع ،ومن تركيا عازفة القانون
ديدام بشر ،ومن سورية عمر أبو عفش على الكمان ،والكنديان أالن
بيكوت كونترباس وإيريك بروتون على اإليقاع.
ّ
وعبرت الخليل عن سعادتها بإحياء هذه األمسية ولقائها هذا
الجمهور المتنوع ،وفخرها بأن تغني في هذا الصرح الفني الذي
ّ
األحب إلى قلبها.
وصفته بأنه

ال أتدخل في أي من اختياراتها ،وهي تنتقي ما ترغب به،
وعندما تسألني عن أي أمر أجيبها بصراحة وموضوعية».

{كفر ناحوم}
تستقبل دور الـعــرض األميركية الفيلم اللبناني {كفرناحوم}،
للمخرجة نــاديــن لبكي ،يــوم  14مــن ديسمبر المقبل ،وذل ــك عقب
مشاركته فــي مـهــر جــان لـنــدن السينمائي ،ومنافسته على سعفة
{كان السينمائي الدولي} في دورته األخيرة ،وحصده جائزة لجنة
التحكيم ،وعرضه في {تورنتو السينمائي الدولي .}43
الفيلم من تمثيل :زين الرفيع ،ويوردانوس شيفراو ،وكوثر الحداد،
وفادي كمال ،ونور الحسيني ،وكيدرا عزام.
وتدور األحداث في إحدى مناطق العالم العربي التي تعصف بها
أزمات ومشكالت سياسية واجتماعية طاحنة ،وتسلط الضوء على
ً
حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة ،يعاني عددا من المشاكل.

دنيا بطمة متألقة بالقفطان المغربي

باسم مغنية{ :رامح بيك} سيحضر بتسلطه
في النصف الثاني من {ثورة الفالحين}
بعد مشاركته في مسلسل {ثورة الفالحين} بدور رامح بيك ،يشارك الممثل باسم مغنية في مسلسل {تحت
شخصية المجنون التي تأتي في سياق التغيير الذي يعتمده ّ
ّ
األرض} ّ
مغنية في اختيار أدواره وانتقاله
ويجسد فيه
ّ
من الرومانسية والخير إلى تلك المركبة ،كما في دور رامح بيك الذي يسيطر عليه التسلط واالستبداد.
بيروت  -ةديرجلا

دنيا بطمة
ً
ً
أحـيــت الفنانة المغربية دنـيــا بطمة أخـيــرا زفــافــا ،وارت ــدت فيه
ً
قفطانا أحمر اللون مع تطريز ذهبي ومرصع بالستراس الفضي،
ووصفت نفسها بـ {سفيرة القفطان المغربي} ،ما أعتبره البعض
ً
استفزازا جديدا للنجمات وبعض متابعيها.

•

ّ
مغنية
أشار
إلى أن قساوة
رامح بيك التي
يتحسسها
ً
المشاهد كرها
له أو لوما انتبه
إليها من ردة فعل
المقربين منه

ال شـ ــك فـ ــي أن دور رام ـ ـ ــح ب ـي ــك الـ ــذي
يجسده باسم مغنية في مسلسل {ثورة
ً
ال ـفــاح ـيــن} (ي ـع ــرض راهـ ـن ــا ع ـلــى شــاشــة
(الـمــؤسـســة اللبنانية ل ــإرس ــال) ،يشكل
مرحلة جديدة في مسيرته الفنية ،لناحية
ً
خــوضــه ت ـجــربــة أدوار ال ـش ــر ،م ــؤك ــدا في
ح ــوار مــع {الــوكــالــة الوطنية لــإعــام} ،أن
الشخصية ستحضر بتسلطها وقساوتها
وط ـغ ـيــان ـهــا واس ـت ـب ــداده ــا وبـمـشــاهــدهــا
الصعبة ابـتــداء مــن الحلقة الثالثين الى
الحلقة األخيرة.
أض ــاف أن ــه حـيــن ع ــرض عـلـيــه صديقه
المنتج جمال سنان ،وهو يحترم تجاربه،
أن يشارك في مسلسل {ثــورة الفالحين}،
اعتذر بعد قــراء ة الحلقات األربعة
عشرة األولــى وقــال لــه{ :ليس من
األصول انضمامي إلى هذا العمل
فالبطولة في مكان آخر}.
لـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـ ــع إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـنـ ـت ــج
أن ي ـك ــون م ـغ ـن ـ ّـي ــة أحـ ــد اب ـط ــال
المسلسل طلب قراءة المسلسل
كــامــا ،فارسلت إليه الكاتبة
ك ـلــوديــا مــرشـلـيــان الحلقات
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـهــي مـ ــن ك ـتــاب ـت ـهــا
ً
تباعا  ،ولمس عــن كثب عمق
تركيبة شخصية را م ــح بيك
الذكية وأبعادها.
ّ
مغنية إلــى أن قـســاوة رامــح
أش ــار
ً
بيك التي يتحسسها المشاهد كرها له
ً
أو عتبا أو لوما انتبه إليها من ردة
فعل المقربين منه مثل والدته
وزوجته ،ويعتبر ذلك نقطة

سيمون حدشيتي يطرح {عليم الله}
بتوزيع جديد

إ يـجــا بـيــة تسجل لصالحه لجهة اإل قـنــاع
ف ــي تـقـمــص ه ــذه الـشـخـصـيــة ال ـتــي تــأتــي
بعد سلسلة أدوار سيطرت عليها الطيبة.

أدوار مركبة
أوضح مغنية أنه في بداية مشواره مع
الكاتب مروان نجار في مسلسل {طالبين
القرب} كان يسأله حول ردود الفعل على
دوره فيجيبه بــأ نــه كـمــا ا لـعـنــدلـيــب عبد
الـحـلـيــم حــافــظ يـحـبــه ال ـن ــاس ف ــي ك ــل ما
يقدمه.
ت ــاب ــع{ :اس ـت ـفــزنــي ك ــام مـ ــروان نـجــار
لــاب ـت ـعــاد ع ــن أدوار ال ـخ ـيــر ن ـحــو أدوار
مــرك ـبــة ،وه ـك ــذا أدي ـ ــت دور ال ـم ـق ــاوم في
مسلسل {الـغــالـبــون} وفــي {فيلم  33يــوم}
ودور عميل إسرائيلي في مسلسل {درب
الياسمين}.
وال ينتقص مغنية مــن نجاح تجاربه
السابقة ســواء مــع المنتج ايلي معلوف
في{ :رجل من الماضي ،ياسمينة ،كل الحب
كــل ال ـغــرام} ،أو مــع {مــركــز بـيــروت الــدولــي
لإلنتاج} في{ :الغالبون ،درب الياسمين
وق ـيــامــة الـ ـبـ ـن ــادق} ،ويـعـتـبــر أن تـجــربـتــه

باسم مغنية
فــي مسلسل {تانغو} هــي استكمال لهذه
ً
ً
التجارب التي سجلت نجاحا وانتشارا.

أعمال لم تعرض
أسـ ــف ب ــاس ــم مـغـنـيــة ك ــون فـيـلـمــه {ال ـســر
الـ ـم ــدف ــون} ل ــم ي ـع ــرض ف ــي صـ ـ ــاالت ل ـب ـنــان،

ومسلسل {شريعة الغاب} الذي أدى بطولته لن
يعرض كما توقع في  ،2018ألن المنتج هاجر
من لبنان وأخذ المواد المصورة معه{ ،على ما
يبدو ال يحتاج الى استرداد ما صرفه ،فأضاع
بــذلــك سنة مــن عـمــره فــي مسلسل لــو عرض
اليوم لقيل إنه استنساخ عن {الهيبة} ،رغم
انه صور قبله بفترة كبيرة}.

شخصية تاريخية
يتمنى باسم مغنية أن يجسد شخصية يوسف بيك كرم
(زعيم وطني لبناني سطر بطوالت في مقاومة العثمانيين
في القرن التاسع عشر) في فيلم سينمائي يتمتع بإنتاج

ضخم وال يتوخى الربح ،بعدما تعرف إلى سيرته حين
صور في إهدن ،مسقط رأس الزعيم ،فيلم «السيدة الثانية»
وشاهد جثمانه المحنط وتمثاله.

سيمون حدشيتي
يستعد سيمون حدشيتي لطرح أغنيته القديمة {عليم الله}
ولكن بتوزيع جديد على طريقة الفيديو كليب.
األغنية من كلمات عادل رفول ،وألحان جورج مارديروسيان،
وتوزيع جاد أبو زيد وتسجيله ،وإنتاج فادي بيطار ،وكانت
حققت نجاحات كبيرة عند طرحها منذ سنوات.
ِّ
صور الكليب في  the Palaceبمنطقة الحمرا ببيروت ،تحت
إدارة المخرج نبيل محشي ،ويشارك فيه الممثل طالل الجردي.
آخر أعمال سيمون حدشيتي أغنية {على فكرة} من كلمات
ماجد زرايكات ،وألحان مهدي الشيخ ،وتوزيع وتسجيل جاد
أبو زيد ،وإنتاج شركة {نوريم}.

سيما
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ً
ً
طارق عبدالعزيز :تصنيفي ممثال كوميديا ال يزعجني

culture@aljarida●com

ينتظر الفنان طارق عبد العزيز عرض فيلمه الجديد {عمارة اإليموبيليا} في البرنامج الرسمي خارج المسابقة الرسمية بالدورة األربعين من مهرجان القاهرة
السينمائي الدولي ،ويقدم فيه شخصية ناشر .كان لنا معه هذا الحوار.
القاهرة -محمد قدري

تنتظر ع ــرض فيلمك الـجــديــد {عـمــارة
اإليموبيليا} فــي مهرجان الـقــاهــرة .كيف
جاءت مشاركتك فيه؟
كانت البداية مع المخرج خالد الحجر،
إذ طلب إل ـ ّـي ق ــراء ة السيناريو ،فأعجبت
بــال ـف ـي ـلــم ألنـ ــه م ـك ـت ــوب ب ـش ـكــل م ـح ـتــرف،
ً
ويتضمن إثارة وغموضا ومنطقة تمثيل
جديدة بالنسبة إلــي .من ثــم ،وافقت على
المشاركة فيه مع كل من هاني عادل وناهد
السباعي.
كيف تختلف الشخصية الجديدة التي
تقدمها عن أدوارك السابقة؟

سعيد بعرض فيلمي
في مهرجان القاهرة
وسط جمهور بلدي

ً
أؤدي دور ناشر ،وال يحمل إسقاطا على
ً
ً
أيــة شخصية أخ ــرى أو جــانـبــا سياسيا.
تأخذ الشخصية طبيعتها من بيئتها ،أي
عمارة اإليموبيليا ،ولها أزياؤها الخاصة،
وهي صديقة هاني عــادل في العمارة من
الطفولة.

العمل هــو األول لــك مــع الـمـخــرج خالد
الحجر ،أخبرنا عن التعاون معه.

م ــاذا عــن عــاقــة الـمـخــرج خــالــد يوسف
ً
بالعمل باعتباره منتجا؟

هــو م ـخــرج مـتـمـكــن ،وكــاتــب سيناريو
ً
أيضا ،يختار المواقع الصحيحة للتصوير
فتشعر بأنه أحــد تالمذة المخرج الراحل
يوسف شاهين .يتحلى خالد حجر بهدوء،
ً
ويـعـمــل بـمــزاج الفــت بـعـيــدا عــن أي تــوتــر.
بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،كــان زميلي فــي كلية
الحقوق ،سبقني بدفعة ،والعالقة بيننا
ً
متصلة ومرتبطة إنسانيا قبل تعاوننا.
على المستوى اإلنساني هو شخص مميز،
وعلى المستوى اإلخراجي أتمنى المشاركة
معه في عمل جديد.

المخرج خالد الحجر قال إنه سعيد ألن
خالد يوسف لم يتدخل في السيناريو ،وإن
األخير ساعد في اإلخراج من خالل إنتاجه
{عمارة اإليموبيليا}.

لمسة كوميدية
تـتـمـيــز أدوارك بـلـمـســة كــوم ـيــديــة ،هل
وضعت بصماتك على هذا الدور للخروج
بشكل مماثل؟
ً
لم أسع يوما إلى تحويل أي دور لي إلى
كوميديا ،بل إنني مؤمن بأن لكل شخصية
ً
ً
جادة جانبا كوميديا .بكالم آخر ،أن تكون
الشخصية ج ــادة ال يـعـنــي ذل ــك أنـهــا ال
ً
ً
تضحك ،بل تبقى إنسانا طبيعيا وأنا أقدم
الدور بجوانبه اإلنسانية كافة.
هل تزعجك التصنيفات التي يضعها
البعض للممثلين ،بين كوميدي وتراجيدي
وشرير وغيرها؟
ً
عـلــى الـعـكــس ،ال يضايقني ذل ــك .مثال
الكوميديا التي يضعني البعض في قالبها
أمر صعب وأنا في النهاية ممثل أجسد أية
شخصية ،ومن الممكن أن أؤدي الكوميديا
ف ــي دور ج ــاد وال أت ـح ــول إل ــى شخصية
كرتونية .ولكن ينظر كثيرون إلى الممثل
الكوميدي بطريقة خاطئة.

ال ـع ـم ــارة ال ـت ــي ي ـت ـحــدث ع ـن ـهــا الـفـيـلــم
حقيقية وع ــاش فـيـهــا ك ـبــار ال ـن ـجــوم .هل
حاولتم االستفادة من ذلك؟
ً
إطــاقــا .للفيلم خصوصية كبيرة ولم
ً
يلجأ إلى خلط األمور ببعضها بعضا ،إذ
يستفيد من جماهيرية العمارة ويعرض
الشخصيات فيها وتكوينها ،وال يتطرق
إلى الماضي.

مهرجان
كممثل مهتم بالمهرجانات ،كيف ترى
مشاركة فيلمك في {القاهرة الدولي} رغم
عدم حضوره في المسابقة الرسمية؟
س ـ ـعـ ــادتـ ــي ب ـ ـعـ ــرض ف ـي ـل ـم ــي ف ـ ــي ه ــذا
المهرجان فاقت سعادتي بمشاركة فيلمي
السابق {اشتباك} في المسابقة الرسمية
في {كان} ،فأنا في بلدي ووسط جمهوري.
كيف ترى الدورة المقبلة من المهرجان
فــي ظــل اإلدارة ا ل ـجــد يــدة للمنتج محمد
حـفـظــي والـ ـع ــرض ال ـعــال ـمــي األول ألف ــام
كثيرة؟
ً
كنت قريبا من المنتج محمد حفظي في
السنوات األخيرة ،وأرى أنه وفريق عمله
مـصــدر فخر لمصر ،وأؤك ــد أن بإمكانهم
ال ــوص ــول إل ــى مـسـتــوى عــالـمــي .أم ــا فكرة
األفالم العالمية التي تعرض للمرة األولى

طارق عبدالعزيز
ً
ً
ب ـهــذه الـكـمـيــة فـهــي تـشـكــل ن ـجــاحــا كـبـيــرا
ً
ل ـل ـم ـه ــرج ــان ،خ ـص ــوص ــا أن ف ــي تــوقـيـتــه
ُ
تفرض على الشركات العالمية المشاركة
في المهرجانات العالمية التي تنطلق مع
العام الجديد أو تسبق {القاهرة} ،ورغم ذلك
ً
ً
جمع المهرجان عددا ضخما من األفالم.
ً
ً
قدمت خالل رمضان الماضي دورا مميزا
في مسلسل {رحيم} مع ياسر جالل.
أنــا فــي ال ـعــادة مـقــل فــي أعـمــالــي وأق ــدم
ً
ً
ً
ً
عمال واحــدا سنويا .كــان المسلسل جيدا
وتواله مخرج مميز ومحترف ،كذلك شركة
اإلنتاج محترفة والممثلون رائعون.

معايير ومسلسل
حول معايير اختياره األدوار يقول طارق عبد العزيز{ :أركز على األدوار
التي تضيف ّ
إلي والمختلفة ،والتي تتضمن مساحة من التمثيل وأستطيع
من خاللها جذب الجمهور .حصدت عن أدواري السابقة في {صورة سيلفي}
و{اشـتـبــاك} مــع نيللي كــريــم وغيرهما جــوائــز ع ــدة ،كــذلــك أعـجــب الجمهور
بأفالمي األخرى مثل {خالويص} وساعة ونص} وغيرهما.
أما بالنسبة إلى المشاريع التي يحضر لها فيوضحُ :
{عرضت ّ
علي أعمال
عدة ولكن أحافظ على اختيار الدور المميز ،وثمة مسلسل في مرحلة الكتابة
أنتظر أن أقرأ الحلقات المتبقية منه .لم أتعاقد عليه بشكل رسمي بعد ،ولكن
البشائر تبدو مميزة}.

محمد حفظي :مهرجان القاهرة يشهد أكبر عدد من أفالم العرض العالمي
محمد حفظي منتج وسيناريست مصري يتولى مهمة الدورة الجديدة من ًمهرجان القاهرة السينمائي
الدولي الذي يقام خالل أيام ،ويواجه مجموعة من التحديات الكبيرة نظرا إلى المنافسة الشديدة بين
المهرجانات .لقاء معه.
القاهرة -محمد قدري
أيام قليلة تفصلنا عن الدورة
الــ 40من مهرجان القاهرة .هل
ّ
ثـمــة مـفــا جــأة تتعلق بضيوف
ال ـش ــرف ف ــي حـفـلـتــي االف ـت ـتــاح
والختام؟
ال يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـن ــي اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ــن
وج ـ ــود ن ـج ــوم عــالـمـيـيــن أو ال
ولكن خالل األيام المقبلة وقبل
المهرجان بأيام قليلة نكشف
عن آخر التفاصيل ،وما آلت إليه
الجهود األخيرة.
لـمــاذا تــراجــع المهرجان عن
تكريم المخرج الفرنسي كلود
لولوش؟

محمد حفظي

اخترنا تكريم كلود لولوش
لما له من إسهامات سينمائية
عـظـيـمــة ،ول ـكـ ُـن ف ــي الـنـهــايــة ال
نستطيع أن نـتـهــم بالتطبيع
ً
رغ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه لـ ـي ــس إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــا.

وبعدما سمع المخرج بنفسه
مــا يـحــدث فــي وســائــل اإلع ــام
ً
اع ـت ــذر ع ــن ع ــدم ال ـت ـكــريــم ب ــدال
مــن إث ــارة ال ـجــدل بـهــذا الـشــأن،
ً
وانتهى األمر تماما.

عـ ـ ــانـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان خـ ــال
ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـم ــاض ـي ــة مـ ــن ع ــدم
وج ـ ــود ع ـ ــروض أول ـ ــى لــأفــام
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر .ك ـيــف
تعاملتم مع هذا األمر؟

هل تتوافر التجهيزات الفنية
الـمـنــاسـبــة ل ـعــرض األف ـ ــام في
ً
الـمـهــرجــان ،خـصــوصــا فــي ظل
وجود أعمال بتقنية «فور دي}؟

بعد جهد طويل نحضر بقوة
في الــدورة المقبلة بعدد كبير
من األفــام العالمية وصل إلى
ً
 14أو  15فيلما ،ما يعد طفرة
تـ ـح ــدث ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،كــذلــك
ن ـع ـم ــل عـ ـل ــى س ـ ـجـ ــادة حـ ـم ــراء
يحضر عليها عدد من األبطال.

في إطار مواكبة التطور كان
ال بد من توافر شاشات عرض
ً
حديثة ،وفعال تعاقدنا عليها
وأصبحت موجودة ومن المقرر
االنتهاء من الترتيبات الخاصة
بها خالل األيام المقبلة.
م ــاذا عــن ال ـم ــرأة فــي ال ــدورة
الجديدة من المهرجان؟
أصـ ـب ــح ل ـه ــا دور ك ـب ـيــر فــي
شـتــى ال ـم ـجــاالت ،وف ــي ال ــدورة
ً
الـ ـج ــدي ــدة وض ـع ـن ــا بــرنــام ـجــا
ً
خاصا بالمخرجات العربيات،
ال سيما أنهن يحضرن بكثافة
على الساحة وأفالمهن تشارك
ف ـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات وت ـح ـص ــد
الجوائز .ويحاول هذا البرنامج
في خالل عامين أو ثالثة إيجاد
ت ـك ــاف ــؤ ف ـ ــرص ب ـي ــن ال ـس ـي ــدات
والرجال.

ماذا عن الفيلم المصري في
المهرجان؟
الفيلم المصري حاضر بقوة.
ُيعرض «ليل خارجي» للمخرج
أحـمــد عـبــد الـلــه فــي المسابقة
الرسمية ،بينما يشارك «جريمة
اإلي ـم ــوب ـي ـل ـي ــا} فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
الرسمي خارج المسابقة ،وهو
ف ـي ـلــم يـ ـع ــرض ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى،

باإلضافة إلــى عــدد مــن األفــام
القصيرة وغيرها.

معين ،ومع التوجيه واإلرشاد
ً
نعزز قدرات بعضنا بعضا.

َّ
تتولى إدارة المهرجان للمرة
األولى ،هل حاربك البعض؟

منافسة

ال أس ـت ـط ـيــع الـ ـق ــول إن ثـمــة
ً
م ــن ح ــارب ـن ــي ول ـك ــن عـ ـ ــددا من
األش ـخــاص ربـمــا لــم يتأقلموا
مع اإلدارة الجديدة .أقمنا ورشة
تدريب على نظام ُيستخدم في
ً
نحو  120مهرجانا حول العالم،
وكانت االستجابة بين األفراد
ً
غير متساوية طبعا.
م ــاذا عــن طــاقــم الـعـمــل الــذي
تتعاون معه في المهرجان؟
ً
لم أستبعد أحــدا من الطاقم
ً
الـ ـق ــدي ــم بـ ــل أضـ ـف ــت عـ ـ ـ ــددا مــن
األشـ ـخ ــاص ،وب ـكــل ص ــراح ــة ال
يجب أن أحكم على األفــراد من
دون العمل معهم وكل شخص
من المؤكد لديه خبرة في أمر

ك ـيــف ت ــرى الـ ـ ــدورة المقبلة
في ظل المنافسة الشديدة بين
المهرجانات؟
المنافسة أصبحت شديدة
بين «القاهرة الدولي» وبين عدد
من المهرجانات سواء الحديثة
أو الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وكـ ـ ــل م ـه ــرج ــان
يحاول تطوير نفسه كي يظهر
بـ ـط ــريـ ـق ــة مـ ـن ــاسـ ـب ــة ،والـ ـعـ ـي ــن
واضحة على مهرجان القاهرة
ً
نظرا إلى قيمته الكبيرة.
يتحدث كثيرون عن منافسة
مهرجان القاهرة مع «الجونة»
ً
تحديدا.
ح ـض ــرت الـ ـ ـ ــدورة ال ـمــاض ـيــة
من «الجونة» ،وال مشاكل بين

المهرجانين ،بــل على العكس
هـ ــو مـ ـه ــرج ــان صـ ــديـ ــق ،وث ـمــة
عالقة مع عائلة ساويرس الذي
ات ـصــل ب ــي وت ـب ــرع لـلـمـهــرجــان
بمبلغ مالي مميز.
ماذا عن الدورة الماضية من
مهرجان «الجونة»؟
كــانــت دورة مـمـيــزة ،وأشـيــد
بـ ــال ـ ـبـ ــرم ـ ـجـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـه ــا.
يعجبني فــي الـجــونــة أن عــدد
ً
األف ـ ــام لـيــس ك ـب ـيــرا ،وأرى أن
ً
ال ـق ـي ـم ـيــن ع ـل ـيــه ق ــدم ــوا ج ـه ــدا
ً
هــائــا فــي الـصـنــاعــة مــن خــال
الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى وال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز ،وهـ ــو
مـ ــا س ـي ـس ـت ـف ـيــد م ـن ــه ع ـ ــدد مــن
الـصــانـعـيــن .وف ــي الـنـهــايــة هو
منافس لغيره من المهرجانات
ً
ولكنه أيضا مكمل لها ،فمصر
ً
ً
تـحـتـمــل ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن هــذه
التظاهرات في المحافظات.

«رأس السنة»
حــول فيلمه الجديد «رأس السنة» يقول محمد حفظي{ :الفيلم من
تأليفي وأشارك في إنتاجه مع شركة أخرى .كتبته منذ نحو  10سنوات.
ُ
تدور أحداثه في الوقت الذي كتب فيه ،وأنا سعيد بالعودة إلى الكتابة}.

يتابع{ :يعتمد الفيلم على البطولة الجماعية ،ويقف على إخراجه
مخرج جديد ،ال سيما أنني أحاول ضخ دماء جديدة في السينما}.

أفالم رأس السنة في مصر ...كوميديا و{أكشن} ومنافسة
تشارك مجموعة من شركات اإلنتاج السينمائي في مصر في الموسم الجديد الذي يمتد بين رأس السنة ومنتصف العام الدراسي ،وتتميز األفالم بأنها جادة تتخللها مشاهد حركة،
ً
ودراما اجتماعية ،فضال عن مجموعة من األعمال الكوميدية.
القاهرة -محمد قدري

على رأس قائمة
أفالم الموسم «}122
لطارق لطفي وأحمد
الفيشاوي

ي ـتــولــى ب ـطــولــة «ي ـ ــوم م ـصــري»
كـ ــل مـ ــن خ ــال ــد ال ـ ـن ـ ـبـ ــوي ،وأحـ ـم ــد
ال ـف ـي ـش ــاوي ،وع ـ ــدد م ــن ال ـن ـج ــوم.
تــدور األح ــداث فــي يــوم واحــد في
م ـن ـط ـقــة الـ ـسـ ـي ــدة زيـ ـن ــب ب ــال ـق ــاه ــرة
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وه ـ ــي م ـل ـي ـئ ــة ب ــال ــدرام ــا
مـ ــن خـ ـ ــال عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
المختلفة فــي المجتمع ا لـمـصــري،
ً
فـ ـض ــا ع ــن م ـج ـم ــوع ــة م ــن م ـشــاهــد
الحركة.
يــرا هــن الصانعون على منافسة
الفيلم بقوة في موسم رأس السنة
ً
حيث يشارك أيضا النجم كريم عبد
ال ـعــزيــز بـفـيـلـمــه ال ـكــوم ـيــدي «ن ــادي
الرجال السري» بعد غياب أكثر من
أربع سنوات عن السينما .يشاركه
البطولة كل من غادة عادل ،ونسرين
طافش ،وماجد الكدواني ،وعدد من
النجوم.
م ــن ا ل ـم ـت ــو ق ــع أن تـ ـك ــون ح ـظــوظ
الفيلم مرتفعة ،وتدور األحداث حول
مـجـمــوعــة مــن ال ــرج ــال ي ـهــربــون من
معاناة الحياة إلى مكان يجمعهم
ف ــي ظ ــل ش ـكــوك ال ــزوج ــات ب ـهــم ،ما
يدخلهم في مشكالت كبيرة.
وا س ـ ـتـ ــأ نـ ــف أ حـ ـم ــد آدم ت ـصــو يــر
فـيـلـمــه ال ـجــديــد «قــرمــط بـيـتـمــرمــط»

ل ـ ـت ـ ـقـ ــد ي ـ ـمـ ــه خ ـ ـ ـ ــال رأس ا ل ـ ـس ـ ـنـ ــة،
ً
خصوصا أن أفالمه األخيرة قدمت
فــي ا لـمــو ســم نفسه ا ل ــذي يمتد إ لــى
بداية العام الدراسي الجديد.
يـ ـتـ ـن ــاول ال ـف ـي ـل ــم م ـش ـك ـل ــة اآلث ـ ــار
فــي مـصــر واألز مـ ــات ا لـتــي تعانيها
الـسـيــاحــة ،وكــان الـقــرمــوطــي انتهى
مــن أك ـثــر مــن نـصــف الـمـشــاهــد قبل
التوقف ،ويشاركه البطولة كل من
مي سليم وبيومي فؤاد وعدد آخر
مــن ال ـن ـجــوم ،فـيـمــا يـتــولــى اإلن ـتــاج
أحمد السبكي.

مطاردات وسالح
اق ـ ـ ـتـ ـ ــرب صـ ــان ـ ـعـ ــو «زنـ ـ ـ ــزانـ ـ ـ ــة }7
لنضال الشافعي وأ حـمــد زا هــر من
االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،بـحـســب
تـصــريــح األخـيــر ل ـ {الـجــريــدة} ،وهــم
ً
مـشـغــولــون راه ـن ــا بــالـعـمــل لـفـتــرات
ً
طويلة تقترب من  18ساعة يوميا .
واع ـت ــذر ال ـق ـي ـمــون ع ـلــى الـفـيـلــم عن
ع ــدم ال ـت ـعــاقــد م ــع ال ـف ـنــان الـعــالـمــي
ً
ستيفن سيغال نظرا إلى أنه رفض
بعض المشاهد التي تخل بالسياق
الدرامي ،كما قال.
ويتميز الفيلم باألكشن من خالل

عصابات السالح ويقدم كل من زاهر
ون ـضــال دوري ــن شــريــريــن جــديــديــن
بــالـنـسـبــة إل ـي ـه ـمــا ،أج ـبــراه ـمــا على
االهتمام بلياقتهما البدنية.
وتحاول الشركة المنتجة لفيلم
سـ ــامـ ــح ح ـس ـي ــن «ع ـ ـيـ ــش حـ ـي ــات ــك»،
ويـشــاركــه الـبـطــولــة كــل مــن ســانــدي
وسامية الطرابلسي ،إيجاد فرصة
ت ـس ــو ي ـق ـي ــة لـ ــه خـ ـ ــال م ــو س ــم رأس
الـ ـسـ ـن ــة وإج ـ ـ ـ ــازة م ـن ـت ـص ــف الـ ـع ــام،
بعدما اقترب طاقم العمل من إنجاز
التصوير ،ذلك بعد فترة طويلة من
التوقف.
و ي ــأ ت ــي ع ـل ــى رأس ق ــا ئ ـم ــة أ ف ــام
الـ ـم ــوس ــم ف ـي ـل ــم ال ـ ــدرام ـ ــا واألكـ ـش ــن
«  }122لـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارق ل ـ ـط ـ ـفـ ــي وأ حـ ـ ـم ـ ــد
الـ ـفـ ـيـ ـش ــاوي ومـ ـحـ ـم ــد مـ ـ ـم ـ ــدوح ،إذ

يتميز بالغموض واإلثارة والحركة،
ويعرض بتقنية .4DMAX
و كــان تأجل عرضه أكثر من مرة
ب ـس ـبــب عـ ــدم وج ـ ــود م ــوس ــم ع ــرض
مناسب ،باإلضافة إلى تأخر أعمال
ال ـم ــون ـت ــاج وال ـ ـمـ ــؤثـ ــرات ال ـب ـصــريــة
والغرافيكس ،ومن المتوقع إطالق
حملة دعائية كبيرة له خالل األيام
المقبلة.

كريم عبد العزيز

رأي النقد
يرى الناقد السينمائي محمود راضي أن من الصعوبة الحكم على األفالم
ً
المعروضة في الموسم الجديد اآلن ،مؤكدا أن القائمة ليست نهائية بعد،
إذ من المتوقع دخول بعض األعمال إليها أو الخروج منها .يتابع{ :ولكن
ً
عموما ،ثمة منافسة شديدة بين «نــادي الرجال السري} لكريم عبدالعزيز
و{ }122لـطــارق لطفي ،مــع ترجيح كفة األول ،ألن أفــام عبد العزيز طالما

حصدت أعلى اإليرادات ،وكان آخرها «الفيل األزرق» من بطولة نيللي كريم}
ويـلـفــت راض ــي إل ــى أن ط ــارق لـطـفــي جـمــع جـمــاهـيــريــة كـبـيــرة مــن خــال
المسلسالت.
ً
أما الكوميديا فحظها الفت من خالل «قرمط بيتمرمط» ،خصوصا أن أحمد
آدم متميز في هذه الشخصية ،يختم راضي.

توابل ةديرجلا

•
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كيف تؤثر مشاكل السمع والنظر في التراجع المعرفي؟
ذكرت أبحاث سابقة أن مشاكل فقدان السمع وأي اختالالت في العين ترتبط بضعف الذاكرة وبزيادة خطر اإلصابة بداء
الزهايمر .تكشف أدلة جديدة اآلن أن معالجة مشاكل السمع والنظر قد تبطئ مسار التراجع المعرفي.

العزلة والشعور
بالعار وغياب
النشاطات
الجسدية
نتيجة اختالل
السمع والنظر
تعزز التراجع
المعرفي

أشــارت الــدراســات القائمة إلى
وج ــود راب ــط بـيــن نــوعـيــة السمع
وصحة العين من جهة وبين نسبة
ال ـت ـعـ ّـرض لـلـتــراجــع الـمـعــرفــي من
جهة أخرى.
ذكرت إحدى الدراسات الواردة
في مجلة «ميديكل نيوز تــوداي»
ً
مثال أن ضعف السمع قد يرتبط
بـ ـضـ ـع ــف الـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة .وافـ ـت ــرض ــت
دراسة أخرى أننا نستطيع رصد
الزهايمر عبر البحث عن اختالالت
ّ
المعني.
واضحة في عين الشخص
َّ
كذلك ،حلل بحثان جديدان اآلن
أدلـ ــة م ـفــادهــا أن مـعــالـجــة ف ـقــدان
ال ـس ـم ــع وم ـش ــاك ــل ال ـن ـظ ــر تـبـطــئ
ً
ن ـشــوء ال ـتــراجــع ال ـم ـعــرفــي ،علما
ب ــأن كــل بـحــث منهما ك ــان يرتكز
ع ـلــى دراسـ ـ ـ ــات أج ــراه ــا الـعـل ـمــاء
نفسهم مــن جــا مـعــة «مانشستر»
في ُ بريطانيا.
نـشــر أح ــد البحثين فــي مجلة
«ب ـل ــوس ون» وك ـشــف ع ــن تباطؤ
مـسـتــوى ال ـتــراجــع الـمـعــرفــي لــدى
األشخاص الذين خضعوا لجراحة
الساد (قد تــؤدي هذه الحالة إلى
فـ ـق ــدان ال ـن ـظــر م ــا ل ــم ت ـح ـصــل أي
تدخالت جراحية).
ُ
ن ـ ـ ـشـ ـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ف ــي
«مجلة الجمعية األميركية لطب
ّ
وتوصل إلــى نتائج
الشيخوخة»

مشابهة بشأن األشـخــاص الذين
يستعملون األجهزة السمعية.
تقول الدكتورة أسري مهران التي
شاركت في اإلشــراف على الدراسة:
ُ«ي ـع ـت ـبــر ال ـع ـمــر أح ــد أه ــم ال ـعــوامــل
ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ــالـ ـت ــراج ــع ال ـم ـع ــرف ــي.
اكتشفنا أن التدخالت التي تستهدف
ال ـس ـم ــع وال ـن ـظ ــر ق ــد ت ـب ـطــئ م ـســار
الـ ـم ــرض ،ح ـتــى أن ـه ــا تـمـنــع بعض
حــاالت الـخــرف .إنها نتيجة مثيرة
لالهتمام مع أننا ال نستطيع تأكيد
وجود عالقة سببية بين الظاهرتين
بعد .لكن تكمن أهمية الدراسة في
مـيـلـهــا إل ــى م ـقــارنــة م ـس ــار األفـ ــراد
نفسهم مع مرور الوقت».
ً
ف ـ ــي ال ـ ــدراس ـ ـت ـ ـي ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــا ،ق ـ ّـي ــم
الباحثون مستوى التراجع المعرفي
م ـ ــن خـ ـ ــال ق ـ ـيـ ــاس أداء ال ـ ــذاك ـ ــرة
ً
العرضية لدى المشاركين استنادا
ّ
إل ــى اخ ـت ـب ــارات مـبـنـيــة ع ـلــى تــذكــر
ال ـك ـل ـمــات .قـ ــارن ال ـع ـل ـمــاء ب ـعــد ذلــك
معدالت الخلل في الوظيفة المعرفية
قبل أن يبدأ المشاركون باستعمال
أجهزة سمعية أو يخضعوا لجراحة
الساد وبعدها.
ف ــي الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي رك ـ ــزت عـلــى
ال ــراب ــط ال ـقــائــم بـيــن جــراحــة الـســاد
والصحة المعرفية ،استعان العلماء
ً
بـ ـ ـ ــ 2068مـ ـش ــارك ــا خ ـض ـع ــوا لـتـلــك
ا لـجــرا حــة بـيــن المرحلتين الثانية

ً
بخرف الشيخوخة الذي ينجم غالبا عن
مرض الزهايمر ضمن فئة األشخاص
المصابين بحاالت حادة من الهربس.
فيروس الهربس البسيط  1هو نوع

مــن ال ـهــربــس ي ــؤدي إل ــى ظ ـهــور قــروح
ب ـ ــاردة .إن ــه ف ـي ــروس ش ــائ ــع ويـلـتـقـطــه
م ـع ـظــم الـ ـن ــاس م ــع ال ـت ـق ــدم ف ــي ال ـســن،
يـبـقــى بـشـكــل دائـ ــم داخـ ــل ال ـج ـســم وال
ً
يمكن التخلص منه نهائيا عن طريق
اآلليات الدفاعية الطبيعية في الجسم
أو األدوية.
ً
يـبـقــى ال ـف ـيــروس خ ــام ــدا فــي معظم
األوق ـ ــات .لـكــن حـيــن يـلـتـقــط الـشـخــص
فـ ـي ــروس ال ـه ــرب ــس ال ـب ـس ـيــط  ،1رب ـمــا

تترافق متالزمة توريت ،وهي
اضطراب نفسي عصبي ،مع حركات أو
أصوات متكررة والإرادية .يسمح بحث
جديد بتوسيع معلوماتنا عن األصول
الوراثية واألسباب العصبية والتطورية
الكامنة وراء اإلصابة بها.

دراسة الجينات
عمل وانغ وزمالؤه على إجراء أكبر دراسة
جينية عن متالزمة توريت بعنوان «الدراسة
ال ــدول ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة حـ ــول ع ـلــم الـ ــوراثـ ــة في
متالزمة توريت».
يقول غاري هايمان الذي شارك في اإلشراف
على الدراسة ،وهو أستاذ مساعد في قسم علم
الوراثة في جامعة «روتجرز  -نيو برونزويك»،
«نيو جيرسي»« :بفضل العائالت األولية التي
ّ
شاركت في الــدراســة ،تمكنا من جمع عينات
وب ـيــانــات وإن ـش ــاء أول م ـخ ــزون مـشـتــرك من
المعلومات للباحثين الذين يهتمون بمتالزمة
توريت حول العالم».
ُ
ً
تشمل الــدراســة الـتــي نـشــرت حديثا ثاني
مجموعة ب ــارزة مــن الـنـتــائــج الـتــي تطرحها

يضيف دوز« :لم يتضح بعد السبب الذي يجعل مشاكل السمع
والنظر تؤثر في التراجع المعرفي ،لكني أفترض أن هذا الوضع
يرتبط بالعزلة والشعور بالعار وغياب النشاطات الجسدية نتيجة
اختالل السمع والنظر».
ذكر دوز أن بعض األفراد يقلق من رأي اآلخرين به إذا استعمل
أجـهــزة سمعية ،مــا يمنعه مــن إح ــداث هــذا التغيير األســاســي في
حياته .ويوضح« :قد ال يرغب الناس في استعمال أجهزة سمعية
ً
نظرا إلى وصمة العار المرتبطة بذلك .أو ربما يشعرون بأن مستوى
ً
تضخيم األصوات ليس كافيا أو ينزعجون من الجهاز بكل بساطة.
إلحراز تقدم في هذا المجال ،يقضي حل محتمل بتطوير فحوص

يــاحــظ ت ـجــدد ال ـنــوبــات حـيــن يمرض
أو يشعر بضغط نفسي ،ما يؤدي إلى
ظهور تقرحات بارزة.
ط ــرح ــت دراسـ ـ ـ ــات عـ ــدة خـ ــال ه ــذه
السنة وحــدهــا أدل ــة على وج ــود رابــط
بين الحالتين المذكورتين ،تؤيد دراسة
مبنية على اختبار أنسجة الدماغ بعد
ال ــوف ــاة وجـ ــود رابـ ــط مـيـكــانـيـكــي بين
الزهايمر وفـيــروس الـهــربــس البشري
6أ وفيروس الهربس البشري  .7كذلك
اكـتـشـفــت أن اسـتـعـمــال أدوي ــة مـضــادة
ّ
للهربس ُيقلص مخاطر الخرف بدرجة
هائلة.
راجعت المشرفة على الدراسة روث
إيـتــزاكــي مــن جــامـعــة «مــانـشـسـتــر» في
بريطانيا دراسات سابقة واكتشفت أن
القروح الباردة التي ُيسببها فيروس
ً
الهربس البسيط  1تبقى أكثر شيوعا
لدى األشخاص الذين يحملون جينة
ً
ُم ّ
تغيرة اسمها  ،APOE-e4علما بأنها
تزيد خطر اإلصابة بالزهايمر.
تـقــول إيـتــزاكــي« :قــد يـكــون فيروس
ً
ال ـهــربــس الـبـسـيــط  1م ـس ــؤوال عــن 50
 %من حــاالت الزهايمر أو أكثر .وفق
نظريتنا ،يبقى تجدد نشاط الفيروس
ً
ً
أك ـث ــر ش ـيــوعــا أو ض ـ ــررا ف ــي الـخــايــا
الــدمــاغـيــة الـمـصــابــة ب ـعــدوى فـيــروس
ـام ــات
ال ـهــربــس الـبـسـيــط  1ض ـمــن ح ـ ِ

رصد طفرات جينية في متالزمة توريت

ال نعرف بعد السبب الدقيق وراء متالزمة
ت ــوري ــت ،ل ـكــن رب ـط ـهــا ال ـبــاح ـثــون بـنـمــو غير
طبيعي لبعض المناطق الدماغية ،من بينها
الـعـقــد ال ـقــاعــديــة وال ـفــص الـجـبـهــي والـقـشــرة
الدماغية.
كذلك ،برز رابط بين هذا االضطراب وبين
الشبكات الدماغية التي تربط تلك المناطق،
ً
ف ـضــا عــن نــاقــات عصبية مـثــل الــدوبــامـيــن
والسيروتونين.
ً
ط ــرح الـبــاحـثــون حــديـثــا رؤي ــة جــديــدة عن
العوامل القادرة على إعاقة نمو الدماغ عند
اإلصابة بمتالزمة توريت ونشروا نتائجهم
في مجلة «تقارير الخلية».
تولى اإلشــراف على الــدراســة تشانغ وانغ
الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل ف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ــوط ـن ــي لـلـعـلــوم
البيولوجية في بكين ،وفي قسم الطب النفسي
في جامعة كاليفورنيا ،سان فرانسيسكو.

تبديد «وصمة العار»
للراشدين لتحسين طريقة رصــد مشاكل السمع والنظر .فــي ما
ً
يخص فقدان السمع تحديدا ،يمكن إسقاط الطابع الطبي للمسار
ً
العالجي عبر تلقي الـعــاج خــارج الـعـيــادات مـثــا .ستسمح هذه
الخطوة بتقليص شعور العار الذي ينتاب المريض».
ً
ُيشدد دوز أيضا على زيــادة جاذبية األجهزة السمعية بما أن
الخبراء يطورون اآلن ابتكارات تؤدي وظائف متعددة« :بدأ نطاق
األج ـه ــزة السمعية الـقــابـلــة ل ــارت ــداء يـتــوســع ال ـي ــوم ،وه ــو وضــع
ُ
ً
إيـجــابــي طـبـعــا .ال تـحـ ّـســن تلك األج ـهــزة السمع فحسب ،بــل إنها
تسمح للمستخدم بــاالتـصــال بشبكة اإلنـتــرنــت واالس ـت ـفــادة من
خدمات أخرى».

ُ
الهربس يسبب نصف حاالت الزهايمر!

ً
ربما يكون فيروس الهربس مسؤوال عن نصف حاالت الزهايمر على
ُ
األقل وفق مراجعة جديدة لنتائج ثالث دراسات حديثة تحلل الروابط
القائمة بين المرضين.
ُ
كـ ـشـ ـف ــت دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ن ـ ـشـ ــرت
ف ــي م ـج ـلــة «ال ـ ـحـ ــدود ف ــي الـشـيـخــوخــة
األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـض ــادة
الـ ـعـ ـصـ ـبـ ـي ــة» أن ُ ّ
للفيروسات قد تخفض خطر اإلصابة

والسادسة من «الدراسة اإلنكليزية
الـطــولـيــة لـلـشـيـخــوخــة» بـيــن عـ َـامــي
 2002و.2014
ق ــورن ــت ن ـت ــائ ــج ه ـ ــؤالء األف ـ ــراد
بـنـتــائــج مـشــاركـيــن إضــافـيـيــن بلغ
ً
عددهم  3636شخصا لم يخضعوا
ل ـجــراحــة الـ ـس ــاد .ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة،
الح ـ ــظ ال ـع ـل ـم ــاء ت ـب ــاط ــؤ م ـس ـتــوى
ال ـت ــراج ــع ال ـم ـعــرفــي بـنـسـبــة % 50
ل ــدى ال ـم ـشــارك ـيــن ال ــذي ــن ًخـضـعــوا
لجراحة تصحيحية مقارنة بمن لم
يخضعوا لها.
توصلت الدراسة التي ركزت على
الرابط القائم بين األجهزة السمعية
وبين معدالت التراجع المعرفي إلى
نتائج مشابهة .استعان الباحثون
ً
هذه المرة بـ 2040مشاركا عن طريق
«دراسـ ـ ــة ال ـص ـحــة وال ـت ـق ــاع ــد» الـتــي
أجراها «معهد الصحة للشيخوخة»
بين َ
عامي  1996و.2014
الح ــظ الـعـلـمــاء تـبــاطــؤ الـتــراجــع
ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــر فـ ــي بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  % 75لـ ــدى
المشاركين الذين استعملوا أجهزة
سمعية .يقول الدكتور بيرس دوز
ً
الـ ــذي شـ ــارك ف ــي الــدراس ـت ـيــن م ـعــا:
ُ
«تشدد هاتان الدراستان على أهمية
تجاوز المعوقات التي تمنع الناس
مــن الـحـصــول على أجـهــزة سمعية
وبصرية».

«الدراسة الدولية المشتركة حول علم الوراثة
على  11سنة.
في متالزمة توريت» التي امتدت ُ
كانت أول مجموعة من النتائج نشرت في
السنة الماضية وكشفت عن أربع طفرات جينية
ربما تكون مسؤولة عن اختالل نمو الدماغ الذي
يحصل عند اإلصابة بمتالزمة توريت.

ّ
ً
ً
حلل الباحثون حينها  51ثالثيا وراثـيــا،
ثــم اسـتـعـمـلــوا فــي ال ــدراس ــة ال ـجــديــدة تقنية
ً
ً
تجزئة اإلكسوم الستهداف  291ثالثيا إضافيا
وحللوا مجموع الثالثيات الجينية التي يصل
عددها إلى .802

طفرات جينية
كشف التحليل أن متالزمة توريت قد تشتق من متغيرات أعــداد النسخ أو
ً
ً
أجزاء أكبر حجما من الحمض النووي
المتغيرات الكروموسومية التي تشمل
وقد تمتد على جينات متعددة .متغيرات أعداد النسخ كفيلة بتغيير عدد النسخ
في المناطق المرتبطة بالحمض النووي عبر تكرارها وحذفها.
يــوضــح جــاي تيشفيلد ال ــذي ش ــارك فــي اإلش ــراف على الــدراســة ويعمل في
جامعة «روتجرز  -نيو برونزويك» :اكتشفنا أن متغيرات أعداد النسخ موجودة
لدى األوالد المصابين بمتالزمة توريت أكثر من غير المصابين بها بمرتين
أو ثالث مرات».
صدت
كذلك ،اكتشف الباحثون جينة عالية المخاطر اسمها  CELSR3وقد ُر ِ
طفراتها المضرة لدى عائالت متعددة.
ُ ّ
ً
ً
أخيرا ،اكتشفوا أيضا طفرات في الجينات التي تشفر البروتينات المرتبطة
بقدرة الخاليا االستقطابية التي تشير إلى التباين الجوهري في شكل الخاليا
وبنيتها وطريقة تنظيمها.
ُ
ّ
وتخصصها .من
تعتبر قدرة الخاليا االستقطابية أساسية لنشوء الخاليا
ثم ،ستسهم الطفرات التي كشفها الباحثون في توضيح اضطرابات نمو الدماغ
التي تحصل عند اإلصابة بمتالزمة توريت.

ً
جينة  .APOE-e4نتيجة لذلك ،تتراكم
ال ـم ـض ــار وت ـب ـلــغ ذروتـ ـه ــا ع ـنــد نـشــوء
الزهايمر».
راج ـ ـعـ ــت إيـ ـت ــزاك ــي ث ـ ــاث دراس ـ ـ ــات
جديدة تتمحور حول العالقة القائمة
ب ـيــن ال ــزه ــاي ـم ــر وال ـه ــرب ــس أو ج ــدري
الماء ،وقد حللت تلك الدراسات بيانات
ّ
يتسجل معظم
سكانية من تايوان حيث
المواطنين في «قاعدة بيانات أبحاث
التأمين الصحي الوطني».
قــاعــدة الـبـيــانــات هــذه كــانــت شاملة
في طريقة جمعها البيانات الصحية
ُ
العائدة إلــى سكان تــايــوان ،لــذا تعتبر

ً
ً
مـ ـ ـ ــوردا م ـه ـم ــا ل ـل ـبــاح ـث ـيــن الـمـهـتـمـيــن
ب ـت ـح ـل ـيــل الـ ـ ــروابـ ـ ــط بـ ـي ــن أيـ ـ ــة عـ ــدوى
ميكروبية واألمراض.
تعتبر إيـتــزاكــي أن ه ــذه الــدراســات
ت ـ ـطـ ــرح أدلـ ـ ـ ــة «صـ ـ ــادمـ ـ ــة» مـ ـف ــاده ــا أن
األشخاص الذين يلتقطون فيروسات
الـهــربــس يـكــونــون أكـثــر عــرضــة بكثير
للخرف المرتبط بالشيخوخة مقارنة
ب ـغ ـيــرهــم .ك ــذل ــك ،ت ـك ـشــف ن ـتــائــج تـلــك
الــدراســات أن استعمال أدويــة مضادة
للفيروسات قد يؤدي إلى تراجع جذري
في مخاطر الخرف.

النتائج تبرر استعمال أدوية الهربس
يجب أن يجري الباحثون دراسات إضافية للتأكد من مسؤولية فيروس الهربس البسيط  1عن نشوء الزهايمر.
حتى اآلن ،تثبت هذه الدراسات بكل بساطة وجود رابط بين الحالتين.
مع ذلك ،تظن إيتزاكي أن البيانات المتاحة حتى اليوم تؤيد استعمال األدوية المضادة للفيروسات لمنع نشوء
ً
الزهايمر .توضح في هذا المجال« :لما كان أكثر من  150منشورا يؤيد بشدة دور فيروس الهربس البسيط  1في
ُ
نشوء الزهايمر ،فتبرر هذه النتائج المسجلة في تايوان استعمال مضادات فيروس الهربس اآلمنة والتي يتحملها
الجسم لمعالجة الزهايمر .كذلك تدعو إلى تطوير لقاح خاص بفيروس الهربس البسيط  1ويمكن أن يصبح أحد
أكثر العالجات فاعلية».
ً
أخيرا ،تقول إيتزاكي إنها تنوي اآلن تحليل معدالت الخرف لدى المصابين بدرجة خفيفة من فيروس الهربس
البسيط  1أو الهربس التناسلي ألن نتائج الدراسات المبنية على بيانات تايوان تكتفي بتحليل الرابط القائم بين
الخرف وبين الحاالت الحادة من فيروس الهربس البسيط  1وعدوى جدري الماء.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ّ
ً
ّ
يشتد
مهنيا :يحذرك الفلك من أيام صعبة
التنافس فيها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـ ـمـ ــارس سـ ـح ــرك ل ـت ـل ـفــت نـظــر
شخص من الجنس اآلخر.
ً
اجتماعيا :شأن عائلي يزعجك وال تستطيع
البوح به ألحد.
رقم الحظ.2 :

4
7

2
5

8
7

6

1

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

4

ّ
ً
مهنيا :تــرقــب فرصة واع ــدة واعتمد على
خبراتك ومهارتك.
ً
عاطفيا :تناقش قضايا عالقة مع الشريك
وتحسمان بعضها.
ً
اجتماعيا :فترة ّ
مميزة بأحداثها الحلوة
وظروفها السعيدة.
رقم الحظ.9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
ً
مهنيا  :تتلقى خبرا جيدا أو تنجح في
تحقيق مشروع ضخم.
ً
عاطفيا :أجواؤكما رقيقة وتشاركان في
مناسبات ممتعة.
ً
عناء
اجتماعيا  :تشعر بــاالر تـيــاح بعد
ٍ
ً ًّ
وتتلقى خبرا سارا.
رقم الحظ.18 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

موسيقية.
 -6بخلت (م) – ضعف.
 -7و ي ـ ـ ـ ـ ــل – ط ـ ـ ـقـ ـ ــس –
تجدها في (آالء).

 -8ديدان طفيلية.
 -9ممثلة أميركية راحلة.
 -10ثـلـثــا (دان) – ق ــادم
(م) – شهر ميالدي (م).

كريستيان ديور

10

ً
مهنيا :تكون هذه الفترة واعدة وقد تحمل
ً
ًّ
ً
ربحا ماديا وافرا.
ً
ّ
عاطفيا  :تـحــد د عالقتك بالحبيب بعدما
ً
اكتشفت أمورا جديدة.
ً
اجتماعيا :تبدأ يومك في انقباض وميل
إلى مراجعة الذات.
رقم الحظ.7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ّمهنيا :تتلقى وعدا سيعلي شأن عملك إذا
تحقق ويكسبك ماال.
ً
ً
عاطفيا :تعيشان أحالما رومنسية لكنها
بعيدة عن التحقيق.
ً ّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــت ـض ــح ع ــاق ـت ــك بــالـمـحـيــط
ً
العائلي وتحسم أمورا عالقة.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـسـ ّـهــل بــرجــك م ـجــال ال ـتــواصــل
ّ
أمامك وتتحسن عالقاتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـت ـطـ ّـور قـصــة رومـنـسـيــة نحو
ارتباط وتأسيس عائلة.
ً
اجتماعيا :شفاء ألحد أفراد العائلة يعاني
ً
ً
مرضا مزمنا.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ــاق ــات
الناجحة بسبب تعاونك.
ً
عاطفيا :حافظ على عالقتك مع الشريك
هذه الفترة.
رغم
برودتها ّ
ً
ً
ً
اجتماعيا  :ترقب حدثا سعيدا في هذه
ً
ّ
مشجعة.
الفترة وأخبارا
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :يـفـتــح ال ـق ــدر ّ ل ــك ب ــاب ــا لـخــوض
ّ
مشروع جيد أو حوار بناء.
ً
عاطفيا :تتشنج العالقة مع الحبيب وقد
تصل إلى مواجهات.
ً
اجتماعيا :الوضع الصحي ألحد أفراد
العائلة يربكك ويخيفك.
رقم الحظ.8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :تجد حال لمشكلة عالقة منذ زمن
بالتعاون مع الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي شخصا من الطرف اآلخر
يخفق له قلبك.
ً
ّ
لسبب
بين
المقر
بأحد
تصطدم
اجتماعيا:
ٍ
قديم تتنازعان عليه.
رقم الحظ.14 :
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 -3دقات – أقصين.
 -4حي باإلسكندرية (م)
– أوى (مبعثرة).
 -5أ ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا – نـ ـغـ ـم ــة

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

القوس
ث م

 -1س ـ ـقـ ــط مـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــو –
الحسين (مبعثرة).
 -2مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري مـ ــا ئ ـ ـيـ ــة
صغيرة – تناوال الطعام
(م).

ً
ّ
مهنيا :تسعى إلى تطوير مشروع خالق
ً
ّ
سوف يعطي ثمارا طيبة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـم ــارس ج ــاذب ـي ــة ي ـت ــأث ــر بـهــا
شخص من الجنس اآلخر.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :تـ ـشـ ـع ــر ب ـ ـق ـ ـ ّـوة ودع ـ ـ ـ ــم مــن
المحيطين بك فيطمئن قلبك.
رقم الحظ.5 :
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عموديا:

2

1
2
7
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8
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4

 -1من أسماء الثعلب –
تالقي في األفكار.
 ......... ( -2يا جحا) مثل
شعبي.
 -3أي ـ ـ ـ ــام (م ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــرة) –
ابتسمت.
 -4الفرد (م) – تجدها في
(آالت).
 -5فك – أخشاها.
 -6يتخيل (م).
 -7ي ــرف ـض ــان – ح ــروف
متشابهة.
 -8أذاع (م) – يرجو (م).
 -9مشروب روسي (م) –
أفكار (م).
 -10رق – لالستثناء –
حرف عطف.

 21مارس  19 -أبريل

6

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل
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5
1
9
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8
7

موضة
بنية
تصميم
فكرة
رفاهية

فضل
تجارة
في
أسطورة
سيطرة

درس
قيم
شاب

فلك
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 12حرفا وهي اسم أحد كبار مصممي األزياء األكثر
من ً
شهرة في العالم.
ل

tawabil@aljarida●com
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا
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الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تعود إلى ذاتــك وتفكر بمصالحك
وتتخذ قرارات مهمة.
ً
عــاط ـف ـيــا :قــدمــا ت ـن ــازالت لـمـعــالـجــة ســوء
التفاهم بينكما.
ً
اجتماعيا :تستعيد حيويتك وثقتك بنفسك
وتتصل باألصدقاء.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
ً
مـهـنـيــا :يـتــدخــل أح ــد ال ــزم ــاء مـســانــدا
ً
ومساعدا فاصغ إليه.
ً
عــاطـفـيــا :يـســود عالقتكما مـنــاخ بــارد
وروتيني فأضف إليه حرارة.
ً
ّ
المقربين منك
اجتماعيا :مساعدة أحد
ً
ال بأس بها أحيانا.
رقم الحظ.6 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

جاسم النبهان« :ال موسيقى في األحمدي» دراما من التراث
يستكمل مشواره في «سهيل» الموجه للطفل بعد نجاح الجزأين األول والثاني
محمد جمعة

يصور الفنان جاسم النبهان
دوره في الدراما الرمضانية «ال
موسيقى في األحمدي» ،للكاتبة
منى الشمري ،والمخرج محمد
دحام الشمري ،ومشاركة نخبة
من الفنانين.

ثمن تجربة «مهرجان
الكويت السينمائي»
بدورته الثانية
وتمنى أن تصل
األفالم الكويتية
للعالمية

ي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــديـ ــر
جــاســم النبهان لـخــوض تجربة
درامـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ت ـض ـي ــف إل ــى
رصيده الفني الـثــري ،والمحمل
بالعشرات من األعمال المميزة،
إذ يجسد شخصية مختلفة من
خــال مسلسل «ال موسيقى في
األحـ ـم ــدي» ،م ــع ال ـم ـخــرج محمد
دحام الشمري.
وتحدث النبهان ،لـ«الجريدة»،
ع ـ ـ ــن مـ ـ ــامـ ـ ــح الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل وأب ـ ـ ـعـ ـ ــاد
الشخصية التي يجسدها ،فضال
عــن جــديــده الـفـتــرة المقبلة ،إلى
جانب رأيه في مهرجان الكويت
ال ـس ـي ـن ـمــائــي بـ ــدورتـ ــه ال ـثــان ـيــة،
وال ـ ــذي اخـتـتـمــت فـعــالـيــاتــه قبل
فترة.
وذكر أن «مسلسل ال موسيقى
في األحمدي من المتوقع عرضه
خــال رمـضــان المقبل ،وهــو من
تــألـيــف مـنــى ال ـش ـمــري ،وإخـ ــراج
محمد دح ــام الـشـمــري ،وأتمنى
أن ينال رضا الجمهور ،السيما
ان ــه يحمل الـعــديــد مــن القضايا

ف ــي األعـ ـم ــال ال ـت ــي ي ـخــاطــب من
خاللها الطفل ،حيث قــال« :بعد
أن قدمت العام الماضي (سهيل
ورحـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــدبـ ــاد ال ـس ـب ـع ــة)
و(س ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــر وزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـلـ ــوتـ ــس
ال ـم ـف ـق ــودة) ال ـع ــام ال ـ ــذي سـبـقــه،
تـسـتـمــر الـسـلـسـلــة نـفـسـهــا عقب
نجاح الجزأين».
واوض ــح ان «سهيل» سيكون
ب ـم ـن ــزل ــة وجـ ـب ــة ث ـق ــاف ـي ــة دس ـمــة
للطفل ،ويـحـتــرم فـكــره وذك ــاء ه،
وال ـم ـس ـل ـس ــل ي ـ ـقـ ــدم ال ـم ـع ـلــومــة
وال ـ ـف ـ ـكـ ــرة وال ـ ـفـ ــرجـ ــة ف ـ ــي ن ـفــس
الــوقــت ،وهــي المعادلة الصعبة
التي يسعى صناع تلك النوعية
مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال لـ ـل ــوص ــول إل ـي ـهــا
باستمرار.

جاسم النبهان مع محمد دحام الشمري في مسلسل « كحل أسود قلب أبيض»
المهمة» .وأش ــار الــى أن «أحــداث
المسلسل تدور في حقبة زمنية
ماضية ،ويتناول التراث الكويتي،

وال ـ ـ ــذي ه ــو م ــن ن ـس ـيــج الـ ـت ــراث
الـخـلـيـجــي ،لــذلــك نتطلع إل ــى أن
يصل للجمهور الخليجي عامة،

ويشارك في المسلسل نخبة من
الفنانين».
ويستمر عطاء الفنان القدير

السينما
وع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان ج ـ ــاس ـ ــم
النبهان على مهرجان الكويت
الـسـيـنـمــائــي ب ــدورت ــه األخ ـي ــرة،
التي شهدت تتويج فيلم «سرب

الـ ـحـ ـم ــام» ب ــال ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى،
قائال« :انـطــوى المهرجان على
مـ ـح ــاوالت جـ ـي ــدة ،وي ـك ـفــي أنــه
يـتـبـنــى م ــن خ ــال ــه ال ـعــديــد من
األعمال التي يقبلها المجتمع
السينمائي العربي».
وتابع« :تلك األفالم تحمل هم
المجتمع الكويتي والخليجي،
ون ـت ـط ـلــع إلـ ــى أن ن ـق ــدم أع ـمــاال
تالمس المجتمع العربي ،لكسر
الـ ـح ــاج ــز الـ ــزجـ ــاجـ ــي ،ول ـن ـصــل
إل ــى ال ـعــديــد م ــن الـمـجـتـمـعــات،
الس ـي ـمــا أن لــدي ـنــا ال ـع ــدي ــد من
الـ ـقـ ـص ــص واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـ ـتـ ــي إن
تناولها السينمائيون بصورة
س ـل ـم ـي ــة ف ـس ـت ـص ـن ــع ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق،
وتـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــح لـ ـ ـن ـ ــا الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول ال ـ ــى
الـجـمـهــور خـ ــارج ن ـطــاق ال ــدول
العربية والمهرجانات الدولية،
خـصــوصــا أن لــديـنــا مـحــاوالت
مـ ــن خـ ـ ــال األف ـ ـ ـ ــام ال ـق ـص ـي ــرة،
والتي لقت االستحسان هناك،
ون ـت ـم ـنــى أن ي ـت ـك ــرر األمـ ـ ــر مــع
األفالم الروائية الطويلة».

«سيزونز» أحيت أمسيتها مع بتكوف وكاراديمتروفا في «اليرموك الثقافي»
الفرقة عزفت مقطوعات عالمية وكويتية
أحيت فرقة سيزونز الرباعية
للمندولين أمسية موسيقية
بعنوان «الفصول في بلغاريا»،
بمركز اليرموك الثقافي.

الفرقة أسسها
عام 1996
الموسيقار آسان
ديمتروف

●

فادي عبدالله

ض ـ ـمـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـم ــوس ــم
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ  24لـ ـ ـ ـ ــدار اآلثـ ـ ـ ــار
اإلسالمية ،أحيت فرقة سيزونز
ال ــرب ــاعـ ـي ــة ل ـل ـم ـن ــدول ـي ــن أم ـس ـيــة
موسيقية بعنوان «الفصول في
ب ـل ـغ ــاري ــا» ،أمـ ــس األول ،بـمــركــز
اليرموك الثقافيَّ ،
قدمها العازفون
جــوانــا دي مـتــروفــا (مـنــدولـيــن)،
إيفدكيا بوبوتسوفا (مندولين)،
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالي ب ـ ـت ـ ــروف (مـ ـ ــانـ ـ ــدوال)
وسالفشو نيكولوف (غيتار).
َّ
وقدمت الفرقة عزفا لمجموعة
من األعمال الموسيقية العالمية،
وأخـ ـ ـ ــرى ك ــوي ـت ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
عملين لـعـضــو ا لـفــر قــة سالفشو
نيكولوف.وبدأت الفرقة األمسية
م ــع «مــوس ـي ـقــى لـيـلـيــة ص ـغ ـيــرة»
لموزارت ،و«البرق» للمؤلف كارل
ج ـن ـك ـيــز ،و«ال ـ ــدخ ـ ــول وال ــرق ــص»
ل ــدورب ــي ه ــرس ـت ــوف ،و«األنـ ـغ ــام
األوب ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــة» لـ ـج ــاك أوف ـي ـن ـب ــاغ،
و«الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــل ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد» و«رومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا»
للمؤلف وعازف الغيتار سالفشو
نـيـكــولــوف ،و»The fellowship
 »of stringsللمؤلف الموسيقي
ال ـكــوي ـتــي د .سـلـيـمــان الــدي ـكــان،
و«كافتينا :ثيمة صياد الغزالن»
ل ـل ـمــؤلــف س ـتــان ـلــي ي ـي ــر ،و»ع ـلــى

النبوي :تعرضت لكسر في العمود
الفقري خالل تصوير «واحة الغروب»
كشف الفنان خالد النبوي عن
تعرضه لكسر في إحــدى فقرات
العمود الفقري خــال تصويره
مسلسل «واحة الغروب» بمدينة
سيوة.
وقال النبوي إنه كان يمتطي
حـصــانــا خ ــال ال ـت ـصــويــر ،لكن
الحصان حدثت له حالة هياج،
ألن ـ ــه غ ـي ــر مـ ـ ـ ـ َّ
ـدرب ع ـل ــى وجـ ــود
ك ــامـ ـي ــرات ف ــي س ــاح ــة ال ـم ـك ــان،
ُفــوقــع أس ـف ـلــه ،مـتــابـعــا« :وقـعــت
ق ـص ــاد ال ـح ـص ــان ،وال ـح ـمــد لله
إنه ما داسش َّ
علي برجله ،ولما
وقعت كنت بحاول أق ــوم ،لكني
مش قادر».
وأضاف الفنان« :فريق العمل
أخــدنــي عـلــى مستشفى بسيط
فــي سيوة مافيهوش إمكانات.
طبعا ما قدروش يعملوا حاجة،
ُ
ورحت البيت وافتكرت أنه وجع

وه ـي ــروح وه ــرج ــع أصـ ــور ،لكن
تاني يوم ما كنتش قادر».
وأكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ال ـ ـ ـن ـ ـ ـبـ ـ ــوي«ُ :رح ـ ـ ـ ــت
للدكتور ،وق ــال لــي إنــي مصاب
بكسر في الفقرة الثالثة بالعمود
الفقري ،وفي حاجة للعالج».

عرض مسرحي مستوحى
من أعمال ميت لوف

تحتضن مدينة أوبرهاوزن
األلمانية ،العرض المسرحي
الموسيقي (بات أوت أوف
هيل) ،الذي يشتمل على
أعمال موسيقية للمغني
الشهير ميت لوف.
من جانبه ،قام الملحن
ومؤلف الكلمات ،جيم
شتاينمان ،بصنع قصة
للمسرحية الموسيقية،
مستوحاة من الكثير من
قصص الحب التي يتغنى
بها نجم الروك العالمي ميت
لوف في أغنياته.
وقد شارك األديب
المسرحي األلماني روالند
شيميلفينيغ ،الذي ُيعد
ُ
أحد أشهر كتاب المسرح
المعاصرين ،في كتابة النص
األلماني للعمل المسرحي.
وقال شيميلفينيغ« :لمن
دواعي سروري أن أقوم
بجلب الشخصيات الواردة
في أغنيات النجم ميت لوف
إلى الحياة».
َّ
وتعين على منتجي
المسرحية الموسيقية،
التي تم عرضها بالفعل في
مانشستر وتورونتو ولندن،
القيام بالكثير من أجل
مواكبة العمل األصلي.
(د ب أ)

ليتيتيا رايت تصور مشاهدها
من سلسلة «»Avengers

من أمسية فرقة «سيزونز»
ضـفــاف األرض» للمؤلف ماريو
ماتشوكي ،و«فراتسا راشينيتريا»
لسينكو مينكين ،و» ع ــودي إلى
سورنتو» إلرنستو دي كيرتيس،
و«رأس» للمؤلف كارلوس غاردل.
وشـ ــاركـ ــت م ـغ ـن ـيــة األوبـ ـ ـ ــرا آن ــا
ك ــارادي ـم ـت ــروف ــا ف ــي غ ـن ــاء مـقـطــع
مــن «إي ـفــي مــاريــا» للمؤلف فــرانــز
ش ــوب ــرت ،وم ـق ـطــع ص ــوت ــي لعمل
موسيقي بعنوان «إيـمــان» تأليف
الموسيقي الكويتي د .عامر جعفر.
ً
وشارك أيضا مع الفرقة في العزف
ع ـل ــى آل ـ ــة ال ـك ــاري ـن ـي ــت ب ــرس ــاف
بتكوف.
وش ـ ـ ـ ــارك الـ ـم ــؤلـ ـف ــان ال ــديـ ـك ــان
وج ـع ـفــر ال ـفــرقــة تـحـيــة الـجـمـهــور
فــي نهاية األمـسـيــة ،الـتــي شهدت
ح ـضــورا غـفـيــرا مــأ مـســرح مركز

ال ـي ــرم ــوك ال ـث ـقــافــي ،ت ـقــدمــه مــديــر
إدارة البرامج اإلعالمية والتقنية
والـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة بـ ـ ــدار اآلث ـ ــار
أســامــة البلهان ،وعـضــو ديوانية
الموسيقى صباح الريس.
تأسست الفرقة عام  1996على
ي ــد الـمــوسـيـقــار آس ــان ديـمـتــروف
(  ،)2000 – 1913أول مــؤ ســس
ألوركسترا المندولين في بلغاريا.
وت ـق ــدم «س ـي ــزون ــز» ف ــي عــروضـهــا
م ــزي ـج ــا مـ ــن أل ـ ـحـ ــان ال ـم ـن ــدول ـي ــن
الـبـلـغــاري وتـقــالـيــد الـغـيـتــار التي
تستقيها مــن أ ع ـمــال المايسترو
آس ــان دي ـم ـتــروف ،والـبــروفـيـســور
دم ـي ـتــار دوي ـش ـن ــوف ،إض ــاف ــة إلــى
النمط األوروبي للمندولين.
ح ــازت «س ـيــزونــز» للمندولين
الجائزة األولــى والجائزة الكبرى

بالمهرجان الدولي آللة المندولين
فــي نسختها الـعــاشــرة والـحــاديــة
عشرة الذي أقيم في كرواتيا ،كما
حصلت على الجائزة الثالثة في
ال ـم ـســاب ـقــة ال ـخــام ـســة لـلـمــؤلـفــات
الجديدة بإسبانيا.
ق ــدم ــت ال ـف ــرق ــة ع ــروض ـه ــا ف ــي:
بلغاريا ،المملكة المتحدة ،ألمانيا،
النمسا ،المجر ،إسبانيا ،الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،الـ ـي ــاب ــان،
ك ــرواتـ ـي ــا ،ص ــرب ـي ــا ،وغ ـي ــره ــا مــن
الدول ،كما شاركت في العديد من
مهرجانات الموسيقى الكالسيكية
المعاصرة محيا ودوليا.
وفـ ــي األعـ ـ ــوام األخـ ـي ــرة قــدمــت
ً
الفرقة عروضا موسيقية ألعمال
كبار الملحنين ومن جميع الحقب.
أصدرت الفرقة عملين مسجلين

ع ـلــى  ،CDن ــاال إع ـج ــاب األوسـ ــاط
الموسيقية المختلفة ،منها دورية
جمعية ا لـمـنــدو لـيــن الكالسيكية
ب ــأمـ ـي ــرك ــا ،وم ـج ـل ــة «لـ ـ ــو ب ـي ـك ـتــر»
اإللكترونية المتخصصة .وأنتج
التلفزيون البلغاري فيلمين عن
رباعي «سيزونز» للمندولين عامي
 1999و.2007
ُي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوبـ ـ ــرانـ ـ ــو آنـ ــا
ك ـ ــارادي ـ ـم ـ ـت ـ ــروف ـ ــا ت ـ ـخـ ــرجـ ــت فــي
أكاديمية الموسيقى فــي صوفيا
بـبـلـغــاريــا ،وواص ـل ــت تخصصها
بالمركز األوروب ــي في مانشستر
بالمملكة المتحدة ،وقدمت العديد
من األمسيات المنفردة في األعمال
األوبرالية والسيمفونية ،وشاركت
في أوبرا «دون جيوفاني» لموزارت
و«ح ـ ـ ــاق إش ـب ـي ـل ـيــة» لــروس ـي ـنــي،

قامت بتدريس الغناء في الجامعة
األميركية بالكويت.
أمــا ال ـعــازف بــرســاف بتكوف،
فقد تخرج في األكاديمية الوطنية
للموسيقى ،وفــي عــام  2001عمل
م ــع األورك ـس ـت ــرا الـفـيـلـهــارمــونـيــة
الــوطـنـيــة عـلــى آلـتــي الساكسفون
والـ ـك ــاريـ ـنـ ـي ــت ،وف ـ ــي ع ـ ــام 2010
حصل على دبـلــوم الـعــزف بلندن
مــن الـمـعـهــد الـمـلـكــي للموسيقى،
ك ـم ــا فـ ــاز ب ــال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوائ ــز
ً
العالمية ،وعمل مدرسا للموسيقى
بالمدرسة البريطانية بالكويت،
ثم في مدرسة الكويت اإلنكليزية،
وهـ ـ ـ ــو ع ـ ـضـ ــو ب ـ ـفـ ــرقـ ــة األحـ ـ ـم ـ ــدي
الموسيقية.

السلمان :اختيار «صدى الصمت» ضمن أهم
عروض القاهرة للمسرح التجريبي
العميري ّثمن النجاحات التي حققتها المسرحية وأثنى على فريق العمل

خالد النبوي

خبريات

ثـ ـ ّـمـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
فــرقــة الـمـســرح الـكــويـتــي ،الفنان
أحمد السلمان ،اختيار مسرحية
صدى الصمت ضمن أهم عروض
م ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ل ـل ـم ـس ــرح
التجريبي ،وذلك ضمن استفتاء
أجرته اللجنة المنظمة للمهرجان
األهم ،الذي تستضيفه جمهورية
م ـص ــر الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ويـ ـع ــد م ــوع ــدا
م ـت ـجــددا م ــع إب ــداع ــات الـمـســرح
العالمي.
وق ــال الـسـلـمــان :أعـلـنــت إدارة
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح
المعاصر والتجريبي ،برئاسة د.
سامح مهران ،نتائج التصويت
االلكتروني الستفتاء أفضل ثالثة
عـ ــروض عــرب ـيــة ش ــارك ــت ب ــدورة
الـيــوبـيــل الـفـضــي ،وال ـتــي عقدت
في الفترة من  10إلى  21سبتمبر
ال ـم ــاض ــي ،وق ــد حـظـيــت ع ــروض
« م ــروح ع فلسطين» (فلسطين)
و«صدى الصمت» (دولة الكويت)
و«هــام ـلــت بـعــد ح ـيــن» (المملكة
األردن ـي ــة) ،بالترتيب على أعلى
األصـ ـ ـ ــوات ف ــي ذل ـ ــك االس ـت ـب ـيــان
ال ــذي يــرســخ مـكــانــه وقـيـمــة تلك
ال ـ ـعـ ــروض ،وبـ ــالـ ــذات مـســرحـيــة

قالت النجمة ليتيتيا
رايت ،إحدى بطالت فيلم
األبطال الخارقين (Black
 ،)Pantherعن اختيارها
ألعمالها السينمائية« :أحاول
الحفاظ على نفس المستوى
الفني الختياراتي في كل
مرة عندما يتعلق األمر
ُ
ولست على عجلة
بالتمثيل،
من أمري ،وأحدد اختياراتي
بكل حرص .رغم مشاركتي
بالفترة األخيرة في عدد
من األعمال السينمائية
ذات الميزانيات اإلنتاجية
الضخمة ،فإنني ال أريد
التسرع ،وأقول لنفسي:
هل فعال الدور يناسبني؟
وعندما أشعر بأن الدور لن
يضيف لي أشعر بوجود
قوة ما تخبرني بعدم تقبل
الدور».
ُيذكر أن رايت تواصل
تصوير مشاهدها من الجزء
األخير لسلسلة «،»Avengers
والمقرر عرضه مطلع
مايو من العام المقبل ،إلى
جانب مشاركتها بطولة
فيلم «جزيرة الجوافا» ،التي
تتعاون فيه مع نخبة من
النجوم ،منهم :دونالد غلوفر
وريهانا.

« »Robin Hoodيعرض
 21الشهر الجاري

أحمد السلمان

صدى الصمت.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ونـ ـشـ ـي ــر هـ ـن ــا ال ــى
إدارة ال ـم ـه ــرج ــان ق ــد أكـ ـ ــدت أن
ه ــذا االسـتـفـتــاء لـيــس بــديــا عن
الـتـقـيـيــم وال ـج ــوائ ــز ،بــل لمعرفة
اتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـع ـ ـيـ ــن م ــن
ال ـج ـم ـهــور وال ـم ـســرح ـي ـيــن حــول
الـعــروض المختارة ،وقــد شــارك
فــي الـتـصــويــت  532ورش ـحــوا 8
عـ ــروض تـنــافـســت عـلــى الـمــراكــز
الثالثة األولــى ،وجــاء ت النتائج
متقاربة بشكل كبير بين صاحب

فيصل العميري وسماح في مسرحية «صدى الصمت»
الـمــركــزيــن األول وال ـثــامــن  3في
ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط مـ ــن إجـ ـم ــال ــى ع ــدد
األصوات.
و ج ــاء ت النتائج على النحو

إشادات نقدية عربية
مثلت «صــدى الصمت» الكويت فــي مهرجان
القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي ،وحصدت
العديد من اإلشادات النقدية.
وقال الناقد اللبناني عبيدو باشا عن العمل
المسرحي« :عمل جميل يقوم على فكرة التغريب
بالتغريب والـعـبــث ،تعبيرا عــن تقطع األواص ــر
وكشف اللعبة أمام الجمهور».
من جانبـ ــه ،ذ كــر الناقد المسرحي التونسي

د .محمد الميموني« :نحن أمام تجربة مسرحية
إضافية في رصيد المسرح العربي ،ولعل فوز
(صدى الصمت) بجائزة القاسمي ألفضل عرض
فــي مـهــرجــان الـمـســرح الـعــربــي خـيــر دل ـيــل على
مكانتها وقيمتها الفنية واالحترافية العالية».
بدوره ،أشار الناقد البحريني يوسف الحمدان
إلى ان المسرحية تمثل إحدى اإلضافات المتميزة
في رصيد المسرح الخليجي.

التالي «مروح َع فلسطين» (،%15
 108أصوات) ،و«صدى الصمت»
( 93 ،%13صوتا)،و«هاملت بعد
حين» ( 91 ،%13صوتا).
من ناحيته ،قال مخرج وبطل
مسرحية صدى الصمت ،الفنان
فـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــري ،إن ال ـع ـم ــل
محصلة ج ـهــود فــريــق عـمــل من
أب ـن ــاء ف ــرق ــة ال ـم ـســرح الـكــويـتــي،
وت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ـت ـم ـي ــز م ـ ــع ال ـم ـب ــدع
ال ـع ــراق ــي ال ــراح ــل ال ـكــاتــب قــاســم
مطرود.
وك ــان ــت هـ ــذه ال ـم ـســرح ـيــة قــد
ف ـ ــازت ب ـ ــ 4ج ــوائ ــز ف ــي م ـهــرجــان
الشارقة الخليجي ،إضافة لجائزة
الـ ـق ــاسـ ـم ــي ،ال ـش ـي ــخ د .س ـل ـطــان
القاسمي ،كأفضل عرض مسرحي
في المهرجان المسرحي العربي
فــي دورت ــه الـثــامـنــة .وش ــارك في

بطولة المسرحية كل من الفنانين
سماح وعبدالله التركماني وعلي
الحسيني ،وصمم السينوغرافيا
الفنان فيصل العبيد.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــري :وأم ـ ـ ـ ــام
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ال ـت ــي
يحصدها هــذا ال ـعــرض ،وبدعم
مـ ــن فـ ــرقـ ــة الـ ـمـ ـس ــرح ال ـك ــوي ـت ــي،
وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــى
للثقافة والفنون واآلداب ،متمثال
ب ـق ـط ــاع الـ ـفـ ـن ــون وأي ـ ـضـ ــا إدارة
المسرح ،فإننا أمام مجموعة من
الدعوات الرسمية لعدد مهم من
المهرجانات المسرحية العربية
وال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى مـ ــدى ال ـعــام ـيــن
الحالي والمقبل .من أجل تقديم
جوانب من إشراقات المسرح في
الكويت الحبيبة.

طرحت شركة Lionsgate
 Moviesالمنتجة لفيلم
« ،»Robin Hoodالتريلر
الرسمي للعمل ،ومن المقرر
أن يطلق في دور العرض
يوم  21الجاري بالواليات
المتحدة األميركية.
وتدور أحداث الفيلم
حول تنظيم روبن من
لوكسلي ،وهو محارب
متشدد ،بمساعدة قائده
المغاربي ،ثورة جريئة
ضد التاج اإلنكليزي
الفاسد ،في مغامرة مثيرة
مليئة بالمنافسات في
ساحة المعركة ،ومكافحة
الكوريغرافيا المضاد
للعقل ممزوج بالخيال
والرومانسية.
الفيلم من بطولة تارون
إجيرتون ،وجيمي دورنان،
وإيف هيوسون ،وبن
مندلسون ،وبول اندرسون،
وجيمي فوكس ،وتيم
مينشين ،ومن تأليف بن
تشاندلر وديفيد جيمس
كيلي ،ومن إخراج أوتو
باثورست ،ويشارك في
إنتاجه النجم ليوناردو دي
كابريو.

ةديرجلا
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دوليات

ترامب يطيح سيشنز ...ويهدد الديمقراطيين بحرب
الرئيس يحكم قبضته على «الجمهوري» ...ومعارضوه أمام سيناريوهين قبل رئاسية 2020

سلة أخبار
الملك سلمان يدشن مشاريع
في حائل بـ  7مليارات ريال

في إطار جولته الداخلية ،زار
العاهل السعهودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز منطقة حائلً ،
التي وصل اليها امس األول آتيا
من منطقة القصيم.
وبحضور ولي العهد األمير
محمد بن سلمان ،وضع العاهل
السعودي حجر ً األساس لـ259
ً
مشروعا تنمويا في حائل،
تجاوزت قيمتها  7مليارات
ريال ،كما وجه بإطالق
جميع المواطنين المعسرين
والمحتجزين على ذمة قضايا
حقوقية وليست جنائية في
حائل ،ممن ال تزيد مديونياتهم
على مليون ريال.
(حائل  -واس)

أمير قطر يزور تركيا
ويلتقي إردوغان

طالب مدرسة من مدينة كولومبوس في أوهايو يلتقطون صورة تذكارية أمام مبنى المحكمة العليا في واشنطن أمس (رويترز)

انتقد الرئيس األميركي دونالد
ترامب الجمهوريين الذين
خسروا في انتخابات مجلس
النواب ،وقال إنهم لو تبنوا
سياساته بدرجة أكبر لكانوا قد
احتفظوا بمقاعدهم.

في أول خطوة له بعد انتخابات
نصفية أت ــت بـكــونـغــرس «مـعـلــق»،
أج ـبــر الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ترامب وزيــر العدل جيف سيشنز
ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـت ـ ـق ـ ــال ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،م ــن
ناحية أخ ــرى ،بــالــرد إذا استخدم
الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة
في مجلس النواب لفتح تحقيقات،
ً
عــارضــا في الوقت نفسه التعاون
معهم.
وتنحية سيشنز قد تكون خطة
أولــى في سلسلة عــزل شخصيات
رفيعة ،في وقــت يعيد فيه ترامب
تشكيل فريقه ليعزز مساعي إعادة
انتخابه في .2020
وس ـب ــب إق ــال ــة س ـي ـش ـنــر حـســب
مــراق ـب ـيــن ،ه ــو ت ـخــوف ت ــرام ــب من
ت ــوس ــع الـتـحـقـيـقــات ال ـت ــي يـشــرف
عـلـيـهــا الـمـحـقــق ال ـخ ــاص روب ــرت
مولر حول قضية التدخل الروسي
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات األم ـي ــرك ـي ــة عــام
.2016
وكـ ـ ـ ـ ــان س ـي ـش ـن ــز أثـ ـ ـ ـ ــار غ ـضــب
الــرئ ـيــس ع ـنــدمــا ن ــأى بـنـفـســه عن
التحقيق في التدخل الروسي ،مما
جـعــل مــولــر خ ــارج وصــايــة وزارة

العدل ومنحه صالحيات أوسع.
وق ـ ـ ــرر تـ ــرامـ ــب ت ـع ـي ـي ــن مــاث ـيــو
ً
ويتيكر ،مدير مكتب سيشنز ،وزيرا
للعدل باإلنابة وقال ،إنه سيرشح
ً
ً
شخصا للمنصب قريبا.
وأثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت تـ ـنـ ـحـ ـي ــة سـ ـيـ ـشـ ـن ــز،
انتقادات حادة من الديمقراطيين
ومطالبة لـ«ويتيكر» بالنأي بنفسه
عن التحقيق.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت زعـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة األق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
الديمقراطية السابقة في مجلس
ال ـن ــواب ،الـمــرشـحــة لـتــولــي زعــامــة
األغلبية الديمقراطية في المجلس
ن ــان ـس ــي ب ـي ـل ــوس ــي ،إن اإلط ــاح ــة
ب ـس ـي ـش ـن ــز «م ـ ـحـ ــاولـ ــة ف ــاضـ ـح ــة»
ل ـت ـق ـ ّـوي ــض ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ــروسـ ــي،
وح ــض ــت وي ـت ـي ـكــر ،ع ـلــى أن يـنــأى
بـنـفـســه ع ـنــه .وك ــذل ــك طــالــب زعـيــم
األقـلـيــة الــديـمـقــراطـيــة فــي مجلس
ال ـش ـي ــوخ ،ت ـشــاك ش ــوم ــر ،ويتيكر
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـح ــي عـ ـ ــن اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
التحقيق.
وشـ ــدد ال ـس ـنــاتــور الـجـمـهــوري
ميت رومني ،وهو مرشح رئاسي
ســابــق ومــن أب ــرز منتقدي تــرامــب
ّ
على ضرورة أن «تتواصل تحقيقات

مولر لنهايتها من دون إعاقة».
وف ــي مــؤتـمــره الـصـحــافــي أمــس
األول ،ا ت ـ ـسـ ــم ب ــا لـ ـت ــو ت ــر و ش ـه ــد
ً
ج ــداال مــع صحافيين ،قــال ترامب
إن بــوسـعــه أن يـقـيــل مــولــر وقتما
يريد ،لكنه يمتنع عن ذلك ألسباب
ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،مـ ـ ـج ـ ــددا الـ ـ ـق ـ ــول ،إن
«التحقيق مجرد تضليل».

الحرب
وتباهى الرئيس األميركي في
المكاسب التي حققها الجمهوريون
في االنتخابات النصفية ،وحذر من
«وضع يشبه الحرب» في واشنطن
إذا قــام الديمقراطيون بالتحقيق
معه.
وس ـيــرأس الــديـمـقــراطـيــون اآلن
لجان مجلس النواب التي يمكنها
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي إقـ ـ ـ ـ ــرارات الــرئ ـيــس
الضريبية ،والـتــي يــرفــض ترامب
ً
ت ـقــدي ـم ـهــا م ـن ــذ أن ك ـ ــان مــرش ـحــا
ل ـل ــرئ ــاس ــة ،وف ـ ــي اح ـت ـم ــال وج ــود
تـضــارب للمصالح وفــي أي صلة
بالتدخل الروسي.
وأخبر ترامب الصحافيين في

مراسلو البيت األبيض يرفضون إقصاء مراسل CNN
أع ـلــن ال ـب ـيــت األب ـي ــض أن ــه أوقـ ــف أوراق
اعـتـمــاد صحافي شبكة «ســي إن إن» جيم
أكوستا ،الذي شارك في تالسن ساخن مع
الرئيس ترامب خالل مؤتمر صحافي.
وكــان تــرامــب قــال ألكوستا فــي المؤتمر

الصحافي بالبيت األبيض« :يجب أن تخجل
ســي إن إن مــن نفسها ،ألن شخصا مثلك
يعمل لديها .أنت شخص فظ وفظيع».
و ف ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،و ص ـ ـ ـفـ ـ ــت « س ـ ـ ـ ــي إن إن»
تصريحات الرئيس بأنها غير متفقة مع

القيم األميركية ودعمت أكوستا .ووصفت
جمعية مراسلي البيت األبيض وقف أوراق
اعتماد أكوستا بأنه خطوة «ضعيفة وغير
سديدة».

البيت األبيض بأن المكاسب التي
حققها فــي االنـتـخــابــات النصفية
وبينها تعزيز أغلبية الجمهوريين
في مجلس الشيوخ تفوق سيطرة
الديمقراطيين على مجلس النواب.
وي ـم ـكــن لــأغ ـل ـب ـيــة ال ـمــوس ـعــة في
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ أن تـسـهــل على
ً
ترامب تعيين قضاة جددا أو حتى
تثبيت وزير عدل جديد.
وأكــد تــرامــب أنــه على استعداد
للعمل مع الديمقراطيين في شأن
األولــويــات الرئيسية ،لكنه يشعر
بأن أي تحقيقات من مجلس النواب
في أمر إدارته ستضر بآفاق العمل
المشترك.
وقـ ـ ـ ــال« :ب ــوس ـع ـه ــم أن يـلـعـبــوا
تلك اللعبة ،لكن بمقدورنا لعبها
بـشـكــل أف ـضــل ،كــل مــا ستفعلونه
ه ــو أن ـك ــم سـ ـت ــدورون ف ــي حـلـقــات
مفرغة وسيمر عــامــان ولــن نكون
ً
حققنا شيئا».
وأوض ـ ـ ــح ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
أنـ ــه ل ــم ي ـنــاقــش ت ـج ـنــب إجـ ـ ــراءات
ال ـع ــزل ،عـنــدمــا ت ـحــدث مــع زعيمة
الــديـمـقــراطـيـيــن نــانـســي بيلوسي
ً
بعد أن أشاد بها ،مرجحا أن تبقى
في منصبها .ووصف ترامب أولئك
ال ــذي ــن ي ـس ـعــون إل ــى ع ــزل ــه بــأنـهــم
«مرضى» ويقسمون البالد.

سيناريوهان
ورأى م ـ ــرا ق ـ ـب ـ ــون أن ن ـت ــا ئ ــج
«النصفية» وضعت الديمقراطيين
أ م ــام سيناريوهين قسما الحزب
إلى تيارين.
الـتـيــار األول ،تـقــوده بيلوسي،
ويــدعــو إلــى إظـهــار زخــم تشريعي

يمكن جني ثماره في االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي ع ـ ــام  2020وه ــذا
يتطلب ال ـت ـعــاون مــع تــرامــب ومــع
األغـلـبـيــة الـجـمـهــوريــة فــي مجلس
ً
الشيوخ التي يمكنها عمليا صد
كل التشريعات.
وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ي ــدع ــو إل ــى
ت ـص ـع ـيــد ال ـم ــواج ـه ــة م ــع ت ــرام ــب،
وتكثيف التحقيقات البرلمانية
س ــواء بـخـصــوص مـلــف االخ ـتــراق
الروسي أو حول قضايا الموازنة
واإلنفاق العام ،واستدعاء رجاالت
إدارة ترامب إلى االستجواب إلنهاك
الرئيس.

إجراءات العزل
وك ــان ــت بـيـلــوســي ق ــال ــت ،أمــس
األول ،إن األغـلـبـيــة الــديـمـقــراطـيــة
فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب س ـت ـس ـخــدم
الصالحيات الرقابية المتاحة خالل
الدورة المقبلة للكونغرس إلجراء
تحقيقات حول ما يتم داخل البيت
األب ـي ــض ،لكنها تـعـهــدت المضي
ً
قدما بذلك «بعناية وحذر».
وخالل اتصالها بترامب ،أعربت
بـيـلــوســي ع ــن أمـلـهــا ف ــي الـتـعــاون
ب ـيــن ال ـحــزب ـيــن ب ـشــأن ال ـعــديــد من
الـقـضــايــا الــرئـيـسـيــة ،مـثــل إصــاح
نظام الرعاية الصحية واستثمارات
البني التحتية.

«الجمهوري» وقبضة الرئيس
وبفقدان السيطرة على مجلس
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ،أصـ ـ ـب ـ ــح لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـحـ ــزب
ال ـج ـم ـهــوري هـيـئــة بــرل ـمــان ـيــة في
الـكــونـغــرس مـمــن يميلون بــدرجــة

أكبر للسياسات المحافظة ليزداد
ب ــذل ــك ارتـ ـب ــاط الـ ـح ــزب بــالــرئـيــس
ً
ترامب ويصبح أكثر توحدا حول
خ ـطــابــه االسـ ـتـ ـف ــزازي وبــرنــامـجــه
المتشدد.
وكان كثيرون من الجمهوريين،
ال ــذي ــن خـ ـس ــروا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
النصفية من المعتدلين من سكان
الضواحي الذين حاولوا أن ينأوا
بأنفسهم بعض الشيء عن ترامب
وخطابه السياسي لكنهم خسروا
رغم ذلك.
وخـ ـ ـ ــال مـ ــؤت ـ ـمـ ــره ال ـص ـح ــاف ــي
فــي الـبـيــت األب ـي ــض ،خـطــا تــرامــب
خ ـ ـطـ ــوة غـ ـي ــر م ـ ـع ـ ـتـ ــادة ب ــان ـت ـق ــاد
الـجـمـهــوريـيــن ال ــذي ــن خ ـس ــروا في
انـتـخــابــات مـجـلــس ال ـن ــواب ،وقــال
إنـهــم لــو تـبـنــوا سـيــاســاتــه بــدرجــة
أكبر لكانوا قد احتفظوا بمقاعدهم.
ً
ً
وكــان ذلك تحذيرا جليا لمن بقوا
فــي الـكــونـغــرس لــاصـطـفــاف وراء
الرئيس.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ حــل
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون مـ ـح ــافـ ـظ ــون م ـحــل
دي ـم ـقــراط ـي ـيــن م ــن ت ـي ــار ال ــوس ــط.
وعالوة على ذلك فإن أشد منتقدي
تـ ــرامـ ــب بـ ـي ــن ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن فــي
مجلس الشيوخ وهما بوب كوركر
وج ـي ــف ف ـل ـيــك س ـي ـت ـق ــاع ــدان .كـمــا
سيتقاعد بول رايان رئيس مجلس
النواب الجمهوري الذي اختلف في
بعض األحيان مع نبرة الرئيس إن
لم يكن مع سياساته.
كــل ه ــذا يجعل مــن تــرامــب قــوة
أكثر هيمنة في الحزب من أي وقت
مضى خالل العامين األخيرين.
(واشنطن  -أ ف ب،
د ب أ ،رويترز)

ملتح يقتل  12في حانة بكاليفورنيا
ٍ

أكدت الرئاسة التركية ،أمس ،أن
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
سيجتمع مع الرئيس رجب
طيب إردوغان اليوم ،خالل زيارة
لتركيا.
وذكرت الرئاسة في بيان أن
الجانبين سيبحثان العالقات
الثنائية وقضايا إقليمية .وكان
الشيخ تميم أكد في كلمة خالل
افتتاح دورة جديدة لمجلس
الشورى قبل أيام أن العالقات
بين قطر وحلفائها في ًالمنطقة
تعززت ،وستشهد مزيدا من
االزدهار.
(أنقرة  -رويترز)

جولة جديدة من المفاوضات
بين الخرطوم وواشنطن

رحب السودان أمس بانطالق
جولة ثانية من المفاوضات
مع الواليات المتحدة لشطب
اسمه من «قائمة الدول الراعية
لالرهاب».
وكانت الخارجية األميركية
أعلنت ،أمس األول ،بعد
محادثات بين جون سيلفان
نائب وزير الخارجية ووزير
الخارجية السوداني الدرديري
في واشنطن ،أنها مستعدة
لشطب السودان من القائمة،
بشرط أن تقوم الخرطوم بمزيد
من اإلصالحات ،بينها تحسين
سجل البالد على صعيد حقوق
اإلنسان .وأدرجت الواليات
المتحدة السودان على القائمة
عام  ،1993عندما قدمت مالذا
لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن
الدن بين عامي  1992و.1996
(الخرطوم  -أ ف ب)

روسيا :األوضاع في ليبيا
تتدهور قبل االنتخابات

غموض يحيط بالدوافع والشرطة ال تستبعد فرضية اإلرهاب

شرطي في موقع المجزرة فجر أمس (رويترز)

ً
قتل  12شخصا  ،من بينهم رقيب في
ال ـش ــرط ــة ،ع ـلــى ي ــد م ـس ـلــح ،ب ــإط ــاق نــار
في حانة وقاعة رقص مكتظة بالطالب،
ف ــي مـنـطـقــة ل ــوس أنـجـلـيــس ف ــي جـنــوب
كاليفورنيا ،في ساعة متأخرة األربعاء،
على ما أفادت الشرطة وشهود.
وعـ ـث ــرت الـ ـش ــرط ــة ع ـل ــى م ـط ـلــق ال ـن ــار
مـقـتــوال داخ ــل الـحــانــة ،فــي بـلــدة ثوسند
أوك ـ ــس ال ــراقـ ـي ــة ،ح ـيــث كـ ــان ي ـن ـظــم حفل
طالبي ،لكن لم يمكن على الفور تحديد
مــا اذا كــان المسلح قتل بــرصــاص قــوات
األمن أم انتحر.
وفي مؤتمر صحافي عقد في الساعات
األولـ ـ ــى م ــن ص ـب ــاح أم ـ ــس ،قـ ــال م ـســؤول
الشرطة فــي دائ ــرة فنتورا جيف ديــن إن
هوية مطلق النار ودوافـعــه ال تــزال غير
مـعــروفــة ،لكن عــدة شـهــود وصـفــوه على
«ملتح كان يرتدي معطفا أسود»،
أنه رجل
ٍ
ويحمل سالحا من العيار الثقيل ،وألقى
عدة قنابل دخان داخل حانة بورديرالين،
قبل أن يفتح النيران بطريقة عشوائية.
وأفــاد ديــن الصحافيين بــأن «المشهد
مــروع فــي الحانة .الــدمــاء فــي كــل مكان»،
ً
متابعا« :ليس لدينا فكرة إذا كانت هناك

صلة لــارهــاب بـهــذا أم ال .كما تعلمون،
ه ـن ــاك ت ـح ـق ـي ـقــات ج ــاري ــة وال ـم ـع ـلــومــات
سترد حينما يكون باستطاعتنا تحديد
المشتبه به بالضبط ،وما الدافع الذي قد
يكون خلف قيامه بهذا العمل المروع».
وأوضح« :لم يقدنا أو مكتب التحقيقات
الفدرالي أي شيء لالعتقاد بأن هناك صلة
لالرهاب بالحادث .بالتأكيد سننظر في
هذا الخيار».
ّ
وأشــر ديــن إلــى أن رقيب الشرطة رون
هيلوس ا ل ــذي يعمل فــي السلك منذ 29
عاما ،كــان من ضمن أول الواصلين الى
موقع الحادث.
وعثرت قوات األمن على « 11قتيال» في
الحانة ،قبل أن ترتفع الحصيلة بمقتل
هـيـلــوس إل ــى  12قـتـيــا ،مــن دون مطلق
النار.
وكــانــت حانة بــورديــراليــن تستضيف
حفال طالبيا يشارك فيه «مئات» الشباب،
ك ـمــا أع ـلــن غـ ــارو ك ــوردج ـي ــان م ــن مكتب
شرطة دائرة فنتورا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــي مـ ـ ــات
ويـنــرسـتــرون الـبــالــغ مــن العمر  20عاما
وأحد المنظمين في الحانة إن مطلق النار

ً
استخدم مسدسا قصير الماسورة يضم
 15-10مخزن ذخيرة.
وأفـ ــاد« :لـقــد ك ــان مـجــرد س ــاح نصف
اوتوماتيكي ،لقد أطلق عدة طلقات ،وحين
بدأ في إعــادة تعبئته شرعنا في إخراج
الناس ،ولم أنظر خلفي».
واسترجع أنه وآخرين خرجوا أوال إلى
شرفة قبل أن يقفزوا للنجاة.
وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون محلي
ع ـنــاصــر قـ ــوات ال ـتــدخــل ال ـســريــع تـطــوق
موقع الحانة ،في وجــود عدد من الــرواد
المذعورين خارجه ،في حين كانت أضواء
سيارات الشرطة تضيء المكان.
وقــال هولدن هــرا ،الشاب الــذي حضر
ً
ال ـ ـحـ ــادث ،ب ــاك ـي ــا ،لـمـحـطــة «سـ ــي ان ان»
اإلخ ـبــاريــة ،إن الـمـكــان ال ــذي يــذهــب إليه
أسبوعيا مع أصدقائه لالستمتاع أصبح
موقع مذبحة.
وأفاد« :رجل دخل عبر الباب الرئيسي
وأط ـ ـلـ ــق ال ـ ـنـ ــار ع ـل ــى فـ ـت ــاة خ ـل ــف مـكـتــب
الـصــراف .ال أعــرف إذا كانت ال تــزال على
قيد الحياة أم ال».
(ثوسند أوكس ـ ـ أ ف ب)

بالتزامن مع زيارة قائد «الجيش
الوطني الليبي» ،المشير خليفة
حفتر لموسكو ،حذرت الناطقة
باسم الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا ،أمس ،من أن الوضع
في ليبيا مع اقتراب االنتخابات
«ال يتجه نحو االستقرار ،وهناك
مؤشرات على تصعيد التوتر».
وتابعت« :أعلن الزعماء الليبيون
خالل مؤتمر باريس في مايو
الماضي نيتهم للعمل بوفاق،
تمهيدا إلجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية في 10
ديسمبر ،لكن لألسف هذه
التصريحات ال تكاد تسندها
أي خطوات عملية» .والتقى
حفتر ،أمس األول ،وزير الدفاع
الروسي ،سيرغي شويغو،
وبحثا سبل معالجة النزاع
في ليبيا ،وتطورات األوضاع
األمنية في الشرق األوسط
وشمال افريقيا ،وسبل التصدي
لالرهاب.

ةديرجلا
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القوات اليمنية في عمق الحديدة ...والحوثيون يحتمون بمشفى

ً
ً
• هادي يعين وزيرا للدفاع ومحافظا لعدن • فشل أممي في تبني قرار مشترك بشأن اليمن

دوليات
سلة أخبار
أوكرانيا تطالب رجال
الدين الروس بالرحيل

اعتبر رئيس أوكرانيا
بيترو بوروشينكو أنه ما
من مسوغ لوجود الكنيسة
األرثوذكسية الروسية في
بالده ،وطلب من ممثليها
الموجودين في أوكرانيا
العودة إلى روسيا.
وقال بوروشينكو« :ليس
لديكم ما تفعلونه هنا ،وال
عمل لكنيستكم هنا ،وليس
هناك ما تفعله قواتكم
المسلحة ،عودوا إلى بيوتكم
في روسيا» ،مضيفا أن
«بالده انتظرت قرار منح
الكنيسة األرثوذكسية
المحلية الصفة المستقلة
على مدى  1030عاما ،أي منذ
تعميدها».
(موسكو  -نوفوستي)

معاقون ينتظرون العالج داخل مشفى في صنعاء أمس األول (أيه بي إي)

نجحت القوات الحكومية اليمنية
في بلوغ عمق مدينة الحديدة
وخاضت معارك مع المتمردين
الحوثيين على مشارف أول
حي بالمدينة االستراتيجية،
في حين عين الرئيس عبدربه
منصور هادي الفريق الركن
محمد المقدشي وزيرا للدفاع،
بعد فراغ في المنصب ألكثر من
ثالث سنوات.

غداة تلميح زعيم جماعة «أنصار
الله» عبدالملك الحوثي لقرب اندحار
مـيـلـيـشـيــاتــه ال ـم ـت ـمــردة م ــن مــديـنــة
ّ
ال ـحــديــدة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،تمكنت
القوات الموالية للحكومة اليمنية من
دخولها من جهتي الجنوب والشرق
وبلوغ أول حي سكني بها ،ما ينذر
بحرب شــوارع وشيكة في المدينة
التي تعتبر شــريــان حياة لماليين
السكان بالبالد.
وب ـ ـعـ ــد أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع مـ ـ ــن الـ ـمـ ـع ــارك
العنيفة في محيط المدينة المطلة
على البحر األحمر ،وصلت القوات
الموالية للحكومة بدعم من ضربات
مقاتالت «التحالف العربي» إلى أول
األح ـيــاء السكنية مــن جـهــة الـشــرق
أمس.
وأفاد ثالثة من مسؤولي القوات
الحكومة بــأن القوات ّ
تقدمت داخل
ال ـمــدي ـنــة م ــن ج ـهــة ال ـش ــرق مـســافــة
كيلومترين على الطريق الرئيسي
الذي يربط وسط الحديدة بالعاصمة
صـنـعــاء ،وبــاتــت تقاتل المتمردين
أطراف حي سكني.
عند
كما ّأنها ّ
تقدمت ثالثة كيلومترات
على الطريق البحري في جنوب غرب
المدينة ،وأصبحت تخوض معارك
مــع الحوثيين عند أط ــراف جامعة
الحديدة على مقربة من مستشفى

ال ـث ــورة ال ــواق ــع ق ــرب س ــوق للسمك
بحي  22مايو.
وقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـق ــاتـ ـل ــون ال ـ ـمـ ــوالـ ــون
للحكومة بإزالة الحواجز األسمنتية
خالل تقدمهم في المدينة الخاضعة
ل ـس ـي ـطــرة ال ـم ـت ـمــرديــن م ـنــذ ،2014
مـ ّ
ـدج ـج ـي ــن ب ــاألس ـل ـح ــة ال ــرش ــاش ــة
وقاذفات الصواريخ فوق السيارات
رباعية الدفع.
وقال القائد الميداني في القوات
الموالية للحكومة محمد السعيدي
وه ـ ــو ي ـق ــف ب ـي ــن عـ ـن ــاص ــره ال ــذي ــن
كــانــوا يرفعون ش ــارة النصر« :اآلن
ـار التقدم إلــى عمق الحديدةّ .إما
جـ ّ ٍ
يسلموا المدينة بشكل سلمي ،أو
نأخذها بالقوة».

انتهاك وتمترس
ّ
ّ
في غضون ذلــك ،اتهمت منظمة
«العفو الدولية» المتمردين الحوثيين
المدعومين من إيران بنشر قناصة
على سطح مشفى رئيسي في حي
 22مايو في شرق الحديدة.
واع ـت ـب ــرت الـمـنـظـمــة أن اقـتـحــام
المشفى من قبل الميليشيات ينذر
بـ»عواقب كارثية» على طاقم المشفى
وال ـمــرضــى فـيــه إذ إن ـهــا تجعل من
ً
المبنى هدفا لغارات جوية محتملة،

باكستان تفرج عن بيبي واإلسالميون يعترضون
تم اإلفراج عن الباكستانية المسيحية
آسـيــا بيبي الـتــي بـ ّـرئــت قبل أسـبــوع من
تهمة التجديف بعد ص ــدور حكم إعــدام
ّ
بحقها وظلت معتقلة رغــم ذلــك ،وفــق ما
قال محاميها سيف الملوك.
وقال الملوكّ :
«تم االفراج عنها .قيل لي
ّ
إنـهــا استقلت طــائــرة ولـكــن ال أحــد يعلم
أيــن وجهتها» ،فيما أوضــح مـســؤول في
ّ
مصلحة السجون أن األمر باإلفراج عنها
وصــل األربـعــاء إلــى سجن مولتان حيث
كانت سجينة.
ّ
وحسب مسؤول مالحي في مولتان ،فإن
ّ
طائرة صغيرة حطت مساء وفيها «بضعة
أجانب وباكستانيون» .لكن الناطق باسم
وزارة ال ـخــارج ـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة محمد
فيصل ،نفى أمس ،التقارير التي أفادت بأن
بيبي غادرت البالد خالل الليل.
ّ
وب ـعــد تـبــرئـتـهــا عــطــل إســام ـيــون من
ّ
حزب «لبيك باكستان» المتطرف والذين
يـطــالـبــون بــإعــدام ـهــا ،لـثــاثــة أي ـ ــام ،أب ــرز
محاور السير في البالد ما دفــع حكومة
عمران خان إلى توقيع اتفاق مثير للجدل

ّ
وتعهدت الحكومة بموجب االتفاق
معهم.
ببدء إجراء لمنع بيبي من مغادرة البالد
وعدم تعطيل طلب مراجعة حكم التبرئة.
وانتقد الكثير من الباكستانيين االتفاق.
وقـ ــال ،أم ــس ،زب ـيــر ك ــاس ــوري الـنــاطــق
باسم «لبيك باكستان» الحكومة خرقت
االت ـف ــاق بــإخــائـهــا سـبـيــل آس ـيــا بـيـبــي».
ً
أضـ ـ ــاف« :س ـن ـج ــري اج ـت ـمــاعــا لمناقشة
اإلجراءات المستقبلية».
وطــالــب زوج بيبي الـسـبــت الـمــاضــي،
الـلـجــوء ألســرتــه فــي ال ــوالي ــات المتحدة
ّ ً
والمملكة المتحدة وكندا ،معلال بالخطر
الكبير الذي ّ
يتهدد األسرة في باكستان.
وكان حكم على هذه المرأة الخمسينية
باإلعدام في  2010الدانتها بالتجديف إثر
خصومة بينها وبين مسلمين.
ً
ً
وأث ــارت قضيتها تــأثــرا عالميا حيث
قالت رئيسة بلدية بــار ّيــس آن هيدالغو
االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،إن ـ ـه ـ ــا «م ـس ـت ـع ــدة
الستضافتها» مع أسرتها في العاصمة
الفرنسية.
(إسالم آباد  -رويترز ،أ ف ب)

ّ
ً
ّ
ك ـمــا ان ـه ــا ت ـشــكــل «خ ــرق ــا لـلـقــانــون
اإلنساني».
ون ـش ــرت الـمـلـيـشـيــات الـمـتـمــردة
قناصة على أسطح المباني وخلف
لــوحــات إعــانـيــة ضخمة للتصدي
للقوات الموالية للحكومة.
وج ـ ــاء ذل ـ ــك غ ـ ــداة ت ــأك ـي ــد زع ـيــم
ّ
ّ
المتمردين أن مقاتليه لن يستسلموا
ً
أبدا ،في ّ
تعهد ينذر بمعركة شرسة
في المدينة التي تضم ميناء تدخل
عـ ـب ــره أغ ـل ـب ـي ــة الـ ـسـ ـل ــع ال ـت ـج ــاري ــة
ّ
الموجهة إلى ماليين
والمساعدات
السكان.
وتثير المعارك مخاوف على حياة
السكان البالغ عددهم نحو  600ألف
الغذائية
شخص ،وعلى اإلم ــدادات
ُ
إلــى بــاقــي المناطق الـتــي قــد تتأثر
بحرب الشوارع المرتقبة.

قتلى وفشل
وذكرت مصادر طبية في محافظة
ال ـحــديــدة ،أن ال ـم ـعــارك أس ـفــرت عن
ً
ً
مـقـتــل  47م ـت ـمــردا و 11مـقــاتــا من
الموالين للحكومة في الساعات الـ48
الماضية ،ليرتفع الـعــدد اإلجمالي
للقتلى منذ بداية المعارك الخميس
ً
ً
الماضي إلى  197متمردا و 53مقاتال
ً
مواليا للحكومة.

واش ـتـ ّـدت الـمــواجـهــات الخميس
الماضي بالتزامن مع إعالن الحكومة
ال ـي ـم ـن ـيــة اس ـت ـع ــداده ــا السـتـئـنــاف
مـفــاوضــات الـســام مــع المتمردين،
وذلـ ـ ــك غـ ـ ــداة إعـ ـ ــان م ـب ـع ــوث األم ــم
ّ
ّالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
أن ــه سيعمل عـلــى عـقــد مـفــاوضــات
ف ــي غ ـض ــون ش ـه ــر ،ب ـع ـيــد مـطــالـبــة
واشنطن بوقف إلطالق النار وإعادة
إطالق المسار السياسي .وباءت آخر
مـحــاولــة قــام بها غريفيث لتنظيم
محادثات سالم في سبتمبر الماضي
فــي جـنـيــف ،بــالـفـشــل بـسـبــب غياب
الحوثيين.

ً
المقدشي وزيرا للدفاع

إلــى ذلــك ،أصــدر الرئيس اليمني
عبدربه منصور هــادي مساء أمس
األول ،ق ـ ـ ـ ــرارات ج ـم ـه ــوري ــة قـضــت
بـتـعـيـيــن وزيـ ـ ــر ل ـل ــدف ــاع وم ـحــافــظ
جديد لمحافظة عدن التي أعلنتها
الـحـكــومــة اليمنية عــاصـمــة مؤقتة
للبالد.
وأصــدر هــادي قــرارات جمهورية
جديدة قضت بتعيين الفريق الركن
ً
محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع،
بعد فراغ في المنصب أكثر من ثالث
سنوات.

وعين هــادي اللواء الركن بحري
ً
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـن ـخ ـعــي رئ ـي ـس ــا لهيئة
األركـ ــان الـعــامــة وتــرقـيـتــه إل ــى رتبة
فــريــق ،وتعيين الـلــواء الــركــن طاهر
ً
العقيلي مـسـتـشــارا للقائد األعـلــى
للقوات المسلحة.
ك ـم ــا ق ـ ــرر ه ـ ــادي ت ـع ـي ـيــن أح ـمــد
ً
سالم ربيع محافظا لمحافظة عدن،
ومحمد شاذلي وكيل أول للمحافظة.
ويحتجز الحوثيون منذ أبريل
 2015وزي ــر الــدفــاع الـســابــق الـلــواء
م ـح ـم ــود ال ـص ـب ـي ـحــي ،ول ـ ــم ي ـعــرف
م ـص ـيــره إال ب ـعــد وس ــاط ــة قــادتـهــا
سلطنة عمان في  25أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق ،قدم عبدالعزيز
المفلحي ،المحافظ السابق لعدن،
استقالته بعد أشهر من تعيينه في
المنصب في أبريل من العام العام
ً
الماضي احتجاجا على ما وصفه
بـ«الفساد».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ان ـت ـق ــدت ق ـي ــادات
فــي المجلس االنـتـقــالــي الجنوبي،
الـتـعـيـيـنــات ال ـتــي أص ــدره ــا ه ــادي.
ووصـ ـ ــف رئ ـي ــس م ـك ـتــب ال ـع ــاق ــات
الـخــارجـيــة بالمجلس االنفصالي،
أحمد فريد ترقية المقدشي الذي كان
ً
قــائــدا للجيش اليمني إلــى منصب
وزير الدفاع بـ«مكافأة للفشل».
من جهة أخرى ،حالت ثالث دول

فــي مجلس األم ــن أم ــس األول دون
صدور بيان يدعو إلى إنهاء الحرب
ً
في اليمن ،مطالبة عوضا عنه بتبني
قرار متكامل يجلب طرفي النزاع إلى
طاولة المفاوضات.
ورف ـ ـض ـ ــت هـ ــول ـ ـنـ ــدا والـ ـس ــوي ــد
والبيرو مسودة النص الذي أعدته
بريطانيا واقترحته الصين ،التي
تـتــرأس المجلس نوفمبر الحالي،
مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ال يـ ـتـ ـط ــرق إل ــى
المسائل التي تثير قلقها وتتعلق
ب ــاألزم ــة اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي يعيشها
اليمن.
وأعلنت الــدول الثالث في رسالة
إلـكـتــرونـيــة إل ــى الـمـجـلــس« :نشعر
بــأن الــوضــع الـحــالــي يقتضي أكثر
ً
من أي أمر آخر تبني قرار يمنح كال
من الموفد الخاص ومكتب تنسيق
الـ ـش ــؤون االن ـســان ـيــة ال ـتــابــع لــأمــم
المتحدة الدعم الالزم التخاذ خطوة
نحو إنهاء النزاع في اليمن ومعاناة
الشعب اليمني».
وحـ ــذر مـكـتــب تـنـسـيــق ال ـشــؤون
اإلنسانية التابع لألمم المتحدة من
أن اليمن على شفير أس ــوأ مجاعة
يشهدها العالم منذ عقود.
(عدن  -رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)

ً
مصر« :السويس» ستظل األقل كلفة واألكثر أمنا

طاجيكستان :مقتل 13
في شغب «داعشي» بسجن

أفاد مصدر أمني طاجيكي
بمقتل  13سجينا في تمرد
وقع مساء أمس األول في
أحد سجون مدينة خوجند
شمال البالد .وحسب
المصدر ،فإن سجينا من
عناصر «داعش» انتزع
البندقية اآللية من حارس،
وبدأ يطلق النار على
الحراس اآلخرين ،وسيطر
السجناء على أحد مباني
مجمع السجن ،قبل أن
تتمكن القوات الخاصة من
إخماد التمرد.
(دوشنبه  -رويترز)

أفغانستان تحمي
الهزارة من «طالبان»

ً
• المؤبد لـ  18متهما بقضية «والية الصعيد» • الجيش يدشن قرية نموذجية في سيناء

●

القاهرة  -حسن حافظ

قال رئيس هيئة قناة السويس ورئيس
المنطقة االقتصادية للقناة ،الفريق مهاب
مميش ،إن القناة المصرية الرابطة بين
البحرين المتوسط واألحمر ،ستظل هي
الممر المالحي األكثر أمنا ،واألقل تكلفة
على مستوى الـعــالــم ،وال خ ــوف عليها
مــن ال ـطــرق الـبــديـلــة ،وذل ــك بـفـضــل أنها
تنتهج سياسات تسويقية مرنة ساعدت
على اجـتــذاب كثير مــن السفن العمالقة
والخطوط المالحية العالمية.
تصريح مميش ،الــذي جــاء فــي بيان
رسمي أصدره أمس ،يعد الرد المصري
عـلــى مــا نقلته وســائــل إع ــام الخميس
ال ـمــاضــي ،ب ــأن روس ـي ــا وال ـه ـنــد وإيـ ــران
ستعقد اجتماعا الشهر الجاري لبحث
إطـ ــاق مـمــر لـلـنـقــل ال ــدول ــي بـيــن شـمــال
وج ـنــوب ال ـق ــارة اآلس ـيــويــة ،ومـنـهــا إلــى
أوروبـ ـ ــا ،بــاس ـت ـخــدام الـسـكــك الـحــديــديــة

والنقل المائي ،دون الحاجة إلى المرور
بقناة السويس ،وأن هذا المشروع يروج
له على أنــه أرخــص من الممر المصري،
وأنه سيوفر من  30إلى  %40من تكلفة
نقل البضائع.
وبـيـنـمــا ت ـتــواصــل الـعـمـلـيــة الشاملة

س ـي ـنــاء  2018لـتـطـهـيــر ش ـم ــال ووس ــط
سـيـنــاء م ــن ال ـب ــؤر اإلره ــاب ـي ــة ،افتتحت
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ق ـ ــري ـ ــة «ال ـ ـجـ ــوفـ ــة
النموذجية» ،أمس ،التي تعد بمثابة نواة
لتجمع حضاري متكامل بوسط سيناء،
بــال ـت ـعــاون م ــع مـحــافـظــة ش ـمــال سيناء

هنية :الجيش المصري يحقق بمقتل صياد غزاوي
قال رئيس المكتب السياسي لحركة
حـ ـم ــاس إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـيــة أم ـ ــس ،إن
الجيش المصري قتل أمس األول صيادا
فـلـسـطـيـنـيــا م ــن غـ ــزة ،وأض ـ ــاف خــال
جـنــازة الصياد« :آلمنا أكثر أن تكون
شهادته على يد جندي من أشقائنا،
خاصة بعد الجهد الكبير الــذي بذله
جهاز المخابرات العامة المصرية معنا

من أجل حقن دمائنا وكسر الحصار».
وأضــاف هنية« :ما حدث للصياد أمر
مفاجئ وخارج عن سياق التفاهمات»،
مضيفا« :بادرت باالتصال بالمخابرات
الـمـصــريــة بـشــأن اسـتـشـهــاد الـصـيــاد،
وتلقيت جوابا على ذلك فيه استنكار
للفعل ،ووعد بفتح تحقيق في الحدث».
(غزة  -أ ف ب)

وجهاز تنمية وتعمير سيناء وعدد من
مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي .وافـتـتــح
قائد قوات شرق القناة ،اللواء أركان حرب
يحيى الحميلي ومحافظ شمال سيناء
محمد شوشة ،المرحلة األولى من القرية،
والتي تضم  30منزال بدويا نموذجيا،
ويـتـضـمــن ال ـم ـشــروع إن ـشــاء  100منزل
بدوي بمساحة  200متر مربع لكل منزل،
مع فرشها وتجهيزها بالكامل.

ركيزة االستقرار
وبينما قررت محكمة جنايات الجيزة،
أمس ،عقوبة السجن المؤبد لـ  18متهما
فــي قضية تنظيم خلية إرهــابـيــة تابعة
لـتـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ف ــي س ــت مـحــافـظــات
مصرية ،وهي القضية المعروفة إعالميــا
بـ «تنظيم والية الصعيد» ،قدم سفير مصر
بتل أبيب ،خالد عزمي ،أوراق اعتماده إلى
الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفين ريفلين.

عقوبات واشنطن تكبل سفن إيران وتستثني العراق

نشرت السلطات األفغانية
وحدات خاصة في جنوب
شرقي البالد لحماية ّ
أقلية
الهزارة الشيعية من هجوم
لحركة «طالبان».
وتدور معارك كثيفة منذ
أمس األول في منطقة
جاغوري بوالية غزنة ،حيث
هاجم عناصر «طالبان»
قبيل الفجر نقطتي تفتيش
للقوات المحلية الموالية
للحكومة .وقال نائب قائد
شرطة الوالية رمضان علي
محسني إن «مقاتلي طالبان
أحرقوا منازل مدنيين ،لكن
ال تتوافر لدينا معلومات
محددة حول عدد القتلى
والجرحى».
(أفغانستان  -أ ف ب)

ً
إسبانيا تحبط مخططا
الغتيال سانشيز

«الحرس الثوري» :يمكن أن نزدهر في ظل الحظر
بعد ســريــان الـحــزمــة الثانية
مــن الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،التي
تشمل وسائل النقل اإليراني جوا
وبـحــرا ،االثنين الـمــاضــي ،مدت
واش ـن ـط ــن ت ـحــذيــرات ـهــا لتشمل
ش ــرك ــات الـتــأمـيــن الـعــالـمـيــة من
الـتـعــامــل م ــع الـسـفــن اإليــران ـيــة،
ف ــي خ ـط ــوة ت ـه ــدف إلـ ــى تكبيل
وش ـ ــل قـ ـ ــدرة ط ـ ـهـ ــران ع ـل ــى نـقــل
بضاعتها الخاضعة للعقوبات
إلى األسواق العالمية.
وقــال الممثل الخاص لــوزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ح ــول
ال ـس ـيــاســة ب ـشــأن إيـ ـ ــران ،بــريــان
ه ـ ــوك ،ف ــي مــؤت ـمــر أمـ ــس األول،
«إن العقوبات األميركية امتدت
ً
إل ــى شــركــات ال ـتــأم ـيــن» ،م ـحــذرا
جميع الموانئ وشركات التأمين
العالمية من التعامل مع السفن
اإلي ــران ـي ــة ال ـتــي وص ـف ـهــا بــأنـهــا
مسؤولية قانونية عائمة بعد
إعادة فرض العقوبات األميركية
الـ ـت ــي رفـ ـع ــت ب ـم ــوج ــب االتـ ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي الـ ـمـ ـب ــرم ب ـي ــن ط ـه ــران
والقوى الكبرى في .2015

وأض ــاف أن السفن اإليــرانـيــة
ستتجه على األرجح إلى شركات
تأمين محلية ليست لها القدرة
على تغطية خسائر قد تصل إلى
ماليين أو مليارات الدوالرات في
حال حدوث كارثة كبرى.
وكـ ـ ـ ـ ــرر الـ ـمـ ـمـ ـث ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي
الخاص بإيران قوله إن الواليات
الـمـتـحــدة عــازمــة عـلــى أن تصل
ص ـ ــادرات إيـ ــران م ــن الـنـفــط إلــى
صـفــر ،مــن خ ــال «نـهــج مـتــدرج»
باستخدام أقصى الضغوط من
دون رفع أسعار النفط.
واستأنفت الواليات المتحدة
العقوبات على قطاعات النفط
والشحن والبنوك في إيران ،بعد
أن انـسـحــب الــرئ ـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب في مايو الماضي
مــن االت ـفــاق ال ـنــووي ،ودع ــا إلى
إب ــرام اتـفــاق جــديــد أكـثــر شموال
إلرغ ـ ـ ـ ـ ــام ط ـ ـه ـ ــران عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر
سياساتها في المنطقة وتحجيم
برنامج تسلحها الصاروخي.
وب ـعــد مـنــح واش ـن ـطــن  8دول
إعفاء مؤقتا 6 ،أشهر ،لمواصلة

ش ــراء الـنـفــط اإلي ــران ــي ،حصلت
ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد عـ ـل ــى إع ـ ـ ـفـ ـ ــاء أمـ ـي ــرك ــي
لـ«حماية قطاع الكهرباء لديها»،
بعدما برزت مخاوف من أن يقع
العراق ،الذي يعتمد بشكل كبير
ع ـلــى جـ ــاره ال ـشــرقــي ف ــي مـجــال
الكهرباء والسلع االستهالكية،
ض ـح ـيــة ل ــأزم ــة ب ـيــن واش ـن ـطــن
وطهران.
وقال هوك« :لقد منحنا العراق
إعفاء للسماح له باالستمرار في
دفــع ثمن استيراد الكهرباء من
إيــران» ،فيما أفاد مصدر عراقي
مـطـلــع ب ــأن ال ـع ــراق حـصــل على
اإلعفاء «مقابل التزامات» .وأردف:
«اع ـط ـت ـن ــا ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
فرصة  45يوما حتى نجد حال
تدريجيا للتوقف عن استخدام
الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن»،
مضيفا« :لكننا أبلغناهم بأننا
ن ـح ـت ــاج إلـ ـ ــى  4س ـ ـنـ ــوات حـتــى
نـعـتـمــد ع ـلــى أن ـف ـس ـنــا ،أو نجد
بديال».
وحصل العراق على االستثناء
بعد مفاوضات بين مسؤولين

عــراق ـي ـيــن وأم ـيــرك ـي ـيــن ممثلين
للبيت االبيض ووزارة الخزانة
األميركية ،استمرت ألشهر من
أجل ضمان عدم انهيار االقتصاد
الـعــراقــي الـهــش ،وللحفاظ على
امــدادات الكهرباء التي يستفيد
منها نحو  39مليون عراقي.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ــادل
عبدالمهدي ،في وقت سابق ،إن
بغداد تجري محادثات مع كال
الجانبين لحماية مصالحها،
م ـض ـي ـفــا« :ال ـ ـعـ ــراق ل ـي ــس ج ــزءا
من منظومة العقوبات ،هو أوال
يـحـمــي م ـصــال ـحــه ،وي ــراع ــي كل
مصالح اآلخرين».

الحرس الثوري
وفـ ــي ظ ــل ح ــال ــة م ــن الـسـخــط
الـشـعـبــي ج ــراء ت ــردي األوض ــاع
الـمـعـيـشـيــة والـتـشـكــك ف ــي ق ــدرة
االقتصاد اإليراني المتعثر ،قال
ن ــائ ــب ق ــائ ــد «الـ ـح ــرس ال ـث ــوري»
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ح ـس ـي ــن سـ ــامـ ــي إن
ب ــاده يـمـكــن أن تــزدهــر فــي ظل

مراسم دفن رسمية وشعبية لجثمان رجل أمن توفي بعد  10سنوات من دخوله في غيبوبة
(إرنا)
			
إثر إصابته خالل تصديه لهجوم إرهابي في خرم آباد أمس
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ،مـ ــؤكـ ــدا أن بـ ــاده
سـتـهــزم ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
الحرب االقتصادية التي تشنها
عليها.
وأشار سالمي إلى ان «العدو
يحاول توجيه ضربة إليران عبر
حــرب ناعمة وحــرب اقتصادية،
لكنه سيمنى بهزيمة نكراء».
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أك ــد الـقــائــد

الـعــام ل ــ«ال ـحــرس» ال ـلــواء محمد
ع ـ ـلـ ــي ج ـ ـع ـ ـفـ ــري أن «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة
اإلسالمية المبنية على االيمان
والـ ـمـ ـق ــاوم ــة والـ ـجـ ـه ــاد تـمـضــي
لتحطيم نظام الهیمنة والشبكة
الصهیونیة وإنقاذ المحرومين
والمستضعفين مــن ا لـعـبــود يــة
الحديثة».
وتـ ـ ـب ـ ــاه ـ ــى جـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــري ،خـ ــال

ملتقى «المجاهدون في الغربة»،
بـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــف رجـ ـ ـ ـ ــال «ال ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة
والـ ـصـ ـم ــود» م ــن أمـ ـث ــال الـشـيــخ
الـنـيـجـيــري زك ــزاك ــي وال ـق ـيــادي
الــراحــل ب ـ «حــزب الـلــه» اللبناني
عماد مغنية.
(واشنطن ،طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ ،إرنا ،فارس)

أكدت السلطات اإلسبانية،
أمس ،أن الشرطة أحبطت
هجوما كان يستهدف رئيس
الوزراء بيدرو سانشيز.
وأوضحت شرطة كتالونيا
أنها ألقت القبض على رجل
"أراد قتل سانشيز".
وتردد أن الرجل كان يريد
االنتقام من خطط الحكومة
اإلسبانية الستخراج
أشالء الدكتاتور اإلسباني
فرانشيسكو فرانكو ودفنها
في مكان آخر .ويمتلك الرجل
( 63عاما) رخصة من أجل
حيازة كمية األسلحة الكبيرة
التي تم العثور عليها في
منزله .يذكر أن فرانكو مدفون
منذ وفاته عام  1975في
نصب تذكاري يقع شمال غرب
مدريد.
(مدريد  -د ب ا)

دوليات
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ّ
لبنان :نصرالله يتشدد ويتمسك بتمثيل «السنة المستقلين»
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ً
تتوجه األن ـظــار غ ــدا إلــى الـخـطــاب الــذي
سيلقيه األم ـيــن ال ـعــام ل ــ"حــزب ال ـلــه" حسن
نصرالله بمناسبة "يوم الشهيد".
و مــن المتوقع أن يتطرق نصرالله إلى
ال ـم ـل ــف ال ـح ـك ــوم ــي ،ب ـع ــدم ــا م ـه ــد ق ـيــاديــو
"الـحــزب" ،وعلى رأسهم نائب األمين العام
الشيخ نعيم قاسم ،لما سيقوله ،وقد حملت
تصريحاتهم ،أ م ــس ،مــا يقفل ا ل ـبــاب على
احتمال ان ّ
يقدم نصرالله إلــى اللبنانيين

موقفا "تسوويا" يساهم في حلحلة عقدة
توزير "السنة المستقلين".
ورجحت مصادر متابعة أن "يطبع تشدد
ك ـل ـمــة ن ـص ــرال ـل ــه ،ح ـيــث س ـي ـجــدد الـتـمـســك
بأحقية تمثيل السنة من خارج عباءة تيار
ً
المستقبل في الحكومة ،انطالقا من نتائج
االنتخابات النيابية األخيرة التي أعطتهم
نسبة ال بأس بها من تمثيل الشارع السني".
ويؤشر لكالم نصرالله يوم غد ما صدر
عن قاسم ،أمس ،فهو اعتبر في لقاء سياسي
أن "الكرة في ملعب رئيس الحكومة ،وفي

استطاعته أن ِّ
يدور الزوايا ،وأن يصل إلى
حــل مـعـقــول وم ـنــاســب ،وأن يتمثل الـلـقــاء
ً
التشاوري حسب مطلبه" ،مضيفا" :اللقاء
التشاوري يطالب بحقه ،وحزب الله يدعمه
في حقه .لسنا نحن الذين نطالب بأن يكون
للقاء التشاوري نائب أو وزير".
وتابع" :ال تنفع االتهامات وال الشتائم،
وال مـ ـح ــاول ــة إث ـ ـ ــارة الـ ـنـ ـع ــرات ال ـمــذه ـب ـيــة
والفتنوية ،وال الصراخ المرتفع في تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،ال ـح ـكــومــة ل ـهــا ط ــري ــق ،وال ـحــل
ال ــوح ـي ــد لـتـشـكـيـلـهــا ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ال ـح ــوار

مـ ــع أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـحـ ــق ،وتـ ـ ـج ـ ــاوز ال ـع ـق ـبــات
الـمـصـطـنـعــة ،وهـ ــم ف ــي ال ـل ـق ــاء ال ـت ـش ــاوري
ي ـت ـخ ــذون ق ــراره ــم وال أحـ ــد ي ـن ــوب عـنـهــم،
ونعتقد أن مفتاح الحل بيد رئيس الحكومة
المكلف".
وك ــان الـنــواب السنة المستقلون حطوا
أم ــس فــي دار الـفـتــوى ،حـيــث الـتـقــوا مفتي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ،في
لقاء هو األول لهم بعد االنتخابات النيابية،
بات ُيعرف بـ"اللقاء
وبعد تأطيرهم في ما ّ
ال ـت ـش ــاوري ل ـل ـنــواب ال ـســنــة الـمـسـتـقـلـ ّـيــن"،

ّ
ومطالبتهم بالتمثل بوزير من اللقاء في
الحكومة.
وأفاد المكتب اإلعالمي في دار الفتوى أن
"مفتي الجمهورية استمع من الـنــواب إلى
وجـهــة نظرهم وآرائ ـهــم حــول المستجدات
عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وم ـطــال ـب ـت ـهــم
بالتوزير في الحكومة العتيدة ،شارحين
ل ــه أن ت ـحــرك ـهــم ي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـشــاور
والتواصل ،وتخفيف االحتقان السياسي،
ً
خصوصا فــي الـظــروف الصعبة التي ّ
يمر
بها الوطن".

ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة في
حكومة تصريف األعـمــال نهاد المشنوق،
أنها "مسألة أيــام ويـعــود الرئيس المكلف
سعد الحريري ،وتعود االتصاالت بين كل
الفرقاء لمحاولة إيجاد مخرج للحل".
وشدد المشنوق ،بعد لقائه المفتي دريان،
أمس ،على أن الحريري لن يعتذر وسيشكل
ً
الـ ـحـ ـك ــوم ــة" ،م ـع ـت ـب ــرا أن "الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـس ـنــة
المستقلين طالبوا من خالل استعمال الباب
الـخـطــأ ،ودخ ـل ــوا مــن خ ــال ط ــرف سياسي
ً
ليس مناسبا لتسمية واحد منهم".
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رياضة
السالمية والكويت في مواجهة قمة
القسم األول لدوري «ڤيڤا»

محمد عبدالله

القادسية الستعادة توازنه على حساب الشباب اليوم
حازم ماهر

يلتقي اليوم
السالمية والكويت
في قمة القسم
األول لدوري «ڤيڤا»
للدرجة الممتازة لكرة
القدم ،والذي يختتم
منافساته اليوم ،في حين تقام
مباراة أخرى تجمع بين الشباب
والقادسية.

ميالد حمدي

يسدل اليوم الستار على منافسات
ال ـق ـس ــم األول ل ـ ـ ــدوري ڤ ـي ـڤــا ل ـلــدرجــة
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ح ـي ــث ت ـقــام
مباريات في الجولة التاسعة ،يلتقي
خ ــال ـه ــا ال ـش ـب ــاب م ــع ال ـق ــادس ـي ــة فــي
ال ـس ــاع ــة  4.15ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـش ـبــاب،
والسالمية مع الكويت في الساعة 6.35
على استاد ثامر .وكانت هذه الجولة
انطلقت أمس بإقامة  3مباريات.

السالمية والكويت
تعد مباراة السالمية والكويت هي
األقوى في الجولة الحالية ،ال سيما في
ظل صراع الفريقين على قمة البطولة،
حيث يأتي السماوي في مركز الوصافة
برصيد  20نقطة ،بينما يحتل األبيض
القمة وله  22نقطة ،مما يعني أن مباراة
الـ ـي ــوم بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـفــري ـق ـيــن سـتـكــون
بمنزلة حياة أو موت لحسم لقب بطل
نصف الموسم!
يـعـلــم الـجـهــاز الـفـنــي للسالمية أن
الـ ـف ــوز ع ـل ــى ال ـم ـن ــاف ــس الـ ـي ــوم صـعــب
للغاية لكنه غير مستحيل بكل تأكيد،
خصوصا أن الساحرة المستديرة ال
تعترف بالفوارق بل بالعطاء والجهد
المبذول من قبل كل فريق.
ويدخل السماوي لقاء اليوم مكتمل
الصفوف وهــي ميزة كبيرة بالنسبة
للجهاز الفني الذي سيدفع بكل أوراقه
الرابحة من أجل تحقيق هدفه األكبر
وهو حصد النقاط الثالث والقمة معا،
خصوصا أن التعادل يبقي الحال على
ما هو عليه دون تغيير.
وجـ ــاء ت تعليمات ال ـم ــدرب ميلود
حمدي لالعبين بضرورة اللعب حتى

ً
النفس األخير ،بحثا عن تحقيق الفوز،
مــع ض ــرورة ت ـفــادي ال ـخ ـســارة ،وشــدد
على العبيه بأنهم ال يقلون عن العبي
الكويت.
فــي ال ـم ـقــابــل ،ي ــدرك ال ـج ـهــاز الفني
للكويت بقيادة المدرب محمد عبدالله،
تـمــامــا أهـمـيــة ل ـقــاء ال ـي ــوم ،وأن الـفــوز
يجعله يـضــرب عــدة عصافير بحجر
واح ــد ،أولـهــا االنـفــراد بالقمة منفردا،
وثانيها هزيمة منافسه المباشر على
اللقب في القسم األول ،ثالثها الدخول
إلى القسم الثاني بأريحية تامة ،حيث
سيرفع الفارق عن وصيفه إلى  5نقاط
كاملة.
وع ـل ــى غ ـ ــرار ال ـســال ـم ـيــة ،ال يـعــانــي
ال ـك ــوي ــت غ ـي ــاب ــات ت ــذك ــر ب ـعــد تـعــافــي
االيفواري جمعة سعد ،وطالل فاضل
ً
من اإلصابة التي لحقت بهما مؤخرا،
وهــو أمــر رائ ــع بالنسبة إلــى عبدالله
ورفاقه ،حيث إن مثل هذه المباريات
تحتاج إلى جميع أسلحة الفريق.
ً
وعقد عبدالله اجتماعا مع العبيه
قبل انطالق تدريب أمس ،طالب خالله
العبيه بضرورة احترام فريق السالمية
الذي يضم العبين أكفاء يبحثون عن
ً
الفوز ،مطالبا الالعبين بالحذر طوال
الوقت واستثمار الفرص التي ستلوح
لهم في اللقاء.

الشباب والقادسية
ت ـعــد مـ ـب ــاراة ال ـش ـب ــاب وال ـقــادس ـيــة
فرصة سانحة لكال الفريقين من أجل
التعويض ،لذلك من المنتظر أن تتسم
المواجهة باإلثارة والندية والحماس،

مباريات اليوم

خالد الزنكي

مركز الكويت للفروسية ينظم «قفز الحواجز»
تنطلق في الثانية والنصف ظهر اليوم البطولة
المحلية الثانية لقفز الحواجز ،التي ينظمها مركز
الكويت للفروسية ،والرابعة للموسم الحالي ،وسط
مـشــاركــة عــدد كبير مــن فــرســان وفــارســات نــادي
الـكــويــت لـلـفــروسـيــة ،ومــركــز الـكــويــت للفروسية،
ون ــادي ــي الـصـيــد والـمـسـيـلــة ،أغـلـبـهــم مــن الفئات
العمرية الصغيرة.
وتبدأ فعاليات البطولة على ارتفاعات 80-60
سم "جولة نظيفة" ،وأشواط على ارتفاع  100و110
و 120و 130سم.
وأك ــد رئـيــس ن ــادي الـكــويــت للفروسية جاسم
الخرافي أن البطولة تأتي ضمن البطوالت المحلية

التي تقام بالتعاون مع مركز الكويت للفروسية،
مشيدا باإلقبال الكبير من الفرسان والفارسات
ع ـلــى ال ـم ـش ــارك ــة واك ـت ـس ــاب ال ـخ ـب ــرة ،اس ـت ـع ــدادا
للمرحلة المقبلة التي ستشهد بطوالت مهمة ذات
جوائز كبيرة.
وكـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ـ ــارس م ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـف ــروس ـي ــة
البيالروسي بافيل فورونكو توج بلقب الجائزة
الكبرى ،على ارتفاع  130سم ،في ختام منافسات
البطولة المحلية الثانية لقفز الـحــواجــز ،والتي
أقيمت في مركز الكويت للفروسية ،بمشاركة كبيرة
من الفرسان والفارسات.

الوقت

المباريات

الملعب

4:15

الشباب × القادسية

الشباب

6:35

السالمية × الكويت

ثامر

لرغبتهما في تجاوز الكبوات
التي تعرضا لها سابقا.
يدخل الشباب محتال
المركز الثامن برصيد
 5نـ ـق ــاط ،ح ـيــث عــانــى
ً
نــزيـفــا مــن الـنـقــاط في
الـ ـ ـج ـ ــوالت ال ـس ــاب ـق ــة،
آخــرهــا الـخـســارة من
كاظمة بــاألربـعــة ،ثم
التعادل اإليجابي مع الفحيحيل
بهدف لكل منهما.
ويـعــد الـقــادسـيــة بالنسبة لمدرب
ً
ً
الشباب خالد الزنكي كتابا مفتوحا،
ح ـيــث ي ـس ـعــى ب ـق ــوة إلـ ــى اس ـت ـغــال
ثغرات الفريق ونقاط الضعف ،لذلك
سيعتمد على أ سـلــوب هجومي من
أجل هز شباك الحارس خالد الرشيدي.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،سـ ـيـ ـصـ ـب ــح مـ ـ ــدرب
القادسية الروماني ايوان مارين على
المحك في حال تحقيق اي نتيجة غير
ً
الـ ـف ــوز ،خ ـصــوصــا أن ه ـنــاك أص ــوات ــا
طالبت بإقالته وتعيين مــدرب وطني
ً
ب ــدال م ـنــه وت ـح ــدي ــدا ال ـج ـن ــرال محمد
إبراهيم.
وعــدم تحقيق األصفر للفوز اليوم
ي ـع ـن ــي تـ ــأزيـ ــم م ــوقـ ـف ــه فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
وخروجه من سباق المنافسة ،فالفريق
يحتل المركز الخامس برصيد
 13ن ـق ـط ــة ب ـع ــد أن ر ج ـحــت
األهداف كفة كاظمة عليه.
ويـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ــاري ـ ــن أن ــه
ال بـ ـ ــديـ ـ ــل ع ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــوز
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ل ـ ـح ـ ـفـ ــظ م ـ ــاء
وجـ ـه ــه واالسـ ـتـ ـم ــرار
مـ ـ ــع األص ـ ـ ـفـ ـ ــر ح ـتــى
إشـ ـع ــار آخـ ـ ــر ،لــذلــك
ً
سـ ـيـ ـج ــري ت ـغ ـي ـي ــرا
على التشكيلة التي
اعتمد عليها طوال
ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة،
وال ـ ـتـ ــي سـيـغـيــب
عنها مساعد ندا
لإلصابة.

إيوان مارين

ً ً
العنابي انتزع فوزا ثمينا من الفحيحيل في «اليد»
●

محمد عبدالعزيز

ً
ً
حقق فريق النصر فوزا مهما على نظيره
الفحيحيل بنتيجة ( 25 -32الـشــوط األول
 )13 -15في المباراة التى جمعتهما أمس
األول على صالة مركز الشهيد فهد األحمد
بالدعية ،في ختام منافسات الجولة الثامنة
من الدوري العام لكرة اليد.
وف ــي م ـب ــاراة أخ ــرى ج ــرت أم ــس األول
ضمن المرحلة ذات ـهــا ،فــاز الـعــربــي على
ال ـســاحــل بـنـتـيـجــة  ،21 -32وب ــذل ــك رفــع

األخضر رصيده إلى  12نقطة في المركز
ال ــراب ــع ب ـفــارق األه ـ ــداف خـلــف السالمية
الثالث ،وكذلك رفع النصر رصيده للنقطة
 8وارتـقــى للمركز الـســابــع ،فــي حين ظل
الفحيحيل بــ 6نقاط في المركز التاسع،
والساحل بنقطتين في المركز قبل األخير.
جاءت مباراة النصر والفحيحيل سريعة
وقوية وبأفضلية طفيفة للعنابي من بداية
ً
اللقاء ،مستغال غياب التركيز الــذي عاني
مـنــه أب ـنــاء الفحيحيل ووجـ ــود مـســاحــات
بين المدافعين ،مما منح مهاجمي النصر

الفرصة كاملة لالختراق والتسجيل من على
خطي  6و 9أمتار عبر العبي الخط الخلفي
خ ـلــف الـ ـسـ ـع ــدوان وأحـ ـم ــد ج ـم ـعــة والع ــب
ال ــدائ ــرة أح ـمــد ال ـص ــال ،لـيـنـهــي الـعـنــابــي
الشوط األول لمصلحته.
ً
ولـ ــم يـتـغـيــر الـ ـح ــال ك ـث ـي ــرا ف ــي ال ـشــوط
الثاني ،وواصل النصر فرض هيمنته على
م ـجــريــات ال ـم ـب ــاراة بـفـضــل ال ــدف ــاع الجيد
للمنطقة بطريقة  -6صفر ،والتنفيذ الجيد
للهجمة المرتدة عبر الجناح النشيط بدر
الرندي.

وفـ ــي ال ــدق ــائ ــق األخ ـ ـيـ ــرة ،ح ـ ــاول م ــدرب
الفحيحيل الصربي نيكوالي إعادة الفريق
م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ألج ـ ـ ــواء الـ ـمـ ـب ــاراة وتـقـلـيــص
الفارق ،لكن تواضع مستوى الدفاع ووجود
مساحات بين المدافعين ،ووفرة البديل في
صفوف النصر ،واستمرار تألق السعدوان
دون رقابة وباقي زمالئه ـمور أنهت اللقاء
على الراحة لمصلحة العنابي.
وأدار المباراة الحكمان جاسم السويلم
ومحمد الدويسان.

«الرماية» يضيف برونزية إلى رصيده في «اآلسيوية» األهلي والترجي في مواجهة مصيرية الليلة
أضاف منتخب الكويت للرماية
أمــس األول ميدالية بــرونــزيــة إلى
رصـ ـي ــده فــي م ـنــاف ـســات الـبـطــولــة
اآلسيوية الثامنة لرماية األطباق
الـ ـط ــائ ــرة وال ـ ـ ـ ــ 11ل ــرم ــاي ــة أسـلـحــة
الرصاص وضغط الهواء.
وب ــذلــك يــرفــع مـنـتـخــب الـكــويــت
رص ـيــده فــي الـبـطــولــة الـمـقــامــة في
م ـج ـمــع م ـي ــادي ــن ال ـش ـي ــخ (ص ـب ــاح
االحـمــد) األولمبي بنادي الرماية
الكويتي إلــى أرب ــع مـيــدالـيــات هي
ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية.
وتـمـكــن مـنـتـخـبـنــا ال ـم ـكــون من
ال ـ ــرم ـ ــاة حـ ـم ــد الـ ـنـ ـمـ ـش ــان وس ـع ــد
العجمي وعلي المطيري من إحراز
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث لـمـســابـقــة رمــايــة
(المسدس  10أمـتــار) للفرق خلف
منتخب الصين ،الذي توج بالذهب
وحل أوال ،يليه منتخب سنغافورة
ثانيا محرزا الميدالية الفضية.
وش ـهــدت مـنــافـســات المسابقة
ن ـف ـس ـهــا ل ـف ـئــة ال ـ ـفـ ــردي اك ـت ـســاحــا
صينيا للمراكز الثالثة األولى عبر
ال ــرم ــاة وي ج ـيــاي وهــونــغ جونز
وزه ـ ـ ــان ـ ـ ــغ هـ ـ ــو الـ ـ ــذيـ ـ ــن ح ـ ـصـ ــدوا
ال ـم ـي ــدال ـي ــات الــذه ـب ـيــة والـفـضـيــة
والبرونزية على التوالي.
وت ــاب ــع مـنـتـخــب ال ـص ـيــن تــألـقــه
الالفت في البطولة ،إذ أحرز فريق
ال ـس ـيــدات الـصـيـنــي ال ـمــركــز األول
والـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة فــي مسابقة
رماية (المسدس  10أمتار) للفرق

في إياب نهائي دوري األبطال اإلفريقي

تتويج رماة الكويت بالمركز الثالث لرماية المسدس  10أمتار رجال للفرق
م ـت ـف ــوق ــا ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره ال ـص ـي ـنــي
تايبيه الذي حل ثانيا ،في حين نال
منتخب سنغافورة المرتبة الثالثة.
وت ـ ــوج ـ ــت الـ ــرام ـ ـيـ ــة ال ـص ـي ـن ـيــة
جـيــانـيـنــغ ران ـك ـس ـيــن بــالـمـيــدالـيــة
الــذه ـب ـيــة ل ـن ـفــس ال ـم ـســاب ـقــة لفئة
الـ ـ ـف ـ ــردي م ـت ـق ــدم ــة عـ ـل ــى ال ــرامـ ـي ــة
السنغافورية تيه هونغ التي جاءت
ثانية مـحــرزة الميدالية الفضية،
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ح ـ ـلـ ــت الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة لــي
اكسي بالمركز الثالث والميدالية
البرونزية .ورفعت الصين رصيدها
ال ــى  16ذه ـب ـيــة و 10ف ـض ـيــات و7

بــرونــزيــات فــي ال ـص ــدارة ،وتلتها
الـهـنــد (ذهـبـيـتــان و 3فـضـيــات و3
برونزيات) وكازاخستان (ذهبيتان
وفضيتان وبرونزيتان) ،وتايلند
(ذهـ ـبـ ـيـ ـت ــان) ،والـ ـك ــوي ــت (ذه ـب ـي ــة
وفضيتان وبرونزية) ،وسنغافورة
( 4ف ـ ـض ـ ـيـ ــات و 3ب ـ ــرو ن ـ ــز ي ـ ــات)،
واالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان (ف ـض ـي ــة
وبرونزية) ،واليابان (برونزيتان)،
والبحرين وقطر (برونزية).
وت ـخ ـت ـت ــم مـ ـن ــافـ ـس ــات اس ـل ـحــة
ض ـغــط الـ ـه ــواء الـ ـي ــوم ،ب ـت ــوزي ــع 4
ذه ـب ـيــات ف ــي م ـســاب ـقــات الــزوجــي

ال ـم ـخ ـت ـل ــط ل ـل ـم ـس ــدس  10ام ـت ــار
ل ـل ـع ـمــومــي وال ـن ــاش ـئ ـي ــن .وي ـم ـثــل
الكويت في زوجي العمومي حمد
النمشان وأميرة عوض.
وفــي منافسات رمــايــة االطـبــاق
ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،ت ـ ــوزع ال ـ ـيـ ــوم ايـ ـض ــا 4
ذه ـب ـي ــات ف ــي م ـس ــاب ـق ــات الـ ـت ــراب
ل ـل ـس ـي ــدات والـ ـن ــاشـ ـئ ــات ل ـل ـفــردي
والفرق .ويمثل الكويت في التراب
(س ـ ـيـ ــدات) س ـ ــارة وش ـه ــد ال ـح ــوال
وسمية الجهيل .كما تقام تصفيات
التراب للرجال والناشئين للفردي
والفرق الصابة  75طبقا( .كونا)

تـ ـتـ ـج ــه أن ـ ـظ ـ ــار الـ ـم ــايـ ـي ــن مــن
عشاق الساحرة المستديرة صوب
اس ـتــاد رادس فــي الـعــاشــرة مساء
الـيــوم ،بتوقيت الكويت ،لمتابعة
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ـه ـم ــة وال ـم ــرت ـق ـب ــة
والمصيرية التي ستجمع النادي
األهلي المصري بمضيفه الترجي
التونسي ،فــي إيــاب نهائي دوري
األب ـطــال اإلفــري ـقــي ،وســط حضور
ن ـح ــو  55أل ـ ــف م ـش ـجــع ي ـ ـ ــؤازرون
أصـحــاب األرض ،يقابلهم حوالي
 6آالف م ـش ـجــع ل ـل ـفــريــق األح ـم ــر
ح ــرص ــوا ع ـل ــى ال ـس ـف ــر ل ـم ـســانــدة
الالعبين.
ويـ ـكـ ـف ــي األه ـ ـل ـ ــي أن يـ ـتـ ـع ــادل
ب ــأي نتيجة فــي م ـب ــاراة الـلـيـلــة أو
الخسارة بفارق ال يزيد على هدف
واح ــد ،لحصد الـبـطــولــة التاسعة
ف ــي ت ــاري ــخ الـقـلـعــة ال ـح ـم ــراء ،بعد
غـيــاب عــن التتويج دام  5سنوات
م ـنــذ ال ـت ـتــويــج األخ ـي ــر ف ــي ،2013
بعد أن انتهت مباراة الذهاب ،التي
جمعت الفريقين فــي ب ــرج الـعــرب
باإلسكندرية يوم الجمعة الماضي،
بفوز المارد األحمر بثالثة أهداف
م ـقــابــل ه ــدف كــانــت ب ــأق ــدام ولـيــد
سليمان "هدفين" ،وعمرو السولية
العب الوسط.
ويـغـيــب عــن األه ـلــي فــي مـبــاراة

جانب من مباراة األهلي والترجي الماضية في برج العرب
الليلة المغربي وليد أزارو لإليقاف
من جانب االتحاد اإلفريقي ،بعدما
أظهرت لقطات تلفزيونية أنه مزق
قميصه بنفسه ،بعد كرة مشتركة
أسفرت عن احتساب ركلة الجزاء
ال ـثــان ـيــة لــأح ـمــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
غياب أحمد فتحي وهشام محمد
لإلصابة.
وينتظر أن يـبــدأ األهـلــي اللقاء

بتشكيل مكون من محمد الشناوي
في حراسة المرمى ،أمامه ساليف
كوليبالي ،وسعد سمير ،ومحمد
هاني ،وأيمن أشرف ،وفي الوسط
ي ـل ـع ــب ح ـ ـسـ ــام ع ـ ــاش ـ ــور وعـ ـم ــرو
السولية ،أمامهما وليد سليمان،
وأحمد حمودي ،وإســام محارب،
عـ ـل ــى أن ي ـ ـقـ ــود م ـ ـ ـ ـ ــروان م ـح ـســن
الهجوم.

في المقابل ،ال بديل أمام الترجي
الرياضي التونسي عن الفوز بفارق
هدفين نظيفين على أقل تقدير ،من
أ جــل تحقيق لقب البطولة للمرة
الثالثة في تاريخه عام .2011
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اليونايتد يهزم يوفنتوس
في الوقت القاتل
في الجولة الرابعة بالمجموعة
الثامنة من دوري أبطال أوروبا،
أنعش مانشستر يونايتد
اإلنكليزي آماله في التأهل
لألدوار اإلقصائية ،بعدما قلب
تأخره صفر  1 /أمام مضيفه
يوفنتوس اإليطالي.

أن ـع ــش مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي آمـ ــالـ ــه فـ ــي ال ـت ــأه ــل
لـ ـ ـ ـ ــأدوار اإلقـ ـص ــائـ ـي ــة ب ـب ـطــولــة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،
بعدما قلب تأخره صفر  1 /أمام
مـضـيـفــه يــوف ـن ـتــوس اإلي ـطــالــي،
إلــى فــوز مثير  1 / 2فــي الجولة
الرابعة بالمجموعة الثامنة في
مرحلة المجموعات بالمسابقة،
ً
التي شهدت أيضا فوز فالنسيا
اإلسباني  1 / 3على ضيفه يونغ
بويز السويسري.
ورغم الخسارة ،ظل يوفنتوس
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدارة بـ ــرص ـ ـيـ ــد ت ـســع
نقاط ،بفارق نقطتين أمام أقرب
مــاحـقـيــه مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
بـيـنـمــا اح ـت ــل فــالـنـسـيــا ال ـمــركــز
الثالث برصيد خمس نقاط ،وظل
ً
يــونــغ بــويــز قابعا فــي المؤخرة
بنقطة وحيدة.
ب ـ ــدأت الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي إيـطــالـيــا
بـهـجــوم م ــن جــانــب يــوفـنـتــوس،
وس ـن ـح ــت أول ف ــرص ــة لـلـفــريــق
اإليطالي في الدقيقة الخامسة،
عـنــدمــا تـلـقــى رون ــال ــدو تـمــريــرة
بينية من باولو ديباال ،ليسدد
الـنـجــم الـبــرتـغــالــي م ـبــاشــرة من
داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ولـ ـك ــن ال ـك ــرة
اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى
ركلة ركنية لم تستغل.
وســدد ديباال من على حدود
المنطقة فــي الــدقـيـقــة الـعــاشــرة،
ل ـك ــن الـ ـكـ ــرة اصـ ـط ــدم ــت م ـج ــددا
بالدفاع لتخرج لركلة ركنية لم
تـسـفــر عــن ش ــيء ،قـبــل أن يسدد
رونــالــدو من خــارج المنطقة في
الدقيقة  12لكن الكرة مرت بعيدة
عن المرمى.
حـ ـ ــاول مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول ألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
ومـبــادلــة يــوفـنـتــوس الهجمات،

وشهدت الدقيقة  28أول فرصة
محققة للضيوف عندما أر ســل
نـيـمــانـيــا مــاتـيـتــش ك ــرة أمــامـيــة
إل ــى أليكسيس ســانـشـيــز ،الــذي
عجز عن اللحاق بها لتخرج إلى
ركلة مرمى.
وح ـصــل يــونــايـتــد عـلــى ركـلــة
حـ ــرة م ـب ــاش ــرة م ــن ع ـلــى ح ــدود
الـمـنـطـقــة ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،31لكن
سانشيز وضع الكرة في الحائط
البشري ،ليرد يوفنتوس بهجمة
س ــري ـع ــة ان ـت ـه ــت ب ـت ـس ــدي ــدة مــن
س ــام ــي خ ـض ـي ــرة ،ف ــي منتصف
الـ ـم ــرم ــى ل ـي ـم ـس ـك ـهــا اإلس ـب ــان ــي
دي ـف ـيــد دي خ ـيــا ح ـ ــارس مــرمــى
يونايتد بثبات.
وكاد خوان كوادرادو أن يفتتح
التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة
 ،33عندما مرر كرة عرضية من
ال ـن ــاح ـي ــة الـ ـيـ ـس ــرى ،ل ـك ــن ال ـك ــرة
اصطدمت بقدم ماتيتش لتغير
اتجاهها ،ولكن دي خيا أبعدها
ببراعة.
وواصـ ـ ــل يــوف ـن ـتــوس نـشــاطــه
الهجومي في ظل تراجع يونايتد
ل ـل ــدف ــاع ،وأرسـ ـ ــل رونـ ــالـ ــدو كــرة
ع ــرض ـي ــة أرض ـ ـيـ ــة مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
الـ ـيـ ـمـ ـن ــى ،لـ ـيـ ـس ــدده ــا خ ـض ـيــرة
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة،
غير أن الكرة ارتطمت في القائم
األيمن وخرجت إلى ركلة مرمى.
بـ ــدأ ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي بـهـجــوم
مباغت من جانب يونايتد ،حيث
سدد أنتوني مارسيال من داخل
الـمـنـطـقــة ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،48لكن
الكرة مرت بجوار القائم األيسر.
و مـ ـ ـ ــن أول هـ ـجـ ـم ــة م ـن ـظ ـمــة
ل ـي ــوف ـن ـت ــوس ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــوط،
وق ـ ـفـ ــت ال ـ ـعـ ــارضـ ــة حـ ــائـ ــا دون
تسجيل أص ـحــاب األرض هــدف
ال ـت ـقــدم فــي الــدقـيـقــة  ،50بعدما

فرحة العبي اليونايتد وخيبة أمل ديباال
تصدت لتسديدة رائعة من داخل
المنطقة عن طريق ديباال.
وأج ـ ـ ــرى ي ــوف ـن ـت ــوس تـبــديـلــه
األول بنزول بليس ماتويدي بدال
من خضيرة في الدقيقة .61
وجـ ــاء ت الــدقـيـقــة  65لتشهد
هــدفــا لمصلحة يــوفـنـتــوس عن
طريق رونالدو.
تلقى رونالدو تمريرة أمامية
مــن مـيــرالـيــم بـيــانـيـتــش ،ليسدد
مباشرة تصويبة رائعة من داخل
المنطقة ،واضعا الكرة على يسار
دي خ ـيــا ،الـ ــذي اك ـت ـفــى بالنظر
إليها وهي تعانق شباكه.
وأضـ ـ ـ ـ ــاع ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادرادو ف ــرص ــة
أخرى ليوفنتوس بعدها بدقيقة
واحــدة ،بعدما تابع تمريرة من
رونـ ــالـ ــدو ،ل ـي ـســدد م ـبــاشــرة من

داخل المنطقة ،دون مضايقة من
أحــد ،ولكن الكرة علت العارضة
بقليل.
وواص ـ ـ ـ ــل ب ـي ــان ـي ـت ــش ت ـهــديــد
مرمى يونايتد ،حيث سدد قذيفة
ص ــاروخ ـي ــة م ــن م ـســافــة بـعـيــدة
المدى في الدقيقة  ،78ولكن الكرة
مرت فوق المرمى مباشرة ،ليرد
يــونــاي ـتــد ب ـت ـســديــدة م ــن جــانــب
راشفورد في الدقيقة  79أخطأت
المرمى.
وأج ـ ـ ــرى ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو مدرب يونايتد تبديلين
في الدقيقة  80بنزول خوان ماتا
ومروان فياليني ،بدال من أندير
هيريرا وأليكسيس سانشيز.
و نـجــح مورينيو فــي تحقيق
هدفه مــن تبديليه اللذين أثمرا

ه ـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل ل ـي ــون ــاي ـت ــد فــي
الدقيقة  86عن طريق ماتا ،الذي
نفذ ركلة حــرة مباشرة بطريقة
بارعة من على حــدود المنطقة،
حيث وضع الكرة خلف الحائط
ال ـب ـشــري ع ـلــى يـمـيــن تـشـيــزنــي،
الذي حاول إبعادها دون جدوى
لتسكن شباكه.
ومـ ـ ــن ركـ ـل ــة حـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى مــن
الناحية اليسرى ،مرر خوان ماتا
الكرة عرضية مرت من الجميع،
قـبــل أن ي ـحــاول تشيزني إبـعــاد
الكرة بأطراف أصابعه ،ولكنها
ا ص ـ ـطـ ــد مـ ــت ف ـ ــي رأس أ ل ـي ـك ــس
س ــان ــدرو ق ـبــل أن ت ــدخ ــل مــرمــى
الفريق اإليطالي ،مسجلة الهدف
الثاني ليونايتد ،ويطلق بعدها
حـكــم ال ـم ـب ــاراة ص ــاف ــرة الـنـهــايــة

معلنا فــوز يونايتد  1 / 2على
يوفنتوس.

فالنسيا ويونغ بويز
وعلى ملعب ميستايا ،افتتح
سانتي مينا التسجيل فالنسيا
ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ،14
قبل أن يتعادل
روجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ليونغ بويز
ف ــي الــدق ـي ـقــة
.37

ولم يهنأ الضيوف بالتعادل
ك ـث ـي ــرا ،ب ـع ــدم ــا ع ـ ــاد م ـي ـنــا لـهــز
الـ ـشـ ـب ــاك مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،مـسـجــا
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ل ـفــال ـن ـس ـيــا فــي
الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  ،42ب ـي ـن ـم ــا أضـ ـ ــاف
كــارلــوس سولير الـهــدف الثالث
في الدقيقة .56
وتضاعفت معاناة يونغ بويز
فــي الـلـقــاء بـعــدمــا اض ـطــر للعب
بعشرة العبين ،عقب طرد العبه
س ـي ـكــو ج ــون ـي ــو س ــان ــوج ــو فــي
الدقيقة .77
(د ب أ)

ً
مورينيو :تعرضت للسباب طوال المباراة رونالدو :مانشستر لم يقدم شيئا
اعتبر النجم البرتغالي كريستيانو
رون ــاب ــدو ،الع ــب يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي،
الــذي سجل هدفا لــم يكن كافيا إلنقاذ
ف ــريـ ـق ــه م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة الـ ـق ــاتـ ـل ــة أم ـ ــام
م ــا ن ـش ـس ـت ــر ي ــو ن ــا يـ ـت ــد ( ،)2-1م ـس ــاء
األرب ـع ــاء ،فــي راب ــع ج ــوالت دوري
األب ـطــال ،أن الـفــريــق اإلنكليزي
س ـج ــل ه ــد ف ـي ــن دون أن ي ـقــدم
"ش ـي ـئ ــا ي ـس ـت ـحــق ع ـل ـي ــه" ه ــذا
التقدم.

أقر البرتغالي جوزيه مورينيو ،المدير الفني لمانشستر
يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،عـقــب ان ـت ـصــار فــريـقــه ال ــدرام ــي على
يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي فــي عـقــر داره ( )2-1فــي راب ــع جــوالت
المجموعة الثامنة بدوري األبطال ،بأن احتفاله أمام جماهير
"البيانكونيري" جــاء كــرد فعل على تعرضه للسباب "على
مدار الـ 90دقيقة".
واحتفل المدرب البرتغالي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب
"ألـيــانــز سـتــاديــوم" بــوضــع يــده على أذن ــه ،فــي إش ــارة إلى
جماهير بطل إيطاليا التي وجهت السباب إليه ،على
حد وصفه ،طوال أحداث المباراة.
وأشار في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"
المحلية" :لـقــد سـبــونــي ط ــوال الـ ــ 90دقـيـقــة ،وجئت
إلى هنا لتأدية عملي ،ال أكثر ،لم أهاجم أحدا ،فقط
قمت بــإشــارة إلــى أنـنــي أري ــد االسـتـمــاع إليهم اآلن
(في إشارة لإلهانات)" .وتابع مورينيو ،الذي يعد
"عدوا" لجماهير يوفنتوس بسبب فترته الماضية
مع إنتر ميالنو" :لو كانت أعصابي هادئة ،ما قمت
بهذه الحركة ،ولكني جئت إلى هنا لتأدية عملي
فقط ،والجماهير سبت عائلتي ،وهذا ليس جيدا،
وكانت ردة فعلي كما شاهد الجميع".
وبـعـيــدا عــن ه ــذه اإلش ـ ــارة ال ـتــي أغضبت
بعض العبي "البيانكونيري" ،أبدى مورينيو
سعادته باألداء الذي ظهر به الفريق أمام
يوفنتوس الذي يرى المدرب أنه أفضل.
وقــال في هذا الصدد" :قدمنا مباراة
كبيرة وبذلنا أقصى ما لدينا ،ال يمكننا
أن نقدم أفضل من هذا ،فزنا على فريق
يلعب على أهداف مختلفة عنا تماما،
ً
قدمنا مباراة إيجابية جدا والحظ وقف
بجانبنا".

أليغري :لم نحسم اللقاء ولهذا «المان» عاقبنا
قـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس
مــاسـيـمـلـيــانــو أل ـي ـغــري ،ال ــذي
خـ ـ ـس ـ ــر ف ـ ــر يـ ـ ـق ـ ــه  1-2أ مـ ـ ـ ــام
مانشستر يونايتد في دوري
أبطال أوروبــا ،رغم هيمنته
عـلــى ال ـم ـب ــاراة إن ــه يتعين
"ال ـت ـح ـس ــن فـ ــي ال ـل ـم ـســات
األخيرة".
وت ـق ــدم يــوفـنـتــوس بـهــدف
لـ ـلـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو
رونــالــدو ،ولكنه لــم يحسم
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة

بايرن يقهر أيك أثينا بثنائية
بات بايرن ميونيخ األلماني
عـلــى أع ـتــاب ال ـتــأهــل ل ــدور ال ــ16
ل ـب ـطــولــة دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
لـكــرة ال ـقــدم ،عـقــب ف ــوزه الثمين
-2ص ـف ــر ع ـلــى ضـيـفــه أي ــك أثـيـنــا
ال ـيــونــانــي ،ف ــي ال ـجــولــة الــرابـعــة
بالمجموعة الخامسة مــن دور
ال ـم ـج ـمــوعــات لـلـمـســابـقــة ،الـتــي

شـ ـه ــدت أيـ ـض ــا ت ـ ـعـ ــادل بـنـفـيـكــا
ال ـبــرت ـغــالــي م ــع ض ـي ـفــه أيــاكــس
أمستردام الهولندي.
وارتـ ـ ـف ـ ــع رصـ ـي ــد بـ ــايـ ــرن إل ــى
 10ن ـقــاط ف ــي ال ـ ـصـ ــدارة ،ب ـفــارق
نـقـطـتـيــن أم ـ ــام أق ـ ــرب مــاحـقـيــه
أيـ ــاكـ ــس ،ب ـي ـن ـمــا احـ ـت ــل بـنـفـيـكــا
المركز الثالث برصيد  4نقاط،

وأك ــد رونــالــدو"'ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز لـيــغ"
بطولة خاصة ،يمكنك أن تكون متقدما،
ولكن ال يجب أن تشعر بالتراخي ،ألن
أي شيء من الممكن أن يحدث .سيطرنا
على المباراة ،وصنعنا فرصتين أو ثالثا
لقتل اللقاء ،ولكننا دفعنا ثمن لحظة من
غياب التركيز".
وأضاف النجم البرتغالي" :اليونايتد
لم يقدم شيئا يستحق عليه الفوز ،لكنه
سجل هدفين .ال أحب الحديث عن الحظ،

ألن ــه ي ـجــب أن تـبـحــث عن
ال ـح ــظ ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
هذه المرة كان هدية منا".
وقـ ـ ــال ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد" :ال ـخ ـس ــارة
ليست جيدة ،ولكننا مازلنا متصدرين
للمجموعة .الـفــريــق ق ـ ّـدم م ـبــاراة طيبة
للغاية ،ويجب أن نرفع رؤوسنا .متأكد
من تأهلنا كمتصدرين للمجموعة".
(إفي)

وانتفض يونايتد وسجل هدفين
فـ ــي ا ل ــد ق ـي ـق ـت ـي ــن  86و 90عـبــر
اإلسباني خوان ماتا والبرازيلي
ألـيـكــس س ــان ــدرو ،واألخ ـي ــر في
مرماه.
وق ـ ـ ــال ألـ ـيـ ـغ ــري بـ ـع ــد ن ـهــايــة
المباراة لقناة "سكاي سبورت":
"عـلـيـنــا الـتـحـســن ف ــي الـلـمـســات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،ألن ـ ـ ـنـ ـ ــا ل ـ ـ ــم ن ـح ـس ــم
الـمـبــاراة وفــي هــذه المواجهات
ُ
بالتشامبيونز تعاقب".
ولم تعقد هذه الخسارة طريق
يــوفـنـتــوس إل ــى ثـمــن الـنـهــائــي،

سترلينغ يعتذر للحكم عن ركلة الجزاء الوهمية

وظ ــل أي ــك فــي ق ــاع الـتــرتـيــب بال
رصيد.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ــب ألـ ـي ــان ــز أري ـن ــا
تقمص النجم البولندي روبرت
لـيـفــانــدوفـيـسـكــي دور الـبـطــولــة
في المباراة ،بعدما سجل هدفي
بايرن في الدقيقتين  31من ركلة
جزاء و.71

وفـ ــي ال ـعــاص ـمــة الـبــرتـغــالـيــة
ل ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــونـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر جـ ـ ــونـ ـ ــاس
بــا لـتـسـجـيــل لـمـصـلـحــة بنفيكا
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،29ل ـك ــن دوس ـ ــان
تاديتش أدرك التعادل ألياكس
في الدقيقة .61
(د ب أ)

ا عـتــذر رحيم سترلينغ ،جناح مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي ،للحكم الـمـجــري فيكتور
كـ ــاسـ ــاي عـ ــن ركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء ال ــوه ـم ـي ــة ال ـتــي
احتسبها خــال مـبــاراة الفريق ،أمــس األول،
أم ــام شــاخـتــار دونيتسك األوك ــران ــي ،مؤكدا
أنه لم يكن يدري ماذا حدث في تلك اللحظة.
واحتسب كاساي ركلة جزاء للسيتي ،بعد
أن ضــرب سترلينغ وجــه قــدمــه الـيـســرى في

أرض الملعب أثناء توغله داخل منطقة جزاء
الفريق األوكراني ،ليسقط على األرض ،رغم أن
المدافع كان على ُبعد أكثر من متر.
واعتقد الحكم أن هناك احتكاكا أدى إلى
سقوط الدولي اإلنكليزي ،ليحتسب ركلة جزاء
منحت "الـسـيـتـيــزن" الـهــدف الـثــانــي ،بتنفيذ
البرازيلي جابرييل جيسوس ،في اللقاء الذي
انتهى بـفــوز كــاســح ( )0-6ضمن المجموعة

السيتي يقسو على شاختار ويقترب من الصعود
اقـ ـت ــرب مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي االن ـك ـل ـي ــزي مــن
الصعود لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثالث
على التوالي فــي المجموعة السادسة بفوزه
الكاسح -6صفر على ضيفه شاختار دونتسيك
األوكراني في الجولة الرابعة للمجموعة ،التي
شـهــدت أيـضــا ت ـعــادل لـيــون الـفــرنـســي  2-2مع
ضيفه هوفنهايم األلماني.
وارتـفــع رصيد مانشستر سيتي إلــى تسع
ن ـقــاط ف ــي الـ ـص ــدارة ،ب ـف ــارق ث ــاث ن ـقــاط أم ــام
أقــرب مالحقيه ليون ،في حين ظل هوفنهايم
في المركز الثالث بثالث نقاط ،واحتل شاختار
المركز األخير بنقطتين.
وع ـلــى مـلـعــب (االتـ ـح ــاد) ،افـتـتــح اإلسـبــانــي

و لـ ـكـ ـنـ ـه ــا ح ـ ــا ل ـ ــت دون ت ــأ ه ـل ــه
حسابيا قبل جولتين من نهاية
دور المجموعات.
وق ـ ـ ــال "م ــازلـ ـن ــا م ـت ـص ــدري ــن.
التــزال هناك مباراتان يمكن أن
نؤكد خاللهما صــدارتـنــا .حين
ي ـل ـع ــب ي ــوف ـن ـت ــوس وي ــون ــاي ـت ــد
يمكن أن يحدث أن تفوز بمباراة
والمنافس بمباراة".
وأشــار المدرب إلــى رد الفعل
المثير للجدل لـمــدرب يونايتد
جـ ــوزيـ ــه م ــوري ـن ـي ــو ال ـ ـ ــذي أثـ ــار
ج ـم ــاه ـي ــر الـ ـف ــري ــق ال ـم ـض ـي ــف،

بعدما قرب أحد يديه من أذنيه
بـعــد تلقيه سلسلة طــو يـلــة من
اإله ــان ــات م ــن جــانــب مشجعي
اليوفي.
ومزح كونتي "كثيرا ما أذهب
في الحال لتفادي ردود األفعال"،
مشيرا إلى أنه يغضب فقط من
فريقه حين يشعر "بانخفاض
التركيز من آن آلخر".
(إفي)

د يـفـيــد سيلفا التسجيل لسيتي فــي الدقيقة
 ،13قبل أن يضيف النجم البرازيلي جابرييل
جـيـســوس ال ـهــدف الـثــانــي فــي الــدقـيـقــة  24من
ركلة جزاء ،لينتهي الشوط األول بتقدم الفريق
االنكليزي -2صفر.
وواص ــل سيتي فــرض هيمنته فــي الشوط
الثاني ،بعدما أضاف رحيم ستيرلينج الهدف
الثالث فــي الدقيقة  ،49ليعود جيسوس لهز
الشباك مرة أخرى ،مسجال الهدف الرابع لسيتي
وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة .72
وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف
الخامس لسيتي في الدقيقة  ،84قبل أن يختتم
جيسوس مهرجان األهــداف بتسجيله الهدف
السادس لسيتي وهدفه الشخصي الثالث في

الدقيقة األولــى من الوقت المحتسب بــدال من
الـضــائــع ،لينصب نفسه بـطــا لـلـمـبــاراة دون
منازع.
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األخ ـ ـ ــرى ،ب ـ ــادر ن ـب ـيــل فقير
بــالـتـقــدم لمصلحة ل ـيــون فــي الــدقـيـقــة  ،19ثم
أضــاف تانجلي ندومبيلي الهدف الثاني في
الدقيقة .28
ورغم النقص العددي الذي عاناه هوفنهايم
عقب طــرد العـبــه قــاســم نــوهــو فــي الدقيقة 51
لـحـصــولــه عـلــى اإلنـ ــذار ال ـثــانــي ،أح ــرز أنــدريــه
كراماريتش هدفا للفريق األلماني في الدقيقة
 ،65قبل أن يحرز بافيل كاديرابيك هدف التعادل
القاتل في الوقت الضائع.
(د ب أ)

السادسة .وقال سترلينغ عقب المباراة التي
احتضنها ملعب االتحاد" :لقد كان انتصارا
كبيرا .خسارة ليون في الجولة األولى كانت
بمثابة جرس إنذار".
وأجاب عن سؤال حول ركلة الجزاء المثيرة
لـلـجــدل" :كـنــت ســأســدد ال ـكــرة ،وال أعـلــم مــاذا
حدث .أعتذر للحكم".
(إفي)

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺮﻳﺎل ﻳﻜﺘﺴﺢ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻠﺰن ﺑﺨﻤﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ،
ﺣﺎﻓﻆ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ
ﻋﻠﻰ ً ً
ﻓﻮزا ﻛﺒﻴﺮا  / ٥ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻠﺰن اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ.

ﺣـ ــﺎﻓـ ــﻆ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ رﻳـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﺠﻴﺪة
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
اﻟ ـﻤ ــﺆﻗ ــﺖ ﺳــﺎﻧ ـﺘ ـﻴــﺎﻏــﻮ ﺳ ـ ــﻮﻻري،
ً
ً
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻓﻮزا ﻛﺒﻴﺮا  - ٥ﺻﻔﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﻓ ـﻴ ـﻜ ـﺘــﻮرﻳــﺎ ﺑـﻠــﺰن
اﻟـﺘـﺸـﻴـﻜــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻣ ــﻦ دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑــﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
ً
أﻳـﻀــﺎ ﻓــﻮز روﻣــﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ١ / ٢
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﺳـﻴـﺴـﻜــﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺮوﺳﻲ.
وارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ رﺻـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎل إﻟ ــﻰ
ﺗﺴﻊ ﻧـﻘــﺎط ﻓــﻲ اﻟ ـﺼــﺪارة ﺑﻔﺎرق
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أﻣﺎم أﻗﺮب
ﻣﻼﺣﻘﻴﻪ روﻣــﺎ ،اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻣﻌﻪ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺻﻴﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻇﻞ
ﺳﻴﺴﻜﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ،وﻗﺒﻊ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻠﺰن
ﻓﻲ ذﻳﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة.
واﻓ ـﺘ ـﺘــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ﻛــﺮ ﻳــﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﻪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺮﻳﺎل
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٢١ﺛﻢ أﺿﺎف زﻣﻴﻠﻪ
اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﻛــﺎﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺮو اﻟ ـﻬــﺪف
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٢٣
وﻋﺎد ﺑﻨﺰﻳﻤﻪ ﻟﻬﺰ اﻟﺸﺒﺎك ﻣﺮة
أﺧ ـ ــﺮى ،ﻣـﺴـﺠــﻼ اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ
ﻟﻠﺮﻳﺎل وﻫﺪﻓﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٣٧ﺛﻢ ﻋﺰز اﻟﻮﻳﻠﺰي
ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﻴﻞ ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ـﻠــﻪ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻓــﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٤٠
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ،أﺿــﺎف
ﻧ ـﺠ ــﻢ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺗــﻮﻧــﻲ
ﻛ ــﺮوس اﻟـﻬــﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺮﻳﺎل
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٦٧
وﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،واﺻﻞ اﻟﺮﻳﺎل
ﺻﺤﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﻗـﻴــﺎدة ﺳ ــﻮﻻري،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت،
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻷرﺟـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ اﻟ ــﺬي
ﺗــﻮﻟــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻘــﺐ رﺣـﻴــﻞ
ً
اﻟﻤﺪرب ﺟﻮﻟﻴﻦ ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ أﺧﻴﺮا.

ً
اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﺮوﻣﺎ

وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﺑــﺎت
روﻣـ ـ ــﺎ اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺎرف
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪور ﺛـ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﺑـ ـﻔ ــﻮزه
اﻟ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﻪ ﺳـﺴـﻜــﺎ
ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺮوﺳﻲ  ١-٢ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
"ﻟﻮﺟﻨﻴﻜﻲ" ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ.
وﺟﺪد روﻣﺎ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟ ـ ـ ــﺮوﺳ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻫ ــﺰﻣ ــﻪ
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﺣـﻘــﻖ
اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﻣﻮاﺻﻼ
ﺻﺤﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ
اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺻﻔﺮ٣ -
ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﺑ ـﻜــﺮ روﻣ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻋﺒﺮ
ﻣﺪاﻓﻌﻪ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﻣ ــﺎﻧ ــﻮﻻس ﺑ ـﻀــﺮﺑــﺔ رأﺳـ ـﻴ ــﺔ ،إﺛــﺮ
رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ اﻧﺒﺮى ﻟﻬﺎ ﻟﻮرﻧﺘﺴﻮ
ﺑﻴﻠﻴﻐﺮﻳﻨﻲ ).(٤
وﺟـ ـ ـ ــﺮب اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮواﺗـ ــﻲ
اﻟــﻮاﻋــﺪ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﻓﻼﺳﻴﺘﺶ ﺣﻈﻪ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻤﻨﺎه ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺑ ـﺠــﻮار اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ اﻷﻳـﻤــﻦ
ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺎرس اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪي
روﺑ ـ ــﻦ أوﻟـ ـﺴ ــﻦ ) ،(١٨ﺛ ــﻢ رأﺳ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﻳﺎﻛﺎ ﺑﻴﻴﻮل ﺑﻴﻦ ﻳﺪي
أوﻟﺴﻦ ).(٢٥
وأﻫﺪر أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو ﻓﻠﻮرﻧﺘﺴﻲ
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮة
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
ﺟﺎﺳﺘﻦ ﻛﻠﻮﻳﻔﺮت داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻟ ـﻜ ـﻨ ــﻪ ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺗـ ـ ــﻮازﻧـ ـ ــﻪ ،وﺳـ ــﺪدﻫـ ــﺎ

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺮﻳﺎل ﺑﻬﺪف ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺤﺎرس إﻳﻐﻮر
أﻛﻴﻨﻔﻴﻒ ).(٢٩
وﻛﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺼﺮﺑﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر
ﻛ ــﻮﻻروف ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻣــﻦ رﻛﻠﺔ ﺣﺮة
ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﺎرج اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
ﺳﺪدﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﺴﺮاه ارﺗــﺪت ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎرس إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺒ ــﻮﺳ ـﻨ ــﻲ إدﻳ ــﻦ

دزﻳـﻜــﻮ اﻟــﺬي ﺳــﺪدﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ﻓ ــﻮق اﻟ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺎت اﻟـﺜــﻼث
ﻟﻤﺮﻣﻰ ﺳﺴﻜﺎ ).(٣٠
وﻛﺎن روﻣﺎ اﻷﺧﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،وأﻫ ـ ـ ــﺪر دزﻳـ ـﻜ ــﻮ ﻓــﺮﺻــﺔ
اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻛﺮة راﺋﻌﺔ ﻣﻦ
ﻛﻠﻮﻳﻔﺮت دا ﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﺎﻃﺄ

ﻓ ــﻲ ﺗـﺴــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﻓ ــﺎرﺗ ــﺪت ﻣ ــﻦ ﻗــﺪم
اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ رودرﻳـ ـﻐ ــﻮ
ﺑﻴﻜﺎو إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻠﻌﺐ ).(٤٩
ودﻓﻊ روﻣﺎ ﺛﻤﻦ إﻫﺪار اﻟﻔﺮص
ﻏﺎﻟﻴﺎ ،إذ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻫﺪف
اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﺒﺮ ﺳﻴﻐﻮردﺳﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮة داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺰت

أﺧﻤﻴﺘﻮف ﻓﺴﺪدﻫﺎ ﺑﻴﻤﻨﺎه ﻋﻠﻰ
ﻳﺴﺎر اﻟﺤﺎرس أوﻟﺴﻦ ).(٥٠
وﺗﻠﻘﻰ ﺳﺴﻜﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺿﺮﺑﺔ
ﻣﻮﺟﻌﺔ ﺑﻄﺮد ﻣﺪاﻓﻌﻪ اﻹﻳﺴﻠﻨﺪي
ﻫ ـ ـ ـ ــﻮردور ﻣ ــﺎﻏـ ـﻨ ــﻮﺳ ــﻮن ﻟـﺘـﻠـﻘـﻴــﻪ
اﻹﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺬار اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻋــﺮﻗ ـﻠ ـﺘــﻪ
ﻛﻠﻮﻳﻔﺮت اﻟﻤﻨﻔﺮد ).(٥٦

وأﻋـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻐــﺮﻳ ـﻨــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم
ﻟ ــﺮوﻣ ــﺎ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻠـﻘــﻰ ﻛ ــﺮة داﺧ ــﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻧﺘﻲ
ﻓ ــﺎﻧـ ـﻔ ــﺮد ﺑــﺄﻛ ـﻴ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﻒ وﺳ ــﺪدﻫ ــﺎ
زاﺣﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(٥٩
)د ب أ(

راﻣﻮس ﻳﻌﺘﺬر إﻟﻰ ﻻﻋﺐ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻟﺼﺤﻒ ﺗﺘﻐﻨﻰ ﺑـ »ﻛﻒ ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷزﻣﺔ«
ﺑﻠﺰن ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ
اﻋﺘﺬر ﺳﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ﻗﺎﺋﺪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
إﻟﻰ ﻻﻋﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻠﺰن اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ
ﻣﻴﻼن ﻫﺎﻓﻴﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺘﻪ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳـﻘـﺼــﺪ إﻟـﺤــﺎق
اﻟﻀﺮر ﺑﻪ.
وﻗــﺎل راﻣــﻮس اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻋ ـﻘــﺐ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻠﺰن ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣــﻦ دور اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت ﺑـ ــﺪوري أﺑـﻄــﺎل
أوروﺑﺎ واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮز اﻟﺮﻳﺎل ﺑﺨﻤﺎﺳﻴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ" :ذﻫـﺒــﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻣﻴﻼن ﻓــﻲ ﻏﺮﻓﺔ
ﺧﻠﻊ اﻟـﻤــﻼﺑــﺲ وﻟــﻢ أﺟ ــﺪه ﻷﻧــﻪ ذﻫــﺐ ﻹﺟــﺮاء
ﻓﺤﻮﺻﺎت وﺗﺮﻛﺖ ﻟﻪ رﺳﺎﻟﺔ".

وأﺿ ــﺎف ﻋــﻦ ﺿــﺮﺑــﻪ ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﻓــﻖ ﻟـﻤـﻴــﻼن ﻋﻠﻰ
وﺟﻬﻪ ﻣﻤﺎ أدى ﻹﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ أﻧﻔﻪ "ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ
ﺳﺮﻳﻌﺔ واﺣﺘﻜﻜﺖ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ دون ﻗﺼﺪ ودون ﻧﻴﺔ
ﻹﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺰﻣﻴﻞ ﻟﻲ .اﻷﻧﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﺟﺪا واﺧﺘﺒﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ .أي ﺿﺮﺑﺔ
ﺗﺆدي ﻟﻠﻨﺰﻳﻒ .اﺗﻤﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ".
واﺷﺎر راﻣﻮس إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻻﻧﺘﻘﺎدات
ﺗﻼﺣﻘﻪ ،واﻋﺘﺮف أﻧﻪ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺤﺮص ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﻌﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺿﺪ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﻣﻤﺎ أدى ﻹﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺨﻠﻊ
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻒ.
)إﻓﻲ(

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺮﻓﺾ إﻟﻐﺎء ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ
رﻓ ـﻀ ــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف
ﺑﺎرﻳﺲ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﻻﻋﺐ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ
وﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ أﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص آﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ،
ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺑﺘﺰاز ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﻓﺎﻟﺒﻮﻳﻨﺎ ،ﻟﻴﻘﺮر ﻣﻬﺎﺟﻢ
رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف أﻣــﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻓــﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ
دﻓﺎع اﻷﺧﻴﺮ.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻮ ﺑـ ـﻨ ــﺰﻳـ ـﻤ ــﺔ،
واﻟﻤﺘﻬﻤﻮن اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻵﺧــﺮون،
ﻃ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻮا اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ ﺑ ــﺈﻟـ ـﻐ ــﺎء
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت ،ﻻﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻫ ـ ــﻢ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺮﻃﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑــﺄﻧــﻪ ﺷﺨﺺ أرﺳ ـﻠــﻪ ﻓﺎﻟﺒﻮﻳﻨﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺑﺘﺰاز اﻟﻼﻋﺐ
ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ إﺑﺎﺣﻲ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت ﻟـ ـ ــ"إﻓ ـ ــﻲ"،
أ ﻛــﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ،ﺳﻴﻠﻔﻴﻦ
ﻛ ــﻮرﻣ ـﻴ ـﻴ ــﻪ ،أﻧـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻘــﺪم ﻃﻌﻨﺎ
أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻛ ــﻮرﻣـ ـﻴـ ـﻴ ــﻪ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻘــﻰ "ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﺪة"،
ﻟ ـﺤ ـﻴــﻦ ﺻ ـ ــﺪور ﻗ ـ ــﺮار اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ،وﻫ ــﻮ أﻣ ــﺮ ﻗــﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق
وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ.
وﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ،اﻋﺘﺒﺮ أن ﻛﻞ
ﻫـ ــﺬا ﻻ ﻳ ـﻨ ـﺒ ـﻐــﻲ أن ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋﻠﻰ

اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺰﻳ ـﻤــﺔ،
َ
ﺴﺘﺪع ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﺬي ﻟﻢ ُﻳ
ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﺑﺘﺰاز ﻓﺎﻟﺒﻮﻳﻨﺎ ﻋﺎم .2015
)إﻓﻲ(

اﻧـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻒ
اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﻤــﺪرﻳــﺪﻳــﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗـ ـ ــﻞ ،ﺑــﺎﻟ ـﻔــﻮز اﻟـﻜــﺎﺳــﺢ
اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻋﻠﻰ
ﻓ ـﻴ ـﻜ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺎ ﺑـ ـﻠ ــﺰن اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻜــﻲ
ﺑ ـﺨ ـﻤــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ راﺑ ــﻊ
ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻت دوري اﻷ ﺑ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎل
اﻷوروﺑﻲ ،ﻣﺒﺮزة "اﻟﻜﻒ" اﻟﺬي
ﻃﺒﻌﻪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷزﻣﺔ.
واﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤــﺖ ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ "آس"
ﻋـ ـ ــﺪدﻫـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة
ﻟ ــﻼﻋـ ـﺒ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮﻳـ ـﻨـ ـﻐ ــﻲ وﻫ ــﻢ
ﻳ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ـﻠ ــﻮن ﺑ ــﺄﺣ ــﺪ اﻷﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف،
وﻋ ـﻨ ــﻮﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎ "ﻛ ـ ــﻒ ﻋ ـﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ
اﻷزﻣـ ـ ــﺔ" ﻓ ــﻲ ﺗــﻼﻋــﺐ ﺑــﺎﻷﻟ ـﻔــﺎظ
ﻟﻺﺷﺎرة إﻟــﻰ اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ

اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪ
ﻗﺮار ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ
ﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺄﻧـ ـ ــﻒ اﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺎد
اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰي ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺿــﺪ
ﻗـ ــﺮار ﻋ ــﺪم ﻣـﻌــﺎﻗـﺒــﺔ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ
ﺟـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﻪ ﻣـ ــﻮرﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮ ،اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﺎم
ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﻴﺮ ﻟﻴﻎ.
واﻟﺘﻘﻄﺖ إ ﺣ ــﺪى اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات
ﻟﻘﻄﺎت ﻟﻠﻤﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ وﻫﻮ
ﻳـ ـﻘ ــﻮل ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎرات اﻟ ـﺘــﻲ
اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮﻫــﺎ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي
"ﻣـﺴـﻴـﺌــﺔ" أﺛ ـﻨــﺎء دﺧــﻮﻟــﻪ ﻟﻠﻨﻔﻖ
اﻟ ـﻤــﺆدي ﻟـﻐــﺮف ﺧـﻠــﻊ اﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟـﺘــﻲ ﻓﺎز
ﺑ ـﻬ ــﺎ "اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺎﻃ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮ" ﻓــﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺎﺗﻞ ) (3-2ﻓﻲ  6أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ﻣــﻮرﻳ ـﻨ ـﻴــﻮ
ﺑـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮدﻳ ـ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻣ ـﻬ ـﻴ ـﻨ ــﺔ
وﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻻﺋـ ـﻘ ــﺔ ،وﻛ ــﺎن

ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو
رﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻹﻳﻘﺎﻓﻪ ﻟﻌﺪة
ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
إﻻ أن إﺣﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻋـﺘـﺒــﺮت اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ أن
ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﺑﺮيء ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ،
وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ــﺎ أﻛـ ـ ــﺪه اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮات اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻠﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
وﻟـ ـﺠ ــﺄ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي
ﻟـ ـﺨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءة اﻟـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎه
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓــﻲ إﺛـﺒــﺎت اﻟﺘﻬﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  3أﺷﺨﺎص
رﻓﻀﺖ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ.
وﺑ ـﻌــﺪ دراﺳ ـ ــﺔ ﻗـ ــﺮار اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ،
ﻗــﺮر اﻻﺗـﺤــﺎد اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،وﻓﻲ
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ،ﻓـﻘــﺪ
ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
أو رﻳﺎﺿﻴﺔ.
)إﻓﻲ(

ﺳ ـﺠ ـﻠ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ ﺷ ـﺒ ــﺎك
اﻟﺨﺼﻢ.
وأﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮزت اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ أن
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻠﻜﻲ،
ﺳــﺎﻧـﺘـﻴــﺎﻏــﻮ ﺳ ـ ــﻮﻻري ،أﺻﺒﺢ
ر ﺻـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪه "  ٠ -١١ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺛ ـ ــﻼث
ﻣﺒﺎرﻳﺎت" ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎل ،ﻓﻲ إﺷﺎرة
إﻟﻰ رﺻﻴﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﺜ ــﻼث اﻟـﺘــﻲ
ﻗﺎدﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻹدارة اﻟﻔﻨﻴﺔ
دون أن ﺗﻬﺘﺰ ﺷﺒﺎك اﻟﺮﻳﺎل ﻓﻲ
أي ﻣﻨﻬﺎ.
وﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻟـﻠـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻛــﺮﻳــﻢ
ﺑـﻨــﺰﻳـﻤــﺔ ،اﻟ ــﺬي ﺳـﺠــﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ
ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻤــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﻣــﻊ اﻟــﻮﻳـﻠــﺰي
ﻏــﺎرﻳــﺚ ﺑ ـﻴــﻞ ،ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻬــﺪف

ﻣﻴﺴﻲ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺮاﺣﺔ وﻳﺘﺪرب ﺑﻤﻔﺮده
ﺗــﺪرب اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﺑﻤﻔﺮده
داﺧــﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧــﻮان ﻏﺎﻣﺒﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﻔﺎء
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻜﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺬراع اﻟﻴﻤﻨﻰ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤﺪرب إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎراة اﻟﺜﻼﺛﺎء أﻣﺎم إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻧﻮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻣﻴﺎﺗﺰا" ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل.
وﻟ ــﻢ ﻳـﺤـﺼــﻞ ﻣـﻴـﺴــﻲ ،اﻟ ــﺬي أﺻ ـﻴــﺐ ﻓــﻲ  ٢٠أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
"اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ" ،ﻋﻠﻰ اﻹذن اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻼﻋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻔﺮه ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﻟﺨﻮض ﻣﺒﺎراة "اﻟﻨﻴﺮاﺗﺰوري" اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
) (١-١وﻛﺎن اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
وﻣـﻨــﺬ ﻏـﻴــﺎب ﻟﻴﻮ ﻋــﻦ اﻟـﺒــﻼوﻏــﺮاﻧــﺎ ،ﺣﻘﻖ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ٤
اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ٣ :ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ أﻣﺎم إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ )،(٢-٤
ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ) ،(١-٥وراﻳﻮ ﻓﺎﻳﻴﻜﺎﻧﻮ ) ،(٢-١وواﺣﺪة ﻓﻲ
ﻛﺄس اﻟﻤﻠﻚ أﻣﺎم ﻛﻮﻟﺘﻮرال ﻟﻴﻮﻧﻴﺴﺎ ) ،(١-٠ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺒﺎراة "اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ ﻟﻴﻎ" اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ.
وﺗــﻮاﺟــﺪ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﺒﺮﺳﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧـﻬــﺎر اﻟـﻴــﻮم داﺧــﻞ
ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﺎدي ﻟﺨﻮض ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ اﻟــﺮاﺣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ،اﻟــﺬي
ﻋﺎدوا أﻣﺲ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ اﻷﺣﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ )اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ( ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ ١٢ﻟﻠﻴﻐﺎ.

إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
رد رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم )ﻓـﻴـﻔــﺎ(
ﺟﺎﻧﻲ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ
ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت "ﻓــﻮﺗـﺒــﻮل ﻟﻴﻜﺲ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا ﻋــﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺄﻣﻴﻦ ﻋﺎم
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﻠﻞ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ زورﻳﺦ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻓﺮص رﻓﻊ
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل  2022ﻓﻲ
ﻗﻄﺮ اﻟﻰ .48
وأﺛ ـ ــﺎرت اﻟـﺘـﺴــﺮﻳـﺒــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺑ ــﺪأت ﺑـﻨـﺸــﺮﻫــﺎ ﻣﻨﺬ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ،
ﻋــﻼﻣــﺎت اﺳـﺘـﻔـﻬــﺎم ﺣ ــﻮل ﺻــﺪاﻗــﺔ ﺗــﺮﺑــﻂ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ
ﺑﻤﺪع ﻋﺎم ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ،وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ٍ
اﻟـ ـﻘ ــﺎري ،ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻧ ــﺎدﻳ ــﻲ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﻴﻒ ودﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ أﻗﻞ
ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.
وﻗــﺎل إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ" :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﻴﻒ
ﺗﻔﺴﺢ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎل أﻣ ــﺎم اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿــﺎت واﻻﺗـﻔــﺎﻗــﺎت.
وﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ؟ اﻹدارة".
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ،ﻗﺎم إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ أﺛﻨﺎء وﻻﻳﺘﻪ

ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن وﺳـﻴـﺘــﻲ ﻋـﻠــﻰ دﻓ ــﻊ ﻏــﺮاﻣــﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ 20
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﺘﺠﺎوزا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺷﺆون اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻳﺔ.
وﻛﺮر إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟﻤﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻟﻔﻴﻔﺎ
ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺘـﺴــﺮﻳـﺒــﺎت ،واﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ
رﺋﻴﺴﻪ اﻟــﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2016ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻓـﻀــﺎﺋــﺢ ﻫ ــﺰت أرﻛـ ــﺎن ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،وأدت
اﻟ ــﻰ اﻹﻃ ــﺎﺣ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮؤوس ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ ﺳﻠﻔﻪ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺟﻮزﻳﻒ ﺑﻼﺗﺮ .وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ﻣﻊ
ﺳـﻌــﻲ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2019
وﻗــﺎل إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ" :وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﻫﻨﺎ
ﻋﺎم  2016وﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر .ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮف
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺟﻮ ﺗﺘﺠﺬر
ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ".
َ
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ
وأﺿــﺎف" :رﺑﻤﺎ وﺟــﻮد اﺑــﻦ
رأس اﻟﻔﻴﻔﺎ ﻻ ﻳﻌﺠﺐ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ،وإ ﺿــﺎ ﻓــﺔ اﻟﻰ
ﻋﻠﻰ َ
ذﻟــﻚ أﺣﻀﺮ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺳﺎﻣﻮرا( ،ﻣﺴﻠﻤﺔ ،ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
أي ﺷﻲء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ

ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ
اﺧ ـﺘــﻼﻓــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا اذا ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻤــﺖ ﻣ ـﻘــﺎرﻧ ـﺘــﻪ ﺑ ــﺎﻷوﺿ ــﺎع
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ".
وﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺆول واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮ-ﻓﺎﻟﻴﻪ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ رﻳﻨﺎﻟﺪو أرﻧﻮﻟﺪ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﻪ
إﻧـﻔــﺎﻧـﺘـﻴـﻨــﻮ "ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت دﻋـ ــﻮة" ﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت
ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ  ،2018واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻋﺎم 2016
وﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ  2016ﻓﻲ
ﻣﻴﻼﻧﻮ.
وﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻏــﺪاة
إﻋﻼن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﺎﻧﺘﻮن
ﻓﺎﻟﻴﻪ ﻗ ــﺮاره ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣــﺪع ﻋــﺎم ﺧﺎص
"ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﺼــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻘــﺎﺋــﻖ ﺑ ــﺪﻗ ــﺔ" ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﺳﺄل إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻋﻤﺎ "اذا ﻛﺎن
ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻧﺴﺞ ﺻﺪاﻗﺎت".
وﺗﺎﺑﻊ "أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ وﻓﺨﻮر ﺑﺄن أﻛﻮن
ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﺮﻳﻨﺎﻟﺪو .ﻫﻮ ﻳﺮأس أﻳﻀﺎ ﻧﺎدﻳﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻎ )ﻣﺴﻘﻂ رأس
إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ( .ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم"،
َ
ٌ
ﻣﺆﻛﺪا أﻧــﻪ "ﻣﺨﻮل دﻋــﻮة ﺻﺪﻳﻖ إﻟــﻰ ﻣـﺒــﺎراة ،ﻻ
أرى أﺑﺪا أﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ".

اﻟـ ـ ــﺮاﺑـ ـ ــﻊ ،اﻓـ ـﺘـ ـﺘـ ـﺤ ــﺖ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ
"ﻣﺎرﻛﺎ" ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان "ﻋﻮدة
ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺄﻫﺪاف راﺋﻌﺔ" ،ﻣﺒﺮزة
أن اﻟ ــﺮﻳ ــﺎل "ﻳـﺘـﻌــﺎﻓــﻰ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺿﺮﺑﺔ" ﻟﻠﺨﺼﻢ.
وﻓ ــﻲ ﻋ ـﻨ ــﻮان آﺧ ـ ــﺮ ،أﺷ ــﺎرت
"ﻣﺎرﻛﺎ" إﻟﻰ أن "ﻫﺪﻓﻴﻦ راﺋﻌﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ و)ﺗ ــﻮﻧ ــﻲ( ﻛــﺮوس
ﺗﻮﺟﺎ ﺣﻔﻠﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻟـﻬــﺎ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ــﻼج اﻟـﻨـﻔـﺴــﻲ"،
ﻣﺒﺮزة أن "ﺳﻮﻻري اﺗﺨﺬ ﻗﺮاره:
اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ أ ﻳـﻀــﺎ ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص )اﻟﺤﺎرس ﺗﻴﺒﻮ(
ﻛﻮرﺗﻮا".
وﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﺛ ـ ــﺖ ﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﻋـ ـ ــﻦ أن
ﺧـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺎل ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮب

ﻣــﺪرﺑــﻪ اﻟـﻤــﺆﻗــﺖ ،اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺳـ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﻏـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻري ﻣ ــﻦ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻧﻔﺲ
اﻟ ـﺨ ـﻤــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻫ ــﻲ ﻣ ــﺎ أﻃ ــﺎﺣ ــﺖ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺟــﻮﻟ ـﻴــﻦ
ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ ﻣــﻦ ﻗـﻴــﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺮوع
أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ.
)إﻓﻲ(

ﻣﻴﺴﻲ
وﺗﺸﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات إﻟﻰ أن ﻣﻴﺴﻲ ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب  ٣أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑﺪاﻋﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﻳﻨﻔﺮد اﻟﺒﺮﺳﺎ ﺑﺼﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ ٢٤
ﻧﻘﻄﺔ ،وﻳﺒﺘﻌﺪ ﺑﻔﺎرق  ٣ﻧﻘﺎط ﻋﻦ أﻗﺮب ﻣﻼﺣﻘﻴﻪ وﺟﺎره
اﻟﻠﺪود إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل.
)إﻓﻲ(

ﻣﻴﺘﺸﻴﻞ ﻳﻘﻮد »ﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز«
ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ داﻻس ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ

إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ

ﺳﺠﻞ دوﻧﻮﻓﺎن ﻣﻴﺘﺸﻴﻞ  ٢٣ﻧﻘﻄﺔ ،ﻋﻘﺐ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ،
ﻟﻴﻘﻮد ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ داﻻس ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ  ١٠٢ / ١١٧ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﺻﻨﻊ ﻣﻴﺘﺸﻴﻞ أﻳﻀﺎ  ٧ﻓﺮص و ٥ﻣﺘﺎﺑﺎﻋﺎت ،وأﺿﺎف رودي وﺟﺒﺮﻳﺖ
 ١٧ﻧﻘﻄﺔ و ١٠ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ،وأﺿﺎف أﻟﻴﻚ ﺑﻮرﻛﺲ  ١٨ﻧﻘﻄﺔ.
وﺣﻘﻖ ﻳﻮﺗﺎ أول ﻓﻮز ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺴﺮ ﻓﻲ أول
 ٤ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ .١٩٧٥/ ١٩٧٤
وﻛﺎن ﻟﻮﻛﺎ دوﻧﺴﻴﺘﺶ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﻧﻘﺎﻃﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ ،ﺣﻴﺚ
ﺳﺠﻞ  ٢٤ﻧﻘﻄﺔ ،وأﺿﺎف ﻫﺎرﻳﺴﻮن ﺑﺎرﻧﺰ  ١٤ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ دﻳﺎﻧﺪري
ﻏﻮردان  ١١ﻧﻘﻄﺔ و ١٢ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﺧﺴﺮ ﻓﺮﻳﻖ داﻻس ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ
آﺧﺮ  ٨ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،ﻓﺎز أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ
ﻛﺎﻓﺎﻟﻴﻴﺮز  ٨٦ / ٩٥ودﻳﺘﺮوﻳﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ ﻋﻠﻰ أورﻻﻧﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ ١٠٣
 ٩٦ /وﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺎن أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺳﺒﻴﺮز  ٨٨ / ٩٥وﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻧﻴﻜﺲ ﻋﻠﻰ أﺗﻼﻧﺘﺎ ﻫﻮﻛﺲ .١٠٧ / ١١٢
ﻛﻤﺎ ﻓــﺎز ﻧﻴﻮ أورﻳﻠﻴﺎﻧﺰ ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ ،٩٨ / ١٠٧
وﻣﻤﻔﻴﺲ ﻏﺮﻳﺰﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ دﻧﻔﺮ ﻧﺎﺟﻴﺘﺲ  ٨٧ / ٨٩وﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﺳﻔﻨﺘﻲ
ﺳـﻴـﻜـﺴــﺮز ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ــﺪﻳ ــﺎﻧ ــﺎ ﺑ ـﻴ ـﺴــﺮز  ،٩٤ / ١٠٠وﺗ ــﻮرﻧ ـﺘ ــﻮ راﺑ ــﺮﺗ ــﺰ ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ ﻛﻴﻨﺠﺰ  ١٠٥ / ١١٤وﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ
)د ب أ(
ﺗﻤﺒﺮوﻟﻔﺰ .١١٠/ ١١٤
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درايش

بانتظار استجابة
الجزائر!

اجتماع في ديوان
الخدمة!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

مــا قــالــه الـعــاهــل المغربي محمد ال ـســادس مـســاء الثالثاء
الماضي حول ضرورة تحسين العالقات بـ"الشقيقة" الجزائر
ومراجعة كل خالفات الدولتين المتجاورتين يستحق اإلشادة
ً
ويستحق التقدير ،ويستحق أيضا الدعم واإلسناد من الدول
ْ
العربية القريبة والبعيدة ،فــأن تبقى هــذه العالقات متوترة
ومتردية ليس في مصلحة الشعبين الشقيقين وال البلدين
ً
ً
ّ ًّ
اللذين من المفترض أن كل منهما يشكل رديفا حقيقيا لآلخر،
ً
ً
ً
ً
ويشكل مـجــاال حيويا إن ليس سياسيا فاقتصاديا وعلى
اعتبار أن العالقات بين الدول أصبحت عالقات اقتصادية لها
األولوية على كل شيء.
ح ـتــى ق ـبــل أن تـصـبــح مـشـكـلــة ال ـص ـح ــراء مـشـكـلــة خــافـيــة
"ملتهبة" ولألسف ،بعد استقالل الجزائر الذي قدم الجزائريون
ً
مــن أج ـلــه مـلـيــونــا ون ـصــف مـلـيــون شـهـيــد ،ف ــإن بـعــض "ســوء
ال ـف ـه ــم" ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن ق ــد بـ ــدأ ف ــي ب ــداي ــات انـ ـط ــاق ال ـث ــورة
ً
شكوك ما كان
الجزائرية العظيمة حقا في عام  1954نتيجة
ٍ
يجب أن تكون ،وكــان يجب استبعادها قبل عام  1962وبعد
ذلك ،فالمصالح بين هذين الشعبين الشقيقين وبين هاتين
الدولتين المتجاورتين كثيرة ،وهي مصالح ال يجوز االستمرار
ً
في تجميدها وقد اقترب العالم من أن ينهي عشرين عاما من
األلفية الثالثة.
ولعل ما يعزز دعوة العاهل المغربي لفتح صفحة جديدة
ً
بين المغرب والجزائر أن البلدين يشكالن معا ركيزة أساسية
في إفريقيا باعتبار أنهما ،وهما بكل هذا الحجم وبهذه المكانة
اإلقليمية والدولية وبهذا الموقع الجغرافي المحاذي للقارة
األوروبية والمتداخل مع العديد من الدول اإلفريقية ،قادرتان
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
على أن تكونا معا رقما رئيسيا إقليميا ودوليا والعبا إيجابيا
ً
مؤثرا في العالقات العربية– العربية وأيضا في العالقات مع
الدول اإلسالمية.
ً
وهـنــا حـتــى إذا كــانــت الـجــزائــر تــريــد مـنـفــذا عـلــى المحيط
األطلسي ،فأغلب الظن أن المغرب ال يمكن أن يمانع في هذا،
ولكن بالتفاهم ومن خالل العالقات األخوية الحميمة وبتغليب
المصالح المشتركة على كل النزعات االستحواذية والتخلص
ً
ً
نهائيا من هذه الخالفات التي ازدادت تجذرا مع الوقت ،ومع
استمرار القطيعة ،ومع بقاء الحدود بين بلدين شقيقين مغلقة
ومعطلة كل هذه السنوات الطويلة.
وهكذا فأغلب الظن ،ال بل المؤكد أن الجزائر العظيمة ،جزائر
المليون ونصف المليون شهيد ،ستستقبل مبادرة العاهل
المغربي بالترحاب واالحتضان ،وأنها سترد على هذه الخطوة
الـمـبــاركــة ال بخطوة مماثلة فـقــط ،بــل بــأعــرض وأكـبــر منها،
فهذه القيادة الجزائرية التي قادت شعبها العظيم والشجاع
إلى االستقالل في عام  ،1962بعد استعمار ال أبشع منه على
ً
مدى تاريخ البشرية كلها تواصل مئة واثنين وثالثين عاما،
ً
ال يمكن إال أن تستقبل هذه المبادرة األخوية فعال باألحضان
وعلى أساس أنه غير جائز أن تستمر هذه القطيعة المكلفة
للبلدين بينما كل المصالح الكونية واإلقليمية غدت متداخلة
ومتكاملة.

شـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــول وال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــام
ً
الصراصير كان عقابا فرضته
ش ـ ــرك ـ ــة صـ ـيـ ـنـ ـي ــة ل ـت ــرم ـي ـم ــات
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ــامـ ـلـ ـيـ ـه ــا
ال ـم ـقـ ِّـصــريــن ف ــي أداء ال ـم ـهــام،
وإال كـ ـ ــان م ـص ـي ــره ــم ال ـض ــرب
باألحزمة.
واضـ ـط ــر آخ ـ ـ ــرون إلـ ــى حـلــق
ً
رؤوس ـهــم تـمــامــا ،أو شــرب ماء
ُ
م ـ ــن مـ ـ ــرحـ ـ ــاض ،وحـ ـ ــرمـ ـ ــوا مــن

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ي ـج ـت ـم ــع فـ ـيـ ـك ــم! مـ ـن ــو ه ـ ـ ــذا وزي ـ ـ ـ ــر؟!
أو رئـ ـي ــس الـ ـظ ــل ب ـغ ـي ــاب ال ــرئ ـي ــس؟!
وإال ي ـع ـن ــي ي ـص ـي ــر بـ ــن عـ ــم ال ـم ــدي ــر
وبالوكاله ينوب بس يــوم الخميس!
وإال "دي ـ ـ ـ ـ ــوان" الـ ــربـ ــع مـ ــرسـ ــوم غـيــر
وطــايــح "الــديــوان" بـجــدور الهريس؟!

يومية سياسية مستقلة

وليش "عادل" تارس الكوشه الحرير
ووينه "أحمد" ليش ما شفنا العريس؟!
ف ـ ّـهـ ـم ــون ــا يـ ــا عـ ـس ــى فـ ــي األم ـ ـ ــر خـيــر
ووي ــن ّ
وصـلـنــا مــع ال ـحــال الـتـعـيــس؟!

ُ ً
ً
تشارلز حين يصبح ملكا :لست غبيا
قــال ولــي عهد بريطانيا ،األمـيــر تشارلز،
ً
إن ــه سيكف عــن الـحــديــث عـلـنــا عــن القضايا
ً
التي يؤمن بها بقوة عندما يصبح ملكا ،ألنه
"ليس بهذا الغباء".
ً
وأضـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـتـ ـح ــدث ــا إل ـ ـ ــى ه ـي ـئ ــة اإلذاعـ ـ ـ ــة
البريطانية (ب ــي .بــي .س ــي) ،أم ــس ،قبل عيد
ميالده السبعين الذي يحل األسبوع المقبل،
ً
أن دور الملك يختلف تماما عن وضعه الحالي
كأمير ويلز.
وتابع تشارلز ،نجل الملكة إليزابيث (92
ً
عاما)" ،فكرة أن أواصل السير بنفس األسلوب
ً
تـمــامــا ،إذا ق ـ ّـدر لــي أن أتــولــى ال ـعــرش ،فكرة
ً
ً
حمقاء تماما ،ألن الوضعين مختلفان كليا".
وس ـئ ــل ع ـم ــا إن كـ ــان س ـي ــواص ــل حـمــاتــه
ال ـعــامــة ،ف ــأج ــاب" :ك ــا ،لــن أف ـعــل .لـســت بهذا
الغباء".
ويدلي تشارلز برأيه صراحة في مواضيع
مـثــل الـقـضــايــا الـبـيـئـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة .وفــي
سبتمبر الماضي قــال فــي مقابلة مــع مجلة
ج ــي .ك ـيــو" :مـشـكـلـتــي أن ـنــي أعـتـقــد أن هناك
ً
كثيرا من األمور التي تحتاج إلى اإلنجاز أو
الكفاح من أجلها".
لكنه ق ــال ل ـ "ب ــي .ب ــي .س ــي" إن ــه سيمارس

تركوا الشركة ،التي يقع مقرها
في إقليم قويتشو بجنوب غرب
البالد.
أمــا العاملون الساهون الذين
ينسون ارتداء أحذية جلدية ،أو لم
يحضروا بزي رسمي ،فعليهم دفع
ً
غرامة  50يوانا ( 7.20دوالرات).
وتسجل مخالفات العمالة في
قصاصات بيضاء صغيرة.
غ ـ ـيـ ــر أن مـ ـعـ ـظ ــم ا لـ ـع ــا مـ ـلـ ـي ــن

مهامه كملك في إطار "الضوابط الدستورية".
ودافع في الوقت نفسه عن نشاطه كوريث
ل ـل ـعــرش الـ ــذي يـشـمــل تــأسـيـســه جـمـعـيــة "ذا

َّ
ف ــض ـل ــوا ال ـب ـق ــاء ف ــي ال ـع ـم ــل ،رغــم
هذه العقوبات القاسية التي بدأ
تطبيقها هذا العام ،وفق التقارير
اإلعالمية الرسمية.
وأورد مـ ـنـ ـش ــور ،بـ ـث ــه مـكـتــب
األمن العام المحلي على وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،أنــه صدر
ُحكم على ثالثة مديرين بالشركة
بالسجن من  5إلى  10أيام ،بتهمة
امتهان اآلخرين.

برينسس تراست" الخيرية عــام  1976لدعم
الشباب.
(رويترز)

مهرجان الهندوس يلوث نيودلهي «بشدة»
وصل التلوث في العاصمة الهندية نيودلهي إلى
ً
مستوى "شديد" أمس ،بعد أن أشعل محتفلون ألعابا
نــاريــة حـتــى وق ــت مـتــأخــر مــن الـلـيـلــة قـبــل الـمــاضـيــة،
بمناسبة مهرجان ديوالي الهندوسي.
وأظـهــر مــؤشــران لقياس التلوث أن جــودة الـهــواء
ً
"سيئة جدا" ،وأن التلوث بلغ مستويات "شديدة" ،مما
ً
يشير إلى أن التعرض طويال لهذا الهواء قد يسبب
ً
أمراضا بالجهاز التنفسي .وأكثر ما يركز المؤشران
عـلــى قـيــاســه هــو تــركـيــز جــزيـئــات ســامــة دقـيـقــة ،هي
جزيئات ب ــي.إم  ،2.5والـتــي يمكن أن تصل إلــى عمق

يوسف بن حسين يدلي بشهادته حول
حادثة مقتل سيف بن سيف عام 1913م
المرحوم بــإذن الله تعالى يوسف بن حسين بن
علي آل سيف الرومي هو بطل حادثة مقتل سيف
بن سيف ،رحمه الله تعالى ،على أيدي صوماليين،
وهــو على ظهر سفينة يملكها من نــوع "البلم" في
عام 1913م.
وقد حقق مع يوسف بن حسين الوكيل السياسي
ال ـبــري ـطــانــي ف ــي ال ـكــويــت آنـ ـ ــذاك ،الـ ــذي ك ـتــب ووث ــق
شهادة بن حسين في ثالث ورقات باللغة اإلنكليزية
ً
نستعرض بعضا مــن تفاصيلها الـيــوم فــي مقالنا
السابع حول هذه الحادثة التاريخية.
يقول يوسف بن حسين (الذي كان عمره آنذاك 22
عاما) إنه وابن عمه سيف بن سيف أخذا الصوماليين
األربعة معهما ،إضافة إلى طباخ من بغداد ،وبحار
ع ـم ــان ــي أطـ ـ ــرش م ــن ال ـك ــوي ــت ل ـل ـع ـمــل ك ـب ـحــريــة فــي
السفينة ،لممارسة نشاطهم التجاري لبيع اللؤلؤ
وشــرائــه ،وذلــك في شهر رجــب .وعند انتهائهم من
التوقف فــي عــدد مــن الـمــوانــئ ،ب ــدأوا رحـلــة الـعــودة
إلــى الـكــويــت مــن البحرين ،وفــي تــاريــخ  16شعبان
ً
( 20يوليو  )1913كــانــوا يـبـحــرون لـيــا على ضوء
القمر بالقرب من ميناء الجبيل ،وكــان هو يستعد
ً
للصالة ،بينما كــان سيف نائما .فــي تلك اللحظة،
يقول يوسف إ نــه سمع طلقة مــن بندقية ،وحينما
التفت نحو الصوت شاهد أحد الصوماليين يحمل
بندقية سيف الذي أصيب وجرح ،فاتجه يوسف نحو
الصومالي الــذي أطلق طلقة أخــرى لكنه لــم يصب
يوسف .واشتبكا مع بعض باأليدي ،وهب اثنان من
الصوماليين لمساعدة الثالث ،ولكنهم لم يتمكنوا
من السيطرة على يوسف الذي ألقى بنفسه في البحر،

محاولة تهريب ضفادع
كولومبية أللمانيا
ضبطت سلطات مطار العاصمة الكولومبية بوغوتا شحنة
تضم  216ضفدعا ساما من أجناس مهددة باالنقراض بقيمة
مقدرة بأكثر من  380ألف دوالر ،كانت معدة للتهريب إلى ألمانيا.
وقالت هيئة البيئة في بلدية بوغوتا أمس إن هذه الضفادع
كانت مخبأة في " 194علبة لبكرات تصوير" تركها المهربون
في مراحيض مطار إل دورادو الدولي في العاصمة الكولومبية
هربا من الشرطة.
وأظـهــرت العناصر األولـيــة لتحقيق الـشــرطــة أن الحيوانات
نقلت بــرا مــن مدينة كالي (غ ــرب) إلــى بوغوتا حيث كــان مقررا
تهريبها إلى ألمانيا لبيعها بطريقة غير قانونية أو الستخراج
سمها الفتاك.
ولفت البيان إلى أن الضفدعة الواحدة تباع بنحو ألفي دوالر
في السوق غير القانوني ،وذلك يعني أن القيمة اإلجمالية لهذه
الحيوانات تفوق  1.2مليار بيزو (نحو  382ألف دوالر).

بعد أن رأى سيف يلقي بنفسه في البحر قبله .وأكد
يوسف أن الطباخ والـبـحــار العماني لــم يساعداه،
وال ي ــدري عــن الـسـبــب فــي ذل ــك .وق ــد سـبــح يوسف
إلى أن عثر على سيف وحمله على كتفه ،وسبح به
طوال الليل إلى أن أنقذتهما سفينة لتاجر لؤلؤ من
أسرة البوعينين في الصباح ،وأخذتهما إلى ميناء
الجبيل .وتوفي سيف وهو على ظهر السفينة ،ودفنه
يوسف في جنوب مدينة الجبيل .ويوضح يوسف
فــي شـهــادتــه أن ــه الـتـقــى ببعض الـسـفــن الكويتية،
وعاد إلى الكويت مع أحدها ،وبلغ المسؤولين في
الكويت عن الحادثة .وبعد عدة أيام ،تسلم يوسف
برقية ،فقام على الفور ومعه مجموعة من الكويتيين
بالسفر على ظهر الباخرة (( Barodaواتجهوا إلى
لنجة ،وعندما رست السفينة في الميناء يوم األحد
 3أغسطس ،شاهد يوسف أحد الصوماليين وهو
يصعد على السفينة ،فبلغ مــأ مــور الشرطة على
ظهر السفينة ،وتم القبض عليه ،ثم شاهد الثالثة
اآلخرين وهم يريدون الصعود ،فتم القبض عليهم
ً
أيضا .ورغم أن أحد الصوماليين استطاع اإلفالت
ورمى نفسه في البحر ،فإنه أعيد القبض عليه بعد
ً
فترة قصيرة من الوقت .وطبقا لشهادة يوسف بن
حسين ،فقد تم تسليم الصوماليين األربعة إلى
القنصلية البريطانية في لنجة ،التي أرسلتهم
بعد عدة أيام إلى الكويت برفقة أحد موظفيها.
هذه هي شهادة يوسف بن حسين عن الحادثة،
وإن شاء الله تعالى نكمل بقية القصة في المقال
المقبل.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

بمناسبة زيارة السيد عادل الزواوي لديوان الخدمة المدنية
واالجتماع بموظفي الديوان.

ِّ
أكل الصراصير عقاب المقصرين!
ً
رواتبهم شهرا ،وفق ما أظهرت
َّ
ل ـق ـطــات وت ـس ـج ـيــات م ـص ــورة
نـ ـش ــرتـ ـه ــا وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي الصينية ،ونقلتها
وسائل إعالم رسمية ،أمس.
ون ـ ـ ـفـ ـ ــذت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـعـ ـق ــاب
ع ــان ـي ــة ع ـل ــى مـ ـ ــرأى م ــن بـقـيــة
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ،وف ـ ـ ــق م ـ ــا أوردت
وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ــرسـ ـمـ ـي ــة،
مـسـتـشـهــدة بـمــا قــالــه عــامـلــون

ّ
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 :

الــرئـتـيــن .وقــالــت ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة إن مستويات
جزيئات بي.إم  2.5عند مقرها في وسط دلهي ارتفعت
ً
ً
إلــى  ،689مما يعني أن الوضع يشكل خطرا شديدا
على الصحة.
ويعد المستوى اآلمــن لتركيز تلك الجزيئات هو
 50أو أقل.
وسمحت المحكمة العليا الشهر الماضي باستخدام
ألعاب نارية "خضراء" ،أو صديقة للبيئة ،في المهرجان
مدة ساعتين فقط من الليل.
(رويترز)

وفيات
وليد عبدالله أحمد الدويسان

 56عاما ،شيع ،الرجال :منطقة العدان ،ق ،2ش ،76م ،26النساء :القرين،
ق ،2ش ،18م ،57ت99089036 ،97755004 :
مريم محمد حاجية أرملة أحمد محمد ليري
 90عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية أحمد عاشور ،بنيد القار ،النساء:
الخالدية ،ق ،4ش ،44م ،10ت،97862681 ،65058855 ،97911299 :
24810986

خالد سالم خليفة الحميدة

 66عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الدسمة ،ق ،1ش،14
م ،2النساء :الدسمة ،ق ،1ش ،15م ،2ت99720666 :
شيخة كرم درويش ناصر أرملة عبدالله جراغ ناصر درويش
 83عاما ،شيعت ،الرجال :الرميثية ،شارع المسجد األقصى ،حسينية
عقيلة الطالبين ،النساء :الرميثية ،ق ،4شارع أنس بن مالك ،حسينية
العلوية أم صادق ،ت99087739 ،66707808 :
بتول علي حسين أرملة كنعان حسين حسن الصراف
 83عاما ،شيعت ،الــرجــال :ضاحية مبارك العبدالله ،مسجد الــوزان،
النساء :مشرف ،ق ،4ش ،4م ،17ت99967060 ،66620550 :

نجالء فهد محمد الذروة الهاجري

 50عاما ،شيعت ،الفحيحيل ،ق ،4ش ،2م ،152ت51165119 ،67677799 :

ثمر ثامر علي العتيبي

 79عاما ،التشييع اليوم بعد صالة الجمعة ،صباح السالم ،ق ،11ش،2
ج ،5م ،60ت55500859 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:45

العظمى

الشروق

06:07

الظهر

11:32

العصر

02:35

المغرب

04:57

العشاء

06:16

الصغرى 16
ً
أعلى مد  12:10صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:29ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:10صب ــاحـ ـ ــا
 07:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

