داخل العدد

الثالثاء

www.aljarida.com

 16يناير 2018م
 29ربيع اآلخر 1439هـ
العدد  - 3657السنة الحادية عشرة
 32صفحة
السعر  100فلس

حرب تفاوت األجور تشتعل
بين نجوم ونجمات هوليوود

ص 15

الصبيح تتجاوب مع العدساني

َّ
● «الشؤون» أعادت مجلس «كيفان» ودعت «التعاونيات» المعينة إلى االنتخابات
● رياض :أثمن معالجة «طلباتي» ...وسأستجوب الخرافي بمشاركة الدمخي
محيي عامر

ف ــي خ ـط ــوة اع ـت ـب ــر م ــراقـ ـب ــون أن ـه ــا ج ــاءت
ل ـت ـف ـك ـيــك اس ـت ـج ــواب ـه ــا الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن الـ ـن ــواب
الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد
العتيبي ،أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية
والـعـمــل وزي ــرة الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة
هند الصبيح ،أمس ،عدة قرارات ،أبرزها إعادة
مجلس جمعية كيفان التعاونية المنحل بقرار
مـنـهــا ،كـمــا دع ــت إل ــى إعـ ــادة االن ـت ـخــابــات في
ّ
المعينة.
الجمعيات
وثمن النائب ريــاض العدساني الخطوات
التي قامت بها الصبيح بشأن تنفيذ طلباته
ال ـث ــاث ــة ،ال ـت ــي رهـ ــن ب ـهــا م ـســألــة طـ ــرح الـثـقــة
بــالــوزيــرة ،بـعــد إع ــان إع ــادة االنـتـخــابــات في
الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة الـمـعـيـنــة« ،ك ـمــا تمت
م ـعــال ـجــة ط ـلـ َـبــي الـمـتـعـلـقـيــن ب ــ(ال ـكــوي ـت ـي ــة)»،
ً
مستدركا« :ويبقى تحديد موقفي من طرح الثقة

الهاشم تتحدى خورشيد :اخترتم
« »Millimanدون علمنا

بعد مناقشة االسـتـجــواب الـمــوجــه لـلــوزيــرة».
في موازاة ذلك ،كشف العدساني أنه سيقدم،
ً
بـمـشــاركــة الـنــائــب ع ــادل الــدمـخــي ،اسـتـجــوابــا
إلــى وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األم ــة عــادل
ال ـخــرافــي ،مــن م ـحــوريــن ه ـمــا :ع ــدم ال ــرد على
األسئلة البرلمانية ،وتقديم معلومات مغلوطة
إلى المجلس ،وذلك بعد االنتهاء من استجواب
الصبيح.
وأضاف أن الوزير أعطى معلومات مغلوطة
فــي اقـتــراح برغبة بتاريخ  ١٠يناير الـجــاري،
يتعلق بفئة العسكريين ،موقع من نائب رئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الـســابــق الشيخ
ً
محمد الخالد ،مطالبا رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك بإقالة الخرافي من
منصبه ،أو يقدم األخير استقالته أو مواجهة
االستجواب.
02

اقتصاديات

مؤشرات البورصة تواصل
ارتفاعها ونمو السيولة
 17مليون دينار
10

ً
تعليقا على مــا كشفه رئـيــس لجنة الـشــؤون المالية
واالقتصادية البرلمانية صــاح خورشيد لـ «الجريدة»،
أمس األول ،بأن اللجنة تعاقدت مع شركة عالمية لبحث
كلفة «التقاعد المبكر» مــن جميع جوانبه ،واالستعانة
بمستشارين كويتيين ،قالت عضوة اللجنة صفاء الهاشم
إن ما قاله خورشيد «غير صحيح ،فلم تعرض هذه الشركة
التي اختاروها وهي ( )Millimanعلى اللجنة ،ولم تقدم
ً
ً
توضيحيا ،ولم ُت َ
قدم عروض من شركات مختلفة».
عرضا

العوامل الجيوسياسية
تحرك أسعار النفط خالل
العام الحالي
11

الحكومة :تحقيق في مناقصات ألغيت بعد ترسيتها

َ
● تكليف هيئة االتصاالت ًتنفيذ مشروع الممر اإلقليمي
● مجلس الوزراء أحيط علما بشأن رؤية مجموعة «اإلصالح والتوافق»
ق ـ ــرر م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أمـ ـ ــس ،تـكـلـيــف
ال ــوزراء المختصين إج ــراء تحقيقات في
مـنــاقـصــات ألـغـيــت بـنــاء عـلــى طـلــب بعض
الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،بـعــد ص ــدور ق ــرارات
الترسية بشأنها.
ج ــاء ذل ــك عـقــب اط ــاع الـمـجـلــس ،خــال
اجتماعه أمس ،على طلب الجهاز المركزي
للمناقصات العامة إلغاء مناقصات عامة
سبق للجنة المناقصات أن أصدرت قرارات

ً
ترسية بشأنها وفقا لإلجراءات القانونية
في أعوام  2013و 2014و.2015
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ً
أنـ ــس ال ـص ــال ــح ،ف ــي بـ ـي ــان ،إنـ ــه نـ ـظ ــرا لما
يحيط بهذه المسألة من شبهات ،فقد قرر
المجلس تكليف الوزير المختص في كل
من هذه المناقصات باتخاذ الالزم إلجراء
تحقيق في موضوع كل مناقصة ،لتحديد
األس ـب ــاب ال ـتــي حــالــت دون تــوقـيــع العقد

الـخــاص بها رغــم ص ــدور ق ــرار بالترسية
وتــوافــر االعـتـمــادات فــي حينه ،مــع اتخاذ
اإلجراءات القانونية في حال ثبوت وجود
شبهات فساد.
إل ــى ذلـ ــك ،وافـ ــق مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء على
توصية لجنة الشؤون االقتصادية بشأن
ً
مشروع الممر اإلقليمي لالتصاالت ،مقررا
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى إس ـن ــاد تـنـفـيــذ ال ـم ـشــروع
إل ــى الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ــات ـص ــاالت وتـقـنـيــة

ً
غرق الناقلة اإليرانية يكشف توترا
أكبر بين بكين وطهران

وزيرا البلدية والتجارة بحثا
الئحة العربات المتنقلة
والمعارض المؤقتة

وأض ــاف ــت ال ـه ــاش ــم ،ف ــي رد أرس ـل ـتــه إل ــى «ال ـج ــري ــدة»،
أن «اللجنة لــم تتعاقد ،وأن ــا صاحبة االق ـتــراح الخاص
بتخفيض فــوائــد ق ــروض التأمينات ،وأؤك ــد لكم أنــه لم
يحصل أي مما قــالــه رئـيــس اللجنة ،وأت ـحــداه أن يظهر
ً
ً
محضرا أو تسجيال ألي اجتماع للجنة تم فيه مناقشة
هــذا األم ــر» ،مشيرة إلــى أن «مــا وافـقــت عليه اللجنة هو
االستعانة بالدكتور محمود بهبهاني واألستاذ محمد
رمضان».

«الوطني» :صفقة
«عمانتل  -زين» سددتً بعض
الديون المصرفية مبكرا
13

«تحقيق الوزراء» تقرر عدم
اختصاصها ببالغ الخالد

الجاراهلل :نعيش
هموم العراق
ومفاوضات الغاز مستمرة

قصر العدل

٠٦

رأت أنها ليست جهة لتقصي الوقائع
●

حسين العبدالله

قــررت لجنة التحقيق بمحكمة
ال ـ ــوزراء ،أم ــس ،عــدم اختصاصها
بــالـبــاغ ال ــذي قــدمــه نــائــب رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
الـ ـس ــاب ــق ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ال ـخــالــد
للتحقيق مـعــه فــي وقــائــع كشفها
ديوان المحاسبة تتعلق باإلضرار
بالمال العام في فترة توليه العمل
ال ـ ــوزاري؛ الفـتـقــار ه ــذا ال ـبــاغ إلــى
الشكل الذي حدده القانون02 .

الـمـعـلــومــات ،مــع االل ـتــزام بــأن ي ــؤول فائق
اإليرادات التي تحققها الهيئة إلى الميزانية
العامة للدولة ،وذلك بعد اقتطاع ما يقرره
المجلس من احتياطيات وبحد أدنى .%10
ً
وشهد اجتماع المجلس إحاطته علما
بـتــوصـيــة الـلـجـنــة ب ـشــأن رؤيـ ــة مجموعة
مـبــادرة اإلصــاح والتوافق الوطني حول
تكثيف جهود اإلصالح للتصدي للمخاطر
التي تواجه االقتصاد الوطني.
03

فوضى المحاكم تنعش سوق
«سماسرة اإلعالن»
 ...الصحيفة بـ  50دينارًا
واإلرشاد إلى العناوين بدينار!

اقتصاد

١٤

بورصة الكويت تعرض
«تقسيم السوق»
على غرفة التجارة

طهران  -فرزاد قاسمي

لــم تكد تهدأ بلبلة أثــارهــا مقال كتبه نائب
رئيس غرفة التجارة والصناعة اإليرانية بدرام
سـلـطــانــي عــن مـضــايـقــات الـسـلـطــات الصينية
للتجار اإليرانيين بإيعاز من الواليات المتحدة،
حـتــى أت ــت حــادثــة غ ــرق نــاقـلــة الـنـفــط اإليــرانـيــة
"سانشي" لتصب الزيت على النار ،وتكشف عن
توتر صيني ـ ـ إيراني مكتوم.
وتسبب غــرق "ســانـشــي" ،الـتــي كــانــت تحمل
مــا يزيد على  136ألــف طــن مــن الــوقــود والغاز
الطبيعي إلــى كوريا الجنوبية ،قبالة سواحل
ال ـص ـيــن ،ف ــي سـخــط كـبـيــر بــال ـشــارع اإلي ــران ــي،
وس ــط ات ـهــامــات لـبـكـيــن بــال ـتــراخــي ف ــي عملية
إنقاذ البحارة اإليرانيين الذين كانوا على متن
السفينة المنكوبة.
02

ً
ماذا لو كان إنذار هاواي المرعب حقيقيا؟
أعـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـتـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــر ،الـ ـخ ــاط ــئ
والمرعب ،الــذي أطلقته سلطات
«ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواي» مـ ـ ــن هـ ـ ـج ـ ــوم وش ـي ــك
بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ بـ ــال ـ ـس ـ ـتـ ــي ،ال ـس ـب ــت
الـ ـم ــاض ــي ،ال ـت ــذك ـي ــر بــال ـت ـهــديــد
النووي الذي كان أحد الهواجس
الكبيرة إبان الحرب الباردة بين
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي ،في القرن الماضي،
وبـخـطــر الـتـهــديــد ال ــذي تفرضه
كوريا الشمالية كذلك.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ــذي ــر ،ال ـ ــذي
أرســل في رسائل نصية قصيرة
على الهواتف النقالة« :صــاروخ
بــالـسـتــي يـهــدد هـ ــاواي .احتموا
عـلــى ال ـف ــور ف ــي ال ـمــاجــئ .األم ــر
ً
ليس تدريبا».

٠٣

الثانية

الصين تعزو الحادث لـ «سياسة التهريب» اإليرانية
●

محليات

وبعد  38دقيقة ،أكــدت قيادة
الـجـيــش األم ـيــركــي فــي المحيط
الـهــادئ ،أنــه ال يوجد أي تهديد.
ل ـكــن الـ ـس ــؤال :مـ ــاذا ل ــو ك ــان هــذا
ً
ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــر حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــا؟ ح ـي ـن ـهــا
س ـت ـجــري ال ـس ـل ـطــات األم ـيــرك ـيــة
سلسلة مــن التقييمات ،وتتخذ
حزمة من القرارات السريعة ،ربما
تـتــرتــب عـلـيـهــا ع ــواق ــب وخـيـمــة،
وفـ ـ ــق مـ ــا ذك ـ ـ ــرت م ـج ـل ــة «ت ــاي ــم»
األميركية.
وتـجــري السلطات اإلج ــراء ات
وتـتـخــذ الـ ـق ــرارات ،ب ـنــاء عـلــى ما
ت ـس ـج ـلــه األق ـ ـمـ ــار االص ـط ـنــاع ـيــة
الـمـمـلــوكــة لــأج ـهــزة الـعـسـكــريــة
واالستخبارات ،لرصد ومراقبة
أي شيء «غير مالئم» حول العالم.

وصممت أقمار اإلنذار المبكر
لتحديد موقع إطالق الصاروخ،
وم ـس ــاره ،وهــدفــه المحتمل ،في
ثوان.
غضون
ٍ
وتشكل مجموعة مــن األقمار
االصطناعية في حجم الحافالت
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ،الـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم
«برنامج الدعم الدفاعي» ،العمود
ال ـف ـق ــري ل ـن ـظــام اإلن ـ ـ ــذار الـمـبـكــر
المزود بأجهزة استشعار عن بعد
تـعـمــل بــاألشـعــة تـحــت الـحـمــراء،
لـ ـت ـمـ ـيـ ـي ــز اإلشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري
المنبعث من محركات الصواريخ،
والذي ينعكس على األرض.
ثــم يــأتــي دور منشآت ال ــرادار
األم ـي ــرك ـي ــة ،وال ـس ـف ــن ال ـب ـحــريــة،
وأنظمة الكشف التابعة 02

دوليات

٢٤

الناقلة اإليرانية المشتعلة قبل غرقها أمام سواحل الصين (أ ف ب)

 ٣ذهبيات
للكويت في
اليوم الثاني
لبطولة األمير
الكبرى للرماية
٢٧

مالكمة أميركية  -إيرانية على انتخابات
العراق تربك العبادي
●

بغداد  -محمد البصري

تـ ـعـ ـي ــش ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة مــن
أغرب تجارب تشكيل التحالفات
االنـتـخــابـيــة مـنــذ س ـقــوط الـنـظــام
ً
السابق قبل  15عــامــا ،لتؤكد أن
االقـتــراع المقرر في مايو المقبل
م ـت ـم ـي ــز عـ ـل ــى ك ـ ــل ال ـم ـس ـت ــوي ــات
وحاسم.
وبينما حسمت معظم األطراف
ً
أمرها تقريبا ،وانتهت من المالمح
األساسية لقوائمها ،تبقى الئحة
رئيس الحكومة حيدر العبادي،
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل الـ ـجـ ـن ــاح ال ـش ـي ـعــي

الموصوف باالعتدال ،قلقة وال يقر
لها قرار ،إذ تدخل فيها  10أحزاب
ً
ً
نهارا ،ثم تغادرها  10كيانات ليال،
والوساطات األميركية واإليرانية
فــي هــذا الملف ال تتوقف لحظة،
كما تشير أهم المصادر في بغداد.
وكان محور األحاديث تحالف
العبادي مع  8ميليشيات متطرفة
م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران ،وك ــان ــت
ً
ً
تـ ـخ ــوض صـ ــراعـ ــا وت ــراشـ ـق ــا مــع
ال ـع ـب ــادي نـفـســه ط ـ ــوال س ـن ــوات،
لكن الطرفين تحالفا ليل السبت
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إعالن واشنطن عن
«حرس حدود» كردي
يغضب أنقرة ودمشق
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األمير يستنكر تفجيري بغداد واألعمال اإلرهابية

ولي العهد يستقبل رئيس األمن الوطني

عزى معصوم والعبادي وأعلن تأييد إجراءات العراق لحفظ أمنه
ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
ب ـبــرق ـي ـتــي ت ـعــزيــة إلـ ــى الــرئ ـيــس
ال ـع ــراق ــي ال ــدك ـت ــور مـحـمــد ف ــؤاد
م ـع ـصــوم ،وإلـ ــى رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
ال ــدك ـت ــور ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ،عـ ّـبــر
فيهما سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا عملية
الـتـفـجـيــر االن ـت ـح ــاري ال ـم ــزدوج
ال ــذي وقــع وســط ب ـغــداد ،وأسفر
عن سقوط العشرات من الضحايا
والمصابين.
وأع ـ ــرب س ـم ــوه ع ــن اسـتـنـكــار
الكويت وإدانتها الشديدة لهذا
ال ـع ـمــل اإلره ــاب ــي ال ـج ـبــان ال ــذي
استهدف أرواح األبرياء اآلمنيين،

وزع ــزع ــة األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار في
البلد الشقيق.
وأكـ ــد س ـم ــوه م ــوق ــف الـكــويــت
ال ــراف ــض ل ــاره ــاب بـكــل أشـكــالــه
وصـ ـ ـ ـ ـ ــوره ،وتـ ــأي ـ ـيـ ــدهـ ــا لـ ـك ــل مــا
يتخذه البلد الشقيق من إجراءات
لمواجهة هذه األعمال اإلجرامية،
للحفاظ عـلــى أمـنــه واس ـت ـقــراره،
س ــائ ــا سـ ـم ــوه الـ ـم ــول ــى ت ـعــالــى
أن ي ـت ـغ ـم ــد الـ ـضـ ـح ــاي ــا ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه وم ـ ـغ ـ ـفـ ــرتـ ــه ،وأن ي ـمــن
على المصابين بسرعة الشفاء
والعافية.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تـهـنـئــة إل ــى د .ن ــواف الـمـطـيــري،
ع ـ ّـب ــر ف ـي ـهــا سـ ـم ــوه ع ــن خــالــص

تهانيه بمناسبة حصوله على
جائزة أكاديمية الصحة العالمية،
ً
م ـث ـم ـنــا س ـم ــوه م ــا ي ـق ــوم ب ــه من
بـحــوث علمية وبـ ــراء ات اخـتــراع
تساهم في إثراء الساحة العلمية
ً
والـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،وم ـت ـم ـن ـي ــا لـ ــه دوام
التوفيق والنجاح لخدمة الوطن
ال ـع ــزي ــز ورف ـ ــع رايـ ـت ــه ،وتـحـقـيــق
ال ـمــزيــد مــن اإلنـ ـج ــازات العلمية
والطبية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ــواف األح ـم ــد ،ورئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك ببرقيات مماثلة.

ً
ولي العهد مستقبال ثامر العلي أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف ،صباح
أمس ،رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

الجارالله :نعيش هموم العراق ومفاوضات الغاز مستمرة

الجراح وكومان يبحثان تطوير
التعاون العربي المشترك
اجتماع وزراء الداخلية العرب يعقد بالجزائر في مارس المقبل

أكد أن الكويت ِّ
تثمن رد «الخارجية» المصرية على االفتراءات في العالقات
الوساطة
الكويتية لألزمة
الخليجية
ستستمر
وستؤتي
ثمارها في
المستقبل

ً
الجراح مستقبال األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس
ب ـح ــث ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الداخلية الفريق المتقاعد الشيخ خالد الجراح،
أمــس ،مع األمين العام لمجلس وزراء الداخلية
الـ ـع ــرب د .م ـح ـمــد كـ ــومـ ــان ،الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات
االهتمام المشترك ،وذلك خالل زيارته الرسمية
للبالد.
وقالت االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني
ب ــوزارة الداخلية ،فــي بيان صحافي ،إن الوزير
الـ ـج ــراح اس ـت ـعــرض م ــع ك ــوم ــان جـ ــدول األع ـمــال
الجتماع مجلس وزراء الداخلية الـعــرب ،وأبــرز
الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها مع
الوزراء في الدورة المقبلة لالجتماع.
وذكــرت اإلدارة أن الـجــراح اطلع على الجهود
الـتــي تبذلها األمــانــة العامة فــي تطوير مسيرة
ال ـع ـمــل ال ـعــربــي ال ـم ـش ـتــرك ف ــي ال ـم ـجــال األم ـن ــي،

ومتابعة تنفيذ ق ــرارات وزراء الداخلية العرب،
معربا عن تقديره العميق لهذه الجهود.
وقدم كومان خالل اللقاء للوزير الجراح دعوة
لحضور االجتماع المقبل لمجلس وزراء الداخلية
الـعــرب المقرر عـقــده فــي الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية في مارس المقبل.
ونـقــل الـبـيــان عــن كــومــان شـكــره لـلـجــراح على
كــرم الضيافة وحسن الــوفــادة منذ وصــولــه إلى
الكويت ،ولما أبداه من رؤى حول تطوير التنسيق
والتعاون األمني العربي المشترك ،مشيدا بجهود
الكويت والتزامها بدعم مسيرة التعاون العربي
في كل المجاالت.
وح ـضــر ال ـل ـقــاء ال ـمــديــر ال ـعــام ل ـ ــإدارة الـعــامــة
لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية اللواء
ماجد الماجد.

زيارة الرئيس
اللبناني
متوقعة خالل
أسبوعين ولم
نبلغ بترشيح
اسم أي سفير

●

ناصر الخمري

أكـ ــد ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة،
خالد الجارالله ،أن «المحاوالت
الرخيصة للوقيعة بين الكويت
وم ـ ـص ـ ــر وتـ ـعـ ـكـ ـي ــر ص ـ ـفـ ــو ت ـل ــك
ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة الــراسـخــة
لهو شيء مؤسف» ،مشددا على
أن ه ــذه الـعــاقــة «ل ــن تـنــال منها
عـلــى اإلطـ ــاق أي م ـح ــاوالت من
هذا النوع».
وأضاف الجارالله ،في تصريح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،ع ـق ــب ح ـض ــوره
افتتاح سفارة غانا في الكويت،
أمــس ،بحضور وزيــر الخارجية
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ،ووزي ــرة
الخارجية والتكامل اإلقليمي في
غانا شيرلي بتشوي ،أن الكويت
ِّ
وتثمن البيان ال ــذي صدر
تـقــدر
من «الخارجية» المصرية حيال
مثل هذه المغالطات واالفتراءات
و«ال ــدس» فــي العالقة الكويتية-
المصرية المتميزة.
وهـ ـن ــأ الـ ـج ــارالـ ـل ــه غ ــان ــا عـلــى
اف ـت ـتــاح س ـفــارت ـهــا ف ــي ال ـكــويــت،
الفـتــا إلــى أن الـسـفــارة الكويتية
اف ـت ـت ـحــت عـ ــام  2015ف ــي غ ــان ــا،
م ــؤك ــدا أن «هـ ــذه ال ـخ ـطــوة تــأتــي
الكتمال التعاون بين الدولتين
الصديقتين» ،معربا عن سعادته
بــرؤيــة علم غــانــا يــرفــرف بسماء
الكويت.
من جهة أخرى ،أكد الجارالله
أن الـ ـك ــوي ــت بـ ـ ـ ــدأت فـ ــي إرسـ ـ ــال
دع ــوات مــؤتـمــر إع ـمــار المناطق

وزير الخارجية يتوسط وزيرة خارجية غانا والجارالله
ال ـ ـم ـ ـحـ ــررة مـ ــن ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ـ ــش،
موضحا أن «الخارجية» شرعت
فــي إرسـ ــال ال ــدع ــوات إل ــى ال ــدول
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
والمنظمات الدولية التابعة لألمم
المتحدة والمؤسسات التمويلية
ال ــدول ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى منظمات
المجتمع المدني في دول العالم،
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن غـ ــرفـ ــة الـ ـتـ ـج ــارة
والـصـنــاعــة بــاشــرت بــدورهــا في
إرسال الدعوات للقطاع الخاص.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ف ــي
مقدمة الــدول التي تعيش هموم
ال ـعــراق ،وفــي مـقــدمــة مــن يسعى
إل ــى تحقيق األم ــن واالس ـت ـقــرار،
مؤكدا أن» هذا المنطلق أساسي
فــي سياسة الكويت الخارجية،
واإلخوة في العراق يدركون ذلك،
ونحن على تنسيق معهم فيما

يتعلق بالمؤتمر» ،مشيرا إلى أن
هذا المؤتمر سيحظى بمشاركة
دولـيــة واسـعــة ومساهمة كبيرة
جدا إلعمار العراق.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن
الـ ـمـ ـفـ ــاوضـ ــات حـ ـ ــول ال ـ ـغـ ــاز مــع
ال ـع ــراق ،وه ــل صـحـيــح أن هناك
ع ـ ــراق ـ ـي ـ ــل ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه أن
«المفاوضات مع الجانب العراقي
مـسـتـمــرة ،وال أت ـصــور أن هـنــاك
عراقيل ،ونتمنى أن نصل إلى ما
يحقق مصلحة الكويت والعراق
في هذا اإلطار».
وحول زيارة الرئيس اللبناني
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ل ـل ـك ــوي ــت ،وال ـت ــي
تــأجـلــت ،ق ــال إن الـكــويــت تتطلع
لهذه الــزيــارة ،وإن الرئيس عون
مـ ـ َّ
ـرحـ ــب بـ ــه فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،الف ـتــا
إلى أن هذه الزيارة ستسهم في

تعزيز وتطوير ودعــم العالقات
الكويتية المميزة مع األشقاء في
لبنان ،متوقعا أن تكون الزيارة
ف ــي ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن الـشـهــر
الجاري.
و ح ــول اعتماد سفير لبناني
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ورس ــال ــة ال ـكــويــت
حول «حزب الله» ،جدد الجارالله
الـقــول إن «الخارجية» اللبنانية
لم ترشح بشكل رسمي اســم أي
سـفـيــر «ول ـ ــم ي ـتــم ش ــيء ف ــي هــذا
الموضوع».
وع ــن األزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة ،أكــد
نائب وزير الخارجية أن الوساطة
الكويتية سوف تستمر «وستأتي
ثمارها في المستقبل ،بإذن الله».

«الصندوق الكويتي» :فريقنا موجود في العراق لإلعداد لمؤتمر اإلعمار
رعاية األمير للمؤتمر تعكس إيمان سموه بضرورة دعمه واستقراره
تـتــواصــل اس ـت ـعــدادات الـصـنــدوق الكويتي
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة وال ـب ـنــك
الــدولــي لعقد مــؤتـمــر الـكــويــت الــدولــي إلع ــادة
اعمار العراق والذي تستضيفه الكويت خالل
الفترة من  12الى  14فبراير المقبل ،حيث عهد
ً
ال ـص ـنــدوق طـبـقــا لـمــا ص ــرح ب ــه م ــدي ــره الـعــام
عبدالوهاب الـبــدر إلــى فريق عمل متخصص
الوجود في العراق لالعداد للمؤتمر ،في الوقت
الــذي نظم ورشــة عمل أخــرى بمقر الصندوق

الصبيح تتجاوب مع العدساني
وذكر أنه «إذا كانت بداية الوزير فيها كفر وخطأ ،فكيف سنأمن عدم
ً
تكرار مثل هذه األخطاء في المستقبل» ،مبينا أن «هــذا الوزير ال مهام
ً
لديه ،وتأخره في الرد على األسئلة يعتبر نوعا من التسيب واإلهمال،
ومع احترامي الشديد له فإن أداءه يبين ذلك».
٠٥-٠٤

«تحقيق الوزراء» تقرر عدم...
ورأت الـلـجـنــة ،بــرئــاســة الـمـسـتـشــار أس ــام ــة الـبــابـطـيــن وعـضــويــة
المستشارين بدر الطريري وعصام الفهد ،أن اختصاصها ينحصر
وفق قانون إنشائها في خمسة أمور ،ليس من بينها طلب الخالد.
وقالت مصادر مطلعة ،لـ«الجريدة» ،إن القانون اشترط في البالغ أن
ً
يكون مقدما ضد وزير ،وهو األمر الذي خال منه بالغ الخالد« ،إذ كيف
للوزير أن يطلب من اللجنة التقصي عن وجود جريمة من عدمها ،وهو
اختصاص ال تملكه ،فهي تحقق في وقائع محددة منسوبة إلى وزير
بعينه ،حالي أو سابق ،وفق مخالفات أوردها قانون حماية األموال
العامة أو حددها قانون إنشاء محكمة الوزراء».

غرق الناقلة اإليرانية يكشف...
واتهمت تقارير إيرانية الصينيين بتنفيذ عملية "إنقاذ انتقائية"
أخــرجــوا خاللها جميع المالحين الصينيين الذين كانوا على متن
سفينة الشحن الصينية التي اصطدمت بـ"سانشي" سالمين ،في حين
ً
ً
تركت  32بحارا إيرانيا لمواجهة الموت ،بذريعة استحالة نجاتهم من
النيران التي اندلعت.
كما اتهمت التقارير السلطات الصينية ،التي تولت محاوالت إخماد
نيران الناقلة التي استمرت مشتعلة  8أيام ،بـ"التقاعس" ،وقالت إنها
فضلت احـتــراق أكبر قــدر من حمولة "سانشي" قبل غرقها لتخفيف
الضرر البيئي من جراء تسرب النفط.
ورجح أحد الدبلوماسيين الصينيين في طهران ،وهو المعني بملف
التجارة ،لـ"الجريدة" أن يكون سبب الحادث "إطفاء أجهزة رصد السفينة

ت ـحــت ع ـن ــوان ال ـخ ـســائــر واح ـت ـي ــاج ــات إعـ ــادة
االعمار.
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ــه ح ـ ــول الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
الـ ـصـ ـن ــدوق وح ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــراق ق ـ ــال الـ ـب ــدر ان
الصندوق موجود في العراق منذ سنوات وعلى
مستويات مختلفة أبرزها قطاع التعليم.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـمــؤت ـمــر ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
الع ــادة اعـمــار ال ـعــراق وال ــذي يتولى االش ــراف
عليه وتنظيمه الصندوق الكويتي ،قال البدر

ان الصندوق يواصل استعداداته في االعــداد
لهذا المؤتمر ،بهدف حشد الدعم العادة اعمار
المدن العراقية المحررة والمتضررة من الحرب
على اإلرهاب ،وهناك فريق من الصندوق كان
ً
متواجدا على فترات خالل نهاية العام الماضي
للمشاركة في اعداد التقارير بهذا المؤتمر مع
ً
جـهــات أخ ــرى ،منوها باألهمية الكبرى التي
توليها الكويت والعراق النعقاد هذا المؤتمر
والتي تتجلى في انعقاده برعاية من صاحب

اإليرانية خالل تحركها في بحر الصين".
وقال الدبلوماسي ،الذي طلب عدم ذكر اسمه ،إن "الحكومة اإليرانية
ً
تعلم سبب الحادث ،لكنها ال تريد كشفه ألسباب داخلية" ،ملقيا باللوم
على سلطات طهران التي عادة ما تأمر بواخرها المحملة بالبترول أو
البضائع بإطفاء أجهزتها الالسلكية وأجهزة رصدها؛ كي ال ترصدها
البحرية األميركية أو األمم المتحدة لتسهيل عمليات نقل النفط ،أو
جلب بضائع محظورة مثل قطع صواريخ وأسلحة من كوريا الشمالية.
ً
وأكد أن حكومته أخطرت مــرارا اإليرانيين بخطورة هذا التصرف
على المالحة في بحر الصين ،لكن طهران لم تتجاوب.
ً
ووجدت االتهامات اإليرانية لبكين آذانا مصغية بالشارع ،بعد مقال
ً
سلطاني الذي رصد تغيير الحكومة الصينية تعاملها أخيرا مع التجار
اإليرانيين بسبب ضغوط أميركية.
وذكــر سلطاني أن بكين بــدأت التضييق على التجار اإليرانيين،
عبر إقفال حسابات لطالب إيرانيين يشتبه في استغاللها اللتفاف
على العقوبات ،كما طلبت المصارف الصينية من هؤالء التجار الذين
لديهم شركات تجارية في شنغهاي وبكين سحب أرصدتهم وإقفال
حساباتهم.
وأف ــاد بــأن التضييقات شملت االمـتـنــاع عــن تحويل أرص ــدة بيع
ً
الـبـتــرول اإلي ــران ــي مــن بـكـيــن ،مــوضـحــا أن الصينيين ب ــدأوا تفتيش
ومساءلة التجار اإليرانيين الذين يدخلون هذا البلد بشكل مهين ،ومن
ً
ً
ً
ضمنهم هو شخصيا ،إذ واجه مساء لة وتفتيشا خارجا عن النطاق
العادي ،رغم أن لديه شركة مسجلة في الصين ،ومعروف لدى السلطات
ً
ً
هناك ،ويسافر إلى هذا البلد كل شهر تقريبا منذ أكثر من  12عاما.

ماذا لو كان إنذار هاواي...
لحلفاء أميركا في المنطقة ،للمساعدة في تعقب رحلة الصاروخ.
وباالستعانة بإشارات وصــور االستخبارات األميركية واألجهزة
المتعاونة ،ومساعدة الذكاء االصطناعي والبشري ،تتمكن السلطات
ـوان أو دق ــائ ــق ،م ــن تـحــديــد نـقـطــة انـطــاق
األم ـيــرك ـيــة ،ف ــي غ ـضــون ثـ ـ ٍ
ال ـصــاروخ ،وتتبع مـســاره ،وهــو مــا يجمعه رادار القياس والتوقيع
االستخباري.

ً
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد إيمانا
من سموه بأهمية دعم وأمن واستقرار العراق
وم ـس ــاع ــدت ــه ع ـلــى اس ـت ـع ــادة دوره اإلقـلـيـمــي
والدولي.
وأضاف ان استضافة الكويت لهذا المؤتمر
الدولي ستساهم في رفع المعاناة عن الماليين
من النازحين والمتضررين من ضحايا الحرب
على اإلره ــاب في الـعــراق وإع ــادة اعمار البنى
التحتية المتضررة في البالد.

وتتلقى القوات األميركية في سيول ،والقيادة األميركية في المحيط
ً
ال ـهــادئ ،هــذه المعلومات ،ثــم يتخذ الجيش ق ــرارا بـشــأن مــا إذا كان
األميركيون معرضين للخطر ،وإذا كــان على الــواليــات المتحدة أو
حلفائها استخدام أنظمة الدفاع الصاروخية لمحاولة الرد.
ويمكن أن يحدث هذا الرد في شبه الجزيرة الكورية ،حيث نشرت
ً
الــواليــات المتحدة أخـيــرا أنظمة جــديــدة ،أو أن تطلق شبكة الــدفــاع
الصاروخي اليابانية نيرانها ،أو ترد السفن الحربية األميركية ،التي
ً
تحمل أنظمة اعتراضية ،وموجودة حاليا في المحيط الهادئ.
ً
وإذا ك ــان ال ـه ـجــوم ال ـصــاروخــي ن ــووي ــا ،فسيتعين عـلــى الــرئـيــس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ات ـخ ــاذ قـ ــرار ف ــي ش ــأن ال ـضــربــة ال ـم ـض ــادة ،وسـيــأمــر
الضباط العسكريين في قيادة الصواريخ البالستية العابرة للقارات،
والغواصات النووية ،أو القاذفات الثقيلة ،بالرد.

مالكمة أميركية  -إيرانية...

ً
ظهيرة اليوم نفسه ،ليتفارقا ثانية أمس ،إلى درجة أن األمر صار مثيرا
ً
للسخرية عند الجمهور ،الــذي بــات متفرجا على مسلسل يكاد يبدو
بال نهاية.
وينشغل المراقبون بثالث نقاط أساسية في هذا الملف ،وهم يتابعون
أهم قائمة انتخابية يراد لها منح والية ثانية للعبادي برغبة داخلية
واسعة وتشجيع إقليمي ودولي متحمس ألسلوب رئيس الحكومة في
تخفيف االحتقان ،والقيام بإصالحات واعدة للبالد المحطمة بأربعة
عقود من الحرب.
أولــى النقاط أن الجمهور الـعــام المؤيد للعبادي شعر بالصدمة،
ألنــه كــان يرغب في رؤيــة قائمة تمثل سيادة الــدولــة وتكافح الوجود
الميليشياوي ،وهــي صــدمــة لــم ينجح أنـصــار الـعـبــادي فــي تخفيفها
رغم قولهم إن الحكومة تحاول احتواء هؤالء وتجريدهم من سالحهم
وتحويلهم إلى العمل السياسي ،حتى إن مقتدى الصدر ،رجل الدين
ً
النافذ الداعم بقوة للعبادي ،أصــدر بيانا شديد اللهجة ،عبر فيه عن
غضبه ،وتــوعــد وهــدد وتـســاء ل عــن مصير إصــاحــات الـعـبــادي ،التي
ً
ً
كان الصدر جــزء ا أساسيا فيها ،بتحالفه المثير مع حركة االحتجاج
المدنية العلمانية.

في مجال آخر ،استقبل البدر ،أمس ،وزيرة
ال ـشــؤون الـخــارجـيــة لجمهورية غــانــا شيرلي
ايوركور بوتشوي والوفد المرافق لها ،وتبادل
الطرفان سبل التعاون المشترك.
وحـ ـض ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
للصندوق الكويتي هشام الــوقـيــان ،والمدير
اإلقليمي لدول غرب إفريقيا ثامر الفيلكاوي.

والنقطة الثانية هي أن المراقبين يالحظون خالل هذا الحدث المرتبك
ظـهــور ص ــراع بين إي ــران وأمـيــركــا على الـعـبــادي ،فــاإليــرانـيــون تقبلوا
ً
ً
بوضوح أن الرجل أصبح واقع حال للتسوية العراقية داخليا ودوليا،
ً
لذلك تخلوا تدريجيا عن دعــم سلفه نــوري المالكي الصامت ،والــذي
ً
بات وحيدا مع مرشحين من عائلته في تحالف آفل ،لكن طهران ،التي
دعمت الميليشيات ليتحالفوا مع العبادي «تريده لها وحدها» ،كما
تعبر بعض المصادر.
أما واشنطن ،التي تتفهم الضغوط والتحديات في بغداد دون غضب
كبير من تحالف العبادي مع الفصائل المسلحة ،فتشجعه على أن يصنع
ً
توازنا داخل قائمة المرشحين ،بتحويلها إلى تحالف واسع يضم الكثير
من السنة والعلمانيين ،وهو ما تأكد في مفاجأة كبيرة حين دخل عمار
الحكيم ،المتمرد على الضغوط اإليرانية ،في قائمة «النصر» ،التابعة
لرئيس الحكومة ،وسط أنباء عن وجود مفاوضات مع الصدر وأحزاب
ً
علمانية مختلطة مذهبيا للغرض نفسه.
وتذكر المصادر أن هذا أغضب الفصائل المقربة من طهران ،والتي
أرادت االنفراد بالعبادي ،واالستحواذ على شعبيته وحظوظه الكبيرة،
فانسحبت ثم عادت ثم انسحبت ،بينما الوسطاء المحليون والدوليون
ينخرطون في مفاوضات صعبة لحسم األمر في جداول زمنية ضيقة.
وأشارت إلى أن العبادي ،الذي نجح إلى حد معقول في إدارة الحرب
ً
على «داع ــش» ط ــوال  3أع ــوام ،م ـنــاورا بين عـشــرات األط ــراف المسلحة
المتناقضة الـتــي خــاضــت الـمـعــارك ،نظامية وميليشياوية ،يــأمــل أن
ينجح في إدارة فصائل متناقضة لتكوين شكل البرلمان المقبل ،وما
ينتج عنه من حكومة.
لكن هــذه النقطة الثالثة التي تهم المراقبين تصطدم بتاريخ من
الصراع داخل الحركات الشيعية بين حاملي السالح أو «المجاهدين»،
ك ـمــا ي ـص ـفــون أن ـف ـس ـهــم ،واألفـ ـن ــدي ــة ال ـمــدن ـي ـيــن م ــن ح ـم ـلــة ال ـش ـه ــادات
والتكنوقراط ،الذين يجدون أنفسهم أحق بإدارة البالد ،بينما يتهمهم
المسلحون بأنهم فاسدون وغير مخلصين لمبادئ الثورة والفكر الديني،
ويظهر هذا الصراع ألول مرة بهذا المستوى المقلق في انتخابات 2018
إلى درجة أنه يهدد بتأجيلها.

ةديرجلا
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محليات
مجلس الوزراء يقر مشروع الممر اإلقليمي لالتصاالت
كلف بإجراء تحقيق في عقود المناقصات الملغاة واتخاذ اإلجراءات في حالة ثبوت الفساد
كلف مجلس الوزراء إجراء
تحقيقات في المناقصات التي تم
إلغاؤها لتحديد األسباب التي
حالت دون توقيع العقد الخاص
بها ،رغم صدور قرار بالترسية
وتوافر االعتمادات في حينه،
مع اتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة في حالة ثبوت وجود
شبهات فساد.

وافـ ـ ــق م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
تنفيذ الهيئة العامة لالتصاالت
وتقنية المعلومات مشروع الممر
اإلقليمي لالتصاالت ،مع االلتزام
بــأن ي ــؤول فــائــق اإليـ ــرادات التي
تحققها ا لـهـيـئــة إ ل ــى الميزانية
العامة للدولة.
وقرر المجلس ،خالل اجتماعه
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئ ـي ــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو الـشـيــخ
ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك ،أم ـ ــس ،تكليف
الوزير المختص في المناقصات
التي تم الغاؤها باتخاذ الــازم
إلجــراء تحقيق في موضوع كل
مناقصة ،لتحديد األسباب التي
حالت دون توقيع العقد الخاص
بها ،رغم صدور قرار بالترسية،
وت ــواف ــر االع ـت ـم ــادات فــي حينه،

إدانة تفجيرات باكستان والعراق
دان المجلس التفجير االنتحاري الذي استهدف مبنى برلمان إقليم
ً
بلوشستان جنوب غربي باكستان مؤخرا ،والذي أدى إلى مقتل عدد
ً
من رجال الشرطة وجرح العشرات من الضحايا ،مشددا على موقف
الكويت المبدئي والثابت المناهض لإلرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا
كان مصدره ،كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة وتركيز جهوده
لمكافحة ظاهرة اإلرهاب واألعمال اإلجرامية التي تتنافى مع كل األديان
والقيم واألعراف اإلنسانية.
كما دان المجلس التفجيرات اإلنتحارية التي وقعت في جمهورية
العراق الشقيقة ،والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا األبرياء،
ً
مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة.

مــع اتـخــاذ اإلج ــراء ات القانونية
ال ــازم ــة فــي حــالــة ثـبــوت وجــود
شبهات فساد.
وبعد االجتماع ،صــرح نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أنس الصالح بما يلي:
أط ـل ــع ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الـشـيــخ نــاصــر الـصـبــاح مجلس
الوزراء في مستهل اجتماعه على
نتائج الزيارة التي قام بها إلى
البحرين مؤخرا ،وفحوى لقائه
وم ـحــادثــاتــه م ــع م ـلــك الـبـحــريــن
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة،
والتي تناولت العالقات الثنائية
المتميزة بين البلدين الشقيقين،
وسبل دعمها في كل المجاالت
والـ ـمـ ـي ــادي ــن ،وبـ ـح ــث ال ـق ـضــايــا
موضع االهتمام المشترك.
ك ـ ـمـ ــا أح ـ ـ ـ ـ ــاط نـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد المجلس
ً
علما بنتائج الزيارة التي قامت
ب ـه ــا ل ـل ـب ــاد وزي ـ ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة
والتكامل اإلقليمي بجمهورية
غانا شيرلي أيوكور بوتشوي،
وفحوى المحادثات التي أجرتها،
والـ ـت ــي ت ــم خ ــال ـهــا ب ـح ــث سـبــل
تعزيز العالقات الثنائية القائمة
بين البلدين الصديقين فــي كل
المجاالت وعلى مختلف الصعد،
ح ـيــث ت ــم ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى مــذكــرة
تفاهم بـشــأن إقــامــة الـمـشــاورات

ً
المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الثنائية بين وزارتــي الخارجية
في البلدين.
ثـ ــم أح ـ ـ ــاط وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ً
المجلس عـلـمــا بنتائج ا لــز يــارة
التي قام بها للبالد وزير الدولة
ب ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة الـهـنــديــة في
كيه سينغ ،وفحوى المحادثات
التي أجراها ,كما شرح للمجلس
نتائج المحادثات التي أجراها
مع الممثل الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة في العراق ورئيس
بعثة األ مــم المتحدة للمساعدة
ف ــي الـ ـع ــراق ي ــان كــوب ـيــش خــال
زيارته للبالد الخميس الماضي،
والـ ـ ـت ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت بـ ـح ــث آخ ــر
التطورات ذات الصلة بنشاطات
بـعـثــة األم ــم الـمـتـحــدة لمساعدة
ال ـ ـعـ ــراق ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـط ــورات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـص ـ ـلـ ــة ب ـ ـب ـ ـحـ ــث م ـ ــوض ـ ــوع

األســرى والمفقودين الكويتيين
والممتلكات الكويتية واألرشيف
ال ــوط ـن ــي ال ـك ــوي ـت ــي ،ك ـم ــا أح ــاط
المجلس باالستعدادات الجارية
ل ـع ـقــد م ــؤت ـم ــر ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
إلعادة إعمار العراق المقرر عقده
خالل الفترة  12ـ  2018/2/14في
الكويت.
ثم أحاط نائب رئيس مجلس
ال ــوزراء ووزي ــر الداخلية الشيخ
خ ــال ــد ال ـ ـجـ ــراح ال ـم ـج ـلــس عـلـمــا
ب ـن ـتــائــج الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي قـ ــام بها
للبالد وزيــر الداخلية بالمملكة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة األم ـ ـيـ ــر
عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل
سعود ،وفحوى لقائه مع حضرة
صــاحــب الـسـمــو ،حـيــث تــم بحث
سـبــل دع ــم الـتـعــاون األم ـنــي بين
البلدين الشقيقين ،باإلضافة إلى

الجبري يحيل وكيل «إدارية اإلعالم» إلى التقاعد
إحالة «العدالة» إلى النيابة وتدوير مرتقب للوكالء المساعدين ومديري اإلدارات
●

محمد راشد

علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــادر مطلعة أن
ً
وزي ــر اإلع ــام محمد الـجـبــري أص ــدر ق ــرارا،
صباح أمس ،يقضي بإحالة الوكيل المساعد
لقطاع اإلدارية والمالية محمد الشمري إلى
التقاعد ،وتكليف الوكيلة المساعدة لقطاع
القانونية منيرة الـهــويــدي للقيام بمهامه،
باإلضافة إلى عملها.
وأكدت المصادر أن الجبري بصدد اتخاذ
بعض اإلج ــراءات اإلداري ــة في ال ــوزارة خالل
األس ـب ــوع ـي ــن الـمـقـبـلـيــن ع ـلــى أب ـع ــد ت ـقــديــر،

أهـمـهــا تــدويــر بـيــن قـيــاديــي ال ـ ــوزارة يشمل
ً
بعض الوكالء المساعدين وعددا من مديري
اإلدارات ،باإلضافة إلى تعيين مديرين آخرين،
السيما مــع وجــود بعض اإلدارات الشاغرة
منذ فترة طويلة.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة م ـق ـب ـلــة عـلــى
تـغـيـيــرات جــذريــة تـبــدأ مــن الـقـيــاديـيــن أوال،
لتشمل الموظفين وإنهاء كل األمور العالقة
منذ عدة أشهر ،خصوصا في ما يتعلق بآلية
العمل في المشروعات المدرجة ضمن الخطة
التنموية للبالد ،التي تقوم الوزارة بتنفيذها.
وأوضحت المصادر أن الهويدي باشرت

عملها في قطاع اإلدارية فور صدور التكليف،
مــن خ ــال عـقــد اجـتـمــاعــات مــع المسؤولين
في القطاع ،لوضع آلية محددة للعمل خالل
المرحلة القادمة.
وفي موضوع منفصل ،كشفت المصادر أن
الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية
الـمـعــرفـيــة بـ ـ ــوزارة اإلع ـ ــام مـحـمــد ال ـعــواش
ً
ً
عقد اجتماعا مــوسـعــا مــع مــديــري اإلدارات
فــي قـطــاعــات التلفزيون واإلذاعـ ــة واألخـبــار
والـ ـب ــرام ــج ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ب ـح ـض ــور الــوك ـيــل
المساعد للتلفزيون مجيد الجزاف ،لمناقشة
آخــر اس ـت ـعــدادات الـ ــوزارة لالحتفال بالعيد

الوطني وعيد التحرير ،الفتة إلى أن الوزارة
ستخصص عدة برامج إذاعية وتلفزيونية
على مدى أيام لهذه المناسبات.
علمت «الـجــريــدة» مــن مـصــدر مـســؤول أن
وزارة اإلعالم أحالت قناة «العدالة» الفضائية
إلـ ــى ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة بـتـهـمــة ال ـت ـه ـجــم على
القضاء ،أثناء استضافة أحد النواب السابقين
في برنامج حواري األسبوع الماضي.
وذك ــر الـمـصــدر أن أم ــر إحــالــة الـقـنــاة إلــى
النيابة جاء بناء على توجيهات وزير اإلعالم
محمد الجبري ،بسبب تناول الضيف عدة
موضوعات تمس السلطة القضائية.

وزيرا البلدية والتجارة بحثا الئحة العربات
المتنقلة والمعارض المؤقتة
المنفوحي :إعالن المواقع الخاصة بالعربات مطلع فبراير المقبل
●

علي حسن

فــي إط ــار التنسيق بين بلدية
الكويت ووزارة التجارة والصناعة
عقد مسؤولو الجهتين اجتماعا
ت ــرأس ــه وزي ـ ــرا االش ـغ ــال وال ــدول ــة
ل ـش ــؤون الـبـلــديــة ح ـســام الــرومــي
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة خ ــال ــد
الــروضــان بحضور المدير العام
للبلدية أ حـمــد المنفوحي و عــدد
من قيادات الجهتين بحثوا خالله
عددا من الموضوعات المشتركة
بين البلدية والـتـجــارة وضــرورة
إزال ــة الـمـعــوقــات ووض ــع الحلول
المناسبة لها.
وذكـ ـ ــرت ال ـب ـلــديــة ف ــي ب ـي ــان ان
اب ـ ــرز ال ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـط ــروح ــة ك ــان
تحديد المواقع الخاصة بممارسة
أنشطة العربات المتنقلة ووضع
الشروط والضوابط لتراخيصها،
باالضافة الى المعارض المؤقتة
وإص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الئ ـ ـحـ ــة خـ ــاصـ ــة ب ـه ــا،
واالشـ ـ ـ ــراف وال ـم ـتــاب ـعــة لـسـكــراب
السيارات ،وإصدار تراخيص بناء
المصانع تخصيص ارض لحراج
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ضــم
أنشطة جديدة للصندوق الوطني
لـ ــدعـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والمتوسطة.
وفي بداية االجتماع اكد الرومي
ِ
أن دور ب ـلــديــة ال ـكــويــت ف ــي دعــم
مـشــاريــع الـشـبــاب هــو دور فاعل
ورئيسي إيمانا منها بفتح آفاق
واس ـعــة لـطــرح أف ـكــارهــم وتــرويــج
أن ـش ـط ـت ـهــم م ــن خـ ــال إص ــداره ــا
ال ـ ـلـ ــوائـ ــح ال ـ ــازم ـ ــة وت ـخ ـص ـيــص
االراضي لدعم المشاريع الشبابية.
وشـ ـ ـ ــدد ال ـ ــروم ـ ــي أن ال ـب ـل ــدي ــة
َ
جــادة في إزالــة اي عراقيل تواجه
الـمـشــروعــات الـخــاصــة بالشباب،
الفتا الــى ان كــل البلدية ستسهم

ً
الرومي متوسطا المنفوحي والروضان
فــي دع ــم الـمـشــاريــع الـحـيــويــة من
خــال إنـجــاز ال ــدراس ــات الخاصة
بها خالل الفترة المقبلة الصدار
القرارات بشأنها قريبا.
مـ ــن ج ـه ـت ــه أعـ ـل ــن ال ـم ـن ـفــوحــي
أن الـبـلــديــة ستنتهي مــن دراس ــة
وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـخ ــاص ــة
بالعربات المتنقلة مطلع فبراير
المقبل وسيتم تسليم هذه المواقع
ل ــوزارة التجارة ،خاصة أن هناك
ال ـعــديــد م ــن األفـ ـك ــار وال ـم ـشــاريــع
الشبابية التي ستواصل البلدية
طرحها فــي المستقبل سيكشف
عنها في حينها.
وقــال المنفوحي سننتهي من
الـ ــدراسـ ــة ال ـخ ــاص ــة بـتـخـصـيــص
مــوقــع ل ـســوق دائـ ــم لـبـيــع وش ــراء
ال ـس ـي ــارات (ال ـ ـحـ ــراج) ب ـعــد تسلم
البلدية للتصور النهائي لموقع
حـ ــراج ال ـس ـي ــارات م ــن ق ـبــل وزارة
التجارة الــى جانب دراســة اخرى
تعكف البلدية حاليا على االنتهاء
م ـن ـهــا ت ـخــص م ــواق ــع ال ـم ـعــارض
المؤقتة.

«البلدية» تصدر مطبوعة
توثق بها إنجازات 2017
أصدرت "البلدية" مطبوعة توثق إنجازات العام الفائت ،وتزين
غالفها صــورة لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحـمــد ،خالل
استقباله المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي في يناير .2017
وتضمن اإلصدار الخاص تصريحات أدلى بها رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لمجلة "بلدية الكويت" ،حيث
عبر سموه عن اعتزازه الكبير بالدور الوطني الذي تؤديه البلدية
في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها البالد.
واستهل المنفوحي اإلصدار الخاص بافتتاحية تحدث فيها
عن الخطة ثالثية المحاور ،التي تم اعتمادها فور توليه مهام
منصبه قبل عامين ،في سبيل رد االعتبار للبلدية التي تعرضت
لالنتقاد الشديد ردحــا من الــزمــن ،والتي تضمنت فــرض هيبة
القانون وتبسيط اإلجراءات من خالل ميكنة المعامالت ،إضافة
إلى دعم خطة التنمية عبر إنجاز العديد من المشاريع.
وب ـي ــن ث ـن ــاي ــا الـ ـع ــدد م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـ ـح ـ ــوارات م ــع عـ ــدد مــن
الشخصيات المعنية مؤسساتهم بالتعاون مع البلدية ،أولها
النائب راكان النصف باعتباره رئيسا للجنة العمل على تحسين
بيئة األعمال بالكويت.

بحث مجمل األحــداث والقضايا
ذات االهتمام المشترك.

الممر اإلقليمي لالتصاالت
كما اطلع مجلس ال ــوزراء على
توصية لجنة الشؤون االقتصادية
ب ـش ــأن مـ ـش ــروع ال ـم ـمــر اإلقـلـيـمــي
لـ ـ ــات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،وقـ ـ ـ ـ ــرر ال ـم ـج ـل ــس
الموافقة على قيام الهيئة العامة
لــات ـصــاالت وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات
بتنفيذ م ـشــروع ا لـمـمــر اإلقليمي
لالتصاالت ،مع االلتزام بأن يؤول
فائق اإليرادات التي تحققها الهيئة
إلى الميزانية العامة للدولة ،وذلك
بـعــد اق ـت ـطــاع مــا ي ـقــرره المجلس
م ــن اح ـت ـيــاط ـيــات ب ـحــد أدن ـ ــى 10
في المئة.
ً
ث ـ ــم أح ـ ـي ـ ــط الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـل ـم ــا

ب ـت ــوص ـي ــة ال ـل ـج ـن ــة بـ ـش ــأن رؤيـ ــة
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة اإلصـ ـ ـ ـ ــاح
وال ـتــوافــق الــوطـنــي ح ــول تكثيف
جهود اإلصالح للتصدي للمخاطر
التي تواجه االقتصاد الوطني.
ك ـمــا اط ـل ــع ع ـلــى ط ـلــب الـجـهــاز
الـ ـم ــرك ــزي ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات ال ـع ــام ــة
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب ب ـعــض الـجـهــات
الحكومية بإلغاء مناقصات عامة
سبق للجنة المناقصات العامة
أن أصـ ـ ـ ــدرت ق ـ ـ ـ ــرارات بــال ـتــرس ـيــة
ً
بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ك ـ ـ ــل مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ،وفـ ـ ـق ـ ــا
ل ــإج ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ف ــي خــال
األ ع ـ ـ ـ ــوام  2013و 2014و،2015
ً
ونظرا لما يحيط بهذه المسألة من
شبهات ،فقد قرر المجلس تكليف
الــوزيــر المختص فــي كــل مــن هذه
المناقصات باتخاذ الالزم إلجراء
تحقيق في موضوع كل مناقصة

لتحديد األسباب التي حالت دون
تــوقـيــع الـعـقــد ال ـخ ــاص ب ـهــا ،رغــم
ص ـ ــدور ق ـ ــرار بــال ـتــرس ـيــة وت ــواف ــر
االعـتـمــادات فــي حينه ،مــع اتخاذ
اإلجـ ــراء ات القانونية الــازمــة في
حالة ثبوت وجود شبهات فساد.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون
مجلس األمة ،واطلع بهذا الصدد
على األسئلة واالقتراحات برغبة
الـ ـمـ ـق ــدم ــة مـ ــن بـ ـع ــض األع ـ ـضـ ــاء،
وكذلك الموضوعات المدرجة على
جدول أعمال جلسة مجلس األمة
المقترحة.
ك ـمــا ب ـحــث ال ـم ـج ـلــس ال ـش ــؤون
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي ض ـ ــوء ال ـت ـق ــاري ــر
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـج ـم ــل الـ ـتـ ـط ــورات
الراهنة في الساحة السياسية على
الصعيدين العربي والدولي ،وبهذا
الـصــدد أش ــاد المجلس باإلنجاز
ال ـ ـ ــذي ح ـق ـق ـت ــه وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
فــي الـمـمـلـكــة األردن ـي ــة الهاشمية
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة وال ـ ـج ـ ـه ـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة
المتخصصة ،ومن خالل متابعتها
للتهديدات اإلرهــابـيــة وإحباطها
لمخطط إرهابي لخلية موالية لما
يسمى تنظيم "داع ــش" استهدف
أمن المملكة وزعزعة األمن الوطني
وإثـ ـ ـ ــارة ال ـف ــوض ــي والـ ــرعـ ــب ل ــدى
ً
المواطنين ،مــؤكــدا مساندة دولة
ا لـكــو يــت للمملكة الشقيقة ود عــم
كــل جـهــد يـسـهــم فــي مــواج ـهــة آفــة
اإلرهاب والقضاء عليها.

ً
«الكهرباء» توقع عقدا مع الجامعة
إلنشاء تطبيق إدارة األزمات
●

سيد القصاص

أعـلـنــت مــديــرة ادارة الـمــراقـبــة الفنية رئـيـســة فريق
الترشيد في القطاع الخاص والحكومي بوزارة الكهرباء
والماء اقبال الطيار توقيع عقد انشاء تطبيق الكتروني
الدارة الطوارئ واالزمات والكوارث في الوزارة بالتعاون
مع جامعة الكويت.
وقــالــت الطيار فــي تصريح صحافي ســوف تسعى
الوزارة الى تسريع اجراءات البدء في تنفيذ هذا التطبيق
لالستفادة من هذا المشروع كنواة النشاء لجنة وطنية
دائمة أو انشاء مركز وطني الدارة الـكــوارث واالزمــات
على اعتبار ان خدمتي الكهرباء والـمــاء من الخدمات
االستراتيجية في الكويت وفي جميع دول العالم.

وشددت على حرص الوزارة على المساهمة مع باقي
جهات الــدولــة المعنية بتقديم التصورات والمرئيات
بشأن كيفية التعامل مع مختلف االزمات والكوارث التي
قد تتعرض لها البالد وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
رقم  1120والذي بموجبه كلفت لجنة الخدمات االمانة
العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة وعددها  11جهة من بينها وزارة
الكهرباء والماء لتشكيل فريق مكلف بتقديم التصور
الشامل للتعامل مع االزمات والكوارث.
وتابعت ان هذا التطبيق سيكون حلقة الوصل بين
قياديي الوزارة وعلى رأسهم وزير الكهرباء وصوال الى
المسؤولين والفنيين المعنيين في جميع القطاعات
الفنية للتواصل أثناء حدوث أي كوارث او ازمات.
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كاف
الغانم :تسليط الضوء على قضية القدس إنجاز ٍ
التقى شيخ األزهر على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي لنصرة القدس
أكد الغانم أن المؤتمر سيرسل
رسالة إلى العالم بأن قضيتنا
هي قضية حقيقية وإنسانية
وتمثل الديانات كافة.

عـ ـق ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مرزوق الغانم والوفد البرلماني
الـ ـم ــراف ــق ل ــه ب ـم ـش ـي ـخــة األزه ـ ــر
ال ـش ــري ــف ،أم ـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا مع
فـضـيـلــة شـيــخ األزهـ ــر د .أحـمــد
ال ـ ـط ـ ـيـ ــب ،وذل ـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى ه ــام ــش
م ـش ــارك ـت ــه ف ــي م ــؤت ـم ــر األزه ـ ــر
العالمي لنصرة القدس.
وقـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ،ف ــي ت ـصــريــح
لـلـصـحــافـيـيــن ع ـقــب االج ـت ـمــاع:
«ت ـش ــرف ــت م ــع إخ ــوان ــي أع ـضــاء
ال ــوف ــد الـكــويـتــي بـلـقــاء فضيلة
شيخ األزه ــر ،وتناولنا العديد
م ــن ال ـم ــواض ـي ــع واألم ـ ـ ــور الـتــي
تهم األمــة اإلسالمية ،وشكرناه
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ل ـ ـح ـ ـضـ ــور هـ ــذا
المؤتمر المعني بنصرة القدس
الشريف».
وأض ــاف« :أرى شخصيا أنه

لو تم تسليط الضوء على قضية
ال ـق ــدس ال ـشــريــف ،والـمـســاهـمــة
في إعادة نشر الوعي بأهميتها
ً
ً
ل ـكــان إنـ ـج ــازا كــاف ـيــا ،رغ ــم أنـنــا
ن ـط ـم ــح ون ـت ـط ـل ــع لـ ـش ــيء أك ـب ــر
ً
وأه ــم ،وخـصــوصــا أن المؤتمر
سيرسل رسالة إلــى العالم بأن
قـضـيـتـنــا ه ــي ق ـض ـيــة حقيقية
وإنسانية وتمثل الديانات كافة،
وهي بالمناسبة ممثلة في هذا
ال ـم ــؤت ـم ــر ،وس ـت ـع ـبــر ال ـك ـل ـمــات
ال ـتــي سـتـلـقــى ع ــن حـقـيـقــة هــذه
القضية بغير ما يحاول اإلعالم
الصهيوني إبرازه بشكل معين
مخالف للواقع».
وتـ ـمـ ـن ــى ال ـ ـغـ ــانـ ــم أن ي ــوف ــق
ال ـم ـشــاركــون فــي الـمــؤتـمــر ،وأن
يـ ـنـ ـج ــح ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ــداف ـ ــه،
ق ــائ ــا« :أرى أن إقــام ـتــه خـطــوة

ف ــي ال ـطــريــق الـصـحـيــح ،وأق ــول
لمن يرى أن هذه الخطوة ليس
ل ـه ــا داع أو ل ــن تـ ـك ــون م ـف ـيــدة:
مــا هــو مـشــروعـكــم ال ـبــديــل ومــا
اق ـت ــراح ــات ـك ــم ل ـن ـص ــرة ال ـق ــدس،
وإن ك ــان االق ـت ــراح هــو الصمت
ون ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــان الـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة تـ ـم ــام ــا
ف ــإن ــه بــال ـتــأك ـيــد ال ي ـت ــواف ــق مع
معتقداتنا وال مــع شــر عـنــا وال
مع مبادئنا».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ش ـ ـ ـ ــاء ا لـ ـل ــه
سنستمر فــي نـشــاطـنــا ،كــل في
م ـج ــال ــه ،ون ـح ــن الـ ـي ــوم نجتمع
م ــع مــرجـعـيــات ديـنـيــة ستكون
مساندة لهذه القضية بإذن الله».
وعقب المباحثات قام الغانم
والــوفــد الـمــرافــق لــه بـجــولــة في
مــركــز األزهـ ــر الـعــالـمــي للرصد
وال ـف ـت ــوى اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،حيث

الغانم خالل لقائه شيخ األزهر
اس ـت ـمــع إلـ ــى شـ ــرح م ـف ـصــل من
القائمين على المركز ودوره في
الرد على كل ما يثار عن اإلسالم

العدساني :سأستجوب الخرافي بمشاركة الدمخي
لعدم رده على األسئلة وتقديم معلومات مغلوطة للمجلس
●

محيي عامر

أعلن النائب رياض العدساني
تـ ـق ــدي ــم اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب إل ـ ـ ــى وزي ـ ــر
الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس األمـ ــة
عادل الخرافي ،بمشاركة النائب
ع ــادل الــدم ـخــي ،بـعــد اسـتـجــواب
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـعـمــل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح ،لعدم
رده ع ـلــى االس ـئ ـل ــة الـبــرلـمــانـيــة
وت ـ ـقـ ــديـ ــم مـ ـعـ ـل ــوم ــات م ـغ ـلــوطــة
الـ ــى ال ـم ـج ـلــس ،واضـ ـع ــا ال ــوزي ــر
ب ـي ــن االق ـ ــال ـ ــة أو االسـ ـتـ ـق ــال ــة أو
االستجواب.
وقــال العدساني ،في تصريح
أمـ ـ ــس« ،أطـ ــالـ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
ال ـم ـب ــارك بـ ـض ــرورة إق ــال ــة وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس األمــة من
منصبه أو تـقــديــم اسـتـقــالـتــه أو
مواجهة االستجواب».

وكـ ـ ـش ـ ــف أن ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر أعـ ـط ــى
مـعـلــومــات مـغـلــوطــة ف ــي اق ـتــراح
بـ ــر غ ـ ـبـ ــة ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ 2018/1/10
ن ـصــه «بـ ـن ــاء ع ـلــى م ــا ت ـق ــدم فــإن
ف ـت ــح الـ ـمـ ـج ــال أمـ ـ ــام ه ـ ــذه ال ـف ـئــة
مـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن ،وخ ـص ــوص ــا
الحاصلين منهم على مؤهالت
عـلـمـيــة ال ــى آخـ ــره وم ــوق ــع عليه
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال ــدف ــاع ال ـس ــاب ــق ال ـش ـيــخ محمد
الخالد».

طعن دستوري
واكد العدساني ضرورة معرفة
ان كان وزير الدفاع الحالي ناصر
الصباح سيتبنى االقتراح المقدم
و ع ــدم الطعن عليه ،حيث قامت
الحكومة الحالية فــي  ١٠يناير
بإرسال هذا االقتراح دون إرجاعه
لـ ــوزيـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وه ــو
اقتراح قد يطعن فيه بالمحكمة

عسكر إلنشاء «مدينة صباح
األحمد الرياضية»
قــدم الـنــائــب عسكر الـعـنــزي اقـتــراحــا بـقــانــون فــي شأن
إنشاء وتنظيم مدينة صباح األحمد الرياضية.
ونص االقتراح على ان يخصص موقع جغرافي مناسب
فــي الــدولــة إلقــامــة مدينة ريــاضـيــة بــاســم «مــديـنــة صباح
األحمد الرياضية» تتكون من مالعب دولية بمواصفات
عــالـمـيــة بــاإلضــافــة إل ــى ق ــاع ــات وم ــاع ــب ل ـل ـتــدريــب على
مختلف األلعاب وقاعات رياضية وصاالت مغلقة وفندق
إلى جانب مركز صحي بحيث توازي أكبر المدن الرياضية
في العالم.
وج ــاء فـيــه« :تــوفــر مـشــاريــع الـبـنـيــة التحتية الحديثة
كــافــة ف ــي مــدي ـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد الــريــاض ـيــة السـتـيـعــاب
الشباب الرياضي في الدولة ولتلبية احتياجات الرياضة
الكويتية».

ال ــدس ـت ــوري ــة .وت ــاب ــع« :اس ـت ـنــادا
ا ل ـ ــى ا لـ ـم ــاد تـ ـي ــن  ١٢٣و ١٢٤مــن
الالئحة الداخلية بشأن األسئلة
البرلمانية فإنه قد انتهت المدة
الـمـطـلــوبــة إلرس ـ ــال اإلج ــاب ــة عن
األسئلة البرلمانية التي وجهتها
له ،وهي خمسة أسئلة ،وآخرها
هو المهم عن تقرير شامل عما
تضمنته تقارير ديوان المحاسبة
المحالة إ لــى الحكومة ،وتنفيذ
ال ـمــاح ـظــات الـ ـ ــواردة ب ــه وسـبــل
تالفيها ،بالتعاون مــع الجهات
المعنية ،وكيفية بحث أساليب
التعامل مــع الحكومة ومجلس
األم ـ ــة وم ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ ق ـ ــرارات
مجلس الوزراء بشأنه».
وق ـ ـ ــال« :ل ـ ــم ت ـت ــم االجـ ــابـ ــة عــن
االسئلة البرلمانية ،اضــافــة الى
االقتراح الذي ارسله وزير الدولة
ل ـش ــؤون مـجـلــس االم ـ ــة بصيغة
خــاطـئــة ،وه ــذه بــدايــة فـيـهــا كفر
وخ ـطــأ ،وبــالـتــالــي كـيــف سنأمن

رياض العدساني

على عدم تكرار مثل هذه األخطاء
في المستقبل».

تسيب وإهمال
واستدرك العدساني« :ان هذا
ال ــوزي ــر ال م ـهــام ل ــدي ــه ،وتــأخــره

ف ــي ال ـ ــرد ع ـلــى االس ـئ ـل ــة يعتبر
نوعا من التسيب واالهمال ،مع
احترامي الشديد له ،اال ان اداءه
يبين ذلك».
وش ــدد عـلــى أن «ال ــوزي ــر أمــام
امـ ــريـ ــن ،إمـ ــا ت ـق ــدي ــم االس ـت ـقــالــة
او س ــأق ــدم اس ـت ـج ــواب ل ــه ،بعد
استجواب وزيــرة الشؤون ،وانا
عـلــى قـنــاعــة ب ــأن االسـتـجــوابـيــن
ال عالقة لهما ببعض ،حتى لو
كانا في نفس اليوم ،لكن احتراما
ل ـل ــزم ــاء س ــأع ـط ــل اس ـت ـجــوابــي
لـحـيــن االن ـت ـهــاء م ــن اسـتـجــواب
الصبيح».
واض ـ ــاف« :س ـي ـكــون مـعــي في
االسـ ـتـ ـج ــواب ال ـن ــائ ــب د .ع ــادل
ال ــدمـ ـخ ــي ،وآخ ـ ـ ــرون ي ــؤي ــدون ــه،
حيث إن الــوزيــر عليه التنسيق
والتعاون بين السلطتين ،وها
هو اآلن يعطي معلومات خاطئة
وغير دستورية ،وال يجيب عن
االسئلة البرلمانية».

في المواقع اإللكترونية ووسائل
التواصل االجتماعي بمختلف
الـلـغــات .ويـضــم الــوفــد الـمــرافــق

لـلـغــانــم ال ـن ــواب راكـ ــان النصف
وعلي الدقباسي وعبدالوهاب
البابطين وناصر الدوسري.

الدالل يقدم تعديالت لضبط
إجراء العمليات الجراحية
قدم النائب محمد الدالل اقتراحا بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم
بالقانون رقم ( )25لسنة  1981بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب
األسنان والمهن المعاونة لهما.
ونص التعديل على ان تضاف مادة جديدة تحت رقم ( )7مكرر على
النحو التالي:
«فيما عدا الحاالت الطارئة التي تستلزم التدخل الطبي او الجراحي
الفوري إلنقاذ حياة المريض أو الجنين ال يجوز إجراء العمليات الجراحية
او التدخل الطبي الالزم إال بمراعاة ما يأتي :أن يكون الطبيب الذي يجري
ً
التدخل الطبي الــازم او الجراحة مؤهال إلجرائها بحسب تخصصه
العلمي وخبرته العملية .وأن تجرى الجراحة او أي عمليات طبية أخرى
في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية .وأن تجرى الفحوصات والتحاليل
المختبرية الالزمة للتأكد من أن التدخل الطبي او الجراحي ضروري
ومناسب لعالج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح
بإجراء التدخل الطبي او الجراحة .وان يقوم الطبيب او المنشأة الصحية
بإبالغ المريض او أي من اقاربه حتى الدرجة الثانية أو من يمثله قانوني
في هذا الشأن بكافة تفاصيل مرضه وخطة عالجه ومن ثم اخذ الموافقة
على العالج .وأن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل األهلية أو
من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية او من يمثله قانونا في هذا الشأن إن
كان ناقص األهلية أو تعذر الحصول على موافقته وذلك إلجراء أي تدخل
طبي او العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية على ان
يكون ذلك بعد تبصير المريض او احد اقاربه او الممثل له قانونا بكافة
الجوانب المتعلقة بالتدخل الطبي او العملية الجراحية".

 68توصية في تقرير «التحقيق في تجاوزات الصحة»
مكافحة الفساد
وهيئة
النيابة
إلى
بالجملة
إحاالت
•
ً
• حماد :اللجنة طلبت تمديد عملها عاما لمتابعة تنفيذ التوصيات
●

محيي عامر

خ ــال اجـتـمــاعـهــا أم ــس ،وافـقــت
لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة
ال ـص ـحــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ع ـلــى تـقــريــر
الـلـجـنــة ،ال ــذي تضمن  68توصية
تـتـعـلــق ب ـ ـ  7مـ ـح ــاور ،اض ــاف ــة الــى
ت ــوص ـي ــة اخ ـ ـ ــرى ب ـت ـم ــدي ــد عـمـلـهــا
ل ـم ــدة عـ ــام وذل ـ ــك لـمـتــابـعــة تنفيذ
التوصيات.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـقـ ــرر ال ـل ـج ـن ــة ال ـن ــائ ــب
سعدون حماد في تصريح أمس «ان
اللجنة عقدت اجتماعها بحضور
جميع اعضائها ،وحول ما يخص
م ـح ــور الـ ـع ــاج ب ــال ـخ ــارج اوص ــت
اللجنة بـ  10توصيات ،منها احالة
وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل

المساعد للشؤون المالية ومديري
ادارة العالج بالخارج المتعاقبين
مــن ع ــام  2013ال ــى ع ــام  2017الــى
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة وه ـي ـئــة مـكــافـحــة
الفساد».
وأضاف حماد« :وحول توصيات
ال ـ ـم ـ ـحـ ــور ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـيـ ـم ــا ي ـخــص
الـ ـتـ ـج ــاوزات ال ـت ــي اورده ـ ـ ــا دي ــوان
المحاسبة فان عددها  9توصيات،
وعن توصيات المحور الثالث حول
المكاتب الصحية بــالـخــارج وهي
ب ــاري ــس وف ــران ـك ـف ــورت وواشـنـطــن
ول ـ ـنـ ــدن فـ ـهـ ـن ــاك  25ت ــوصـ ـي ــة مــن
ضمنها احالة وكيل وزارة الصحة
السابق والوكيل المساعد للشؤون
ال ـمــال ـيــة ك ــذل ــك ال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
السابق للشؤون القانونية ورئيس

«التشريعية» تقر «المناصب القيادية»
بينما لم يحضر أحد في اجتماع لجنة البيئة البرلمانية ،الذي
كان مخصصا لمناقشة آلية عمل اللجنة ،مما تسبب في عدم عقد
االجتماع االول لها ،وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
على االقتراح بقانون بشأن شروط التعيين في المناصب القيادية،
وأحالته الى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

المكتب الصحي والملحق المالي
فــي مـكـتــب فــران ـك ـفــورت السابقين
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك الـ ـمـ ـلـ ـح ــق ال ـ ـص ـ ـحـ ــي فــي
واشنطن الى النيابة العامة وهيئة
مكافحة الفساد».
وحول توصيات المحور السابق
فيما يخص صندوق اعانة المرضي
بين حـمــاد ان عــددهــا  9توصيات
من ضمنها احالة كافة مستندات
التحقيق الى هيئة مكافحة الفساد.
وعن توصيات عقود التمريض
فـعــددهــا  5تــوصـيــات وه ــي احــالــة
وزير سابق الى محكمة الوزراء وفقا
الحكام المادتين  1و 2من القانون
رقم  1995/88بشأن محاكمة الوزراء

السويط لمنح زوجة الكويتي «البدون» الجنسية
دون النظر إلعالن الرغبة إلبقاء انتماء جميع أفراد األسرة إلى جنسية واحدة
ً
ّ
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون لتعديل
الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم األميري
رقم  15لسنة  1959بقانون الجنسية الكويتية.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية
الفقرة التالية« :وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة
زوجـهــا أو طــاقـهــا ،وك ــان لـلــزوجــة مــن غير محددي
الجنسية ول ــد أو أوالد مــن زوج ـهــا ،وحــافـظــت على
إقامتها المشروعة والـعــاديــة بالكويت لمدة خمس
س ـنــوات عـلــى األق ــل مــن تــاريــخ ال ـ ــزواج ،ج ــاز منحها
الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض من وزير
الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في
كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طالقها منه».
وجاء في المذكرة اإليضاحي ة أن «حكمة هذا االقتراح
تستند إلــى فـكــرة إنسانية واجتماعية عــادلــة تقوم
على صلة الدم واألبــوة التي تربط األب ،وهو كويتي
الجنسية ،واألم من غير محددي الجنسية التي فاتها
إعالن رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام

الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طالقها منه ،وذلك بعد
حــرمــان أرمـلــة أو مطلقة األب الكويتي مــن الحصول
على الجنسية الكويتية في رحاب األسرة التي كانت
ً
تضمهم جميعا في وقت ما .وغني عن البيان أنه ال
يكون في هذه الحالة وجه للتمسك بإعالن رغبة الزوجة
من غير محددي الجنسية في كسب الجنسية الكويتية
وإلزامها بالتربص أي مدة كانت إلمكان حصولها على
ً
إبقاء على روح وعاطفة انتماء
هذه الجنسية ،وذلك
جميع أف ــراد األس ــرة إل ــى جنسية واحـ ــدة .لــذلــك أعــد
االقتراح بقانون الذي يحقق هذا الهدف ،والذي أضاف
إلــى الـمــادة الثامنة السالفة الــذكــر التي تعالج منح
الجنسية الكويتية للزوجة من غير محددي الجنسية
التي تتزوج من كويتي ،بحيث تستفيد من أحكامه».
ً
من جهة أخرى ،قدم السويط اقتراحا إلضافة األطفال
دون السن الــ 12سنة إلى قانون التأمين الصحي ،وذلك
للحفاظ على صحة األطـفــال ،وإعطاء خيارات طبية
ً
متعددة لألسر ،وتخفيفا عن كاهل أربابها.

ثامر السويط

المطيري يطالب الرومي
بوقف الحصان عن العمل

طالب النائب ماجد المطيري
وزير األشغال وزير الدولة
لشؤون البلدية حسام الرومي،
بإيقاف مدير عام هيئة الطرق
أحمد الحصان عن العمل
والتحقيق في المالحظات كافة
حول العقود والمناقصات
واالجراءات.
وكشف المطيري ،في تصريح
صحافي ،أن بحوزته مستندات
وأوراقا رسمية تتضمن
الكثير من الشبهات التي تؤكد
مطالبتنا بوقف مدير هيئة
الطرق عن العمل حتى تنتهي
أعمال التحقيق.
وأكد استعداده لتقديم جميع
المستندات التي بحوزته
للوزير الرومي من باب
التعاون ،مبينا ان لم يتعاون
الوزير بهذا الخصوص فسوف
يتقدم بطلب تشكيل لجنة
تحقيق في مجلس األمة حول
تلك التجاوزات.

الحويلة إلنشاء مواقف
متعددة في المواقع الحيوية

تقدم النائب د .محمد الحويلة
باقتراح إلنشاء مواقف متعددة
األدوار في المواقع الحيوية
بالبالد ،لتسهيل إيقاف
السيارات والتسهيل على
المواطنين خالل مراجعتهم
الهيئات والجهات الحكومية،
وتخفيف االزدحام المروري
وخصوصا في العاصمة.
وعزا الحويلة اقتراحه
الى أن الكويت بشكل عام
والعاصمة بشكل خاص
تعج بالمؤسسات والوزارات
والهيئات الحكومية ،وتعاني
عدم توافر مواقف لسيارات
الموظفين والمراجعين ،ما
يسبب ازدحامات.

الدمخي يسأل عن صيانة
طرق مبارك العبدالله

«تجاوزات الصحة» خالل اجتماعها أمس
واحالة وكيل وزارة الصحة السابق
ومدير ادارة الخدمات التمريضية
السابق ومدير ادارة العقود السابق
ومدير ادارة العقود الخاصة السابق
والـشــركــات التي تــم التعاقد معها
وذل ــك خ ــال الـفـتــرة مــن  2013الــى
عام  2017الى النيابة العامة وهيئة
مكافحة الفساد.
وع ــن الـم ـحــور ال ـس ــادس وحــول
ع ـقــد ع ــاف ـي ــة ،أوص ـ ــت ال ـل ـج ـنــة ب ـ ـ 4
توصيات منها قيام وزارة الصحة
بـتـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق ف ــي كــافــة
المخالفات المتعلقة بهذا المحور
في تقارير ديوان المحاسبة وتزويد
المجلس بالتقرير النهائي.

سلة برلمانية

وع ـ ـ ـ ــن ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات الـ ـمـ ـح ــور
ال ـس ــاب ــق وال ـم ـت ـع ـلــق ب ـم ـشــروع
تـ ــوس ـ ـعـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى الـ ـ ـع ـ ــدان
اوصـ ــت الـلـجـنــة ب ـ ـ  6تــوصـيــات
م ـن ـهــا اح ــال ــة وزي ـ ــر س ــاب ــق الــى
مكافحة الـفـســاد واحــالــة وكيل
وزارة الصحة السابق والوكيل
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـشــؤون الـقــانــونـيــة
الـ ـس ــاب ــق والـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
للشؤون الهندسية والمشاريع
الى «مكافحة الفساد».
وتابع حماد ان «اللجنة قررت
اضافة توصية للمجلس بطلب
التمديد بعمل اللجنة لمدة عام
وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات».

وجه النائب د .عادل الدمخي
سؤاال إلى وزير األشغال
العامة وزير الدولة لشؤون
البلدية حسام الرومي جاء
فيه :هل هناك خطة لوزارة
األشغال لصيانة الطرق في
منطقة مبارك العبدالله وإعادة
فرش طبقة اسفلتية للطرق؟
يرجى إفادتنا بالخطة الزمنية
لصيانة الطرق وإعادة فرش
طبقة اسفلتية بطرق المنطقة.
وما أسباب عدم استكمال
تبليط جوانب الطرق الرئيسة،
وترك مثلثات توزيع الطرق من
دون تبليط على الرغم من عدم
زراعتها من قبل الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية لعدم
وجود شبكات ري ضمن البنية
التحتية؟

ةديرجلا
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فتح باب الترشح واالنتخاب في «التعاونيات المعينة»
الخراز :أعدنا مجلس «كيفان» المنحل وسنواصل إجراءات التقاضي ضده
جورج عاطف

قال الخراز إن «الشؤون»
تتوسع في عمل الفرق الطبية
المتنقلة لرعاية المسنين،
تطبيقا لبنود خطة التنمية
الخاصة بها ،والتي تسير بشكل
سليم وفق جدول زمني معد
سلفا.

حل مجالس
الجمعيات
أو عزل أعضائها
سببه مخالفات
جسيمة

العدواني

بينما كشف وكيل وزارة الشؤون
االجتماعية سعد الخراز عن صدور
ق ــرار وزاري ب ـعــودة مـجـلــس إدارة
جمعية كيفان التعاونية المنحل،
وتـمـكـيـنــه م ــن ت ــأدي ــة م ـهــامــه ،عقب
صـ ــدور ح ـكــم أول درجـ ــة ب ـعــودتــه،
ورف ـ ــض االس ـت ـش ـك ــال الـ ـمـ ـق ــدم مــن
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــوق ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ ،أعـلـنــت
الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون قطاع
التعاون في الوزارة شيخة العدواني
فـتــح ب ــاب الـتــرشــح واالن ـت ـخــاب في
الجمعيات المعينة مجالس إداراتها.
وقــال الخراز ،في تصريح أمس،
على هامش رعايته الملتقى السابع
الذي نظمته إدارة رعاية المسنين،
تحت شعار «فــي بيتنا الزهايمر»،
فــي فـنــدق جــي دبـلـيــو م ــاري ــوت ،إن
الوزارة ستواصل إجراءات التقاضي
ضد المجلس ،وتنتظر الفصل في
الدعوى المقامة منها أمام محكمة
االستئناف بهذا الصدد.
واكــد احترام «الـشــؤون» األحكام
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ال ـق ـض ــاء ال ـكــوي ـتــي،
والـتــزامـهــا بتنفيذها ،مـشـيــرا إلــى
أن «قطاع التعاون في الوزارة يقوم
بدوره المنوط عبر تشكيل اللجان
ف ــي بـعــض ال ـت ـعــاون ـيــات لـمــراجـعــة
أع ـمــال ـهــا وح ـســابــات ـهــا ،وف ــي حــال
ال ـتــأكــد م ــن الـمـخــالـفــات الجسيمة
نـتـخــذ االج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة التي
تضمن تصحيح م ـســار الجمعية

وتعديل أوضاعها ،والحفاظ على
أموال المساهمين ومركزها المالي».

الجمعيات التعاونية ،هو االنتخاب
ال التعيين.

حل بقوة القانون

الفرق المتنقلة

وحـ ـ ـ ـ ـ ــول فـ ـ ـت ـ ــح بـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــرشـ ــح
واالنتخاب في الجمعيات التعاونية،
أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي أن «هـ ـ ــذه
الجمعيات حلت مجالس إداراتـهــا
أو عــزل بعض أعضائها القترافها
مخالفات مالية وإداريـ ــة جسيمة،
وبـ ـع ــض م ـج ــال ــس اإلدارات حـلــت
بقوة القانون ،الستقالة اعضائها
وفـ ـق ــدانـ ـه ــا الـ ـنـ ـص ــاب الـ ـق ــان ــون ــي،
مضيفة« :االنتخابات التي تجرى في
هذه الجمعيات ستكون بشكل كامل
الختيار مجلس قوامه  9اعضاء».
وقـ ــالـ ــت إن «ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـتــي
سـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرى ف ـ ـي ـ ـهـ ــا االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
هـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ال ــدوح ــة
والصليبيخات ،الصباحية ،الدسمة
وبنيد القار ،الوفرة الزراعية ،الشرق،
أما التعاونيات التي تم عزل بعض
أعضاء مجالس إداراتها وستشهد
انتخابات تكميلية فهي الجهراء،
م ـ ـبـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر وال ـ ـقـ ــريـ ــن ،سـعــد
العبدالله».
وشددت على حرص الوزارة على
إج ــراء االنـتـخــابــات فــي الجمعيات
كافة ،السيما أن األصل في القانون
رقم  118لسنة  ،2013الصادر بشأن

إلــى ذلــك ،قــال الـخــراز إن ال ــوزارة
ت ـت ــوس ــع ف ــي ع ـم ــل الـ ـف ــرق الـطـبـيــة
المتنقلة لرعاية المسنين ،تطبيقا
ل ـب ـن ــود خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
بها ،التي تسير بشكل سليم وفق
جدول زمني معد سلفا ،إلى جانب
ذل ــك تعمل عـلــى ســد احتياجاتها
وتوفير الدعم الــازم لها ،من خالل
الصندوق الخيري ،وعبر التنسيق
مــع وزارة الصحة لتوفير األطـبــاء
والمعالجين».
واض ــاف أن عــدد الـفــرق بلغ ،26
بزيادة  14فريقا عن العام الماضي،
مــؤكــدا أن «ال ـكــويــت قطعت شوطا
كـبـيــرا فــي رعــايــة الـمـسـنـيــن ،حيث
ك ــرس ــت ال ـح ـكــومــة ج ــل إمـكــانــاتـهــا
للعناية بهذه الفئة العزيزة ،وتوفير
أوجه الرعاية الصحية واالجتماعية
واالقـتـصــاديــة والنفسية لـهــم ،كما
وفرت لهم الخدمات لضمان الحياة
الكريمة ،ومنحتهم أولوية الحصول
ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات ع ــن بـقـيــة شــرائــح
المجتمع».
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أع ــرب ــت الــوك ـي ـلــة
الـمـســاعــدة ل ـشــؤون قـطــاع الــرعــايــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي وزارة ال ـش ــؤون

وكيل «الشؤون» يكرم «الجريدة»
االج ـت ـمــاع ـيــة د .فــاط ـمــة ال ـم ــا عن
شـكــرهــا لـكــل مــن ســاهــم فــي إنـجــاز
الملتقى مــن جمعية الشيخ جابر
العلي للزهايمر ،وفــريــق التوعية
بــالــزهــاي ـمــر بــالـجـمـعـيــة الـثـقــافـيــة
النسائية ،والجمعية الكويتية لدعم
المخترعين واالطباء المحاضرين
من وزارة الصحة والشركات الداعمة،
وفريق عمل إدارة رعاية المسنين،
الـ ــذي ب ــذل ج ــل طــاقــاتــه ف ــي سبيل
إظهار الملتقى بهذه الصورة.
واضافت أن «المسؤولية الكبيرة
الـتــي تـقــع عـلــى عــاتــق إدارة رعــايــة
المسنين فــي حـفــظ كــرامــة المسن
ودعـمــه ودعــم اســرتــه ،تحتم علينا
ال ـع ـمــل ب ـجــد ل ـيــس ك ـ ــأداة مستقلة
فحسب ،بل كجزء من فريق متعاون

مع المؤسسات الحكومية االخرى
وجـمـعـيــات الـنـفــع ال ـع ــام والـقـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص ،ل ـت ــوف ـي ــر اح ـت ـيــاجــات ـهــم
االجتماعية والنفسية والصحية
والتأهيلية».

 299مريض زهايمر
بدورها ،ذكرت مديرة إدارة رعاية
المسنين في وزارة الشؤون د .أماني
الـطـبـطـبــائــي ان «مـ ــرض الــزهــايـمــر
ق ــد ي ـت ـطــور ف ــي الـمـسـتـقـبــل ليكون
ظاهرة واضحة وعالمة من عالمات
امراض الشيخوخة التي قد تنتشر
فــي المجتمع الـمـحـلــي» ،مبينة أن
«عدد مرضى الزهايمر الملتحقين
بالخدمات المقدمة من اإلدارة بلغ

 ،299منهم  197مــن الـنـســاء و102
من الرجال».
وبينت الطبطبائي أن «اإلدارة
تقدم الرعاية االجتماعية والنفسية
والطبية والتأهيلية إلــى المرضى
واس ـ ــره ـ ــم ،م ــن أص ـ ــل  3300مـســن
ومسنة ملتحقين بخدمات اإلدارة
في مختلف المحافظات».
وأشارت إلى أن «مريض الزهايمر
إن ـ ـسـ ــان لـ ــه كـ ــرامـ ــة وح ـ ـقـ ــوق عـلــى
م ـس ـتــوى األس ـ ـ ــرة وال ـ ــدول ـ ــة ،وك ــان
ذات يــوم صــاحــب مكانة ودور في
المجتمع ،لــذا هــو أح ــوج مــا يكون
إلــى االح ـتــواء والتفهم والمساندة
والحب».
وف ــي نـهــايــة الملتقى تــم تكريم
الجهات الراعية ومنها «الجريدة».

ً
«التربية» :ترفيع  594معلما ومعلمة وفدا «الطلبة المتفوقين» يزوران المغرب وألبانيا
في «مبارك الكبير»
اطلعا على أشهر األماكن التاريخية والسياحية
●

فهد الرمضان

انتهت الجهات المختصة في منطقة مبارك الكبير من إجــراءات الترفيع
الوظيفي لعدد  594من أعضاء الهيئة التعليمية الذين استوفوا الشروط
ً
للترفيع إلى المستوى الوظيفي األعلى ،حيث تم إصدار قراراتهم اعتبارا من
األول من يناير الجاري.
وفي هذا السياق ،قال مدير إدارة األنشطة التربوية محمد العجمي ،ومدير
إدارة الشؤون اإلداريــة والفنية باإلنابة ،إن «القطاع اإلداري بمنطقة مبارك
الكبير التعليمية انتهى من إجراءات وإصدار قرارات ترفيع المستوى الوظيفي
لمستحقيها المنطبقة عليهم شروط الترفيع األول من يناير».
ّ
وبين العجمي أن عدد من تم ترفيعهم من معلم (د) إلى معلم (ج) بلغ ،222
ومن معلم (ج) إلى معلم (ب)  ،173ومن معلم (ب) إلى معلم (أ) بلغ عددهم ،37
ومن معلم (أ) إلى معلم (متخصص ب)  ،107ومن معلم (متخصص ب) إلى
ً
معلم (متخصص أ)  54بإجمالي  594معلما ومعلمة.
وأوضح أن على الموظفين الراغبين في معرفة ترفيعهم الدخول لموقع
ديوان الخدمة المدنية ومعرفة ذلك.
وحول ما إذا كان هناك موظفون لم يتم ترفيعهم بين العجمي أن بإمكانهم
مراجعة قسم الشؤون الوظيفية بالمنطقة ومعرفة السبب.

محمد العجمي

زار وفد من الطلبة الكويتيين المتفوقين
م ــواق ــع تــاري ـخ ـيــة وس ـيــاح ـيــة ف ــي جـمـهــوريــة
ألبانيا من ضمنها مشاريع خاصة للصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
وقال مشرف الوفد ورئيس قسم الصحافة
والـ ـب ــرام ــج اإلع ــام ـي ــة ف ــي ال ـص ـن ــدوق احـمــد
الـصــراف فــي بـيــان نقلته «كــونــا» أمــس االول
ان الــوفــد زار نصب الـصــداقــة الـتــذكــاري بين
الكويت وألبانيا الذي يعبر عن عمق العالقات
الثنائية.
وأضاف ان الوفد زار مسجد ادهم باي الذي
يقع في وسط العاصمة تيرانا ويعود تاريخه
الى القرن الـ  18اضافة الى متحف بنكر ارت 2
التاريخي الذي شيد كمخبأ نووي ويحتوي
على عدة معارض تحكي قصة تاريخ البانيا
منذ عام .1913
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب ال ـطــالــب مـحـمــد الــزيــد
المشارك في الوفد عن فخره ببالده السباقة

لمساعدة ومــد يــد الـعــون لـلــدول المحتاجة،
مضيفا أنه ليس غريبا على الكويت ان تصبح
مركزا للعمل اإلنساني تحت ظل سمو امير
البالد قائد العمل اإلنساني.
وعبر الطالب سعود الديهان المشارك في
الوفد عن اعتزازه بوجود اسم الكويت في أهم
ميادين العاصمة تيرانا األمــر الــذي يعكس
دور الكويت اإلنساني والتنموي.

وفد الطالبات
من جهة أخرى ،استهل وفد طالبات «كن من
المتفوقين» جولته التي ينظمها الصندوق
الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة الـعــربـيــة في
الـمـغــرب والمستمرة حتى الـ ـ  20مــن الشهر
الـجــاري بــزيــارة عــدد مــن االمــاكــن التاريخية
والسياحية ابرزها صومعة حسان التاريخية
العائدة الى عصر دولة الموحدين.

شراكة «الزراعة» و«األبحاث» لتحقيق األمن الغذائي
ً
ً
الحساوي :ستأخذ شكال تنظيميا في مشاركة المختبرات وتبادل الخبرات بين الهيئة والمعهد
●

محمد الجاسم

أعلنت الهيئة العامة لشؤون
ال ــزراع ــة وال ـث ــروة السمكية ،بــدء
مـشــروع الشراكة االستراتيجية
م ـ ــع م ـع ـه ــد الـ ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث
العلمية ،وتنظيم برامج تعاون
م ـش ـتــرك ب ـيــن الـجـهـتـيــن ،بـهــدف
تحقيق األمن الغذائي في الكويت.
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـه ـي ـئــة ،فيصل
الحساوي ،في تصريح صحافي،
إن الهيئة تسعى دائما لالستفادة
م ــن خ ـب ــرات ال ـج ـهــات الــداخـلـيــة،
كــالـهـيـئــات وال ـمــؤس ـســات داخ ــل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ال ـم ـن ـظ ـم ــات
والهيئات الدولية والعالمية فيما
يخدم تحقيق الهدف األساسي،
وهو تجاوز العراقيل والمشكالت
ا ل ـتــي تـبـطــئ مــن عملية تحقيق
األمن الغذائي.
وبـ َّـيــن أن مـعـهــد األب ـح ــاث من
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـ ــؤدي دورا
مهما وف ـعــاال ،ولــديــه إمكانيات
تقنية عالية ،إضــافــة إلــى توافر
ال ـم ـخ ـت ـبــرات ال ـم ـج ـهــزة بــأحــدث

الوسائل العالمية والتكنولوجيا
العلمية الحديثة.
وذك ـ ــر الـ ـحـ ـس ــاوي أن تـجــربــة
الشراكة ستكون مثمرة ،وخطوة
لــأمــام ،في سبيل تحقيق األمن
الغذائي ،ألن المعهد لديه تجارب
ناجحة سابقة فــي الـتـعــاون مع
مؤسسات أخرى وجهات مختلفة
ضمن اتفاقيات أثبتت فاعليتها
ونجاحها.
وأشار إلى أنه «سيتم تشكيل
لجنة مــن مختصين فنيين من
داخــل الهيئة ،لتفعيل الدراسات
السابقة وتحديثها ،لالستفادة
منها ،وب ــدء العمل فــي مشاريع
مشتركة مع المعهد ،إضافة إلى
تـشـكـيــل لـجـنــة أخ ـ ــرى ،لمتابعة
مـ ـش ــروع ت ــدري ــب ال ـت ـعــوي ـضــات
البيئية للزراعة الصحراوية».
وأعـ ـل ــن أن الـ ـش ــراك ــة سـتــأخــذ
شكال تنظيميا من حيث مشاركة
ال ـم ـخ ـت ـبــرات وتـ ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
بين الهيئة والمعهد ،إضافة إلى
تبادل الكوادر الفنية والعاملين،
وال ـع ـمــل الـمـشـتــرك ف ــي مـشــاريــع

«السكنية» تعرض مخططات «جنوب
عبدالله المبارك» على موقعها
عــرضــت الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة التخطيط
التفصيلي وتصميم شبكات البنية التحتية لمشروع جنوب
عبدالله الـمـبــارك اإلسـكــانــي وذلــك على موقعها االلكتروني
وحساباتها على مواقع التواصل االجتماعي.
وك ــان نــائــب الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون التخطيط والتصميم
في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط أعلن
األسـبــوع الماضي بــأن جميع مخططات المشروع ومراحل
ال ـت ــوزي ــع وأرقـ ـ ــام ال ـق ـســائــموأب ـع ــاده ــا وق ـيــاســات ـهــا ومــواقــع
المحوالت ستتوفر للمواطنين مطلع األسبوع الجاري وقبل
إجراء أول قرعة.
وي ـح ـت ــوي ال ـم ـش ــروع  3260قـسـيـمــة ب ـم ـســاحــة  400متر
مــربــع بــاإلضــافــة إلــى مــواقــع مخصصة للخدمات والمباني
الـعــامــة ،وروع ــي عـنــد تصميمه ان يـكــون مـشــروعــا متكامال
ويلبي احتياجات قاطني المنطقة وفقا للمعايير واألسس
التخطيطية والتصميمية المعمول بها في مشاريع المؤسسة.
وقسمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيعات قسائم
مشروع جنوب عبدالله المبارك اإلسكاني إلى  11جلسة قرعة
تبدأ أولها غدا وتستمر حتى .2018

جانب من اجتماع «الزراعة» و«األبحاث» أمس
ً
التعويضات ،متطرقا إلى مجال
االستزراع السمكي ،وضرورة أن
يدخل ضمن برنامج الشراكة ،من
أجــل حماية المخزون السمكي،
ع ـل ــى أن يـ ـق ــدم ال ـم ـع ـهــد دراس ـ ــة
شــامـلــة عــن ال ـم ـخــزون السمكي،
ودراسة عن األسماك في الكويت،
وأن ــواعـ ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى تنمية
المستعمرات السمكية ،وإعــادة
تأهيل البيئة البحرية والشعاب
الصناعية.

كذلك ،بحث الحساوي تشكيل
ف ــري ــق مـ ــواقـ ــع مـ ـح ــار ال ـك ــوي ــت،
للبحث وتــوثـيــق مــواقــع المحار
واألس ـ ـمـ ــاك ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وعـمــل
الدراسات الالزمة عليها ،لوضع
خ ـ ـطـ ــط م ـم ـن ـه ـج ــة ل ـت ـن ـم ـي ـت ـه ــا،
والـحـصــول على أفـضــل مخزون
سمكي ممكن لتغطية االحتياج
المتزايد لسكان الكويت.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أش ـ ـ ـ ــاد
الـ ـحـ ـس ــاوي بــال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك

بـيــن الـمـعـهــد ومـنـظـمــة األغــذيــة
والــزراعــة لألمم المتحدة (فــاو)،
من خالل مكتب الفاو ،ونشاطه
ال ـف ـعــال مــع الـمـكــاتــب المهتمة،
مـ ــا ي ــوح ــد األفـ ـ ـك ـ ــار واألهـ ـ ـ ــداف
ل ـلــوصــول إل ــى أف ـض ــل الـنـتــائــج
الممكنة ،واالستفادة من تجارب
المعهد في المجاالت الزراعية
والسمكية ،لتنميتها وتطويرها
ضـ ـم ــن إط ـ ـ ـ ــار عـ ـلـ ـم ــي وب ـح ـث ــي
مستنير ومتطور.

وتعرفت الطالبات خالل زيارتهن للمبنى
التاريخي المميز في العاصمة الرباط على
العديد من المعلومات عن الموقع الذي شيد
بناء على أمر يعقوب المنصور سنة (- 1197
 )1198وشملته منظمة اليونسكو للتراث في
قائمتها األولية عام .1995
ونال التصميم الزخرفي االندلسي المغربي
لكل جهة مــن جهات صومعة حسان االربــع
اعجاب الوفد الــذي اطلع ايضا على ضريح
الـمـلــك مـحـمــد الـخــامــس بــن يــوســف المقابل
للصومعة.
كما زار الــوفــد قصبة األوداي ــة التي كانت
في االصل قلعة محصنة لمحاربة القبائل في
الغزوات االسبانية والبرتغالية قديما وسوق
الزرابي التاريخي للمنتجات التقليدية.

«الطيران المدني» :ملتزمون
بمعايير األمن والسالمة
أكد رئيس اإلدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود،
أمس ،حرص اإلدارة على تطبيق القواعد واألنظمة القانونية المعنية
بالبحث واإلنقاذ وااللتزام بمعايير األمن والسالمة العامة وتطويرها
بشكل دائم.
وقال الحمود ،في تصريح للصحافيين ،على هامش تنفيذ اإلدارة
التمرين الميداني لحادث وهمي عن سقوط افتراضي لطائرة خارج
محيط الـمـطــار ،إن «الـطـيــران الـمــدنــي ستنظم عــدة بــرامــج تمارين
متكاملة ،بهدف تحقيق أعلى مستوى لألمن والسالمة في مجال
النقل الجوي ،لكي تواكب المعايير العالمية المعنية في هذا الشأن».
وأعرب عن شكره لجميع الجهات المشاركة في التمرين الذي تم
في وقت قياسي ،مشيدا بالتطور الكبير في برامج التدريب وخطط
عمليات الطوارئ التي واكبت الحدث.
من جانبها ،أوضحت إدارة الطيران المدني ،في بيان ،أن التمرين
ً
ً
يعتبر جزءا رئيسيا من خطة الطوارئ لالدارة لرفع كفاءة العاملين
والتدريب الميداني في مثل هذه الفرضيات من الحوادث.
وأفادت بأن سيناريو التمرين يهدف إلى اختبار كفاءة اإلجراءات
الـمـتـخــذة مــن قـبــل الـعــامـلـيــن ،وال ـق ــدرة عـلــى الـتـعــامــل مــع ال ـحــوادث
بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأض ــاف ــت أن الـتـمــريــن ســاهــم كــذلــك فــي اخـتـبــار ك ـفــاءة األجـهــزة
الحكومية وقدرتها على مواجهة الحاالت الطارئة وكفاءة اآلليات
والـمـعــدات ،إضــافــة إلــى خلق روح التعاون واالنـسـجــام بين جميع
المشاركين للعمل بروح الفريق الواحد.
وذكــرت أن التمرين تم بالتنسيق مع وزارات الداخلية ،والدفاع،
والصحة ،واإلدارة العامة لالطفاء ،وشركة نفط الكويت ،واإلدارة العامة
للجمارك ،وشركة الخطوط الجوية الكويتية ،وشركة طيران الوطنية.

«تكنولوجيا المعلومات» 48 :خدمة لبوابة «العدل»

الشطي :تحسين جودة الخدمات اإللكترونية المقدمة للمواطنين
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي
لتكنولوجيا المعلومات حرصه
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر الـ ـ ـك ـ ــوادر الــوط ـن ـيــة
واالعـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ــوسـ ـ ــائـ ـ ــل
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي تـنـفـيــذ أع ـمــالــه،
وتحسين جودة الخدمات المقدمة
للمواطنين.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـج ـهــاز
ب ـ ـ ـ ـ ــاالن ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـص ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي،
لـلـصـحــافـيـيــن ع ـلــى هــامــش حلقة
تـعــريـفـيــة نـظـمـهــا ال ـج ـه ــاز ،أم ــس،
حــول سبل االسـتـفــادة المثلى من
العقد الجماعي لـشــراء تراخيص
وبرامج «مايكروسوفت» ،إن هدف
اتفاقية الشراكة والعقد الجماعي
الموقع بين حكومة الكويت وشركة
م ــاي ـك ــروس ــوف ــت لـ ـش ــراء بــرامـجـهــا
وتــراخـيـصـهــا ه ــو تـخـفـيــض كلفة

توريد هــذه البرامج على الجهات
الـحـكــومـيــة ،إذ يـتـيــح عـقــد ال ـشــراء
إتاحة كمية كبيرة من تلك البرامج
بأسعار مخفضة بمدة زمنية تبلغ
نحو ثالث سنوات.
وأض ـ ـ ــاف أن «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت»
تـسـعــى م ــن خ ــال ه ــذا ال ـع ـقــد إلــى
إت ــاح ــة خ ــدم ــات إض ــاف ـي ــة تـتـعـلــق
بــالـخــدمــات االسـتـشــاريــة والفنية
والتقنية وتدريب الكوادر البشرية
لدى الجهات الحكومية وذلك ضمن
إطار هذه االتفاقية.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــازات
«تـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـع ـلــومــات» ،أف ــاد
ال ـش ـط ــي ب ـ ــأن الـ ـجـ ـه ــاز ق ـ ــدم أك ـثــر
م ــن  48خــدمــة إلـكـتــرونـيــة لـبــوابــة
وزارة العدل الجديدة للمراجعين
ولموظفي الوزارة ،فضال عن إطالق

مـبــادرة الـتــراســل اإللـكـتــرونــي بين
مختلف أجـهــزة الــدولــة والتوقيع
اإللكتروني.
وأش ـ ــار إل ــى إص ـ ــدار تــراخـيــص
ال ـب ـن ــاء ب ـش ـكــل إل ـك ـت ــرون ــي ك ــام ــل،
إضافة إلى ارتفاع قيمة التحصيل
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر خ ــال
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ب ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ــك
تحسين وتطوير خدمات التموين
والتراخيص التجارية لدى وزارة
التجارة والصناعة.

أحدث التكنولوجيا
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لشركة «مايكروسوفت» في الكويت
شارل نحاس التزام الشركة بتوفير
أحدث التكنولوجيا لجميع الجهات

الحكومية الكويتية والموظفين،
م ــوضـ ـح ــا أن «م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت»
تتعامل مع  70ألف موظف من كل
الجهات والـمــؤسـســات الحكومية
ا لـتــي يـشــرف عليها «تكنولوجيا
المعلومات» ،فضال عن المساهمة
في مكافحة الجريمة اإللكترونية
لحماية أنظمة الجهات الحكومية
من االختراقات.
وقال إن اتفاقية الشراكة الموقعة
بـ ـي ــن حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت وش ــرك ــة
م ــاي ـك ــروس ــوف ــت ت ـمــت ف ــي يــونـيــو
 2017وتـمـتــد ثــاثــة أع ــوام بحيث
يـنـتـهــي ال ـع ـقــد ف ــي يــون ـيــو ،2020
مــؤكــدا ال ـتــزام الـشــركــة بتوفير كل
الـ ـخـ ـب ــرات ،ومـ ـس ــاع ــدة ال ـح ـكــومــة
الكويتية في التحول إلى الحكومة
الذكية.

محليات
سلة أخبار
وزير الصحة يجري عملية
معقدة لزراعة قوقعة لطفلة

أجرى وزير الصحة الشيخ
الدكتور باسل الصباح أمس
عملية جراحية معقدة لزراعة
قوقعة لطفلة في السادسة
من عمرها ،مؤكدا أن مهامه
الوزارية «ال تمنعه» من مواصلة
دوره اإلنساني كطبيب جراح.
وقال الصباح لـ«كونا» ،إن
العملية التي أجريت في
مستشفى زين التخصصي
بمساعدة فريق طبي كويتي
استمرت نحو ساعتين،
موضحا أن الحالة الصحية
للطفلة مستقرة وتخضع حاليا
لفترة العالج والنقاهة.
وأفاد بأن مثل هذه العمليات
تعكس مدى التقدم الذي
وصلت إليه المنظومة الصحية
في البالد ،مما يسهم في تنفيذ
خطة التنمية المستدامة لجهة
قطاع الصحة .وشدد على أن
الوزارة ماضية في طريقها
لالعتماد على الكوادر الطبية
الكويتية لالرتقاء بالمنظومة
الصحية.

انطالق المؤتمر األول ألمراض
األمعاء المزمنة السبت
أعلن رئيس وحدة الجهاز
الهضمي في مركز هيا الحبيب
التابع لمستشفى مبارك الكبير
د .أحمد الفضلي ،انطالق
المؤتمر األول ألمراض التهاب
األمعاء المزمنة يومي 20
و 21يناير الجاري ،برعاية
وزارة الصحة ،وذلك في فندق
ريجينسي.
وقال الفضلي وهو رئيس
المؤتمر إن المؤتمر يهدف إلى
تبادل المعلومات في أحدث ما
توصل إليه العلم الحديث في
عالج التهاب األمعاء المزمنة،
إلى جانب توطيد وتعزيز
العالقات بين أطباء المهنة
والتخصص الواحد.

«التنمية األسرية» :برنامج
تأهيلي لتنمية الكوادر المهنية
أقامت إدارة التنمية األسرية
بوزارة األوقاف ،مراقبة
الدراسات الحرة محافظة
حولي ،البرنامج التأهيلي
لالختصاصيات ،بالتعاون مع
إدارة التوجيه الفني للخدمة
النفسية في وزارة التربية،
بعنوان «استشارات وحوارات
نفسية» ،بإشراف رئيس قسم
محافظة حولي في إدارة مزنة
المطيري.
وفي هذا الشأن ،قالت مديرة
إدارة التنمية األسرية ،منال
الحمدان ،إن «اإلدارة حريصة
على تأهيل الكوادر المهنية
الفنية لإلرشاد الزواجي
واألسرة وحل المشكالت
المجتمعية».

وفد «منتصف الطريق»
إلى العمرة
برعاية وإشراف إدارة التأهيل
والتقويم بوزارة األوقاف ،غادر
وفد «منزل منتصف الطريق»
إلى مكة المكرمة ،ألداء مناسك
العمرة الرحلة الثانية ،إذ يضم
الوفد  20متعافيا من اإلدمان.
وفي هذا الصدد ،أوضح
مدير إدارة التأهيل والتقويم،
ناصر العجمي ،أن «اإلدارة
تسعى بصفة مستمرة إلى
تحديث وتطوير البرامج
واألنشطة التي تقدمها للفئات
المستهدفة ،لتكون أكثر فاعلية
وأعظم أثرا في نفوسهم،
ولتجديد األمل باالستمرار في
تجنب طريق اإلدمان ،وسط
أجواء من التفاؤل والثقة».

«الموانئ» تدعم «أمنية»
استقبل المدير العام لمؤسسة
الموانئ الشيخ يوسف
العبدالله فريق «أمنية»
التطوعي ،وجاء ذلك بمبادرة
من المؤسسة لدعم هذا
المشروع الوطني ،والمساهمة
في نشر الوعي البيئي.
وثمنت فرح شعبان أحد
مؤسسي مشروع «أمنية»
البيئي هذا التعاون المثمر
في منشأة حيوية بالدولة،
السيما في ظل معدل استهالك
ً
البالستيك المرتفع جدا،
والمخلفات البالستيكية
الكبيرة كونه يضم إدارة أهم
الموانئ ،ومن هنا تم البدء
بالتعاون والتنسيق على آلية
العمل.

قصر العدل 6
فوضى المحاكم تنعش ًسوق «سماسرة اإلعالن»
 ...الصحيفة بـ  50دينارا واإلرشاد إلى العناوين بدينار!
ةديرجلا

•
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«الفتوى» والبلدية وافقتا على اإلعالن اإللكتروني والمحاكم تحقق في عدم تفعيل القانون منذ عامين ونصف!

ع��������ودة س����م����اس����رة اإلع����ل���ان،
وإت��م��ام إع�لان��ه��ا م��ق��اب��ل مبالغ
م�����ال�����ي�����ة ،ب���������رزت خ����ل���ال األي��������ام
ال������م������اض������ي������ة ،ب�����ع�����دم�����ا ف���ش���ل���ت
وزارة ال��ع��دل ف��ي اح���ت���واء أزم��ة
إع�لان��ات ال���دع���اوى القضائية،
و ف���ي تحجيم ن��ز ي��ف الخسائر
ال���ذي م��ازال��ت ت��ت��ك َّ��ب��ده ال��دوائ��ر
القضائية ،بسبب إضاعة وقتها
خالل الشهور الثالثة الماضية
دون ف���ص���ل ق���ض���ائ���ي ح��ق��ي��ق��ي،
بسبب تأجيل ال��دع��اوى ،لعدم
إت��م��ام اإلع��ل��ان ،وإض���اع���ة وق��ت
ال��م��ت��ق��اض��ي��ن ،وح���رم���ان���ه���م من
ممارسة حقهم في التقاضي ،بل
قيام عدد من الدوائر القضائية
بوقف قضاياهم جزائيا ،بدال
م��ن ت��غ��ري��م ال��م��ت��س��ب��ب ف��ي ع��دم
إتمام اإلعالن.

إكرامية

الخلل اإلداري
بـ «الكلية» يعطل
ً
ضم  150ملفا إلى
«االستئناف» ويؤخر
الفصل بها

حسين العبدالله

هيئة مستقلة
للتحقيقات!

بعد استمرار مسلسل األخطاء اإلدارية في قطاع المحاكم،
الذي ترتب عليه تعطيل الفصل في مئات الدعاوى القضائية،
إثر عدم إعالنها ،ظهر عدد من سماسرة اإلعالن في المحاكم،
الستغالل قضية اإلعالن ،ووصل سعر إتمام الصحيفة المعلنة
إلى  50دينارا لكل صحيفة ،ويقوم هؤالء السماسرة بالتنسيق
مع أطراف إلتمام اإلعالن فيها .في حين بلغت قيمة إيداع كل
صحيفة نصف دينار ،والحصول على «إرشاد» لكل صحيفة بدينار،
لتجنب االنتظار ساعات طويلة أمام قسم اإلعالن!

ضرورة إنشاء قسم
للمتابعة يتلقى
طلبات المتقاضين
ويبعد احتكاكهم
بالموظفين

مرافعة

h.alabdullah@aljarida.com

حسين العبدالله

المحاكم تفتقد
البنية التحتية
للتقاضي ...ال
إعالنات وال حماية
للملفات وال فصل
للدعاوى!

local@aljarida●com

حالة االنهيار اإلداري التي
ت���ع���ان���ي���ه���ا ال����م����ح����اك����م ك��ش��ف��ت
غياب البنية التحتية السليمة
إلت����م����ام إج����������راء ات ال���ت���ق���اض���ي
الطبيعية التي يجب أن تتمتع
ب��ه��ا أي دو ل���ة ،وأ ص��ب��ح تقديم
المال باسم «اإلكرامية» لبعض
«ال��ح��ج��اب» ف��ي ال��م��ح��اك��م ،هو
ال������ذي ي����ح ِّ����رك م���س���ي���رة ال��ع��م��ل
اإلداري ،ب��ع��د أن ض���اع عنها
النظام ،وغابت عنها اإلدارة،
وأ ص��ب��ح��ت ا ل��ف��و ض��ى المشهد
الحقيقي ا ل���ذي ي��ق��ود أو ض��اع
المتقاضين في المحاكم!
ال����ح����ال ال����ت����ي وص�����ل إل��ي��ه��ا
ق����ط����اع ال����م����ح����اك����م ،وت���ح���دي���دا
ف��ي ال��م��ح��ك��م��ة ال��ك��ل��ي��ة وب��ع��ض
اإلدارات ا ل���ت���ا ب���ع���ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ
وا ل��ح��ف��ظ ف��ي ب��ع��ض المحاكم،
ت���ت���ط���ل���ب ت���ح���رك���ا س���ري���ع���ا م��ن
ال���م���ج���ل���س األع�����ل�����ى ل���ل���ق���ض���اء،
للوقوف على حال المتقاضين
إدار ي���ا ،ومطالبة و ك��ي��ل وزارة
ال���ع���دل ،ال��ع��ض��و ف���ي ال��م��ج��ل��س
األعلى للقضاء ،بسرعة حلها،
مع التعهد بجدول زمني ،في
وق����ت ت���دع���ي ال�������وزارة ق��درت��ه��ا
ع���ل���ى إدارة ا ل�����ش�����أن اإلداري
ف��ي ال��م��ح��اك��م وت��ط��وي��ره ،فيما
ي��ك��ش��ف ا ل���وا ق���ع ا ل��ع��م��ل��ي عجز
قدرتها عن إتمام ذلك!

امتناع عن الصرف
ف����ي ظ����ل ال���ف���وض���ى اإلداري����������ة ال��ت��ي
تعيشها المحاكم ،هناك فوضى أخرى
تتسب بها الوزارة ،وليس الموظفون.
ف���ف���ي ال����وق����ت ال�������ذي ت���ك���ل���ف ع�������ددا م��ن
الموظفين القيام باألعمال المسائية
واإلض���اف���ي���ة ،ل���م ت���ص���رف ل��ه��م م��ق��اب�لا
وب���ي���ن���م���ا ك�����ان م���ن���ت���ظ���را م��ن
وزارة ا ل����ع����دل ت��ف��ع��ي��ل ق���ا ن���ون
اإلع����ل���ان اإلل����ك����ت����رون����ي ،ال����ذي
ص���در بتنظيمه ا ل��ق��ا ن��ون ر ق��م
 26لسنة  2015ود خ��و ل��ه ِّ
حيز
ال���ت���ن���ف���ي���ذ ل���م���واج���ه���ة م��ش��اك��ل
اإلع����ل����ان ال���ت���ق���ل���ي���دي ال����ع����ادي
وال���ت���ق���ل���ي���ل م����ن ال���ض���غ���ط ع��ل��ى
ك����اه����ل م���ن���دوب���ي اإلع����ل���ان م��ن
خ���ل��ال االس����ت����ع����ان����ة ب���وس���ائ���ل
اإلع������ل�����ان ال�����ح�����دي�����ث�����ة ،ج������اء ت
ال���ط���ام���ة ال���ك���ب���رى ب��ع��د ع��ام��ي��ن
ون������ص������ف ال��������ع��������ام ع�����ل�����ى ه�����ذا
ال�������ق�������ان�������ون ،ب������ع������دم ج����اه����زي����ة
«ال�������ع�������دل» ل���ت���ط���ب���ي���ق اإلع���ل���ان
اإللكتروني!

اإلعالن اإللكتروني
وف���ي���م���ا ك������ان ي���ت���ع َّ���ي���ن ع��ل��ى
ا ل��وزارة أن تسارع باالجتماع

ماليا عنها منذ يونيو الماضي ،أي
ما يقارب عاما كامال ،وه��و أم��ر يثير
ال���ت���س���اؤل :ل���م���اذا ال��ت��ع��ن��ت ف���ي ح��ق��وق
ال���م���وظ���ف���ي���ن واالم�����ت�����ن�����اع ع�����ن ص���رف
حقوقهم؟!

مع ممثلي الجهات الحكومية
وم��م��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع ال���خ���اص أو
ر ف��ع م��ش��روع لمجلس ا ل��وزراء
ل��م��ط��ا ل��ب��ة ا ل��ج��ه��ات الحكومية
وال����ق����ط����اع ال���خ���اص���ة ب��ت��ف��ع��ي��ل
ق���ان���ون اإلع���ل��ان اإلل���ك���ت���رون���ي،
ل���ل���ح���د م������ن م����ش����اك����ل اإلع���ل���ان
ا ل��ت��ق��ل��ي��دي ،تنشغل م��ن جديد
ب���ال���ب���ح���ث ع����ن ال���م���ت���س���ب���ب ف��ي
ع��دم تفعيل ا ل��ق��ا ن��ون ا ل��ص��ادر
منذ عامين ونصف العام ،في
ح��ي��ن أن األم���ر ي��ت��ط��ل��ب إن��ش��اء
ف��رق تعمل على التنسيق مع
ا ل���وزارات ،وأ خ��رى فنية تعمل
على تجهيز النظم مع اإلعالن
ع����ن ال�����ج�����دول ال���زم���ن���ي ل��ل��ب��دء
بتنفيذ اإلعالن اإللكتروني.
وس��ع��ي��ا ل��م��واج��ه��ة م��ش��ك��ل��ة
اإلع����ل���ان ،ورغ����ب����ة ف����ي ت��ف��ع��ي��ل
أح����������ك����������ام ق����������ان����������ون اإلع������ل������ان
اإل ل����ك����ت����رو ن����ي ،أ ع���ل���ن���ت إدارة

سكرتير جزائي
تكليف أمناء سر الجلسات في القضايا
الجزائية بمسؤولية دائرتين يترتب عليه
َّ
ُّ
يتعين تنبه
تحمل أع��ب��اء ك��ب��ي��رة ،وه��و م��ا
المسؤولين له ،فاألعمال التي يقوم بها أمين
سر الجلسات بالقضايا الجزائية تختلف
عن تلك التي يقوم بها أمين سر بالقضايا
المدنية ،ألن أمين سر الجلسات الجزائية

هو َمن يقوم بمخاطبة قسم اإلعالن ،إلتمام
إع�ل�ان���ات ال��م��ت��ه��م��ي��ن وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ،ك��م��ا أن��ه
ال��م��س��ؤول ع��ن م��خ��اط��ب��ة ال��س��ج��ن ،وإرس����ال
الكشوف لهم للحضور قبل الجلسة ،وهو
مسؤول عنها ،كما أنه مسؤول عن مخاطبة
ال��ن��ي��اب��ة ع��ن ق�����رارات ال��م��ح��اك��م ،وع���ن إح��ال��ة
األح���ك���ام ال��ج��زائ��ي��ة ب����ذات ال���ي���وم ،أو ال��ي��وم

كارثة الخبراء

التالي الذي تصدر فيه األحكام لتنفيذها،
وإرس�����ال األح���ك���ام ل��ل��ط��ب��اع��ة ،وه���ي مسائل
ال ي��ق��وم ب��ه��ا أم��ي��ن س��ر الجلسة بالقضايا
َّ
يتعين على المسؤولين
األخرى ،األمر الذي
بالمحاكم تخصيص أمين سر جلسة لكل
دائرة جزائية فقط.

في الوقت الذي أمل المتقاضون سرعة
إتمام الفصل في القضايا المعروضة أمام
الخبراء ،على خلفية تعيين أكثر من 500
خبير ،م���ازال تعطل الفصل ف��ي القضايا
أم����را واق��ع��ي��ا ب�����إدارة ال��خ��ب��راء ،فأصبحت
ال���ق���ض���ي���ة ال��م��س��ت��ع��ج��ل��ة ب���إث���ب���ات ال��ح��ال��ة
تستغرق ل��ت��ح��دي��ده��ا أك��ث��ر م��ن  3ش��ه��ور،

ال�����ف�����ت�����وى وال�����ت�����ش�����ري�����ع ،ع���ل���ى
ل����س����ان رئ���ي���س���ه���ا ال���م���س���ت���ش���ار
ص�ل�اح ال��م��س��ع��د ل��ـ «ال��ج��ري��دة»،
موافقتها على إتمام اإلعالنات
القضائية للجهات الحكومية
التي تتولى ا ل��د ف��اع عنها عن
ط���ري���ق اإلع���ل��ان اإلل���ك���ت���رون���ي،
م��ن خ�ل�ال ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي
أو ا ل����ف����ا ك����س ،وأ ن�����ه�����ا ت��ن��ت��ظ��ر
ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع «ال���ع���دل» إلت��م��ام
اإلع�لان اإللكتروني ،لتسهيل
إجراء ات التقاضي.

البلدية
ك��م��ا واف��ق��ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت،
ممثلة باإلدارة القانونية ،على
إتمام إعالن الدعاوى القضائية
ال����م����ق����ام����ة ض����ده����ا ع�����ن ط���ري���ق
البريد اإللكتروني أو الفاكس،
وسعيها للتنسيق مع «الفتوى
والتشريع» بشأن اآلليات التي
س��ت��ت��ب��ع��ه��ا «ال����ف����ت����وى» ب���ش���أن
اإلعالن اإللكتروني ،فضال عن
تعميمها ألحكام قانون اإلعالن
اإلل���ك���ت���رون���ي إلت���م���ام إع�ل�ان���ات
ال���دع���اوى ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��م��ق��ام��ة
ض���ده���ا س���ن���وي���ا ،وه�����ي ق���راب���ة
 2500قضية تقريبا ،بما يسمح
ب��ت��ن��ظ��ي��م إج��������راء ات ال��ت��ق��اض��ي
ِّ
ويعجل من إتمامها
إلكترونيا،
وسرعة الفصل فيها.
م����ش����ك����ل����ة اإلع������ل������ان ل���ي���س���ت
ه����ي ال���وح���ي���دة ال���ت���ي ت��ش��ت��ك��ي

ولم تحدد حتى اآلن ،والبعض تم تحديده
ب��ع��د س��ل��س��ل��ة م���ن ال��ك��ت��ب ،ب��ح��ج��ة ت��وزي��ع
الخبراء داخل اإلدارة ،رغم أن رفع القضية
والحكم بها ال يحتاج أسبوعين ،فضال
عن استغراق وصول القضايا بنظام االمج
أسابيع طويلة ،وربما أشهر!

م���ن���ه���ا ال����م����ح����اك����م ،ب�����ل ت��ف��ت��ق��د
ال��م��ح��اك��م ن��ظ��ام ال���رق���اب���ة على
ح����رك����ة ال���م���ل���ف���ات ال���ق���ض���ائ���ي���ة،
ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ال���ي���وم ُع��رض��ة
ل���ل���س���رق���ة وال����ف����ق����د ،وه�����و ح���ال
ال��م��ل��ف ال����ذي م�����ازال م��س��روق��ا
ألكثر من شهر ونصف الشهر،
وه���و ي��خ��ص إح����دى ال��ق��ض��اي��ا
ال���ج���زائ���ي���ة ال���م���ع���روض���ة أم����ام
ال���م���ح���اك���م إلح�������دى ال���ش���رك���ات
ال��م��ت��ه��م��ة ب��ال��ن��ص��ب ال��ع��ق��اري
وغسل األ م��وال ،وا ل��ح��ال كذلك
ب���ال���ن���س���ب���ة ل���ل���م���ل���ف���ات األخ�����رى
التي مازالت مفقودة بمحكمة
ال�����رق�����ع�����ي ،ورف������ع������ت ب���ش���أن���ه���ا
دعاوى قضائية.

متابعة
وم��ش��ك��ل��ة ال��م��ل��ف��ات ت��ت��ط��ل��ب
ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ج��ن��ب��ه��ا وض���ع
ج��م��ي��ع ال��م��ل��ف��ات ل��ك��ل ال���دوائ���ر
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف���ي أح���د ال��م��ك��ات��ب
الكبيرة أو المخازن الداخلية
ل�����ل�����م�����ح�����اك�����م ،ف��������ي خ��������زان��������ات،
ت��خ��ص��ص ل���ك���ل دائ������رة خ���زان���ة
وا ح��دة ،وبعد انتهاء الجلسة
ت����ت����م إع���������ادة ال����م����ل����ف����ات ،وف����ي
ي���وم ال��ج��ل��س��ة ي��ق��وم أم��ي��ن سر
الجلسة بنقل ملفاته م��ج��ددا
م������ن ذل�������ك ال����م����خ����زن ال���م���ج���ه���ز
ب�����ال�����ك�����ام�����ي�����رات .ك����م����ا ي���ت���ع َّ���ي���ن
إ ن��ش��اء ق��س��م للمتابعة يتولى
مهمة تلقي الطلبات من وكالء

ال���م���ح���ام���ي���ن ،وع���رض���ه���ا ع��ل��ى
الدوائر ،وإبعاد احتكاك أمناء
س��ر ا ل��ج��ل��س��ات بالمتقاضين،
ب�������ع�������د أن ي���������ك���������ون ا ت�������ص�������ال
المتقاضين بأقسام المتابعة.

االستئناف
ال��م��ش��ك��ل��ة ل��م ت��ت��وق��ف داخ��ل
إطار العمل اإلداري بالمحكمة
الكلية ،بل امتدت لتؤثر على
ال��ع��م��ل ب��م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف،
ن����ت����ي����ج����ة ع���������دم ض�������م م����ل����ف����ات
م��ح��ك��م��ة أول در ج������ة ل��ن��ظ��ر ه��ا
أم����ام «االس���ت���ئ���ن���اف» ،وه����و م��ا
يترتب عليه تعطيل الفصل في
القضايا ،ليس أ م��ام «الكلية»،
ب��ل أم���ام «االس��ت��ئ��ن��اف» ،وب��ل��غ
عدد القضايا خالل األسابيع
ا ل��م��ا ض��ي��ة  150د ع���وى ل��م يتم
ض���م م��ل��ف��ه��ا م���ن م��ح��ك��م��ة أول
درج������ة ،وم���ع���ط���ل ال���ف���ص���ل ب��ه��ا
م��ن محكمة اال س��ت��ئ��ن��اف ،و ق��د
ي��ت��ر ت��ب ع��ل��ى ذ ل��ك استبعادها
من الرول ،ما قد ُيوقف الفصل
ب��ه��ا ألس��اب��ي��ع ،ورب���م���ا أش��ه��ر،
ل���ح���ي���ن وص�������ول م���ل���ف���ات���ه���ا م��ن
محكمة أول درجة!

نظرة حول إدارة «التحقيقات» في التشريع الكويتي
ال��وا ق��ع أن ن��ظ��ام اإلدارة ال��ع��ام��ة للتحقيقات
ل���ه أص���ل���ه ال���ع���ري���ق ،ف��ق��د ارت���ب���ط ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي
دولة الكويت منذ القدم بجهة الشرطة (وزارة
الداخلية) ،والهدف من هذا النظام هو تحقيق
المصلحة العامة للمجتمع ككل ومراعاة تطبيق
ا ل��ق��ا ن��ون .كما أن البين ف��ي التشريع الجزائي
ا ل��ك��و ي��ت��ي ان ن��ظ��ام االدارة ا ل��ع��ا م��ة للتحقيقات
كجهة قضائية أصيلة ينظمها القانون رقم 53
لسنة  2001في شأن االدارة العامة للتحقيقات
ً
ومن قبل وفقا الحكام المادة  9معدلة من قانون
االج�������راء ات وال��م��ح��اك��م��ات ال��ج��زائ��ي��ة وال���م���واد
التالية لها.
ونجد أن اإلدارة العامة للتحقيقات حددت
اخ���ت���ص���اص���ات���ه���ا وف����ق����ا ل����ق����ان����ون االج�����������راء ات
والمحاكمات الجزائية ،وتلك االدارة ،وإن كانت
تتبع وزارة الداخلية ،فهي تبعية إداري��ة ،فكل
أعمالها أعمال قضائية ،ولذلك نقترح تسميتها
بهيئة االدعاء العام والتحقيق بوزارة الداخلية.
ً
ووفقا لهذه الرؤية وباالستناد الى السياسة
الجنائية الحديثة ووضع االمور في نصابها
الصحيح ينبغي أن يضيف المشرع الكويتي
ن���ص���ا خ���اص���ا ب����������االدارة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات
إل��ى ن��ص��وص ق��ان��ون االج����راء ات للتأكيد على

اس���ت���ق�ل�ال ه��ي��ئ��ة االع������اء ال���ع���ام وال��ت��ح��ق��ي��ق (أو
م��ا يسمى اإلدارة ا ل��ع��ا م��ة للتحقيقات) ،ومنع
التداخل بين االعمال القضائية التي تقوم بها
وبين األعمال القضائية التي تقوم بها النيابة
ال��ع��ام��ة ،وه���و األم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ش��ي��ر ال��ى
خصوم الدعوى الجزائية في الجنح ،فخصوم
الدعوى الجزائية في الجنح هم االدع��اء العام
ً
والمتهم والمجني عليه ،ووفقا لنصوص قانون
االج���راء ات الجنائية الكويتي ينبغي اإلش��ارة
الى مصطلحين هما المدعي -والمحقق.
وال��م��دع��ي ف��ي ال���دع���وى ال��ج��زائ��ي��ة ه��و ممثل
المجتمع ويتجسد في النيابة العامة ،ومحقق
اإلدارة ا ل��ع��ا م��ة للتحقيقات ،أ م��ا المحقق فهو
مصطلح يخص المكلف ب��اال ت��ه��ام والتحقيق
وال��ت��ص��رف ف���ي ال��ج��ن��اي��ات وف���ي ال��ج��ن��ح ،وه��و
في الجنايات اعضاء النيابة العامة ،وهو في
الجنح اعضاء االدارة العامة للتحقيقات.
وأ ع��ض��اء االدارة العامة للتحقيقات ه��م من
يتولون الدعوى الجزائية في الجنح والتصرف
ف�����ي ال���ت���ح���ق���ي���ق وإح�����ال�����ة ال�����دع�����وى ال���ج���زائ���ي���ة
للمحاكمات أو حفظها أل س��ب��اب ع��دة حسبما
ه��و منصوص عليه ف��ي ال��م��واد ( )102و()103
و( )104من قانون االج��راء ات ،وال فرق في ذلك

بين عملهم هذا وعمل اعضاء النيابة العامة في
الجنايات ،وهنا ال بد من االشارة الى اول امر
يتعلق بالتحقيق.
وم��ن أه��م س��م��ات التحقيق أن ي��ت��م ت��دوي��ن��ه،
ً
ولذلك إذا كان يلزم ان يكون التحقيق مكتوبا،
ف�لاب��د م��ن االس��ت��ع��ان��ة ب��ك��ات��ب للتحقيق ،وذل��ك
ل��ي��ت��ف��رغ ال��م��ح��ق��ق ل��ع��م��ل��ه ال��ف��ن��ي .وإذن ينبغي
ال��ن��ص ع��ل��ى اس��ت��ص��ح��اب ال��م��ح��ق��ق ف���ي جميع
ً
اج���������راء ات ال��ت��ح��ق��ي��ق ك���ات���ب���ا ي���وق���ع م���ع���ه ع��ل��ى
المحاضر ،كما أنه ال بد ان يعطي المحقق حق
التصرف في التحقيق بمذكرة س��واء بوجوب
إح���ال���ة ال���دع���وى ال���ى ال��م��ح��اك��م��ة ب��ع��د ان نبين
وصف الوقائع وقيدها وفقا للنصوص الواجبة
التطبيق في قانون الجزاء ،والقوانين الخاصة
ال��م��ل��ح��ق��ة ب����ه ،او ب���وج���وب ح��ف��ظ��ه��ا ل�لأس��ب��اب
القانونية التي يراها ،ثم ترفع الى ادارة االدعاء
العام (والتي أرى أنها كالنيابة الكلية بالنسبة
للنيابات الجزائية عندما تراجع مذهب النيابة
الجزائية في القيود واألوصاف التي تضمنتها
مذكرتها سواء بوجود رفع الدعوى الى محكمة
الجنايات أو حفظها لألسباب القانونية التي
تراها).
إذا كان إدارت��ا التحقيق واالدع��اء العام أهم

اإلدارات ا ل��ت��ي تعني بسير ا ل��د ع��وى الجزائية
سواء كانوا محققي المخافر في كل محافظات
الكويت أو المدعين العموميين ،فإنه ينبغي
أن يكون عمل إدارة االدع��اء العام قاصرا على
مراجعة ما ذهبت إليه تحقيقات المحافظات،
و م��ا انتهى اليه من قيد وو ص��ف أو ما انتهى
اليه من وجوب حفظ الدعوى.
وال��م��ؤك��د أن���ه الب���د ان يقتصر ع��م��ل االدع���اء
العام على اإلشراف على تحرير صحف االتهام
التي تحال الى المحاكم أو اإلشراف على قرارات
الحفظ ،ألن في هذا اإلشراف فقط فرصة كافية
إلتمام أعمال التحقيق على أكمل وجه.
وفي الختام فإن المحقق كوكيل النيابة يقيم
الدعوى الجزائية ،ويحقق فيها ويرفع أوراق
ال��دع��وى ال��ى االدع����اء ال��ع��ام ب��م��ذك��رة للتصرف
فيها وا ل��و ص��ول ب����أوراق القضية ا ل��ت��ي يحقق
فيها ،إم��ا ال��ى اع��داد صحيفة ات��ه��ام او اص��دار
قرار حفظها فيها.
م��ع تمنياتنا ف��ي ظ��ل اإلدارة ا ل��ر ش��ي��دة لكل
المسؤولين في اإلدارة العامة للتحقيقات أن
يوفقهم الله في عملهم وحسن سير العدالة.

بقلم :محمود العروسي

ال ي��خ��ت��ل��ف ك��ث��ي��رون ع��ل��ى أن
ال���وض���ع األم���ث���ل ل���ل��إدارة ال��ع��ام��ة
للتحقيقات ،هو إبعاد تبعيتها
ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،وال��ع��م��ل على
ً
ضمها للنيابة ال��ع��ام��ة ،ضمانا
لتحقيق وحدة التحقيق واالدعاء
ف��ي ال��دع��اوى ال��ج��زائ��ي��ة ،وإب��ع��اد
ال���ج���ه���از ال��ف��ن��ي ل���ل���إدارة ع���ن أي
م���ح���اوالت ل��ل��ت��دخ��ل م���ن ال��ج��ه��از
اإلداري ب�����ال�����وزارة .ل��ك��ن نتيجة
ال��رف��ض ال��ق��ض��ائ��ي لمسألة ضم
���دواع
التحقيقات إل��ى النيابة ،ل
ٍ
ف��ن��ي��ة وإداري�������ة ،ل���م ي��ك��ت��ب َّلفكرة
ال���ض���م ال���ن���ج���اح ،ول�����م ي���ت���ب���ق إال
المطالبة بإنشاء هيئة تحقيقات
م��س��ت��ق��ل��ة ت����ك����ون ت���ح���ت إش�����راف
النائب العام.
المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ق���ض���اي���ا ال��ج��ن��ح
سيعمل على إدخال هذه الهيئة
ً
تدريجيا إل��ى البيت القضائي،
ً
ن����ظ����را ل��ط��ب��ي��ع��ة األع�����م�����ال ال��ت��ي
ي��ؤدي��ه��ا أع��ض��اء اإلدارة ال��ع��ام��ة
ً
للتحقيقات ،فضال عن إدخالها
ضمن المنظومة الفنية واإلدارية
ال���ت���ي ت��ع��ي��ش��ه��ا ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
اليوم ،لكون النائب العام سيتولى
اإلشراف على أعمال تلك الهيئة،
والتي أصبح وجودها اليوم على
ن��ح��و مستقل ض�����رورة لتطوير
أعمالها وتقدمها بالشكل الذي
ً
نطمح جميعا للوصول إليه.
و ج��������������ود اإلدارة ا ل�����ع�����ا م�����ة
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات ك��ه��ي��ئ��ة م��س��ت��ق��ل��ة
ي��ت��ب��ع ل��ه��ا ب��ع��ض رج�����ال األم����ن،
لتوفير الحماية للمسجونين،
والتنسيق مع األجهزة التنفيذية
ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ليس
باألمر الجديد ،ألن لدينا مثالين
قريبين من فكرة وجودها؛ األول
يتمثل في الهيئة العامة للبيئة،
ً
وهي هيئة مستقلة تضم جهازا
ً
ً
إداري�������ا وآخ����ر ف��ن��ي��ا ،وت��ت��ب��ع لها
ش��رط��ة ،ولها ضبطية قضائية،
وت��ح��ي��ل ق��ض��اي��اه��ا إل���ى النيابة
ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي���ه���ا ،فيما
المثال الثاني ،والذي يتمثل في
النيابة العامة ،فهي جهاز قانوني
فني يتولى التحقيق في الجنح
والجنايات ،وتصدر قرارات تعمل
وزارة الداخلية على تنفيذها.
واإلش����������������ارة إل��������ى ال���م���ث���ال���ي���ن
السابقين ،لبيان إمكانية وجود
هيئة مستقلة للتحقيقات تتولى
ال��ت��ح��ق��ي��ق وال���ت���ص���رف واالدع�����اء
ب��ق��ض��اي��ا ال���ج���ن���ح ،ك���ح���ال هيئة
ال��ب��ي��ئ��ة ال��م��س��ت��ق��ل��ة ،ال��ت��ي تتمتع
ً
بصالحيات كبيرة ،فضال عن أن
إمكانية أن تصدر قرارات لوزارة
الداخلية لضبط المطلوبين ،أو
م��ن��ع��ه��م م���ن ال��س��ف��ر ،أو لطلبهم
للتحري ،وهو األمر الذي تمارسه
ً
عمليا وزارة الداخلية لدى تنفيذ
قرارات النيابة العامة ،التي تتولى
ال��ت��ح��ق��ي��ق وال���ت���ص���رف واالدع�����اء
ب���ب���ع���ض ال���ج���ن���ح وك�������ل ق��ض��اي��ا
الجنايات.
ك��م��ا أن ال���ح���دي���ث ع���ن إي��ج��اد
ه��ي��ئ��ة م��س��ت��ق��ل��ة ل���ل���إدارة ال��ع��ام��ة
للتحقيقات ليس باألمر الجديد،
إذ سبق أن أعدت النيابة العامة
ً
ق���ب���ل س����ن����وات م���ش���روع���ا رف��ع��ت��ه
إل��ى الحكومة طالبت فيه بنقل
تبعية اإلدارة العامة للتحقيقات
ً
إل��ى وزي���ر ال��ع��دل ،ب���دال م��ن وزي��ر
الداخلية ،وأن تكون تحت إشراف
النائب العام ،وذل��ك على خلفية
المشاكل التي عاشتها اإلدارة،
َّ
وأدت إل��ى إنشاء لجنة قضائية
ب��رئ��اس��ة ال��م��ح��ام��ي ال���ع���ام األول
ال��م��س��ت��ش��ار س��ل��ط��ان ب����وج����روة،
وأص���ب���ح م���ن ال��م��ه��م إح���ي���اء ه��ذا
المشروع ،أو أي مشاريع مشابهة
تتفق مع فكرة االستقالل الفني
ً
لهذه اإلدارة ،خصوصا أنها تضم
ال��ع��دي��د م���ن اإلدارات واألق���س���ام
الكبيرة الجديدة ،والتي ال يمكن
أن ت���س���ت���م���ر ت��ب��ع��ي��ت��ه��ا ل��������وزارة
الداخلية ،لتحقيق فرص تطورها.
وال ي��خ��ت��ل��ف اث���ن���ان ع��ل��ى أن
األع���م���ال ال��ت��ي ي��ؤدي��ه��ا ال��س��ادة
ال��م��ح��ق��ق��ون ال���ت���اب���ع���ون ل��ل��إدارة
ال��ع��ام��ة للتحقيقات ف��ي قضايا
ال��ج��ن��ح ه���ي ذات األع���م���ال ال��ت��ي
ي��ؤدي��ه��ا ال��س��ادة المحققون في
بعض قضايا الجنح المفوضة
وال���ج���ن���اي���ات ف���ي ال���ن���ي���اب���ة ،لكن
أس��ل��وب ال��ع��م��ل وط���رق التأهيل
والرقابة والمحاسبة والتفتيش
ه��ي الوسائل المختلفة ،والتي
ب���اإلم���ك���ان ال����وص����ول إل���ي���ه���ا ،بل
ال��ت��ق��دم فيها ،طالما وف���رت تلك
اإلمكانيات ،وقبلها توفير البيئة
ال��م��ك��ان��ي��ة واإلداري�������ة وال��م��ال��ي��ة،
وه��ي م��ن األم���ور ال��ت��ي تفتقدها
اإلدارة العامة للتحقيقات اليوم،
ً
بحكم ارتباطها اللصيق ذهنيا
ً
ً
ً
وإداري��ا وماليا ومكانيا بوزارة
الداخلية.
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وليد عبدالله الغانم

أشد على يد النائب العزيز
راكان النصف في حرصه
على التخلص من أي ٍيد
حكومية تتفضل على النواب،
وبهذه المناسبة أدعوه
للسعي إلى االستعجال
بإقرار التشريعات القانونية
العاجلة لمعالجة القصور
التشريعي الذي سمح
للمتهمين بقضايا اإليداعات
المليونية وشركائهم
بالهروب من المساءلة
القضائية إلى يومنا هذا.

ً
غرد النائب المحترم را كــان النصف كاتبا :
"عندما نرفض الرواتب االستثنائية والجواز
الـ ـخ ــاص والـ ـسـ ـي ــارة إلي ـم ــان ـن ــا أن ـن ــا جـ ــزء مــن
الشعب الذي نمثله ،أما التمتع بتلك المميزات
وم ــن ث ــم م ـحــاسـبــة ال ـح ـكــومــة ال ـتــي اسـتـثـنـتــك
ف ـهــذا تــاعــب بـمـشــاعــر الـ ـن ــاس ...خ ـلــك واض ــح
بتحاسبهم وال تـبــي ا سـتـثـنــاء مـنـهــم" .وال بد
من شكر النائب على تمسكه بالقدر المطلوب
من المثالية النيابية في الترفع عن العطايا
الـحـكــومـيــة الـتــي قــد تـعــوق الـنــائــب عــن القيام
بأدواره الرقابية والتشريعية بحيادية ،لكننا
نــود لفت نظره إ لــى أ مــور أعظم وأخطر تمس
ً
اس ـت ـقــال ـيــة ال ـن ــائ ــب ف ـع ـل ـيــا وت ــؤث ــر ف ــي عـمـلــه
البرلماني بشكل مباشر تفوق قصة الجواز
الــدب ـلــومــاســي وال ـس ـيــارة الـمـسـتــأجــرة ورات ــب
 ٢٠٠٠دينار.
ً
أي ـه ـمــا أع ـظــم تــأث ـيــرا ع ـلــى ال ـنــائــب ي ــا ت ــرى،
ً
ً
ً
منحه جوازا دبلوماسيا مؤقتا بسبب وظيفته
ً
أم م ـن ـحــه عـ ـق ــدا ب ــاألم ــر ال ـم ـب ــاش ــر م ــع إح ــدى
الجهات الحكومية بمئات اآلالف من الدنانير؟
أيهما أخطر على نزاهة النائب يا ترى ،منحه
ً
سـيــارة مستأجرة ب ــ ٣٥٠د ي ـنــارا فــي الشهر أم
تـعــاقــد الـحـكــومــة مــع شــركــة نــائــب السـتـئـجــار
س ـي ــارات لـلـحـكــومــة نـفـسـهــا؟ أي ـه ـمــا أوق ــع في
إثارة شبهات االبتزاز واالستفادة من المنصب
ا ل ـن ـي ــا ب ــي ،را ت ـ ــب ت ـق ــا ع ــدي ق ـ ــدره  ٢٠٠٠د ي ـنــار
ً
شهريا أم ترسية مناقصات كبرى بالماليين
لـشــركــات ال ـنــائــب؟ مــا ال ــذي قــد يـجـعــل الـنــائــب

د .حسن عبدالله جوهر

يداهن الحكومة في تصرفاته يا تــرى ،سداد
ً
ً
فاتورة هاتفه النقال شهريا بـ ٧٥دينارا "شامل
خــد مــة اإل نـتــر نــت" أم تعيين أ شـقــا ئــه وأ قــر بــا ئــه
ومـفــاتـيـحــه االن ـت ـخــاب ـيــة ورف ــاق ــه ف ــي الـتـجـمــع
السياسي فــي المناصب ا لـقـيــاد يــة العليا في
الهيئات المستحدثة والوزارات المختلفة؟
ً
و هـكــذا سنجد قصصا يقينية مــن األعمال
ً
ً
اآلثمة سياسيا والممارسات الدنيئة برلمانيا
التي يستفيد منها بعض النواب و"التيارات
الـسـيــاسـيــة" بـسـبــب عـضــويــة مـمـثـلـيـهــم تـفــوق
ب ـتــأث ـيــرهــا اس ـت ـقــال ـيــة ال ـن ــائ ــب ون ــزاه ـت ــه مــن
تأثير عطايا الكماليات مثل جواز دبلوماسي
وسيارة مستأجرة وفاتورة النقال وما إليه من
إكسسوارات "الرانقول" الشكلية.
أ شــد على يد النائب العزيز را كــان النصف
يد حكومية
في حرصه على التخلص من أي ٍ
تتفضل على النواب ،وبهذه المناسبة أدعوه
لـتـحـقـيــق ه ــذه الـفـضـيـلــة ال ـس ـيــاس ـيــة الـعــالـيــة
لـلـسـعــي إل ــى االسـتـعـجــال ب ــإق ــرار الـتـشــريـعــات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ال ـ ـعـ ــاج ـ ـلـ ــة لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة الـ ـقـ ـص ــور
ال ـت ـشــري ـعــي الـ ــذي س ـمــح لـلـمـتـهـمـيــن بـقـضــايــا
اإليداعات المليونية وشركائهم بالهروب من
المساء لة القضائية إلى يومنا هذا ،مع احتمال
تكرار هذه الجريمة في السنوات السابقة حتى
يتحقق ن ــداؤه ا ل ــذي غــرد بــه فــي " تــو يـتــر" لكل
نــا ئــب فــي ا لـبــر لـمــان " خـلــك وا ضــح بتحاسبهم
وال تبي استثناء منهم".
والله الموفق.

أخي العزيز محمد جاسم الصقر
ً
حاولت جاهدا أن أسطر كلمات رثاء وتعزية بوفاة كريمتكم
ً
"حنان" ،ولكنني وقفت عاجزا ،فالحدث ال يمكن اإللمام به مهما
أوتي اإلنسان من بالغة ،لكنه أخي "بو عبدالله" قضاء الله الذي
ال راد لقضائه ،وال نملك إال الدعاء للرحمن أن يتغمد الفقيدة
بواسع رحمته ورضوانه ،وأن يلهمكم والعائلة الكريمة جميل
الصبر والسلوان" .إنا لله وإنا إليه راجعون".

الواليات
المتحدة
سلحت
المجاهدين
الذين قاتلوا
السوفيات في
أفغانستان في
الثمانينيات
لكنها تخلت
عن المنطقة
بعد وقت
قصير

االستجواب المرتقب قد يكون المحك الذي يعكس المصداقية
السياسية لعدد غير قليل من النواب ،ال سيما فيما يخص
السيدة وزيرة الشؤون لكونها محسوبة على تيار سياسي ينتمي
إليه عدد من أعضاء مجلس األمة من المعارضة ،بمن فيهم
من يقضي عقوبة الحبس على خلفية قضية سياسية ذات صلة
مباشرة بعالقة البرلمان بالحكومة.
ع ــاود الـنـشــاط الـبــرلـمــانــي عملية التسخين الـسـيــاســي بعد
التشكيل الحكومي عبر اإلعــان عن استجواب وزيــرة الشؤون
االجتماعية والعمل ،حيث كانت النية معقودة على هذه المساءلة
النيابية مع مجموعة أخرى من االستجوابات بما فيها استجواب
رئيس الوزراء قبيل استقالة الحكومة ،ولعل بعض النواب أعاد
النظر في تفعيل األدوات الدستورية خصوصا ذات التصعيد
السياسي ،كاستجواب رئيس الحكومة ،في مواءمة مع التطورات
ً
الخليجية التي تراوح مكانها بشكل مستقر تقريبا.
الرقم البرلماني الذي حققه االستجواب األخير الذي أنهى حياة
ً
الحكومة السابقة يفترض أنه قائم خصوصا للوزراء الذين كانوا
ً
مستهدفين مسبقا واستعادوا حقائبهم في التشكيل األخير،
ولـهــذا فــإن االسـتـجــواب المرتقب قــد يكون المحك الــذي يعكس
المصداقية السياسية لعدد غير قليل من النواب ،ال سيما فيما
يخص السيدة وزيرة الشؤون لكونها محسوبة على تيار سياسي
ينتمي إليه عدد من أعضاء مجلس األمة من المعارضة ،بمن فيهم
من يقضي عقوبة الحبس على خلفية قضية سياسية ذات صلة
مباشرة بعالقة البرلمان بالحكومة.
ً
األجواء السياسية المحيطة بعالقة السلطتين لم تتغير كثيرا
عن مرحلة ما قبل االستجواب الذي قدم للشيخ محمد عبدالله
المبارك واستقالت الحكومة برمتها بسببه ،بل ال تختلف هذه
الظروف وطبيعة العالقة بين المجلس والحكومة عن الروتين
الـسـيــاســي ال ـســائــد مـنــذ ع ــدة ع ـق ــود ،فــالـمـلـفــات الـخــافـيــة وفــي
مقدمتها قانون المتقاعدين ،والنتائج المرتقبة لعدد من لجان
التحقيق ،واالستحقاقات السياسية على الــوزراء المستهدفين
باالستجواب لم تتغير ،ولم تتقدم الحكومة الجديدة بأي مبادرات
جادة أو مؤشرات حقيقية على نهج مستحدث ومختلف.
وبمعنى آخر لم يتغير أي شيء في طبيعة المشهد السياسي
أو أركــانــه أو ممارساته ،ومــن الطبيعي أن تعود فــي مثل هذه
ال ـحــالــة سـلـسـلــة االس ـت ـج ــواب ــات ال ـت ــي تـعـهــد ب ـهــا الـ ـن ــواب أم ــام
ً
ناخبيهم ،لذلك سنشهد أيضا التبريرات التقليدية ذاتها التي
ً
تواجه االستجوابات دائما ،وفي مقدمتها أن هذا االستحقاق ال
يتناسب في التوقيت مع األجواء السياسية اإلقليمية ،كما ال يليق
مع بداية العهد لحكومة جديدة لم تأخذ فرصتها المستحقة في
تقديم رؤاها وبرنامج عملها.
ً
سواء في هذا االستجواب أو االستجوابات
أما االختبار األهم
ال ـقــادمــة فـهــو أح ــادي ــث ال ـكــوال ـيــس وعـ ــودة ال ـك ــام ح ــول صفقة
سياسية قد تكون بمثابة مخرج للمالحقات القانونية للمعارضة،
خصوصا النواب المسجونين ،وهي حسب ما أثبتت التجارب
السابقة وآخرها بداية هذا الفصل التشريعي مجرد وهم أو فخ
سياسي أطبق على الكثير من النواب ،فهل يتكرر هذا السيناريو
السراب؟!

مرتزقة مدربون في روسيا يدعمون
انفصاليي البوسنة الصرب

معضلة باكستان
يجب أن يستمر الدعم
االقتصادي واإلنساني
بالتدفق على باكستان،
و مع مراقبة لصيقة
لكيفية إنفاق تلك
األموال ربما يكون
بعض التعاون المحدود
اإلرهاب
في مواجهة
ً
في أفغانستان ممكنا،
وحتى نقلل من فرصة
نشوب حرب بين الهند
وباكستان يجب على
الواليات المتحدة
األميركية أن تستمر في
العمل مع البلدين.

hasanjohar@hotmail.com

جوليان بورغر*

ريتشارد ن هاس*

لقد قيل إن هارولد براون وزير الدفاع
األميركي إبان فترة حكم الرئيس جيمي
كـ ــارتـ ــر قـ ــد وص ـ ــف سـ ـب ــاق ال ـت ـس ـل ــح بـيــن
الواليات المتحده واالتحاد السوفياتي
بهذه العبارات" :عندما نبني هم يبنون
وعندما نتوقف عن البناء هم يبنون".
إن و ضـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا قـ ـ ــات ا ل ـ ـحـ ــا ل ـ ـيـ ــة م ــع
باكستان حسب المنظور األميركي يشبه
ذ لــك ا لـقــول إ لــى حــد كبير ،فعندما ندعم
باكستان ،هم يقومون بأشياء ال نحبها،
وع ـنــدمــا ن ـعــاقــب بــاك ـس ـتــان ه ــم يـقــومــون
بأشياء ال نحبها.
إن ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب ا لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــور
الباكستاني يتألف في معظمه من قصص
الخيانات المتعددة ،حيث تقوم الواليات
المتحدة باالقتراب من باكستان لفترة ما،
و مــن ثــم تقطع ا لـمـســا عــدات عنها عندما
يـحـيــن ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب ح ـســب م ــا ي ــراه
ا لـقــادة األ مـيــر كـيــون ،فعلى سبيل المثال
س ـل ـحــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
المجاهدين الذين قاتلوا السوفيات في
أفغانستان المجاورة في الثمانينيات،
لكنها تخلت عن المنطقة بعد وقت قصير
مــن ا لـخــروج العسكري السوفياتي سنة
 ،1989و ل ـك ــن هـ ــذا ا لـ ـط ــرح ا ل ـبــا ك ـس ـتــا نــي
يتعمد إغفال نقطة أن تطوير باكستان
لألسلحة النووية ،وا لــذي شكل انتهاكا
للقانون األميركي هو الذي استلزم سحب
المساعدات.
لـقــد تــم اسـتـئـنــاف مـعـظــم الـمـســاعــدات
األمـيــركـيــة فــي ال ـس ـنــوات الــاح ـقــة ،ولـكــن
ا نـعــدام الثقة المتبادل بقي ،و هــذا يعود
جــز ئـيــا إ ل ــى أن األب ا ل ــرو ح ــي لـلـبــر نــا مــج
الـ ـ ـن ـ ــووي ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي (م ـ ــن ال ـم ـح ـت ـمــل
بـمـعــرفــة ال ـح ـكــومــة) ع ـمــل ع ـلــى مـســاعــدة
البرامج النووية لليبيا وكوريا الشمالية
وإيران وتشجيعها.
لقد تحسنت العالقات بين البلدين بعد
هجمات الحادي عشر من سبتمبر ،حيث
وجهت إدارة الرئيس جورج بوش االبن
إن ـ ــذارا نـهــائـيــا لـلـحـكــومــة الـبــاكـسـتــانـيــة،
وهو االختيار بين عالقتها مع الواليات
المتحدة األميركية وعالقتها مع طالبان،
والتي فتحت األراضي األفغانية للقاعدة.
وقد وعدت باكستان بأن تكون شريكة في
الحرب على اإلرهاب ،حيث تمت مكافأتها
سـنــة  2004عـنــد مــا تــم ا عـتـبــار هــا "حليفا
رئيسا من خارج حلف الناتو" ،مما أهل
بــا كـسـتــان للحصول عـلــى أ كـثــر ا لـمـعــدات
والتقنيات العسكرية تطورا.
والـ ـ ـي ـ ــوم هـ ـن ــاك رئـ ـي ــس أمـ ـي ــرك ــي آخ ــر
ي ـش ـعــر ب ــاإلح ـب ــاط م ــن ب ــاك ـس ـت ــان ،ول ـكــن
عوضا عــن إ بــاغ ا لــر ســا لــة خلف األ بــواب
ال ـم ـغ ـل ـقــة ف ــي واش ـن ـط ــن أو إس ـ ــام أبـ ــاد،
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السفير يوسف عبدالله العنيزي
في نهاية عام  1984وبعد قضاء ما يقارب أربع سنوات في
العمل بمدينة أثينا الرائعة عاصمة جمهورية اليونان الصديقة
عــدت إلــى العمل فــي دي ــوان وزارة الخارجية بــدرجــة مستشار
فــي إدارة مكتب الــوكـيــل ،وك ــان مقر الـ ــوزارة فــي ش ــارع السور
بالعاصمة ،وكــان سمو األمـيــر الشيخ صباح األحـمــد الجابر
الـصـبــاح ،حفظه الله ورع ــاه ،يتولى منصب وزيــر الخارجية،
في حين كان األستاذ راشد الراشد يشغل منصب وكيل وزارة
الـخــارجـيــة ،ال ــذي تــولــى فيما بعد منصب وزي ــر دول ــة لشؤون
مجلس ال ــوزراء ،وتولى األخ سليمان ماجد الشاهين منصب
وكيل وزارة الخارجية.
كانت إدارة مكتب الوكيل تضم نخبة من اإلخوة واألخوات،
نــذكــر منهم الشيخة نعيمة األحـمــد ،والـسـيــدة الفاضلة فضة
الـغــانــم ،والـسـيــدة الفاضلة حصة الـمــذكــور ،والـسـيــدة عائشة
الرشود ،والسفير خالد المغامس ،والسفير وليد الخبيزي ،واألخ
عادل الرشيد ،واألخ سعيد العدساني ،وغيرهم من إخوة كرام،
وكان مدير اإلدارة األخ العزيز أحمد سليمان الفهد "بوفهد".
كانت األوضاع في ذلك الوقت غاية في الخطورة والحساسية
في ظل الحرب العراقية– اإليرانية التي استمرت ثماني سنوات
أكلت األخضر واليابس ،وأدت إلى سقوط مئات اآلالف من القتلى
ً
والجرحى ،ونظرا لطول المدة وانشغال العالم عنها فقد أطلق
عليها لقب "الحرب المنسية" ،وقــد اضطرت دولــة الكويت في
ظل تلك األوضاع الخطيرة إلى عقد اتفاقيات أمنية مع عدد من
الدول الكبرى ،منها االتحاد السوفياتي في ذلك الوقت ،وذلك
لتوفير الحماية لناقالت النفط الكويتية ،وقد عانت الكويت من
تلك االرتدادات السلبية لهذه الحرب.
قبل أيام سعدت بتلقي مكالمة كريمة من األخ العزيز سليمان
ماجد الشاهين ،وزير الدولة السابق لشؤون الخارجية ،وعدنا
بالذاكرة إلى ذلك اللقاء الذي تم بعد منتصف الليل في مكتب
الوكيل في مقر وزارة الخارجية مع السفير اإليراني في البالد
في ذلك الوقت ،وكان "بوعمار" يشغل وقتها منصب وكيل وزارة
الخارجية ،كان لقاء عاصفا في أوضاع غير عادية ،وبعد انتهاء
اللقاء كلفني األخ العزيز "بوعمار" بكتابة محضر اللقاء ،وفي
صباح اليوم التالي قمت بتسليم المحضر الــذي كتبته بخط
ً
ً
اليد ،ونظرا ألن خطي كان وما زال خليطا بين الخط الصيني
ً
والياباني فقد قام "بوعمار" ،جزاه الله خيرا ،بإعادة كتابته.
ُ
في عام  1986استحدث منصب وزير دولة للشؤون الخارجية،
وقــد تولى المنصب األخ العزبز سعود محمد العصيمي "بو
محمد" ،وفي عام 1988عــرض ّ
علي معاليه العمل في سفارتنا
في طـهــران ،وفعال صــدر قــرار النقل ،وبناء عليه قمت بتقديم
جواز سفري مرفقا بمذكرة رسمية من وزارة الخارجية لطلب
ً
تأشيرة الــدخــول ،وقــد جــاء ت الموافقة على ذلــك ،ولكن ونظرا
لحادث اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية "الجابرية"
الذي تم بتاريخ  1988 /4 /5فقد ألغي قرار النقل وقمت بسحب
جواز سفري من السفارة اإليرانية.
وبتاريخ  1989 /1 /10صدر مرسوم كريم بتعييني سفيرا
لــدى جمهورية الجزائر الشقيقة ،ولنا لقاء مــع هــذه المحطة
المليئة باألحداث.
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

opinion@aljarida●com

اخ ـتــار دون ــال ــد تــرامــب أن ي ـقــول وبـشـكــل
ع ـل ـن ــي" :إن ا ل ـ ــوال ي ـ ــات ا ل ـم ـت ـح ــدة قــد مــت
ب ـغ ـب ــاء ل ـب ــا ك ـس ـت ــان أ كـ ـث ــر مـ ــن  33م ـل ـيــار
دوالر أميركي على شكل مساعدات خالل
السنوات الخمس عشرة المنصرمة ،ولم
يقدموا لنا شيئا بالمقابل سوى الكذب
والخداع ،وكأنهم يعتقدون أن قادتنا هم
مجموعة من األغبياء ،لقد قدموا المالذ
اآلم ــن لــإرهــاب ـي ـيــن ال ــذي ــن ن ـطــاردهــم في
أفغانستان بدون مساعدة تذكر ،وإن هذا
يجب أن يتوقف".
لو سألوني– علما أنه لم يتم سؤالي–
لكنت قد أوصيت بنقل مثل هذه الرسالة
من خالل القنوات الدبلوماسية ألن النقد
العلني والمشحون سيصعب األمر على
باكستان لتغيير مسار سياستها -على
اف ـت ــراض أن ذل ــك ه ــو ال ـه ــدف األم ـيــركــي-
خ ـش ـيــة أن ي ـن ـظــر إ ل ـي ـه ــا ك ــدو ل ــة عـمـيـلــة،
ول ـك ـن ــت ع ــارض ــت ك ــذل ــك ق ـط ــع ال ـع ــاق ــات
األم ـن ـي ــة ،وأيـ ـ ــدت ربـ ــط ال ــدع ــم األم ـيــركــي
بأفعال باكستانية محددة.
إن ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــأ ا لـ ـكـ ـبـ ـي ــر ا ل ـ ـ ـ ــذي ار تـ ـكـ ـبـ ـت ــه
الواليات المتحدة األميركية بعد هجمات
ا ل ـحــادي عـشــر مــن سبتمبر هــو التعامل
مــع بــا كـسـتــان و كــأ نـهــا دو ل ــة حليفة ،أل نــه
م ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـف ــة فـ ـ ــإن م ـ ــن ال ـم ـم ـكــن
االفتراض أن هناك درجة كبيرة من تداخل
السياسات ،ولكن مع باكستان ال يوجد
مثل هذا االفتراض.
ت ـم ـت ـلــك ب ــاك ـس ـت ــان واح ـ ـ ــدة مـ ــن أسـ ــرع
الـتــرســانــات الـنــوويــة نـمــوا ،وهــي موطن
أ كـثــر اإلر هــا بـيـيــن خ ـطــورة عـلــى مستوى
ال ـع ــال ــم (بـ ـم ــن ف ــي ذلـ ــك ول ـب ـع ــض ال ــوق ــت
أ سـ ـ ــا مـ ـ ــة بـ ـ ــن الدن) ،ك ـ ـمـ ــا ذ كـ ـ ـ ــر تـ ــرا مـ ــب
أ ن ـهــا تــو فــر ا ل ـم ــاذ ل ـطــا ل ـبــان ا ل ـتــي تفعل
م ـ ــا ب ــوسـ ـعـ ـه ــا لـ ــزعـ ــزعـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار فــي
أفغانستان ،وإن السياسة الباكستانية
ال تـهــدد خـمـســة عـشــر عــامــا مــن الـجـهــود
األميركية في أفغانستان فحسب ،ولكن
أ ي ـض ــا ح ـي ــاة آالف ا ل ـج ـنــود األ مـيــر كـيـيــن
الذين ما زالوا متمركزين هناك.
لـكــن حـتــى عــاقــة مـحـســوبــة وتـبــادلـيــة
بشكل أكبر لن تؤدي إلى جعل الواليات
المتحدة األميركية أقرب لباكستان ،وهي
دولة ديمقراطية باالسم فقط ،وذلك نظرا
للهيمنة السياسية لألجهزة العسكرية
واالستخباراتية فيها ،فباكستان تريد
أن ت ـ ـ ــؤدي طـ ــا ل ـ ـبـ ــان دورا م ـه ـي ـم ـن ــا فــي
أفغانستان ،وهذا شيء ال تريده الواليات
المتحدة األميركية ألسباب عديدة.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك ع ـ ــززت ال ــوالي ــات
المتحدة األميركية في السنوات األخيرة
عــا قــا تـهــا مــع ا لـهـنــد ا لـمـنــا فـســة الرئيسة
ل ـبــاك ـس ـتــان ،عـلـمــا أن ال ـك ـث ـيــر م ــن الــزخــم

اال قـتـصــادي واالستراتيجي ا لـيــوم يعزز
من تلك العالقة ،فأصبحت الصين وبشكل
متزايد الحليف الطبيعي لباكستان ،وهي
تستثمر بالفعل وبشكل مكثف في البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ،ك ـم ــا أص ـب ـحــت
مصدرا رئيسا للمعدات العسكرية ،وإن
ال ـص ـيــن كــذلــك تـشـعــر بــال ـق ـلــق م ــن الـهـنــد
ال ـت ــي س ـت ـت ـفــوق عـلـيـهــا قــري ـبــا ف ــي حـجــم
السكان ،كما أصبحت منافسا اقتصاديا
واستراتيجيا لها ،علما أن هناك نزاعات
حدودية بينهما.
ل ـ ـكـ ــن ي ـ ـجـ ــب أال تـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد ا لـ ـ ــوال يـ ـ ــات
المتحدة األميركية باكستان ،فاألوضاع
الـسـيـئــة يـمـكــن أن تـ ــزداد سـ ــوء ا ،وال ـيــوم
باكستان هي دو لــه ضعيفة ،و غــدا يمكن
أن تصبح دو ل ــة فــا شـلــة ،و ه ــذا قــد يشكل
كــابــوســا إقـلـيـمـيــا وعــال ـم ـيــا ،وذل ــك نـظــرا
لوجود األسلحة النووية واإلرهابيين.
و هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا يـ ـ ـج ـ ــب أن ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ا ل ـ ــد ع ـ ــم
االق ـت ـص ــادي واإلن ـس ــان ــي بــال ـتــدفــق عـلــى
باكستان ،ولكن بمراقبة لصيقة لكيفية
إنـ ـف ــاق ت ـلــك األم ـ ـ ــوال رب ـم ــا ي ـك ــون بـعــض
التعاون المحدود فــي مواجهة اإلر هــاب
ً
فـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان م ـم ـك ـن ــا ،وحـ ـت ــى نـقـلــل
م ـ ــن فـ ــرصـ ــة ن ـ ـشـ ــوب ح ـ ـ ــرب بـ ـي ــن ال ـه ـن ــد
وباكستان ،يجب على الواليات المتحدة
األميركية أن تستمر في العمل مع الهنود
والباكستانيين لتقوية عالقتهم "التي ال
تزال أقل تطورا بكثير مقارنة بالعالقات
األميركية السوفياتية فــي ذروة الحرب
الباردة".
ربما سيكون من المنطقي بالنسبة إلى
بــا كـسـتــان أن تصبح ج ــزء ا ا عـتـيــاد يــا من
األ جـنــدة األميركية الصينية ،فالواليات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة وال ـص ـيــن تـنــاقـشــان
سيناريوهات مختلفة على شبه الجزيرة
الـ ـك ــوري ــة ت ـت ـع ـلــق ب ـقــوات ـه ـمــا واألس ـل ـح ــة
النووية وانعدام االستقرار المحلي ،وإن
إ ج ــراء مـحــاد ثــات تتعلق بكيفية تجنب
حدوث أزمة تضم باكستان وكيفية إدارة
مثل تلك األز م ــة فــي حــال فشلت الوقاية
هي أيضا مسألة ملحة كذلك.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية،
أحدث كتبه "عالم في حالة فوضى".
«بروجيكت سنديكيت»2017 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

الواليات
المتحدة
األميركية
عززت في
السنوات
األخيرة
عالقاتها مع
الهند المنافسة
الرئيسة
لباكستان

إجراء
محادثات
تتعلق بتجنب
حدوث أزمة
مع باكستان
وإدارة تلك
األزمة في
حال فشلت
الوقاية منها
إحدى المسائل
الملحة

ً
ً
ً
أثار خبر وجود مرتزقة تلقوا تدريبا عسكريا روسيا
عسكرية تدعم االنفصاليين
وحدة ً ً
يساعدون في إنشاء ً
جهود
وجود
من
بالغا
غربيا
قلقا
الصرب في البوسنة
ٍ
ّ
روسية لزعزعة استقرار البلقان وصد توسيع لحلف شمال
األطلسي في المنطقة.
ً
ً
ً
ّ
ذكرت التقارير اإلخبارية أن مرتزقة تلقوا تدريبا عسكريا روسيا
يساعدون في إنشاء وحدة عسكرية تدعم االنفصاليين الصرب في
البوسنة ،وقد ّ
تم نشر هذا التقرير على موقع "زورنال" اإلخباري،
وتم تأكيده من وزير األمن البوسني ،ويأتي هذا الخبر وسط قلق
ّ
وصد
جهود روسية لزعزعة استقرار البلقان
غربي بالغ من وجود
ٍ
توسيع لحلف شمال األطلسي في المنطقة.
ّ
المتشدد للقسم الصربي من
وقد قدم ميلوراد دوديــك ،القائد
ً
ً
البوسنة ،عرضا عسكريا في بانيا لوكا متحديا قــرارا للمجلس
الدستوري في البالد.
ووفق تقرير زورنال كانت ميليشيا تحمل اسم "الشرف الصربي"
(يقال ّإنها تدربت في مركز خيري ّ
ممول من الروس في صربيا) على
ٍ
ّ
فريق شبه عسكري ُيستخدم ضد خصوم دوديك.
وشك تأسيس
ٍ
ونشرت صورا للميليشيا في شوارع بانيا لوكا ،الوسط اإلداري
لجمهورية سربسكا ،وهي كيان شبه مستقل داخل البوسنة أنتجته
اتـفــاقـيــة داي ـت ــون لـلـســام الـتــي أنـهــت ح ــرب  ،1995-1992وتظهر
ً
ـاس عسكري وحــربــي،
الـصــور أف ــرادا للميليشيا الـًمــذكــورة فــي لـبـ ٍ
ّ
ويظهر التقرير كذلك صــورة لحفلة توزيع للجوائز ،يتسلم فيها
ً
سابق اسمه بوجان ستوجكوفيتش -تلقى تدريبا
جندي صربي
ً
في موسكو -ميدالية من الجنرال الروسي فاليراي كالياكين ،وقال
ّ
االستخبارات وأجهزة
دراغان مكتيك وهو وزير األمن البوسني إن
ٌ
األم ــن تـعــرف بــوجــود ه ــذه الـمـجـمــوعــة وه ــي م ــدرك ــة لنشاطاتها:
"لقد علمنا بهذا الموضوع منذ فترة طويلة ،وجمعنا الكثير من
ّ
ً
المعلومات حول هذا األمــر" ،وعلق مكتيك مضيفا أنه ال يستطيع
ً
ّ
تقديم أي تفاصيل إضافية بما أن المسؤولين يجمعون تقريرا
ً
مفصال عن األمر سيرفعونه الى مكتب المدعي العام في البوسنة.
ووفق تقرير زورنال كانت المجموعة تعمل على تجنيد مجرمين من
الصربي إلنشاء وحدة شبه عسكرية موالية لدوديك ،وذكر
المجتمع ً
ّ
وثيقة أمنية ّ
مسربة تشير إلى أن مساعدي دوديك ناقشوا
التقرير
أغراض الوحدة الجديدة مع قادة "الشرف الصربي" ومن أهدافها
"إمكان التدخل في حال سعت المعارضة إلى عرقلة عمل السلطات".
وفق التقرير كتب ستوجكوفيتش تحت صورة لفالديمير بوتين
على حسابه في اإلنستغرام "ال ضير من التضحية بحياتك كرمى
لرئيس من هذا النوع" ،وكتب تحت صورة دوديك" :ال يستطيع أي
ٍ
شخص ّ
المس بنا ،نحن أقوى من أي قوة" .ويأتي ظهور المجموعات
ً
المسلحة في البوسنة بعد  15شهرا من ّ
تورط االستخبارات الروسية
في انقالب فاشل في المونتينيغرو ،كــان فيه المرتزقة يحاولون
اقتحام البرلمان واغتيال ميلو دوكانوفيتش ،القائد المؤيد للغرب،
لمنع البالد من االنضمام إلى حلف شمال األطلسي .فشلت الخطة
ً
وأصبحت البالد عضوا في حلف األطلسي منذ يونيو .2017
وتسعى الحكومة البوسنية الى االنضمام إلى حلف األطلسي
ب ــدوره ــا ول ـكــن ال ـم ـقــاومــة لـجـمـهــوريــة ســربـسـكــا ف ــي عـهــد دودي ــك
ّ
تعرقل هذا المسعى ،وعلق وزير الطاقة البوسني السابق رؤوف
ً
باغروفيتش على األمــر قــائــا" :كــل هــذا جــزء من تغيير كبير على
ً
الدولية ،بدءا من اجتياح جورجيا ،الى سورية ،الى أوكرانيا،
الساحة ّ
الــى التدخل في االنتخابات األميركية" ،ويتابع" :لقد قــرر الــروس
استخدام نفوذهم في البلقان لكي يحصلوا على النتائج التي ّ
يودون
الحصول عليها :إنهاء اتفاقية دايتون وتأسيس الدولية الصربية".
*«الغارديان»
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أكاديميا

«مشهد مسرحي بطلته الهيئة التنفيذية بسلبها  700طالب حق التصويت!»
حمد العبدلي

عقدت قائمة الوحدة الطالبية،
التي تخوض انتخابات اتحاد
طلبة ًالكويت ًفي أميركا،
مؤتمرا صحافيا لبيان ما حدث
من تجاوزات في االنتخابات
األخيرة ،معتبرة هذه األحداث
وصمة عار في تاريخ العمل
النقابي.

بـيـنـمــا وص ـفــت قــائـمــة الــوحــدة
الـطــابـيــة األح ـ ــدات ال ـتــي حصلت
ف ــي ان ـت ـخــابــات االتـ ـح ــاد الــوطـنــي
ل ـط ـل ـب ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة بــالـمـشـهــد
ال ـم ـس ــرح ــي ،ال ـ ــذي أدت ف ـي ــه دور
البطولة الهيئة التنفيذية لالتحاد
بقيادة المستقبل الطالبي بسلبها
أكـثــر مــن  700طــالــب وطــالـبــة حق
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،اعـ ـتـ ـب ــرت مـ ــا حـصــل
وصـ ـم ــة عـ ــار ف ــي ت ــاري ــخ ال ـحــركــة
النقابية ،مطالبة بضرورة تنظيم
العملية االنتخابية تحت إشــراف
جهة محايدة بعيدا عن الحزبية.
وأكد نائب المنسق العام مرشح
الرئاسة السابق في قائمة الوحدة
الطالبية التي تخوض انتخابات
االتحاد الوطني لطلبة الكويت في
اميركا بندر المطيري ،في المؤتمر
الـصـحــافــي ال ــذي نـظـمـتــه الـقــائـمــة
أم ــس األول فــي دار ال ـعــوضــي ،أن
إقامة هذا المؤتمر جاء لتوضيح
الحقائق وسرد األحداث المشؤومة
الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
األخيرة ،موضحا أن ذلك يأتي من
باب المسؤولية االخالقية واالدبية
والمهنية ،ألن ايصال صوت طلبة
أميركا بكل حيادية وشفافية أمانة
في أعناق القائمة.
وذكر المطيري أن «العادة جرت
ف ــي ال ـس ــاب ــق أن ي ـتــم االعـ ـ ــان عن
مكان المؤتمر ،ومن ثم يفتح باب

التسجيل لعضوية االتحاد ،بينما
ما حصل في االنتخابات االخيرة
هو أن باب التسجيل تم فتحه في ٩
أيام فقط ،على خالف ما كان يجرى
ف ــي ال ـســابــق عـنــدمــا ك ــان االت ـحــاد
بقيادة الوحدة الطالبية ،فقد كان
ب ــاب التسجيل يفتح م ــدة تـقــارب
ال ـش ـه ــر ل ـح ــرص ـن ــا ع ـل ــى تــوس ـعــة
المشاركة وإلعطاء لجنة التسجيل
والتدقيق الفترة الكافية للتدقيق
وم ــراج ـع ــة ال ـب ـي ــان ــات» ،م ــؤك ــدا ان
«م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـس ـج ـيــل
والتدقيق تقع على عاتق االتحاد،
والـمـســؤول عــن ســوء إدارت ـهــا هو
االتحاد ال الطلبة».

اجتماع المناديب
وقــال المطيري« :فــور وصولنا
الى الفندق ،كما جرت العادة ،يكون
هـنــاك اجـتـمــاع مــا بـيــن الـمـنــاديــب
وممثلي القوائم ،حيث كــان هناك
اتفاق مسبق بأن يكون االجتماع
ي ــوم  23نــوفـمـبــر فــي ال ـســاعــة ،10
ول ـكــن مــاطـلــت الـهـيـئــة الـتـنـفـيــذيــة
وأخـ ــرتـ ــه الـ ــى ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة
ً
فجرا في صباح يــوم  24نوفمبر،
وتم االجتماع ولم ينته إال الساعة
ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا ل ــاط ــاع على
الكشوفات».
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه «ب ـع ــد االط ــاع
على الـكـشــوفــات اكتشفنا ان 710

طالب في لجنة االستكمال ،وبعد
االطـ ــاع عـلــى أسـمــائـهــم اكتشفنا
أن أغلبيتهم مــن مــؤيــدي وعاملي
قائمة الوحدة الطالبية ،وبعضهم
م ــن ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ومــرشـحـيــن
من الوحدة» ،مضيفا انه «في هذه
اللحظة كـنــا نـتـســاء ل عــن أسـبــاب
تـحــويــل ه ــذه االع ـ ــداد الـتــاريـخـيــة
والقياسية التي لم تحدث سابقا
في لجنة االستكمال في السنوات
السابقة».
وبين ان «الهيئة التنفيذية ردت
على ذلك بان أغلبية الطلبة عندهم
مشاكل في دفــع الــرســوم ،وهــذا ما
اسـتـغــربــه م ـنــدوب قــائـمــة الــوحــدة
أحـمــد األحـمــد ال ــذي طلب االطــاع
ع ـلــى الـتـسـجـيــل الــرس ـمــي لـلـتــأكــد
من صحة هــذه المعلومات ،ولكن
لألسف رفضت الهيئة التنفيذية
هذا الطلب ،وسأل مندوب الوحدة
هل ستمكن الهيئة الطالب في حال
دفع الرسوم من التصويت ،فوافقت
الهيئة وأعطت وعودا شفهية بذلك،
وا نـهــا ستسهل عملية التصويت
إلى أبعد مدى».

تعسف
وتابع أنه في ظل هذا التعسف،
أص ــدرت «الــوحــدة الـطــابـيــة» على
لسان منسقها السابق بيانا قبل
فـتــح ب ــاب الـتـصــويــت ،أك ــد فـيــه أن

جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير عبدالله الخلف)
ال ـقــائ ـمــة ل ــن ي ـه ــدأ ل ـهــا بـ ــال حتى
يستعيد جميع الطلبة حقهم في
الـتـصــويــت ،وك ــان الـمـقــرر أن تبدأ
االنتخابات الساعة الرابعة عصرا،
ولكن لألسف تأخرت حتى الساعة
ً
مساء لعدم التنسيق بين
السابعة
االتـحــاد والهيئة التنفيذية ،وهو
ما كانوا يتهموننا به بأن مناديب
الوحدة هم المتأخرون ،ولكن على
الـعـكــس مـنــاديـبـنــا كــانــوا أول من
يـمـثــل فــي ه ــذه ال ـل ـجــان ،ول ــم تبدأ
االنتخابات في لجنة االستكمال اال
الساعة العاشرة والنصف مساء».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «ف ـ ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ل ـج ـنــة
االسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ات ـ ـجـ ــه ال ـط ـل ـب ــة إل ــى

«األسترالية» تحصل على االعتماد العالمي لـ «اإلنكليزية»
حصلت الكلية األسترالية في الكويت على االعتماد
العالمي لبرنامج اللغة االنكليزية من قبل ()EAQUALS
لتقييم واعتماد الجودة في الخدمات اللغوية .ويعد
ً
هذا االعتماد تأكيدا على التزام الكلية األسترالية في
الكويت بتقديم أفضل البرامج والخدمات التعليمية.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـك ـل ـي ــة فـ ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي ام ـ ــس ان
« »EAQUALSمؤسسة عالمية رائدة في مجال عملها
حـيــث تــدعــم تـعــزيــز ال ـج ــودة ف ــي تـقــديــم الـخــدمــات
الـلـغــويــة ،مـشـيــرة ال ــى ان حـصــول الكلية عـلــى هــذا
االع ـت ـمــاد واج ـت ـيــازهــا ل ــزي ــارة الـفـحــص الـمـيــدانــي
وفـ ــق ت ـق ــري ــر ل ـج ـنــة االعـ ـتـ ـم ــاد ،م ـب ـي ـنــة أن الـ ـم ــواد
الدراسية وتنظيمها ومصادر التعليم واالختبارات

عال من الجودة.
والتقييم لدى الكلية على مستوى ٍ
وتابعت الكلية ان المدققين اوضحوا نقاط التميز
فــي مـجــاالت اإلدارة والتعليم والـتــدريــس والتقييم
وال ـش ـهــادات وال ـم ـصــادر التعليمية وبـيـئــة التعليم
وكفاءة الهيئة التدريسية وجودة الخدمات المقدمة
للطالب.
يــذكــر أن الـمــؤسـســات األكــاديـمـيــة الـحــاصـلــة على
شهادة اعتماد من قبل ( )EAQUALSحققت المعايير
الــدولـيــة الـعــالـمـيــة الـخــاصــة بـخــدمــات تعلم اللغات
وضمان الجودة ،كما يمنح هذا االعتماد للمؤسسات
التعليمية بعد اجتياز تدقيق جــودة شامل ودقيق
وفحص ميداني.

الكلية األسترالية

الـتـصــويــت ومـعـهــم فــواتـيــر الــدفــع
مطبوعة وصــوت على هــذا النحو
 30ط ــال ـب ــا وط ــالـ ـب ــة ،وع ــدم ــا رأت
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ت ـ ـ ــدارك ال ـط ـل ـبــة ل ـهــذه
الموضوع غيرت نظام التصويت
واختلقت عذرا جديدا لمنع الطلبة
مـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،وهـ ـ ــو ان ي ـك ــون
هـنــاك ف ــرق  5دقــائــق بـيــن االتـحــاد
وعملية الدفع ،بل وتم منع الطلبة
مــن الـتـصــويــت بـحـجــة ان الـطــالــب
لــم يـقــم بــدفــع الــرســوم مــن بطاقته
الشخصية ،وهذا األمر ليس له أي
سند دستوري ،وال أي عرف نقابي».
مــن جــانـبــه ،قــال نــائــب المنسق
العام لقائمة الوحدة محمد الزامل:

«ان مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ه ــو مـشـهــد مـســرحــي ك ــان أبـطــالــه
الهيئة التنفيذية ،واالتحاد بقيادة
المستقبل الطالبي» ،الفتا إلى أن
«قـ ـي ــادة الـمـسـتـقـبــل سـجـلــت أكـبــر
وصـ ـم ــة عـ ــار ف ــي ت ــاري ــخ ال ـحــركــة
النقابية».
وطالب الزامل بضرورة تنظيم
العملية االنتخابية تحت اشــراف
جهة محايدة بعيدا عن الحزبية،
«ونـ ـح ــن ف ــي طـ ــور اعـ ـ ــداد م ـســودة
ل ـقــانــون اش ـه ــار االت ـح ــاد لـضـمــان
حقوق الطلبة مستقبال» ،مطالبا
جميع القوى الطالبية بالجلوس
على طــاولــة الـحــوار للوصول الى

اتـ ـف ــاق ي ــوح ــد ال ـج ـس ــد ال ـط ــاب ــي.

ساعات ظلم
وم ــن جـهـتــه ،ق ــال مــرشــح نائب
الــرئ ـيــس لـلـهـيـئــة االداري ـ ـ ــة زنـيـفــر
الـعــازمــي« :عشنا لــأســف ساعات
من الظلم والتعسف والقهر خالل
ان ـت ـخ ــاب ــات اتـ ـح ــاد ط ـل ـبــة ام ـيــركــا
االخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ف ـ ــي م ـش ـه ــد ال ت ـق ـب ـلــه
االخالق وال االعراف ،فنحو  90في
المئة من الطلبة الذين منعوا من
التصويت من المؤيدين والعاملين
والـمــرشـحـيــن ف ــي قــائـمــة الــوحــدة
الطالبية».

ً
«النشر العلمي» 66 :مطبوعا من المجالت
والكتب في العام الجامعي 2017/2016
أعلن نائب مدير الجامعة لألبحاث ،رئيس مجلس
النشر العلمي د .طاهر الصحاف أن المجلس أصدر
مجموعة أع ــداد مــن الـمـجــات والــرســائــل العلمية
بلغت  59عددا و 7كتب من مؤلفات لجنة التأليف
والتعريب والنشر بواقع  90373نسخة خالل الفترة
من  2016/ 9/ 1حتى  ،2017/ 8/ 31موضحا أن ذلك
يأتي بهدف دعم المكتبة العربية والعالمية وإثرائها
باألعمال الجادة والمتميزة من البحوث والدراسات
والمؤلفات.
وأشار الصحاف إلى أن هذه اإلصدارات المخرجة

وف ــق أع ـلــى الـمـسـتــويــات تــأتــي لـخـلــق م ـنــاخ فكري
ي ـســاهــم ف ــي ب ـنــاء رؤيـ ــة أكــادي ـم ـيــة ح ــول الـقـضــايــا
الـمـخـتـلـفــة ،مـبـيـنــا أن ال ـم ـج ــات الـعـلـمـيــة ولـجـنــة
ال ـتــأل ـيــف وال ـت ـع ــري ــب وال ـن ـش ــر اس ـت ـعــانــت بـ ـ ــ1986
محكما أكاديميا من مختلف التخصصات والدول
والجامعات لتحكيم البحوث والكتب التي تردها،
ويأتي ذلك في إطار التثبت من جودة البحوث قبل
نشرها ،واستجابتها للمعايير األكاديمية ولتحقيق
المزيد من صيغ التعاون والتواصل العلمي وتبادل
الخبرات.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

جهات رقابية خليجية تطبق الموافقات
السابقة على اإلعالن قبل النشر
محمد اإلتربي
ً
ال بــد أن تــوافــق ســابـقــا عـلــى اإلع ــان،
الــذي سينشر عن أي معلومات ،بالتالي
يحصل هــذا األمــر على توقيت ما يؤخر
اإلعــان عن المعلومات ،ومــن الضروري
فــي ه ــذه ال ـحــاالت والـثــابــت أن الـشــركــات
المدرجة فــي بلد المنشأ تتبع بالدرجة
األولى تعليمات بلد المنشأ.
ولــإشــارة ،قالت مـصــادر استثمارية،
في تعقيبها على ذلك اإلجراء ،إن الموافقة
السابقة على إعــانــات الـشــركــات تجنب
ً
ال ـس ــوق ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـتــاع ـبــات الـلـفـظـيــة
ً
والمتعلقة بصياغة اإل عــا نــات قانونيا
مــن خــال إيـصــال المعلومة ،التي ترغب
فيها كــل شــركــة بحسب تـفـسـيــرهــا ،وقــد
حــدث فــي ذلــك لغط حــول أحــد اإلعــانــات
من خالل التفسيرات المختلفة .وأضافت
المصادر أن الجانب اآلخر ،هو أن بعض
ً
الـشــركــات غــالـبــا مــا تتالعب فــي مواعيد

كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر رق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة م ـط ـل ـع ــة
لـ«الجريدة» عشية فترة استقبال البورصة
لــإعــانــات الـسـنــويــة عــن نـتــائــج األعـمــال
المالية لعام  2017بضرورة توخي الحذر
ً
والـ ـت ــزام ال ــدق ــة خ ـصــوصــا ف ــي الـبـيــانــات
المالية المرتبطة باألرباح والخسائر.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،إن ـ ــه الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـش ــرك ــات دأب ـ ــت ع ـل ــى ارت ـ ـكـ ــاب أخ ـط ــاء
فــي الـبـيــانــات الـمــالـيــة ،وت ـقــوم بعمليات
تصحيح ،وهي عملية تؤثر على قرارات
المستثمرين ،وباتت غير مقبولة ،إذ يجب
أن يخضع اإلعالن للعناية الكافية والتأكد
من البيانات بدقة قبل اإلفصاح عنها.
فــي سـيــاق متصل ،كشفت مـصــادر أن
إحــدى الشركات المدرجة فــي البورصة،
ومقرها البحرين ،بررت للجهات الرقابية
التأخير في اإلعالن عن معلومات جوهرية
تخصها بأن الجهات الرقابية هناك
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«المالية» :عقد إسناد ًمبنى السوق
إلى «البورصة» ...قريبا

تقييم نسب أخطاء الشركات المدرجة في إفصاحات البيانات المالية عن 2017
ً
ً
إعالن المعلومة بمعنى أن رئيسا تنفيذيا
ً
أو قياديا من القيادات المعنية باإلفصاح
استقال في توقيت محدد ،ووجب اإلفصاح
عن التوقيت في حينه ،إال أنه يتم تأجيل
اإلعالن حتى تقرر الشركة أو اإلفصاحات
ً
المنقوصة ،التي غالبا ما تكون وراء هــا
أسباب فنية ،ويتم اإلعــان أنها ألسباب
خاصة ،بالتالي تدخل تلك الجهات يجنب
السوق مثل هذه التالعبات.
ً
أي ـض ــا أش ـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى أن دقــة
اإلفصاحات باتت مطلوبة من الشركات
ً
أكثر من أي وقت مضى ،خصوصا وسط
الجهود ،التي تقودها هيئة أسواق المال
نحو االرتقاء ببورصة الكويت وتأهيلها
بشكل متسارع إلى مصاف األسواق األكثر
ً
تـقــدمــا وتـكــريــس الـمـمــارســات العالمية،
بهدف جذب أكبر قدر من السيولة الممكنة
المتدفقة إلى أسواق المنطقة.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

وت ـش ـي ــر الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن إع ــان ــات
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة عـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي
 2017سـتـكــون مـحــل تقييم مــن الجهات
الرقابية ورصد لنسبة األخطاء وبعدها
سيتم تقييم أي إج ــراء ات مناسبة لمنع
ت ـكــرار ه ــذه العمليات السـيـمــا أنـهــا ذات
أثــر جــوهــري على ق ــرارات ال ـتــداول وبــات
يصعب إلغاء التداوالت ،التي اختفت منذ
فترات طويلة.
على صعيد متصل ،أف ــادت المصادر
بأن كل خطأ يستحق العقوبة
ال يمر أو ينتهي بمرور الوقت عليه ،إذ
ً
تتم دراسـتــه قانونيا واتـخــاذ اإلجــراءات
ً
المناسبة ،خصوصا وسط تقدم إجراءات
الرصد التكنولوجي والرقابة الذكية اآللية
ً
والمراجعات اليدوية التقليدية أيضا.

مدته  10سنوات ...ويشمل اإلدارة والتشغيل والصيانة
●

عيسى عبدالسالم

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن وزارة المالية انتهت
من صياغة العقد الخاص بتسليم إدارة مبنى البورصة
الى شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ،لتتولى إدارته
وتشغيله وصيانته مدة  10سنوات.
وقالت المصادر إن العقد حصل على كل الموافقات
من الجهات الرقابية لتسليم المبنى لشركة البورصة،
الفتة إلى أن العقد حاليا في مكتب وزير المالية د .نايف
الحجرف ،ومن المنتظر تحديد موعد لالعالن عن التوقيع
النهائي عليه.
وأوضـحــت أن شــركــة الـبــورصــة ستكون مسؤولة عن
ادارة وتشغيل المبنى فترة  10سنوات مقبلة وفق عقد
انتفاع سيتم ابرامه مع «المالية» ،حيث ستتولى الشركة
مسؤولية تأجيره للشركات واالط ــراف الـمــؤجــرة داخــل
المبنى ،وسيتم عمل خطة جديدة لالستفادة وتعظيم
اإليرادات اآلتية منه خالل فترة العقد.
ُ
وذكرت أن هيئة أسواق المال توصلت الى صيغة تفاهم
ً
مع «المالية» تدفع بموجبها الهيئة مبلغا من المال كونها
الجهة التي حصلت على كامل األصول المادية والمعنوية
المملوكة للبورصة بحسب الـمــادة  156مــن الـقــانــون 7

ّ
تعاقدية جديدة في شأن
لسنة  ،2010والتأسيس لعالقة
المبنى تربط الهيئة بوزارة المالية ستكون عالقة إيجارية
مقابل االنتفاع بالمبنى الذي ُ
سيخصص لشركة البورصة
الستغالله ،بحيث تدفع شركة البورصة اإليجار للهيئة،
التي تقوم بدورها بسداد اإليجار للوزارة.
ولفتت المصادر الى أنه عند توقيع العقد بين «المالية»
وشركة البورصة سينتهي سجال كبير امتد على مدار
السنوات الـثــاث الماضية بخصوص مبنى البورصة،
السيما أنــه فــي حــال التصرف فــي المبنى بطريقة غير
اس ـن ــاده ال ــى ال ـبــورصــة ،ك ــان سـيــؤثــر سـلـبــا عـلــى سمعة
السوق.
المبنى بتاريخ  14أبريل
تسلمت
األسواق
هيئة
وكانت
ّ
 ،2012بمحضر تسلم وتسليم (مــوقــع عليه مــن ممثلي
الهيئة ووزارة المالية وسوق الكويت لألوراق المالية) ،كما
أن وزير التجارة والصناعة يوسف العلي في تلك الفترة
كان قد افاد وزارة المالية بأن الهيئة ستلتزم بسداد ما
يقارب  19.8مليون دينار لمصلحة «المالية» ،وهي المبالغ
المستحقة عليها نتيجة استغالل مبنى ســوق الكويت
لــأوراق المالية عن فترة تقارب  22عاما من ميزانيتها
للعام المالي  ،2017/ 2016وذلك وفقا لما انتهت إليه كل
من إدارة الفتوى والتشريع وإدارة الخبراء في وزارة العدل.

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها ونمو السيولة  17مليون دينار
أسهم كتلة الرابطة ترتفع وحركة أكبر على األسهم القيادية
استمرت مكاسب مؤشرات
أسواق المال في دول مجلس
التعاون الخليجي ،فيما خسرت
أسواق أبوظبي ومسقط
واستمرت ً أسعار برنت تتجاوز
 70دوالرا للبرميل للمرة األولى
منذ  3سنوات.

●

علي العنزي

واصـ ـ ـل ـ ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ارت ـف ــاع ـه ــا،
للجلسة الخامسة على التوالي ،إذ
ً
حقق أمس المؤشر السعري نموا
بثلث نقطة مئوية تعادل حوالي
 20ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 6626.6نقطة ،وزادت المكاسب
في المؤشر الوزني لتبلغ نسبة
 0.44فــي الـمـئــة ،هــي  1.85نقطة
لـيـسـتـقــر ح ــول مـسـتــوى 420.34
نقطة ،وبلغت على مستوى مؤشر
«كويت  »15نسبة أكبر هي 0.72
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أي ح ــوال ــي  7ن ـقــاط،
لـيـقـفــل م ــؤش ــر «ك ــوي ــت  »15على
مستوى  972.34نقطة.
وس ـج ـل ــت ح ــرك ــة ال ـت ـع ــام ــات
ً
ً
ارتفاعا واضحا أمس ،مقارنة مع
مستويات أمس األول ،أو معدالت
هذا الشهر ،ووصلت السيولة إلى
مستوى  17.2مليون دينار ،بينما
بـلـغــت كـمـيــة األس ـه ــم ال ـم ـتــداولــة
 155مليون سهم ،نفذت من خالل
 5263صفقة.

خمس جلسات خضراء
اس ـت ـم ــر األداء اإليـ ـج ــاب ــي فــي
بورصة الكويت بشكل متواصل
وللجلسة الخامسة على التوالي،
مما يعيد إلــى الــذاكــرة ارتفاعات

األول ـ ــى م ـنــذ ث ــاث سـ ـن ــوات ،كما
ً
صعد الخام األميركي مقتربا من
ً
مستوى  65دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات

بداية كل عــام ،وليس بالضرورة
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
االستثنائية وطفرات األسعار ،إذ
ً
إن الظروف مختلفة نوعا ما ،وقد
يساعد بعضها بعض األسهم في
تحقيق طفرات سعرية ،بينما ال
شك أن البعض اآلخر لن يلتفت له
بسبب تقسيمات السوق أو ظروف
ً
بعض الشركات ســواء إيجابا أو
ً
سلبا ،ولعل أداء كتلة الرابطة أكبر
دليل على ظــروف خاصة لبعض

الشركات من عقود أو استثمارات
ستقفز بها ،بينما البعض اآلخر
ينتظر معجزة ،ومن أسهم وسط
بــأداء متوازن تتحرك وفق حركة
السوق العامة واتجاهه.
ون ـ ـ ـمـ ـ ــو الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات خ ـم ــس
جلسات متتالية يشير إلى رغبة
ش ــرا ئ ـي ــة و تـ ـق ــد ي ــرات مستقبلية
إيجابية على األقل على مستوى
األشـ ـه ــر ال ـث ــاث ــة ال ـم ـق ـب ـلــة وســط
عمليات جني أربــاح مرتقبة بين

أخبار الشركات
 %5عائدات «الرابطة» من عقد الجيش األميركي
قــالــت شــركــة راب ـطــة الـكــويــت والـخـلـيــج للنقل
(الرابطة) ،إن العقد الذي أعلنت الشركة توقيعه
أمــس ،مع الجيش األميركي تـتــراوح قيمته بين
ً
 689.53مليون دوالر إلى  1.38مليار ،علما أن الحد
ً
األدنى المضمون لقيمة العقد يبلغ  68.95مليونا.
وأضافت الشركة أن العقد يبدأ من  12يناير
ال ـج ــاري ،وس ــوف تنعكس اإليـ ـ ــرادات الـمـتــولــدة

عنه على البيانات المالية للشركة التابعة للربع
الثالث المنتهي في  30سبتمبر  ،2018موضحة
أن العقد ال يتضمن تقديم خطابات ضمان.
وذك ــرت أن األث ــر الـمــالــي الـحــاصــل على الحد
األدنـ ــى وال ـم ـض ـمــون لـقـيـمــة الـعـقــد ال ـبــالــغ نحو
 68.95مليون دوالر يتمثل بعائد تبلغ نسبته
 5في المئة.

«مشاعر» تطعن في قرار ربط «الزكوية»
ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة مـ ـش ــاع ــر ال ـق ــاب ـض ــة،
ع ــن قـيــامـهــا بــالـطـعــن عـلــى قـ ــرار لجنة
االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية
الثالثة في الرياض بربط ضريبة أرباح
رأسمالية على الشركة.
ً
ً
وأخذت الشركة مخصصا احتياطيا
ً
قدره  555.03ألف دينار ،علما أن شركتها
التابعة ،وهي مسعى العقارية قد سجلت

ً
ً
مخصصا بقيمة  475.74ألفا .وتستحوذ
أوج القابضة «مـشــاعــر الـقــابـضــة» على
نحو  98.9فــي المئة فــي شــركــة مسعى
العقارية.

إتمام إجراءات بيع  %11من أسهم «المال»
أعلنت بورصة الكويت أنه ً
بناء على طلب البائع والمشتري اســتكمال إجراءات
ً
صفقة بيع عدد  34.127.050سهما من أسهم شركة المال لالستثمار (المال) ،ما
يعادل  11في المئة ،بسعر قــدره ( 0.0432دينار للسهم الواحد بقيمة إجمالية
قدرها ( 1.474.288.560د .ك) ،فإنه تم االنتهاء من إجــراء ات البيع المعلن عنها
بتاريخ  02يناير  ،2018بحضور كل من البائع والمشتري ووسيطيهما ،وذلك
بين شركة االستثمارات الوطنية  -حساب عمالء (طرف بائع) لمصلحة العميل
شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات ،مبارك حامد عبدالله المسلم (طرف
مشتر) وتم توقيع ذلك من األطراف المعنية ،على أن تستكمل باقي إجراءات الدفع
ٍ
والتحويل من خالل الشركة الكويتية للمقاصة.

ً ً
حلمي مديرا ماليا
في «الوطنية»

فترة وأخرى ،تتم خاللها عمليات
جني أرب ــاح وتـبــديــل مــراكــز وفق
األخ ـ ـبـ ــار واإلعـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـم ـتــوقــع
تدفقها خالل الفترة القادمة.
وسارت جلسة األمس خضراء
فـ ــي ب ــداي ـت ـه ــا ون ـه ــاي ـت ـه ــا وس ــط
ب ـعــض ال ـت ــراج ــع األحـ ـم ــر بسبب
ً
األسهم الخاملة دائما بينما أسهم
النشاط والسيولة معظمها كانت
ع ـلــى م ـكــاســب لـتـنـتـهــي الـجـلـســة
خضراء على مستوى المؤشرات

ال ـثــاثــة ول ـل ـمــرة ال ـخــام ـســة على
التوالي.
ً
ولم يكن الوضع يختلف كثيرا
في مؤشرات أسواق دول مجلس
التعاون الخليجي المالية ،وربح
ال ـج ـم ـي ــع ع ـ ــدا س ــوق ــي أب ــوظ ـب ــي
وم ـ ـس ـ ـقـ ــط إذ ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــا ب ـن ـســب
مـ ـح ــدودة ،وك ــان ــت ال ـق ـيــادة أمــس
لمؤشر السوق القطري وألسعار
النفط ،التي تجاوز خاللها برنت
ً
مستوى  70دوالرا للبرميل للمرة

مـ ــالـ ــت الـ ـقـ ـط ــاع ــات إل ـ ــى األداء
اإليـ ـج ــاب ــي ،إذ ارت ـف ـع ــت م ــؤش ــرات
ستة قطاعات هي اتـصــاالت بـ 7.2
نقاط وصناعية بـ  2.9نقطة ومواد
أس ــاس ـي ــة ب ـ ـ  2.5ن ـق ـطــة ،وب ـن ــوك بـ
 2.2ن ـق ـطــة ،وتــأم ـيــن بـ ـ  2.1نقطة،
وخــدمــات استهالكية بـ  1.9نقطة،
بينما انخفضت مــؤشــرات أربـعــة
قطاعات هي عقار بـ  2.3نقطة وسلع
استهالكية بـ  1.3نقطة ،وخدمات
مالية بـ  1.2نقطة ،والنفط والغاز بـ
 1.1نقطة ،واستقرت مؤشرات أربعة
قطاعات هــي تكنولوجيا ومنافع
وأدوات مالية ورعاية صحية وبقيت
دون تغير.
وتصدر سهم زين قائمة األسهم
األكثر قيمة ،إذ بلغت تداوالته 3.4
ماليين دينار ،بارتفاع بنسبة 2.6
ف ــي ال ـم ـئــة ،ت ــاه س ـهــم لوجستيك
بتداول  1.6مليون دينار وبأرباح
بـنـسـبــة  10.6ف ــي ال ـم ـئــة ،ث ــم سهم
ً
وطني م ـتــداوال  1.5مليون دينار،
ً
بنمو بنسبة  0.9في المئة ،ورابعا
سهم بيتك بتداول  1.2مليون دينار
ً
ومــرت ـف ـعــا بـنـسـبــة  0.5ف ــي الـمـئــة،
ً
وأخ ـي ــرا سـهــم االث ـمــار ب ـتــداول 1.1

ً
مليون ديـنــار وراب ـحــا بنسبة 5.4
في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كـمـيــة ،ج ــاء أوال سـهــم لوجستيك
إذ تداول بكمية بلغت  24.9مليون
س ـه ــم ب ــارتـ ـف ــاع ب ـن ـس ـبــة  10.6في
ً
المئة ،كما أسلفنا ،وجاء ثانيا سهم
االثـمــار بـتــداول  21.2مليون سهم
وبنمو بنسبة  5.4في المئة ،وجاء
ً
ً
ثالثا سهم المستثمرون مـتــداوال
 10.7ماليين سهم وبارتفاع بنسبة
ً
 1.11فــي المئة ،وج ــاء رابـعــا سهم
الرابطة بتداوالت بلغت  7.1ماليين
سهم ،وبمكاسب بنسبة  19.8في
ً
ال ـم ـئ ــة ،وج ـ ــاء خ ــام ـس ــا س ـهــم زيــن
ً
ب ـتــداول  6.8ماليين سهم ورابـحــا
بنسبة  2.6في المئة.
وت ـص ــدر قــائـمــة األس ـه ــم األكـثــر
ً
ارت ـف ــاع ــا سـهــم ال ــراب ـط ــة ،إذ ارتـفــع
بنسبة  19.8فــي المئة ،تــاه سهم
ك تلفزيوني بنسبة  19.5في المئة،
ثم سهم لوجستيك بنسبة  10.6في
ً
المئة ،ورابعا سهم كميفك بنسبة
ً
 7في المئة ،وأخيرا سهم صلبوخ
بنسبة  6.5في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم
عمار ،إذ انخفض بنسبة  19.8في
المئة تاله سهم تمكين بنسبة 11.7
في المئة ،ثم سهم ميادين بنسبة
ً
 10.4في المئة ورابعا سهم العقارية
ً
بنسبة  8.1في المئة ،وأخيرا سهم
بوبيان د ق بنسبة  7.5في المئة.

«التجارة» :سنسهل عمل إقامة المعارض
المعنية بالمشاريع الصغيرة
«إزالة كل المعوقات التي واجهت الشباب في القوانين السابقة»

ع ـ ّـي ـن ــت الـ ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
العقارية أحمد يسري حلمي
ً
ً
مديرا لإلدارة المالية ،اعتبارا
من  15يناير 2018

«أرزان» تفقد السيطرة على  3شركات
أفادت شركة مجموعة أرزان المالية بأنها فقدت
السيطرة على شركاتها التابعة ،والكائنة بجزر
القناة اإلنكليزية (جريسي) ،وذلك من خالل التنازل
عن حق اإلدارة إلى مساهم مستقل.
ُ
وقــالــت الـشــركــة ،إنـهــا ســتــدرج  3شــركــات تابعة
بجزر القناة اإلنكليزية ضمن االستثمارات ُ
المتاحة
للبيع فور توافر القيمة العادلة لها ،مشيرة الى أن
الشركة األولى «هيل توب  3المحدودة» ،تبلغ نسبة
ملكية «أرزان» فيها  17.518في المئة (مباشر وغير
ُ
مباشر) ،وقيمتها الحالية تعادل  1.78مليون دينار.
أم ــا الـشــركــة الـثــانـيــة «هـيــل ت ــوب  4ال ـم ـحــدودة»،
فتبلغ نسبة ملكية المجموعة بها  10.459في المئة،
وقيمتها الحالية تعادل  830.21ألف دينار.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة «ه ـ ـيـ ــل ت ـ ـ ــوب 5
المحدودة» ،فتبلغ نسبة ملكية «أرزان» فيها 35.98
ُ
فــي الـمـئــة ،وقيمتها الحالية ت ـعــادل  3.27ماليين
ً
دينار تقريبا.
ُ
ولـفـتــت إل ــى إن ـهــا ســتـفـصــح ع ــن أث ــر إدراج تلك
االسـتـثـمــارات ضمن االسـتـثـمــارات ُ
المتاحة للبيع
بالبيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2017فور توافر القيمة العادلة لها.

●

جراح الناصر

قـ ــال ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون الـمـنـظـمــات
الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر المالك
ً
الصباح ،إن الكويت ستشهد تنوعا في المعارض
التخصصية في المستقبل ،والتي ستساهم في
تحسين موقع الكويت االستراتيجي في المنطقة،
مما يجذب أنظار الشركات العالمية.
وأضــاف الشيخ نمر الصباح ،عقب افتتاحه
معرض «هوريكا الكويت  »2018في القاعة رقم 8
على أرض المعارض الدولية برعاية وزير التجارة
والصناعة وزيــر الــدولــة لـشــؤون الشباب خالد
الروضان ،أن هناك حاجة للمعارض التخصصية
ً
في المرحلة المقبلة ،الفتا إلى أن تلك المعارض
تأخذ الطابع االقتصادي التجاري في الكويت.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تدعم مثل
تلك المعارض لناحية اإلج ــراءات وغيرها ،وأن
هدف الوزارة االستمرارية والزيادة في المشاركة
والنجاح ،الذي ينعكس بدوره على الكويت.
ً
وذكر أن لدى وزير التجارة والصناعة توجها
لتسهيل عـمــل إقــامــة ال ـم ـعــارض ،الـتــي تختص
بــال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة ،إض ــاف ــة إلـ ــى إزالـ ـ ــة كل
المعوقات الموجودة في القوانين السابقة ،التي
ً
كانت تواجه الشباب ،مشيرا إلى أن التسهيالت
تشمل مواكبة احتياجات السوق الحالية ،وفتح
أسواق جديدة لهم.
وأوض ــح أن هـنــاك أكـثــر مــن  900م ـشــارك في
المعرض و 300طــاه عالمي ،مما ينعكس على
دوره الرائد في الكويت على العملية االقتصادية
النشيطة.

وق ــال ــت رئـيـســة الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة للمعرض
والـمــديــرة الـعــامــة لشركة «ل ـيــدرز غ ــروب «نبيلة
ال ـع ـن ـجــري« :الـ ـي ــوم ن ــؤك ــد أن هــوري ـكــا الـكــويــت
يضاهي أكبر المعارض المشابهة في أقوى المدن
والدول السياحية والترفيهية ،واليوم يحق لنا أن
نستبشر ونتفاءل بقدرتنا على تحسين تنافسية
ً
الكويت التجارية والسياحية نظرا إلى ما يرمز
إليه هذا االفتتاح من تقدم كبير حققه معرضنا،
إذ أصبح وجهة لكل الشركات والجهات والخبراء
والمعنيين بالفنادق والمطاعم والضيافة وفنون
الطهي».
وأضافت العنجري ،أن شرائح وفئات شركات
ج ــدي ــدة ي ـب ــدو أن ـه ــا أخ ـ ــذت ت ـه ـتــم أك ـث ــر فــأكـثــر
ً
بــالـمـشــاركــة فــي الـمـعــرض ن ـظــرا إل ــى اهتمامها
بطريقة أو أخ ــرى بتشبيك عــاقــات قــريـبــة مع
الـعــامـلـيــن ف ــي م ـج ــاالت ال ـض ـيــافــة ،أو كتمهيد
لمشاريع أخــرى لها الحقة في مجاالتنا ،ويدل
ذلك بكل ثقة على أننا نسير في االتجاه الصحيح
ً
نحو جعل الكويت مركزا يضاهي أهــم المراكز
فــي صناعة الضيافة والـسـيــاحــة الـتـجــاريــة من
حيث إظهار وتشجيع وتطوير مستوى وتنوع
وتكامل الخدمات في القطاعات التي ينشط فيها
المعرض».
مــن ناحيته ،قــال المدير التنفيذي لمعرض
«هوريكا الكويت» ،األمين العام التحاد أصحاب
الفنادق الكويتية محمد ناجيا ،إن :الكويت تشهد
ً
الـيــوم الـلـقــاء األه ــم واألك ـثــر تــأثـيــرا ودالل ــة على
الـتـطــورات والمستجدات الحاصلة فــي القطاع
الفندقي وال ـشــركــات والـمــؤسـســات ذات الصلة
بصناعة الضيافة ،وسيكون بوسع أي شركة أو

خبير ومختص مالحظة ذلك من خالل التجوال
في المعرض».
وتوقف ناجيا عند القفزة الكبيرة ،التي حققها
ويحققها المعرض هــذا العام« ،ســواء من حيث
المساحات المبيعة ،أو من حيث انضمام العديد
من الشركات الجديدة أو من حيث الزخم الكمي
والـنــوعــي الجديد فــي األنشطة والفعاليات ،إذ
احتوى برنامج المعرض هذا العام على جلسات
تعقد للمرة األول ــى يتناول فيها متخصصون
وأصحاب مشاريع مواضيع مثل سالمة الغذاء
وتأثير االبتكارات الجديدة على مشاريع المطاعم،
إضافة إلى االستثمار والتجارة ،هذا إلى جانب
تطوير مسابقات ومباريات الطهي بفئات جديدة
ً
مضيفا أن نسبة النمو عن السنوات األولــى من
المعرض قد تجاوزت الـ 200في المئة».
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،ق ــال ــت الـ ـم ــدي ــرة الـ ـع ــام ــة ل ـشــركــة
«هوسبيتاليته سرفيسز» الشريكة فــي تنظيم
ً
المعرض دمــوس بــات ،إن المعرض يؤكد عاما
بعد عــام صــوابـيــة ونـجــاح تعاوننا وشراكتنا
مع شركة «ليدرز غروب» لالستشارات والتطوير
ومــديــرتـهــا الـعــامــة نبيلة الـعـنـجــري ،الـتــي كــان
لها فضل كبير في تحقيق هذه المكانة لعالمة
هوريكا في الكويت» .وأضافت أن أمام «هوريكا
الكويت» وما راكمه من خبرات محلية وعالقات
ً
وسمعة مهنية وتسويقية واسعة فرصا جديدة
ً
ستنعكس إيجابا على جوانب عديدة في الحركة
التجارية واالقتصادية ،إذ إن قوة سوق الضيافة
ً
تتحول أحيانا إلى محرك اقتصادي فعلي ،وأعتقد
أن الكويت بما لها من قرات وإمكانات مما يشجع
على ذلك.
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آراء الخبراء تتجه نحو استقرار أسواق الخام ومزيج برنت إلى  65دوالرا
أشرف عجمي

تباينت آراء عدد من الخبراء
حيال تحرك أسعار النفط
وتحسنها خالل العام الحالي،
واعتمد بعضهم على التطورات
الجيوسياسية ،التي قد تكون
لحلحلة
مفتعلة ،حسب آرائهمً ،
األسعار نحو االرتفاع أحيانا،
مما قد يصب ًفي مصلحة بعض
الدول خصوصا الكبرى منها،
كالواليات المتحدة األميركية،
التي تسعى إلى إنتاج النفط
الصخري بكثافة.
«الجريدة» استطلعت آراء
بعض الخبراء في التحقيق
التالي:

السنوات
الـ  10المقبلة
ستشهد
ً
هبوطا في
أسعار النفط
بشكل ملحوظ

تحديات
كبرى
سيواجهها
النفط
خالل العام
الحالي

«أوبك» تنسق
الجهود مع الدول
المنتجة لتحقيق
االستقرار
المرجو في
األسواق

العوضي

بهبهاني

كرم

فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ي ـ ــرى الـخـبـيــر
النفطي عبدالحميد العوضي،
أن اتفاق خفض اإلنـتــاج ،الذي
تم بين الدول من أعضاء منظمة
«أوبك» ومن خارجها ،لم يكن ذا
تأثير حاسم منذ بداية العمل
خالل األشهر الستة األولى من
تـطـبـيـقــه ،بـسـبــب ع ــدم االل ـت ــزام
الـ ـص ــارم م ــن الـ ـ ــدول الـمـنـتـجــة،
ً
مـعـتـبــرا أن ال ـم ـحــرك الرئيسي
لألسعار خالل الفترة الماضية
كــانــت االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة،
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـتــوتــر ال ــذي حــدث
بين الواليات المتحدة وإيران،
ألن األخيرة تعد ثالث أكبر دولة
مـنـتـجــة لـلـنـفــط ف ــي ال ـعــالــم من
داخــل منظمة ال ــدول المصدرة
للبترول «أوبك».

ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة عـلــى خلفية
ً
تجاربها ا لـصــاروخـيــة ،مبينا
أن هذه اللعبة تهدف إلى البدء
في استخراج النفط الصخري
ً
ب ـك ـثــافــة ،خ ـص ــوص ــا أن إن ـتــاج
ً
الواليات المتحدة وصل حاليا
إلـ ــى ن ـحــو  10مــاي ـيــن بــرمـيــل
ً
يوميا.
وذك ـ ـ ــر أنـ ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
زيـ ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج األم ـي ــرك ــي فــإن
خ ـ ـفـ ــض اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
ً
ال ـم ـن ـت ـجــة ي ـســاهــم ن ـس ـب ـيــا في
ً
ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار ،م ـع ـت ـبــرا أن
ً
اتفاق «أوبك» لن يستمر طويال
بسبب التصريحات من بعض
الدول إلى إمكانية الخروج من
االت ـف ــاق األمـ ــر ،مـمــا ق ــد تـحــدث
م ـعــه ان ـت ـكــاســة ألس ـع ــار ال ـخــام
وتــوقــع ح ــدوث تلك االنتكاسة
خالل شهر يونيو المقبل.
وب ـيــن أن ــه مــع ذل ــك ،ستكون
التحركات السياسية ،التي تقوم
بها الــدول الكبرى من آن آلخر
الـعــامــل الرئيسي فــي استقرار
األسعار في األسواق النفطية.
وحول توقعاته ألسعار الخام

الـكــويـتــي خ ــال ال ـعــام الـحــالــي،
أفــاد بأنه اليمكن القياس على
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط الـ ـك ــويـ ـت ــي ،بــل
ً
القياس يكون دائما على أسعار
خام مزيج برنت ،الذي يمكن أن
ً
يـصــل إ ل ــى  65دوالرا للبرميل
هذا العام ،وعليه توقع أن يبلغ
سعر الـخــام الكويتي نحو 62
ً
دوالرا للبرميل.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـعـ ــوضـ ــي أن ه ـن ــاك
ط ـف ــرة ف ــي ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ق ــد تـ ـ ــؤدي خ ــال
الـسـنــوات العشرة المقبلة إلى
ه ـب ــوط أس ـع ــار ال ـن ـفــط إل ــى 10
دوالرات للبرميل.

لعبة سياسية
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي إلـ ـ ـ ــى أن
هناك لعبة سياسية تمارسها
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ت ـع ـمــل
ع ـلــى رف ــع أس ـع ــار الـ ـخ ــام ،مثل
الـتـهــديــدات الـتــي وجهتها إلى

تحديات أساسية
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
واالس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـط ـ ــي
د.ع ـب ــدال ـس ـم ـي ــع ب ـه ـب ـهــانــي ،ان
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ح ــاف ــل ب ـثــاثــة
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة مـ ــؤثـ ــرة
مباشرة على النفط ،يكمن أول
تـحــد فــي إن ـتــاج ال ـغ ــاز ،وتــوقــع
أن يبدأ العمل في مشروع خط

ً
سعر خامات «أوبك» يستقر عند  67.17دوالرا
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط
(أوبـ ـ ــك) ت ــراج ــع س ـعــر س ـلــة خــامــات ـهــا يــوم
الجمعة الماضي بواقع  21سنتا ،ليستقر
عـنــد  67.17دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بـعــد ان كــان
 67.38دوالرا للبرميل الخميس الماضي.
وج ــاء فــي نـشــرة وكــالــة أنـبــاء «أوب ــك» أن
المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر
ديسمبر الماضي بلغ  62.06دوالرا للبرميل،
أما شهر نوفمبر الماضي فبلغ  60.74دوالرا

للبرميل ،األمر الذي يشير الى ان سعر السلة
بلغ منذ بــدايــة الـعــام الحالي حتى نهاية
االسـبــوع الماضي  66.22دوالرا للبرميل.
وأضافت النشرة أن المعدل السنوي لسعر
ً
الـسـلــة لـلـعــام الـمــاضــي ك ــان  52.43دوالرا
للبرميل.
وتـضــم سـلــة «أوب ـ ــك» ،الـتــي تـعــد مرجعا
ف ــي م ـس ـتــوى س ـيــاســة اإلنـ ـت ــاج  12نــوعــا،
وهي خام (صحارى) الجزائري ،واإليراني

الثقيل ،و(البصارة) العراقي ،وخام التصدير
ال ـكــوي ـتــي ،وخـ ــام (الـ ـس ــدر) ال ـل ـي ـبــي ،وخ ــام
(بوني) النيجيري ،والخام البحري القطري،
والخام العربي الخفيف السعودي ،وخام
(مريات) ،والخام الفنزويلي ،و(جيراسول)
األنغولي ،و(اورينت) االكوادوري.

استقرار الدوالر
واليورو وارتفاع
اإلسترليني
اس ـ ـت ـ ـقـ ــر س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
الـ ـ ــدوالر األم ـيــركــي مقابل
الدينار الكويتي أمس ،عند
مستوى  0.300دينار ،كما
استقر اليورو عند مستوى
 0.366د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار مـ ـق ــار ن ــة
بأسعار صرف أمس األول.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ،فـ ـ ــي نـ ـش ــرت ــه
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ــوقـ ـع ــه
اإل ل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرو نـ ـ ــي ،إن س ـعــر
صرف الجنيه اإلسترليني
ار ت ـ ـ ـفـ ـ ــع لـ ـيـ ـسـ ـج ــل 0.413
دينار ،بينما ارتفع الفرنك
الـســويـســري إل ــى مستوى
 0.311دينار ،في حين بقي
الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار.
وكــان الــدوالر األميركي
ق ـ ـ ـ ــد وصـ ـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أدن ـ ـ ـ ــى
مستوياته في أربعة أشهر
مقابل العمالت الرئيسية
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت
األسبوع الماضي ،بسبب
تأثير التقارير االقتصادية
ً
األميركية سلبا على حالة
السوق.
وارت ـف ــع ال ـي ــورو مقابل
ال ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،بـعــد
أن أل ـم ــح ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األوروب ــي إلــى أنــه يستعد
إلن ـهــاء بــرنــامـجــه الضخم
للتحفيز النقدي.
وتــراجــع مؤشر الــدوالر
خ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت أمـ ـ ــس
ليالمس أدنــى مستوياته
فــي أكـثــر مــن ثــاثــة أع ــوام،
مـ ـ ـ ــع مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو
واإلسترليني مكاسبهما
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ح ـ ـق ـ ـقـ ــاهـ ــا أواخ ـ ـ ـ ــر
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي بــدعــم
مــن تـطــورات سياسية في
أوروبا.

أنابيب الغاز بين آسيا وإيران
وروس ـي ــا وال ـه ـنــد خ ــال الــربــع
الثالث من العام الحالي ،كذلك
مشروع قطر لزيادة إنتاج الغاز،
ً
فضال عن اكتشافات الغاز في
شمال الواليات المتحدة.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا التح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي الث ـ ـ ـ ـ ـ ــاني،
رأى د .ب ـه ـب ـه ــا ن ــي أ نـ ـ ــه ت ـح ـ ٍّـد
جيوسياسي ،وأن جميع الرؤى
تتجه إلى استقرار يسود منطقة
الشرق األوسط خالل هذا العام،
ً
مــدلــا عـلــى ذل ــك بـبــدايــة جيدة
ل ـكــل أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال الـعــال ـم ـيــة،
كــذلــك الـمـعـلــومــات ال ـ ــواردة عن
النمو العالمي ،الذي سيشهده
ً
العالم ،فضال عن شواهد مؤكدة
وج ــدي ــة لـبـنــاء طــريــق الـحــريــر،
الذي تبنته الصين لربط قارات
العالم.
ً
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـنـ ــاك إق ـ ـبـ ــاال
مــن دول كثيرة لالنضمام إلى

ذل ــك ال ـطــريــق ،وال ـم ـتــوقــع ضخ
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ض ـخ ـمــة ف ـي ــه قــد
تصل إلى  400مليار دوالر.
وتوقع بهبهاني أن االلتزام
الحالي للدول المنتجة للنفط،
الذي وصل حسب اإلحصائيات
إلـ ــى م ــا ي ـف ــوق  120ف ــي الـمـئــة
ً
يمكن أن يكون محفزا للسنوات
ً
ال ـم ـق ـب ـلــة ،م ـب ــدي ــا ت ـف ــاؤل ــه ب ــأن
قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات «أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك» فـ ـ ــي خ ـفــض
اإلن ـ ـتـ ــاج سـ ــوف ت ــدع ــم ال ـس ــوق
بقوة.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
الـفـعـلــي ألسـ ــواق الـنـفــط ســوف
يـ ـظـ ـه ــر ب ـ ــوض ـ ــوح ع ـ ـ ــام 2019
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن كـ ــل األدوات
البديلة للنفط لن تغني العالم
الصناعي عن استخدام الخام،
ول ـ ــن ت ــرق ــى إل ـ ــى م ـس ـت ــوى ســد
حاجة الدول.
واعـتـبــر أن الـتـحــدي الـثــالــث

واألخير ،يتمحور حول العامل
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي ي ـض ـخ ــم مــن
العوامل البديلة مثل الكهرباء
ً
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة مـتــوقـعــا
وصــول أسعار الخام الكويتي
ً
إ ل ــى  58دوالرا للبرميل خــال
.2018

ً
ستدور في فلك  60و 70دوالرا

م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،يـ ــرى الـخـبـيــر
الـنـفـطــي أح ـمــد ك ــرم أن أسـعــار
الـ ـنـ ـف ــط خـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ال ـح ــال ــي
س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدور فـ ـ ـ ــي فـ ـ ـل ـ ــك  60إ ل ـ ــى
ً
 70دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل ،حـســب
المؤشرات االقتصادية والنمو
العالمي.
وقال كرم ،إن التطور والنمو،
ً
الـ ـ ــذي ي ـش ـه ــده الـ ـع ــال ــم حــال ـيــا
سيكون في حاجة للخام بشكل
أس ـ ــاس ـ ــي ،ك ـم ــا أن الـ ـتـ ـط ــورات

الجيوسياسية ،التي تشهدها
ً
منطقة الشرق األوس ــط ،فضال
عن نقص المخزونات وتراجع
سعر ال ــدوالر األمـيــركــي سوف
ً
ً
تشكل عامال أساسيا في ارتفاع
نسبي لألسعار.
واع ـت ـبــر أن ال ـ ــدول المنتجة
للنفط من داخل أوبك وخارجها
ت ـن ـســق ج ـه ــوده ــا ب ـش ـكــل أكـثــر
ً
اتساقا مع الهدف المرجو لرفع
األس ـع ــار ل ـت ـتــراوح م ــا بـيــن 60
ً
ً
و 70دوالرا للبرميل ،مبينا في
الوقت نفسه أنه في حال حدوث
ان ـس ـحــابــات م ــن ات ـف ــاق «أوبـ ــك»
فـســوف يــؤثــر ذلــك على أسعار
الخام بشكل واضح.
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 %1.95و %1.58مكاسب  Dow Jonesو S&P 500األسبوع الماضي
سيبحث المستثمرون عن
الشركات ،التي توفر لهم األدلة
والمؤشرات عن مدى تأثير
قانون الضرائب الجديد على
المستقبلية .وليس من
األرباح ً
الواضح تماما حجم تأثير قانون
الضرائب الجديد على ربحية
الشركات في المستقبل ،وهو
األمر الذي لم تأخذه أسواق
األسهم بعين االعتبار حتى
ً
اآلن ولم يتم تسعيره كامال.

قال التقرير األسبوعي الصادر
عن شركة رساميل لالستثمار ،إن
مؤشر  Dow Jonesالصناعي ارتفع
خالل األسبوع الماضي بنسبة 1.95
في المئة في حين حقق مؤشر S&P
 500مكاسب بنسبة  1.58في المئة،
أما مؤشر « »Nasdaqللتكنولوجيا
فــارت ـفــع خ ــال ت ـ ــداوالت األس ـب ــوع
بنسبة  1.77في المئة.
ووف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـق ــري ــر ،وبـ ـع ــد مـ ــرور
أسبوعين على بداية العام الجديد
ت ـش ـيــر ال ـب ـي ــان ــات إلـ ــى أن األس ـهــم
األميركية تحقق أفضل بداية لها
ً
فــي ع ــام جــديــد مـنــذ  14ع ــام ــا ،وال
تظهر أي عالمات على التباطؤ في
حين دخلنا األسبوع الماضي في
موسم إعالن الشركات عن نتائجها
ال ـم ــال ـي ــة .وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،شهد
األس ـب ــوع الـمــاضــي بــالـفـعــل إعــان
ع ــدد م ــن ال ـش ــرك ــات الـنـشـيـطــة في
قـطــاع الـخــدمــات المالية نتائجها
المالية للعام الماضي مثل Wells
 ،Fargoو  BlackRockو JP Morgan
ال ـتــي أع ـل ـنــت ع ــن أرب ـ ــاح ت ـجــاوزت
التوقعات.
والبــد من اإلش ــارة إلــى أن الربع
الـ ــرابـ ــع مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ،هــو
الفصل األخير الذي ستخضع فيه
الشركات األمريكية لمعدل ضريبة
الشركات القديم البالغ  35في المئة.
ً
واستنادا إلى ذلك ،فإن المستثمرين
س ـي ـب ـح ـثــون ع ــن الـ ـش ــرك ــات ،ال ـتــي
ستوفر لهم األدلة والمؤشرات عن
مدى تأثير قانون الضرائب الجديد
على األرباح المستقبلية.
ويـ ـب ــدو أن ل ـي ــس م ــن ال ــواض ــح
ً
تماما حجم تأثير قانون الضرائب
الـ ـج ــدي ــد ع ـل ــى رب ـح ـي ــة ال ـش ــرك ــات
ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،وه ــو األمـ ــر ال ــذي
ل ــم ت ــأخ ــذه أسـ ـ ــواق األسـ ـه ــم بعين
االعتبار حتى اآلن ولم يتم تسعيره

ً
كـلـيــا ،ومــن أجــل إظـهــار دلـيــل على
ذلك ال بد من اإلشارة إلى أن الفصل
األخير من العام هو الربع األول في
غ ـضــون أك ـثــر م ــن  3س ـن ــوات ال ــذي
يشهد أكبر نسبة مــن المراجعات
ً
اإليجابية لــأربــاح المتوقعة بدال
من المراجعات السلبية في الشهر
المؤدي إلى إعالن النتائج.
وقــد يـعــود السبب فــي ذلــك إلى
ح ـق ـي ـق ــة أن ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن خ ـف ـضــوا
الـ ـت ــوقـ ـع ــات لـ ـلـ ـش ــرك ــات م ـ ــن أج ــل
مساعدتها على تجاوز التقديرات
بسهولة أكبر ،لكن هذه المرة يبدو
ً
أن المحللين أكثر تفاؤال ويضعون
ً
أهدافا أعلى لألرباح .ومن المتوقع
أن تحقق األربــاح للربع الرابع من
ً
العام الماضي نموا بنسبة  12في
ً
المئة وفقا لوكالة «رويـتــرز» ،على
أن تكون قطاعات الطاقة والـمــواد
والخدمات المالية هي القطاعات
المساهمة الرئيسية في هذا النمو.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت
ال ـب ـي ــان ــات االق ـت ـص ــادي ــة ،ال ـت ــي تم
نشرها األسـبــوع الـمــاضــي ارتـفــاع
أسعار المستهلكين األساسية في
الواليات المتحدة بأكبر نسبة لها
ً
فــي غـضــون  11ش ـهــرا خ ــال شهر
ديسمبر الماضي ،وذلك على خلفية
المكاسب القوية في قطاعي تأجير
المنازل والرعاية الصحية.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر
أس ـ ـعـ ــار ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن فـ ــي شـهــر
ديسمبر ا لـمــا ضــي بنسبة  0.3في
المئة مقارنة مع التقديرات ،التي
كــانــت تـتــوقــع ارتـفــاعــه بنسبة 0.2
في المئة.
وال بد من اإلشارة إلى أن مؤشر
أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر
ً
ك ــان م ـتــواض ـعــا وع ـن ــد نـسـبــة 0.1
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وبـ ــذلـ ــك ي ـص ــل م ـعــدل
نـمــو مــؤشــر أس ـعــار المستهلكين

خالل عام  2017إلى  1.8في المئة،
ً
متجاوزا تقديرات المحللين ،التي
كانت تتوقع نموه بنسبة  1.7في
ال ـم ـئــة .وم ـمــا ال ش ــك فـيــه أن هــذه
ال ـب ـيــانــات س ــوف ت ـعــزز الـتــوقـعــات
باكتساب مـعــدل التضخم المزيد
من الزخم هذا العام ،وسوف تهدئ
م ـخــاوف بـعــض أع ـض ــاء المجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي من
أن التضخم عالق عند مستويات
منخفضة غير مرغوب فيها.

المملكة المتحدة
سـ ـج ــل الـ ـجـ ـنـ ـي ــه اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي
األس ـبــوع الـمــاضــي أعـلــى مستوى
ل ــه م ـنــذ إع ـ ــان ن ـتــائــج االس ـت ـف ـتــاء
حول خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،ليصل إلى  1.3727جنيه
إسترليني  /الدوالر األميركي.
وجاء ارتفاع الجنيه اإلسترليني
األسبوع الماضي بنسبة  1.19في
الـمـئــة بـعــد أن أش ــار تـقــريــر صــادر
عن وكالة بلومبيرغ إلــى أن وزراء
هولندا وإسبانيا كانوا منفتحين
على فكرة التوصل إلــى صفقة مع
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ي ـحــافــظ فيها
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ع ـلــى عــاقــات
اقتصادية وثيقة قــدر اإلمـكــان مع
بــريـطــانـيــا ب ـعــد اس ـت ـك ـمــال عملية
خروجها من االتحاد األوروبي.
وعلى الرغم من أن المسؤولين
اإلس ـب ــان والـهــولـنــديـيــن نـفــوا هــذه
التقارير في وقت الحق ،فإن الجنيه
اإلسترليني ارتفع بنحو  1في المئة
في ذلك اليوم.
وحافظ الجنيه اإلسترليني على
هذه المكاسب مع استمرار تراجع
ق ـي ـمــة الـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي .ويـقـلــل
العديد من المحللين من أهمية مثل
هذا التقرير إذ إن سعي دولتين من

أصــل  27دولــة عضوة في االتحاد
األوروبــي الستكمال عملية خروج
بــريـطــانـيــا م ــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
بشكل ناعم
ال يعني أن المفاوضات ستكون
خالية من المشاكل وال تتمسك فيها
األطراف بمحاولة تحقيق أكبر قدر
ممكن من المكاسب .أما على صعيد
أس ــواق األس ـهــم فـقــد ارت ـفــع مؤشر
 FTSE-100خالل تــداوالت األسبوع
الـ ـم ــاض ــي ب ـن ـس ـب ــة  1ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة،
وكــانــت مجموعة  GKNالهندسية
أكبر الرابحين ،وهــي التي رفضت
عـ ــرض االسـ ـتـ ـح ــواذ ،ال ـ ــذي قــدمـتــه
شركة  .Melroseوارتفع سعر سهم
الشركة بنسبة  26في المئة في ذلك
ً
اليوم ،ليصل إلى  420بنسا ،تبعه
إعالن عن تقسيم أنشطة المجموعة
إلى قسمين .بدوره ارتفع سعر سهم
شركة  Mondiالنشيطة في مجال
صناعة الورق والتعبئة والتغليف

بنسبة  1.2في المئة يــوم الجمعة
بعد رفــع تصنيفها االئتماني من
جانب شركة .Investec
وعـ ـل ــى الـ ـمـ ـن ــوال ن ـف ـس ــه ارت ـف ــع
سهم شركة  ،Bovis Homesالشركة
الـنــاشـطــة فــي قـطــاع بـنــاء الـمـنــازل
في المملكة المتحدة ،بعد رفضها
عرضين لالستحواذ تم التقدم بهما
إليها خــال الـعــام الـمــاضــي ،وهي
التي بدأت عملية إلعادة الهيكلة.
وت ـش ـيــر اإلدارة إل ــى أن ارت ـفــاع
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى اإلسـ ـ ـك ـ ــان ،وأسـ ـع ــار
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة الـ ـمـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة ،والـ ــدعـ ــم
ً
ا لـحـكــو مــي تشكل جميعها حــا فــزا
لـ ــأداء اإلي ـجــابــي الـمـسـتـمــر ،الــذي
تحققه الشركات الناشطة في قطاع
بناء المنازل في المملكة المتحدة.
وأث ـ ـب ـ ـتـ ــت تـ ـ ـط ـ ــورات األس ـ ـبـ ــوع
ال ـمــاضــي االرتـ ـب ــاط ال ــواض ــح بين
مــؤشــر  FTSE-100وت ــراج ــع قيمة
الجنيه اإلسترليني.

وك ــان الـمــوضــوع الـشــائــع الـعــام
الماضي العالقة السلبية بين أداء
الـمـصــدريــن فــي المملكة المتحدة
والتحركات ،التي يشهدها الجنيه
اإلسترليني .إن مؤشر FTSE-100
وال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي يـتـحــركــان
في نفس االتجاه ولعل السبب في
ذلك يعود إلى التوقعات المتزايدة
ً
ً
بأن نشهد خروجا ناعما للمملكة
المتحدة من اإلتحاد األوروبي.

األسواق األوروبية
ارت ـف ــع الـ ـي ــورو خ ــال األس ـب ــوع
الماضي إلى أعلى مستوى له منذ
ثــاث س ـنــوات عـلــى خلفية األنـبــاء
والتقارير التي تحدثت عن نجاح
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األلـ ـم ــانـ ـي ــة آن ـج ـيــا
ميركل فــي تحقيق خــرق فــي إطــار
محاوالتها تشكيل ائتالف حكومي
حـ ــاكـ ــم .وارت ـ ـفـ ــع ال ـ ـيـ ــورو بـنـسـبــة

 1.84في المئة األسـبــوع الماضي،
وبنسبة  6.79في المئة في األشهر
الستة الماضية .ومــع ذل ــك ،وعلى
غرار تطورات األحداث في المملكة
المتحدة ،فقد تمكن المستثمرون
من رؤية الجانب المشرق للتطورات
إذ ل ــم ي ـت ــأث ــر م ــؤش ــر Eurostoxx
باالرتفاع الحاد في اليورو.
وك ــان ال ـيــورو يحقق المكاسب
بدعم من المؤشرات التي يرسلها
الـبـنــك ال ـمــركــزي األوروبـ ـ ــي والـتــي
تشير إلــى بــدايــة النهاية لبرنامج
الـ ـتـ ـيـ ـسـ ـي ــر ال ـ ـكـ ـ ّـمـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه
البنك فــي إط ــار مـحــاوالتــه إنعاش
االقتصاد األوروبي.
وم ـ ـمـ ــا ال ش ـ ــك فـ ـي ــه أن إط ـ ــاق
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـث ــل ه ــذه
ً
المؤشرات يشكل دليال على أنه يرى
بيانات اقتصادية إيجابية بشكل
كـ ــاف إلرسـ ـ ــاء األس ـ ــس لـسـيــاســات
ً
مالية أكثر تشددا.

«التجارية العقارية» تستمر في دعمها لمشاريع « »Mr.Consultتطلق حملة «بيتي»
رشيد :هدفنا إرشاد المواطن وحمايته وتسليط الضوء على األمور الفنية
تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول
اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرارا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــج دع ـ ـ ــم
الـ ـش ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـع ـق ــاري ــة
للشباب ،وإيمانا بمسؤوليتها
االجتماعية «نحن نهتم» ،حرصت
«التجارية» على دعم  194مشروع
تـ ـخ ــرج ل ـط ـل ـبــة ك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة
والبترول بجامعة الكويت خالل
عام .2017
وأقيم المعرض برعاية وزيرة
الــدولــة ل ـشــؤون اإلس ـكــان وزي ــرة
الدولة لشؤون الخدمات د .جنان
ب ــوش ـه ــري ،األرب ـ ـعـ ــاء ال ـمــاضــي،
حيث تسلم المهندس عبدالمطلب
م ـ ـعـ ــرفـ ــي ،الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـمـجـمــوعــة الـ ـش ــؤون الـفـنـيــة في
الشركة التجارية العقارية درعا

جانب من المشاركة
تكريمية في المعرض الهندسي
الـ 33عن رعاية الشركة للطلبة.
وصرحت مديرة إدارة التسويق

والتأجير روان عدنان بأن الشركة
الـتـجــاريــة الـعـقــاريــة ال تــدخــر أي
ج ـهــد م ــن ش ــأن ــه إبـ ـ ــراز ال ـطــاقــات

اإلبداعية والمواهب الخالقة التي
يتمتع بها الشباب ،وخاصة ما
يدعم مسيرتهم التعليمية.

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة Mr.Consult
لالستشارات الهندسية وإدارة
المشاريع إطالق حملة «بيتي»،
األول ــى مــن نوعها فــي الكويت،
الـ ـت ــي ت ـت ـســم ب ـت ـصــام ـيــم ال ـف ـلــل
ال ـع ـصــريــة وال ـع ـم ـل ـيــة ،وتــوف ـيــر
احتياجات األسرة الكويتية.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،م.
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود رش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد ،فـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
صـحــافــي ،إن ه ــدف الـشــركــة من
الحملة أن يكون المواطن ،أو أي
شخص يهم في بناء بيت جديد،
على دراية ومعرفة لما يحتويه
ال ـب ـنــاء ،وكـيـفـيــة ال ـب ـنــاء ،مشيرا
إل ـ ــى أن ال ـح ـم ـل ــة تـ ـه ــدف كــذلــك
إل ــى إرشـ ــاد وح ـمــايــة ال ـمــواطــن،
وت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى األمـ ــور

«هيرميس» :فرص
النمو تتصدر مؤتمر
االقتصاد المصري
ت ـن ـط ـلــق ال ـ ـيـ ــوم ف ـعــال ـيــات
ال ــدورة السنوية الثانية من
مــؤتـمــر االقـتـصــاد الـمـصــري،
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة «هـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس»،
شـ ــركـ ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ــال ـي ــة
واالس ـت ـث ـم ــاري ــة الـ ــرائـ ــدة في
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال
إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،ع ـل ــى م ـ ـ ــدار ثــاثــة
أيـ ـ ـ ـ ـ ــام ،تـ ـشـ ـه ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
مـ ـب ــاش ــرة ل ـم ـم ـث ـلــي مـجـتـمــع
االستثمار الدولي مع رئيس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
الـسـيـســي ،وبـحـضــور القائم
بـ ـ ــأع ـ ـ ـمـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وم ـ ـحـ ــافـ ــظ ال ـب ـن ــك
المركزي ووزراء المجموعة
االقتصادية.
وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر إلـ ــى
عــرض الـفــرص االستثمارية
الواعدة ومستجدات المشهد
االق ـت ـصــادي الـمـصــري ،الــذي
أصـ ـب ــح أح ـ ــد أه ـ ــم ال ـم ـل ـف ــات،
التي تحظى باهتمام قيادات
مجتمع األعمال واالستثمار
ال ــدول ــي ،وس ــط اإلص ــاح ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـت ــوقـ ـع ــات
السائدة بتفوق األداء السوقي
بمصر.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال ك ــري ــم
ع ـ ــوض ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة
«هـ ـي ــرمـ ـي ــس» الـ ـق ــابـ ـض ــة ،إن
الـمــؤتـمــر يــأتــي وس ــط موجة
مـ ـ ــن إق ـ ـ ـبـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
الدوليين على الفرص الواعدة
بــالـســوق ال ـم ـصــري ،وه ــو ما
لمسته الشركة بشكل متزايد
مــن جانب عمالئها فــي كافة
ال ـم ـل ـت ـق ـي ــات الـ ـت ــي نـظـمـتـهــا
المجموعة المالية «هيرميس»
منذ تطبيق الحكومة لحزمة
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الفعالة.

محمود رشيد
ال ـف ـن ـيــة ب ـش ـكــل ب ـس ـيــط وم ــري ــح،
لتسهيل تفاهمه مــع أي مقاول
أو شركة بناء.

وأوضـ ـ ـ ــح أن ح ـم ـل ــة «ب ـي ـت ــي»
تبدأ بالمخططات التصميمية
والتنفيذية لبيت العمر ،حيث تم
تجهيز الفلل بجميع المواصفات
الخاصة التي توفر على المالك
ـواح ،أهـمـهــا :تقليص
مــن ع ــدة نـ ـ ٍ
الـمــدة ،وضـمــان حقه فــي العمل،
مـ ــن خ ـ ــال عـ ـق ــود ي ـت ــم إب ــرام ـه ــا
ل ـت ــوض ـي ــح بـ ـ ــدايـ ـ ــات ونـ ـه ــاي ــات
وشــروط وأحكام مراحل العمل،
م ـ ـثـ ــل الـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وفـ ـ ــراغ ال ـص ــال ــة ،وغ ـ ــرف ال ـن ــوم،
والحمامات ومخططات التكيف
ومواصفاته ومخططات الكهرباء
ومــواصـفــاتـهــا ،وجـ ــدول حساب
الـكـمـيــات والـمــواصـفــات لجميع
البنود ،ونفاذ عقود بين المالك

وال ـ ـم ـ ـقـ ــاول ل ـل ـب ـن ــود ال ـمــرت ـب ـطــة
بالمخططات وجدول الكميات.
وأشار رشيد إلى شركته التي
تأسست عام  2006والمتخصصة
في تقديم االستشارات الهندسية
والـخــدمــات الهندسية الشاملة،
والمتنوعة التي تالئم المتطلبات
الخاصة للعمالء ،والتي حققت
سـ ـمـ ـع ــة رائ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي الـ ـخ ــدم ــات
الهندسية المبتكرة في مختلف
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ،والـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
وعـ ـم ــل ال ـت ـص ــام ـي ــم ال ـه ـنــدس ـيــة
المعمارية والتصاميم ،اإلنشائية
والتصاميم الداخلية ،والخدمات
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ،وال ـم ـي ـكــان ـي ـك ـيــة
واإل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا وإدارة
المشاريع.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

االئتمان تباطأ في نوفمبر إلى  %4.3على أساس سنوي
ارتفعت ودائع «الخاص» في
نوفمبر بواقع  336مليون دينار،
نتيجة الزيادات في الودائع
بالعملة األجنبية والودائع تحت
الطلب بالدينار .وارتفع نمو
عرض النقد بمفهومه الواسع
(ن  )2إلى  2.9في المئة على
أساس سنوي ،واستمرت
الودائع الحكومية في التراجع،
بواقع  197مليون دينار خالل
الشهر مع تباطؤ نموها إلى
 1.6في المئة على أساس
سنوي.

قال الموجز االقتصادي لبنك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي إن االئ ـت ـمــان
ال ـم ـصــرفــي ت ــراج ــع ب ــواق ــع 140
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ف ــي نــوف ـم ـبــر مع
تباطؤ نـمــوه إلــى  4.3فــي المئة
على أساس سنوي.
وبـ ـ ّـيـ ــن "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" أن إك ـم ــال
استحواذ "عمانتل" على حصة
فــي مجموعة "زي ــن" بقيمة 400
مـلـيــون دي ـن ــار أدى إل ــى ال ـســداد
الـمـبـكــر لـبـعــض ال ــدي ــون ،إال أن
ً
االئتمان أظهر تباطؤا قبل ذلك.
وقد تراجع االئتمان في األشهر
ال ـث ــاث ــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي أك ـتــوبــر
إلى نسبة سنوية بلغت  2.3في
ال ـم ـئــة ،ف ــي حـيــن ش ـهــدت ودائ ــع
ً
ً
الـقـطــاع ال ـخــاص ارت ـفــاعــا جـيــدا
في نوفمبر.
وأضاف أن االئتمان الممنوح
لـ ـقـ ـط ــاع األع ـ ـ ـمـ ـ ــال (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة غ ـي ــر
الـمـصــرفـيــة) تــراجــع بــواقــع 200
مليون دينار ،والــذي قد يعكس
سداد الشركات مدفوعاتها فيما
يـخــص اسـتـحــواذ حـصــة "زي ــن".
فقد توزع التراجع بين االئتمان
الممنوح لشراء األوراق المالية
( -83مـلـيــون دي ـنــار) والممنوح
لقطاع العقار ( -50مليون دينار)

والممنوح لقطاع النفط والغاز
( -26مـلـيــون دي ـنــار) والممنوح
ل ـق ـطــاع ال ـب ـنــاء والـتـشـيـيــد (-26
مليون دي ـنــار) .وعلى الــرغــم من
ذلــك ،لــم يسجل أي مــن قطاعات
األعـ ـم ــال أي زي ـ ــادة ت ــذك ــر خــال
الشهر.
وشـ ـه ــد االئـ ـتـ ـم ــان ال ـم ـم ـنــوح
ً
لـقـطــاع األع ـمــال المنتجة ثباتا
ً
في نوفمبر ،مستقرا عند وتيرة
ً
قـ ــويـ ــة نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ب ـل ـغ ــت  6.1فــي
المئة على أساس سنوي ،إال أن
االئتمان الممنوح لهذا القطاع
تراجع نموه في األشهر األخيرة
بعد قوة خالل النصف األول من
ع ــام  ،2017ويـسـتـثـنــي م ــن ذلــك
االئتمان الممنوح لقطاع العقار
والقطاع المالي بواقع  67مليون
دينار.
وكــانــت ال ـق ــروض الشخصية
هي االستثناء ،إذ سجلت زيادات
م ـل ـح ــوظ ــة خـ ـ ــال ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،فــي
ً
حين ظــل نموها ثابتا عند 7.4
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي.
ورغــم ارتفاع صافي الــزيــادة في
التسهيالت الشخصية (باستثناء
الممنوحة لشراء األوراق المالية)
ب ــواق ــع  76م ـل ـيــون دي ـن ــار خــال
الـشـهــر ،ف ــإن ه ــذه ال ــزي ــادة كانت

ً
معتدلة قليال مقارنة بالزيادات
المسجلة في األشهر األخيرة.
وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت ودائـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع
الـخــاص فــي نوفمبر بــواقــع 336
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،وذلـ ـ ـ ــك نـتـيـجــة
ال ــزي ــادات ف ــي ال ــودائ ــع بالعملة
األجنبية والــودائــع تحت الطلب
بالدينار .وقد ارتفع نمو عرض
النقد بمفهومه الواسع (ن  )2إلى
 2.9في المئة على أساس سنوي.
واستمرت الودائع الحكومية في
التراجع ،وذلك بواقع  197ميلون
دي ـن ــار خ ــال الـشـهــر م ــع تباطؤ
نـمــوهــا إل ــى  1.6ف ــي الـمـئــة على
أساس سنوي.
وارتفعت احتياطيات البنوك
ال ـســائ ـلــة أو "ف ــائ ــض ال ـس ـيــولــة"
خــال نوفمبر إلــى  7.6في المئة
مــن إجمالي أصــول البنوك .فقد
ارتـ ـفـ ـع ــت اح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ـب ـنــوك
(النقد ،والودائع لدى بنك الكويت
المركزي ،وسندات بنك الكويت
المركزي) بواقع  375مليون دينار
لتصل إلى  4.75مليارات دينار.
وقد جاء ذلك بالترامن مع غياب
اإلصدارات السيادية في نوفمبر،
مما يعني بقاء قيمة أدوات الدين
ا ل ـعــام المحلية المستحقة عند
 4.77مليارات دينار ،أو ما ّ
يقدر

بنسبة  12فــي المئة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي.
ولـ ــم ت ـت ـغ ـيــر أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة

«غلوبل لألسهم السعودية» يتفوق على أداء مؤشر السوق
بين أفضل  5صناديق أسهم تقليدية أداء في السوق السعودي بنهاية 2017
أعلن بيت االستثمار العالمي السعودية (غلوبل
السعودية) ،أمس ،تحقيق صندوق غلوبل لألسهم
السعودية عاما آخر من النجاح ليكون بنهاية عام
 2017بين أفضل خمسة صناديق أسهم تقليدية أداء
في السوق السعودي ،وثاني أكبر صندوق ،بإجمالي
حجم أصول مدارة تبلغ  502مليون ريال سعودي
( 134مليون دوالر).
وحقق صـنــدوق غلوبل لألسهم السعودية ،الــذي
تأسس في يناير  ،2009بهدف تحقيق نمو في رأس
المال على المدى الطويل ،في إطار مستويات مخاطرة
محكومة ومـحــددة مسبقا ،مــن خــال االستثمار في
األسهم المدرجة في السوق السعودي ،أداء فاق أداء
مــؤشــر الـقـيــاس (مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـسـيــة  -تــاســي)
والصناديق المماثلة ،نتيجة لعملية انتقاء األسهم
التي شكلت المحرك األساسي لهذا التفوق.
وحقق الصندوق عوائد بلغت نسبتها  120.8في
المئة منذ تأسيسه ،مقارنة بعوائد المؤشر البالغة
 50.9في المئة ،بينما حقق عام  2017عوائد بلغت
 5.8في المئة مقارنة بعوائد المؤشر البالغة  0.2في
المئة ،ليكون الصندوق أحد أفضل خمسة صناديق
أسهم تقليدية أداء في السعودية.

أداء الصندوق
وتعليقا على أداء الصندوق ،قال الرئيس التنفيذي
لالستثمار فــي غلوبل السعودية بــدر الغانم" :نحن
ف ـخ ــورون بـ ــأداء ال ـص ـنــدوق ،ال ــذي يـبـيــن بــوضــوح أن
االستراتيجية االستثمارية حققت النتائج المنشودة.
وسيواصل الفريق تحليل الشركات لتحديد قيمتها

بـيــن ال ـح ـيــاد واإلي ـجــاب ـيــة ع ــام  ،2017نـحــن الـيــوم
أكثر إيجابية للعام الحالي ،على خلفية الميزانية
التوسعية مدعومة بارتفاع اإليرادات النفطية وغير
الـنـفـطـيــة وإدراج ال ـســوق ال ـس ـعــودي فــي مــؤشــري
فوتسي وأم أس سي أي لألسواق الناشئة".

مراجعة اإلطار المالي

بدر الغانم
العادلة ،استنادا إلى أرباحها المتوقعة في المستقبل،
وتــدف ـقــات ـهــا ال ـن ـقــديــة ،م ــع األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار حــالــة
االقتصاد ونشاط السوق".
وك ــان فــريــق إدارة األصـ ــول فــي غـلــوبــل أص ــدر في
ديسمبر الماضي توقعاته ألسواق األسهم الخليجية
لعام  ،2018مع نظرة متفائلة عموما تتراوح بين قليل
من التراجع وارتفاعات معتدلة في جميع القطاعات
ب ــدع ــم م ــن ال ـس ـي ــاس ــات ال ـمــال ـيــة األكـ ـث ــر اسـتـيـعــابـيــة
والتقييمات دون التوقعات.
من ناحيته ،قال مدير صناديق أول حسين تاكر:
"بعدما كانت توقعاتنا للسوق السعودي تتراوح

«كاريليون» البريطانية العمالقة
لألشغال العامة تعلن إفالسها
أعـلـنــت المجموعة البريطانية الـعـمــا قــة للبناء والـخــدمــات
"كاريليون" إفالسها أمــس ،بعد فشل مفاوضات مع المصارف
والحكومة إلنقاذ الشركة التي تعاني مديونية كبيرة.
وأوضحت المجموعة في بيان ،انه لم يعد لديها خيار آخر
سوى "تصفيتها بمفعول فوري" ،متخلية بذلك عن نحو  43ألف
موظف بينهم  19ألفا و 500في المملكة المتحدة.
وأش ــارت إلــى أن الحكومة يفترض أن تـقــدم االم ــوال الــازمــة
لالبقاء على الخدمات العامة التي تقدمها "كاريليون" ،وتشكل
ج ــزء ا مهما مــن نشاطها ،عبر خــد مــات تقدمها خصوصا الى
المدارس والجيش البريطاني.
وقــالــت "الـعــربـيــة .ن ــت" ،إن الـشــركــة لــم تستطع الـتــوصــل إلــى
اتـفــاق مــع الدائنين أي البنوك البريطانية (باركليز ،HSBC ،و
 ،)SANTANDERلذا لجأت إلى تسييل أصولها وإعالن التصفية
اإلجبارية.
وتعد "كاريليون" ثاني أكبر شركة لإلنشاء ات في بريطانيا،
والـحــاصـلــة عـلــى عـقــود حـكــومـيــة بـمـلـيــاري جـنـيــه ،وتــديــر 450
ً
ً
مشروعا حكوميا.
وبدأت قصة الشركة في يوليو  ،2017حيث أصدرت "كاريليون"
 3تحذيرات للمساهمين في غضون  6أشهر ،وذلك على خلفية
التأخر في دفع العقود لدى الشركة مع الشركات التي تتعامل
معها.
لذا عمدت الشركة ،بحسب "العربية" ،إلى الخروج من بعض
األسواق العربية لتقليص نفقاتها لمواجهة الصعوبات المالية،
لكنها لم تتمكن من إعــادة هيكلة ديونها التي بلغت  1.5مليار
جنيه استرليني.
وذكرت "العربية" أن القيمة السوقية للشركة كانت عند مليار
جنيه استرليني في يوليو  ،2017قبل أن تتدهور قيمتها إلى 61
مليون جنيه ،الفتة إلى أن سهم الشركة قد تراجع بأكثر من 90
في المئة منذ بداية العام الماضي.
وتوجد "كاريليون" في اإلمارات من خالل "الفطيم كاريليون"
بـمـلـكـيــة  49ف ــي ال ـم ـئــة لـلـشــركــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ون ـف ــذت "الـفـطـيــم
كاريليون" مشاريع ضخمة في اإلمــارات مثل فندق ياس ودبي
فيستفال سيتي.
لكن "كاريليون" قررت في منتصف  2017الخروج من أسواق
السعودية ومصر وقطر بسبب نيتها تخفيض نفقاتها.
ً
كما أسست "كاريليون علوي" عددا من المشاريع في ُعمان مثل
دار األوبرا وفندق الدقم.
إن ما آلت إليه أوضاع الشركة يطرح عالمات استفهام عديدة
حول مصير الموظفين ،خصوصا أنها توظف  43ألف موظف
بينهم نحو  20ألفا في بريطانيا وحدها .كما أنها تقدم الخدمات
في مجال الدفاع والتربية (إدارة أكثر من  900مدرسة) ،إضافة إلى
الصحة والنقل ،إذ إنها تأخذ على عاتقها مشروع القطار السريع
( .)HS2لكن الحكومة البريطانية قالت إنها ستستمر في توفير
التمويل لمواصلة الخدمات العامة.
(العربية  .نت)

وتشمل هــذه اإلج ــراء ات مراجعة اإلط ــار المالي
عبر تمديد التاريخ المستهدف لتوازن الميزانية من
عام  2020إلى عام  ،2023وإطــاق حزمة تحفيزية
للقطاع الـخــاص بقيمة  19مليار دوالر ،وإدخ ــال
نـظــام للتحويالت ا لـنـقــد يــة للمواطنين ،وتحديد
جدول زمني واضح إلصالحات دعم الطاقة تدريجيا
حتى عام  ،2025والتخطيط إلصدار الديون لتنويع
مصدر التمويل.
واض ــاف الـغــانــم" :مــع ميزانية مالية أكـثــر مــرونــة،
نتوقع أن يتفوق أداء السوق السعودي على أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي األخرى ،مدعوما بإمكانية
اإلدراج في مؤشري فوتسي وأم أس سي أي لألسواق
الـنــاشـئــة .وم ــع االنـعـكــاس فــي ات ـجــاه أس ـعــار الـفــائــدة
واسـتـقــرار أسـعــار النفط ،نتوقع أن تكون القطاعات
المالية والبتروكيماوية من األفضل أداء".
يــذكــر أن الـصـنــدوق حقق أداء بلغ  -7.2فــي المئة
لفترة الثالث سنوات الماضية مقارنة مع  -13.3في
المئة للمؤشر ،وأداء بلغ  37.5في المئة لفترة الخمس
سنوات الماضية مقارنة مع  6.3في المئة للمؤشر،
علما أن عوائد مؤشر القياس (مؤشر السوق الرئيسي
 -تاسي) ال تتضمن توزيعات األرباح للفترات المعنية.

ً
ال ـم ـح ـل ـيــة كـ ـثـ ـي ــرا فـ ــي نــوف ـم ـبــر.
ف ـق ــد ارتـ ـفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـف ــائ ــدة
بـيــن ال ـب ـنــوك (اإلن ـتــرب ـنــك) ألجــل

ثالثة أشهر بواقع نقطة أساس
واحدة لتستقر عند مستوى 1.8
فــي المئة ،إال أن أسـعــار الفائدة

بطالن مزاد عقاري بـ  70مليون دينار
بسبب خطأ في توكيل البيع
أموال المستثمرين مجمدة منذ  2014ولم ينتفعوا بالعقارات المشتراة
من العقارات التي تم شراؤها أو السيولة
• محمد اإلتربي
تلوح في األفق أزمة تقدر قيمتها بنحو
 70مليون ديـنــار تتعلق بـشــراء مجموعة
عقارات من قسائم سكنية وعمارات وأراض
فضاء وغيرها في مزاد عقد في عام 2014
ل ـكــن ال ـم ــزاي ــدي ــن ،ال ــذي ــن ف ـ ــازوا بـعـمـلـيــات
الشراء ،لم يتمكنوا من الحصول أو وضع
اليد على أراضيهم بسبب نزاع قضائي نشأ
بشكل الحق للمزاد.
ف ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ك ـم ــا ك ـش ــف مـسـتـثـمــر
مـنــافــس فــي ال ـمــزاد وتـمــت تــرسـيــة عـمــارة
ع ـل ـيــه ،ف ــإن ب ـ ــوادر أزمـ ــة ت ـل ــوح ف ــي األف ــق،
ً
ً
خصوصا أن إجراءات المزاد تمت رسميا
وكــذلــك تـمــت عمليات ال ـس ــداد ،وت ــم إبــاغ
الـمـسـتـثـمــريــن أن عـلـيـهــم ال ـح ـصــول على
أموالهم ،إذ إن إجراءات المزاد تم إبطالها
بسبب خـطــأ فــي الـتــوكـيــل ،ال ــذي ك ــان يتم
التعامل به نيابة عن مالك العقارات.
وب ـ ـ ـمـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ مـ ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب
المستثمرين ،تــم اخـطــار المستثمرين أن
األموال غير متوافرة ،مما أوقع المشترين،
ً
الذين نافسوا في المزاد في مأزق ،علما أن
المزاد تمت إجراء اته في أبريل عام 2014
م ـمــا يـمـثــل خـ ـس ــارة لـلـمـسـتـثـمــريــن خــال
الـسـنــوات الـمــاضـيــة إذ لــم تـتــم االسـتـفــادة

المجمدة.
وتشير المصادر إلــى أن المستثمرين،
الذين قاموا بعمليات الشراء لديهم وثيقة
فقط عليها "تأضيرة" من المحكمة لكن ال
ً
يمكنهم التصرف فيها ال بيعا وال شــراء
ً
وال رهنا.
وخالصة الرأي القانوني ،فقد تم توجيه
المستثمرين بــر فــع قـضـيــة عـلــى التنفيذ
السترداد المبالغ.
وجــديــر بالذكر أن تلك الـعـقــارات تعود
لورثة وفيها "شرباكة" ملكيات ،إذ يملك
المستثمر ،الذي تم بيع حصته من إجمالي
العقارات  67في المئة في حين تملك إحدى
الوريثات نحو  33في المئة.
إلى ذلك ،قالت مصادر ،إنه يجب حسم
ً
م ـلــف أم ـ ــوال الـمـسـتـثـمــريــن ،ح ـفــاظــا على
سمعة الـمــزادات ،التي تعقد على مختلف
األص ـ ــول ،ال ـتــي تـنـجــم عــن خــافــات مالية
سواء بين المؤسسات المالية والمصرفية
وبعض الدائنين أو الصادرة فيها أحكام
بالتسييل والبيع.
ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ال ـم ــزاد ك ــان تم
اجراؤه تحت إشراف "العدل" ولم ينظم من
جانب شركات عقارية.

ً
ارتـفـعــت قليال منذ ذلــك الحين،
ولــم تتغير أسـعــار الـفــائــدة على
ودائع العمالء خالل الشهر.

«بتكوين» ترتفع
و«إثريوم» قرب
مستوى قياسي
ارت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت "ب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــن"
ب ـعــدمــا ف ـق ــدت ن ـحــو  20في
الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن ق ـي ـم ـت ـه ــا خ ــال
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،وس ــط
تــرقــب ل ـت ـحــركــات الـسـلـطــات
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة حـ ـ ــول ال ـع ــال ــم،
فــي حـيــن حــافـظــت "إث ــري ــوم"
على وجودها قرب مستوى
ق ـ ـيـ ــاسـ ــي رغـ ـ ـ ــم خـ ـس ــائ ــره ــا
المحدودة.
وخـ ـ ــال تـ ـع ــام ــات أمـ ــس،
ارت ـف ـع ــت "ب ـت ـك ــوي ــن" بنسبة
 0.85فــي الـمـئــة إل ــى 13733
دوالرا ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ا ل ـس ــا ع ــة
 09:39صباحا بتوقيت مكة
المكرمة.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ــراج ـع ــت
"إثـ ــريـ ــوم" بـنـسـبــة  0.60في
المئة إلى  1358دوالرا ،بعدما
ال م ـ ـسـ ــت  1390دوالرا فــي
وقــت ســابــق مــن التعامالت،
ل ـت ـك ــون ع ـل ــى ب ـع ــد دوالرات
مــن أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا على
اإلط ـ ـ ــاق فـ ــوق  1400دوالر
الذي سجلته في وقت مبكر
من هذا الشهر.
(أرقام)
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خالل لقاء ترأسه الوزان بحضور الخالد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة
تستهدف بورصة الكويت أن
تكون أول بورصة في المنطقة
تعتمد وتنفذ عملية تقسيم
وتصنيف السوق ،وذلك لمواكبة
األسواق العالمية في هذا
المجال ،مما يتيح استحداث
أدوات استثمارية جديدة يطمح
إليها المستثمر بهدف تحقيق
انتعاش للسوق من خالل
زيادة نسبة األسهم المتداولة
وبالتالي زيادة السيولة.

عقدت غرفة تـجــارة وصناعة
ال ـك ــوي ــت ل ـق ــاء أم ـ ــس ،م ــع شــركــة
ب ـ ـ ـ ــورص ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ،تـ ـ ــرأسـ ـ ــه
عبدالوهاب الــوزان نائب رئيس
الغرفة وحضور أعضاء مجلس
اإلدارة ،ك ـمــا ح ـضــر م ــن جــانــب
ش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت خــالــد
الخالد الرئيس التنفيذي.
وعقد هذا اللقاء بهدف عرض
االسـ ـتـ ـع ــدادات وال ـت ــداب ـي ــر ،الـتــي
تتخذها الـبــورصــة فيما يتعلق
بعملية تقسيم السوق إلى ثالثة
أسـ ـ ـ ــواق :الـ ـس ــوق األول ال ـس ــوق
الرئيسي ،وسوق المزادات ،وفق
معايير معينة تلبي احتياجات
السوق الكويتي الحالي وتدفع
نـ ـح ــو االرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار مــن
الشفافية.
وتستهدف بــور صــة الكويت،
أن تكون أول بورصة في المنطقة
ت ـع ـت ـمــد وت ـن ـف ــذ ع ـم ـل ـيــة تـقـسـيــم
وت ـص ـن ـي ــف ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،ل ـم ــواك ـب ــة
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـم ـج ــال ،م ـمــا يـتـيــح اس ـت ـحــداث
أدوات استثمارية جديدة يطمح
إليها المستثمر بهدف تحقيق
انتعاش للسوق من خالل زيادة
نسبة األسهم المتداولة وبالتالي
زيادة السيولة.

ً
وشـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء شـ ـ ــرحـ ـ ــا مــن
شركة بــورصــة الكويت للمنافع
الـمـتــوقـعــة مــن ه ــذه الـخـطــوة ،إذ
يخدم نظام تقسيم السوق كافة
العناصر المشاركة فيه ،ويمنح
مزيد من الشفافية للمستثمرين،
من خالل جلسات تحليلية دورية
مع الشركات المدرجة في السوق
ً
دوريا لتقييم إمكانية االستمرار
بتصنيفها الحالي.
وب ـي ـنــت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت أن
الـســوق األول Premier Market
يعتبر ســوق النخبة ،الــذي يعد
أفـ ـض ــل األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـت ــي وجـ ــدت
فــي الـنـظــام الـجــديــد ،ويستهدف
الشركات الممتازة ذات السيولة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة وال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة
المتوسطة إلى الكبيرة.
وتـ ــدخـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي ه ــذا
السوق من ضمن مؤشر السوق
األول .وهناك عدد من المتطلبات
الخاصة للتأهيل للسوق األول،
ك ـ ـمـ ــا أن هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
االل ـتــزامــات السـتـمــرار الـشــركــات
في هذا السوق.
أم ـ ــا الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ،فـهــو
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـ ــدرج ض ـم ـنــه
الشركات التي ال تتأهل للسوق
األول ،لكن لديها سيولة تجعلها

جانب من اللقاء
قادرة على التداول ضمن السوق
الــرئ ـي ـســي .وتـخـضــع لـلـمــراجـعــة
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ول ـت ـق ـي ـي ــم م ـس ـت ــوى
أدائ ـ ـه ـ ــا فـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت ب ــورص ــة
الكويت وإذا تراجع أداؤه ــا ولم
تستوف ش ــروط سيولة السوق
الــرئـيـســي يعرضها ذل ــك إلع ــادة
تصنيفها إل ــى س ــوق ال ـم ــزادات،

وتــدخــل الـشــركــات المصنفة في
هذا السوق ضمن مؤشر السوق
الرئيسي ومؤشر السوق العام.
أمـ ــا سـ ــوق الـ ـ ـم ـ ــزادات ،فيضم
الشركات المدرجة في البورصة،
والتي ال تستوفي شروط السوق
األول والسوق الرئيسي ،وتعتبر
ال ـش ــرك ــات ف ــي ه ــذا ال ـس ــوق ذات

سـيــو لــة منخفضة بـغــض النظر
ع ــن قـيـمـتـهــا ال ـس ــوق ـي ــة ،وتـعـقــد
ً
بــورصــة الـكــويــت مــزاديــن يوميا
على أن تكون مدة المزاد الواحد
 15دقـ ـيـ ـق ــة ل ـت ــرك ـي ــز ال ـ ـعـ ــروض
والطلبات وتحديد فترة  45دقيقة
بين المزادين.
ً
ون ـظــرا إلــى شــح السيولة في

هــذا السوق ال يوجد لها مؤشر
خاص وال يدخل ضمن المؤشرات
األخرى.
ي ــذك ــر أن هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مــن
ً
األس ــواق العالمية تبنت نظاما
ً
مماثال لهذا التقسيم مثل سوق
لندن لــأوراق المالية ،وبورصة
دوي ـ ـتـ ــش األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،وب ــورص ــة

ن ــاس ــدك  -ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
وج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ع ــريـ ـق ــة
ومتطورة وذات تجربة متميزة
في نظام األسواق المقسمة.

«بيتك» ِّ
يكرم موظفيه أعضاء «النادي الذهبي» «الوطني» شريك أساسي لبرنامج «تحدي االبتكار»

َّ
المكرمين
الناهض وبعض أعضاء اإلدارة التنفيذية يتوسطون
كـ ـ َّـرم الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـمـجـمــوعــة بيت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) ،م ــازن الـنــاهــض،
مجموعة الموظفين أعضاء النادي الذهبي
لـجــودة الـخــدمــة فــي "بـيـتــك" ،تـقــديــرا ألدائـهــم
المتميز ،وحصولهم على الدرجة الكاملة في
تقييم جودة الخدمة على مدار العام ،مؤكدا
حــرص البنك على تقدير جـهــود الموظفين
المتميزين ،وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء
والتميز في األداء.
َّ
المكرمين
وقدم الناهض الشكر للموظفين

ع ـل ــى م ــا ب ــذل ــوه م ــن جـ ـه ــود ف ــي ع ـ ــام كــامــل
استطاعوا خالله المحافظة على مستواهم
الـمـتـقــدم فــي ج ــودة الـخــدمــة ،وحـصــد أفضل
التقييمات ،ما يؤكد أداء هــم المهني الرفيع،
وحرصهم البالغ على تقديم أفضل ما عندهم
ل ـخــدمــة "ب ـي ـتــك" وع ـم ــائ ــه ،وسـعـيـهــم الــدائــم
لتطوير ذاتهم واالرتقاء بأدائهم وفق جودة
الخدمة.
َّ
المكرمين إلى تحفيز زمالئهم ،وأن
ودعا
يكونوا قدوة لهم ،مع االستمرار في المحافظة

على مستواهم ،والمبادرة في تقديم العون
وال ـم ـس ــاع ــدة وال ــدع ــم لــزمــائ ـهــم ،ب ـمــا يـعــزز
ال ـ ـصـ ــورة اإلي ـج ــاب ـي ــة ع ــن "بـ ـيـ ـت ــك" ،ويــرت ـقــي
بمجاالت التعاون بين الزمالء ،وينمي روح
الفريق الواحد.
وأكد األهمية الكبيرة التي يوليها "بيتك"
لخدمة العمالء وتلبية احتياجاتهم بدعم من
العنصر البشري ،رغم التقدم التقني الكبير
الذي يتم في مختلف مجاالت العمل.

«التجاري» :استكمال عملية تحديث
أجهزة السحب اآللي
أعلن البنك التجاري استكمال
عملية التحديث لجميع أجهزة
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب اآلل ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ــه،
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق أفـ ـض ــل ال ـم ـعــاي ـيــر
األم ـن ـي ــة ل ـت ـف ــادي أي ت ـحــايــل أو
سرقة لبيانات بطاقات العمالء
المستخدمة على أجهزة السحب
اآللــي ومكافحة عمليات الغش،
م ــن أج ــل تــوفـيــر أق ـصــى درج ــات
الـ ـحـ ـم ــاي ــة ضـ ــد س ــرق ــة ب ـي ــان ــات
البطاقات المصرفية لمستخدمي
أجـ ـه ــزة ال ـس ـحــب اآلل ـ ــي الـتــابـعــة
للبنك.
وب ــذل ــك ي ـكــون "ال ـت ـج ــاري" من
أوائ ــل الـبـنــوك فــي الـكــويــت التي
ت ـقــوم بـتـطـبـيــق ه ــذه الـتـقـنـيــات،
بـهــدف حـمــايــة بـيــانــات بطاقات
ع ـمــائــه وم ـس ـت ـخــدمــي األج ـه ــزة
ضد السرقة وعمليات االحتيال،
عند استخدامها السحب النقدي
من أجهزة السحب اآللي التابعة
للتجاري.
وصــرح مساعد المدير العام
لـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
لـ ـ ــأفـ ـ ــراد ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري
الكويتي حميد سلمان بــأن هذا
التحديث جاء تماشيا مع سياسة
البنك باعتماد أحــدث التقنيات

حميد سلمان

اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وت ـط ـب ـي ــق أف ـضــل
المعايير األمنية على كل أجهزة
البنك وقنواته اإللكترونية.
وتــم هــذا التحديث بالتعاون
مع شركة  NCRالعالمية ،وشمل
تطويرات في المعدات التي تمنع
أي م ـح ــاول ــة ل ـســرقــة مـعـلــومــات
ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فــي
السحب من أجهزة السحب اآللي،
إضافة إلــى تحديث البرمجيات
ال ـخــاصــة بــاألج ـهــزة بــاسـتـخــدام
تقنية Skimming Protection
.Solution

«الخليج» يعلن فائزي سحوبات
«الدانة» اليومية

وه ـ ـ ــذه خ ــاص ـي ــة ت ـع ـم ــل عـلــى
تشويش أجهزة سرقة البيانات،
وت ـش ـم ــل أيـ ـض ــا ت ـق ـن ـيــة تـشـفـيــر
ا ل ـ ـقـ ــرص ا لـ ـصـ ـل ــب Hard Desk
 ،Encryptionوهــو جـهــاز يمنع
الـ ـمـ ـخـ ـت ــرق مـ ــن ق ـ ـ ـ ــراءة ب ـي ــان ــات
الـقــرص الصلب ،والتحديث عن
ب ـعــد ل ـن ـظــام ال ـب ـيــوس Remote
 Bios Updateلتمنع المخترق
من تغيير آلية التشغيل وضمان
استخدام القرص الصلب ،إضافة
إل ــى ع ــدة ن ـظــم وم ـعــاي ـيــر أمـنـيــة
أخرى.
وي ـ ـهـ ــدف ه ـ ــذا ال ـت ـح ــدي ــث فــي
أج ـه ــزة ال ـس ـحــب اآللـ ــي الـحــالـيــة
إلـ ــى م ـكــاف ـحــة الـ ـت ــزوي ــر ال ـمــالــي
واالخـتــراقــات اإللكترونية ،بناء
عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ـم ــات بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
المركزي في هذا الشأن.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ح ـ ـم ـ ـي ـ ــد سـ ـلـ ـم ــان
أن ـ ــه مـ ــن م ـن ـط ـلــق الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـب ـنــك
بتعليمات بنك الكويت المركزي،
وتوجيهاته لجميع البنوك.

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ف ــي
 14يـ ـن ــاي ــر أس ـ ـمـ ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن
بالسحوبات اليومية لحساب
ال ـ ــدان ـ ــة خ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن 7
ال ــى  11يـنــايــر ال ـج ــاري ،وتشمل
ال ـس ـح ــوب ــات ال ـي ــوم ـي ــة لـحـســاب
الدانة جائزتين قيمة كل منهما
 1000دينار لكل فائز خالل أيام
العمل.
والفائزون هم:
(األحد  7يناير) :محمد حميد
محمد الـمـقـسـيــد ،شــريــف لطفي
السباعي.
(االثنين  8يناير) :عبدالله علي
عبدالرضا بخش ،لــولــوة ناصر
غالب علي.
(الثالثاء  9يناير) :أيمن خالد
نجم علي ،نبيل محمد روضــان
الروضان.
(األرب ـ ـع ـ ــاء  10يـ ـن ــاي ــر) :آم ـنــة
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــي ،عـ ـ ــدنـ ـ ــان
عبدالكريم حسين يحيى.
(ال ـخ ـم ـيــس  11ي ـن ــاي ــر) :دان ــة
خالد أحمد عكاشا ،ثامر السيد
العظيم شعبان.
ويتضمن بــرنــامــج سحوبات
الـ ــدانـ ــة ال ـم ـج ــدول ــة لـ ـع ــام 2018
سحوبات يومية خالل أيام العمل

«التركية» تحقق أعلى معدل حمولة
في ديسمبر بـ %79.5
أنهت الخطوط الجوية التركية عام  2017بنجاح
ك ـب ـيــر .وم ـق ــارن ــة بــال ـعــام الـ ــذي س ـب ـقــه ،ازداد عــدد
المسافرين على متن "التركية" بنسبة  9.3في المئة،
ليصل إلى  68.6مليون مسافر.
ً
أيضا مقارنة مع العام الذي سبقه ،ازداد معدل
الـحـمــولــة ،ليصل إلــى  79.1فــي الـمـئــة ،بــزيــادة 4.7
نقاط .كما حققت الناقلة الجوية الوطنية التركية
أعلى معدل حمولة بتاريخها في ديسمبر الماضي،
لتصل إلى  79.5في المئة.
وك ــان رئ ـيــس مـجـلــس إدارة "ال ـتــرك ـيــة" ورئـيــس

يشارك بنك الكويت الوطني في الموسم
الرابع لبرنامج تحدي االبتكار ،الذي نظمته
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع
مركز التعليم التنفيذي فــي كلية أنــدرســون
إلدارة األع ـم ــال بـجــامـعــة كــالـيـفــورنـيــا لــوس
أنجلس.
ويهدف البرنامج ،الذي اطلقته المؤسسة
فـ ــي عـ ـ ــام  2015ويـ ـمـ ـت ــد عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار أربـ ـع ــة
أشهر إلــى تطوير وتنمية الـقــدرات البشرية
االبتكارية في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة
اإلبـ ــداع والـنـمــو الـمـعــرفــي لتحويل اقتصاد
الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وق ــال الـمــديــر الـعــام لـلـمــوارد البشرية في
مجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبالني
إن "استراتيجية البنك قائمة على االبتكار
والتطوير المستمر ،وهو ما تمت ترجمته من
خالل تقلده ريادة القطاع المصرفي في مجال
االبتكار ووضعه في المقدمة على المستوى
المحلي واإلقليمي".
وأض ـ ــاف ال ـع ـبــانــي أن بــرنــامــج تـحــدي
االبتكار من البرامج التي من شأنها تطوير
وتحفيز قدرات الموظفين للتميز في أدائهم،
األم ــر ال ــذي دعــا البنك إلــى المشاركة فيه،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن "الــوط ـنــي" رش ــح للبرنامج
ً
نخبة مــن الشباب الكويتيين ،ومبينا أن
فريق البنك سيقوم خــال فترة البرنامج
الـ ـت ــي ت ـم ـتــد أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر ب ــوض ــع ح ـلــول

اللجنة التنفيذية ،إلكر آيجي ،أشار في يناير 2017
ً
إلى أن الناقلة الجوية العالمية ستحقق ً
أداء قويا في
نهاية عام  ،2017مضيفا" :حققت الخطوط الجوية
الـتــركـيــة ً
أداء أف ـضــل بـكـثـيــر م ــن ع ــام  ،2016حيث
وضعنا خططنا وفقا لذلك .نقوم بتحليل الظروف
فــي بلدنا والمنطقة وقـطــاع الـطـيــران والـتـطــورات
واالتجاهات في قطاع الطيران والسياحة".
وتابع آيجي" :استكمالنا عام  2017بــأداء قوي
سـيـسـهــم ب ـ ــدوره ف ــي زي ـ ــادة قــوت ـنــا وت ـعــزيــز قيمة
عالمتنا التجارية وحصتنا في السوق مرة أخرى".

عـلــى جــائــزتـيــن قيمة كــل منهما
 1000دينار ،وسيبدأ السحب ربع
السنوي األول في  28مارس على
جائزة  200000دينار.
ي ـل ـيــه ال ـس ـح ــب ربـ ــع ال ـس ـنــوي
ال ـث ــان ــي الـ ـ ــذي س ـي ـج ــرى ف ــي 27
يونيو على جائزة  250000دينار،
ثم السحب ربــع السنوي الثالث
فـ ــي  26س ـب ـت ـم ـبــر ع ـل ــى ج ــائ ــزة
 500000دينار ،أما السحب الرابع
واألخ ـيــر فسيكون فــي  10يناير
 ،2019وسيتخلله تتويج مليونير
الدانة لعام  2018الذي سيحصل
على جائزة بقيمة مليون دينار.
ويـشـجــع بـنــك الـخـلـيــج عمالء
الــدانــة على زي ــادة فــرص فوزهم
عن طريق زيادة المبالغ التي يتم
إيــداع ـهــا فــي ال ـح ـســاب ،مـبــاشــرة
عبر تحول المبالغ من أي حساب
محلي ،باستخدام خــد مــة الدفع
اإللكتروني الجديدة المتاحة عبر
موقع البنك اإللكتروني وتطبيق
الهواتف الذكية.

عماد العبالني مع فريق «الوطني» المشارك في البرنامج
ابتكارية لتحديات واقعية خاصة بطبيعة
عملهم في البنك.
وأشاد بالدور الذي تؤديه مؤسسة التقدم
العلمي في نشر وترسيخ ثقافة االستثمار
في العلوم والمعرفة ،بما يساهم في تعزيز
التطور والنمو فــي التكنولوجيا واالبتكار
ً
في المجتمع الكويتي ،الفتا إلى أن استمرار
المؤسسة فــي تنظيم هــذا الـبــرنــامــج للسنة
ً
الــراب ـعــة يـعــد دل ـيــا عـلــى نـجــاحــه وفاعليته
ً
في تحسين بيئة األعمال بعيدا عن األدوات

التقليدية التي تحول دون االرتقاء باألعمال
في القطاع الخاص.
ويحرص بنك الكويت الوطني على تطوير
موظفيه بشكل مستمر وتأهيلهم عبر طرح
البرامج التدريبية المتخصصة ،والمصممة
و ف ــق معايير منهجية وعلمية تـتـنــوع بين
التدريب والتطوير إلعــداد الـكــوادر المهنية
المتخصصة ،ويوفر البنك ألجل ذلك نخبة من
أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون
خبراتهم لهؤالء الكوادر.

«بوبيان» :بدء التعاون مع «»StudentHub

لقطة جماعية لمسؤولي «بوبيان» و«»StudentHub
في إطار اهتمام بنك بوبيان بالمشاريع الشبابية
الكويتية ضمن مسؤوليته االجتماعية ،وحرصا منه
على توفير فرص وظيفية مميزة لهم ،أعلن البنك
بدء التعاون مع " ،"StudentHubالشركة الشبابية
الناشئة في مجال توظيف حديثي التخرج.
وأوضح المدير العام لمجموعة الموارد البشرية
في "بوبيان" ،عــادل الحماد ،أن التعاون المشترك
مع " "StudentHubيأتي من منطلق حرص البنك
المستمر على دعــم مختلف القطاعات والشرائح،
السيما الشباب ،ضمن استراتيجية وخطط البنك
للتوسع فــي ال ـت ـعــاون ،بـمــا يحقق الـفــائــدة العامة
للشباب.
وأضـ ــاف" :لــديـنــا الكثير مــن ف ــرص الـتـعــاون مع
الشركة ،التي تضم قاعدة كبيرة من بيانات طلبة
الجامعات وحديثي التخرج ،وهو ما يساعدنا في
تلبية بعض احتياجات البنك الوظيفية".
وأشـ ــار الـحـمــاد إل ــى أن "بــوب ـيــان" حــريــص على

البحث عن أفضل الـمــوارد البشرية التي يمكن أن
تشكل إضافة مهمة لخطط البنك المستقبلية في
الـتــوســع ،س ــواء عـلــى مـسـتــوى خــدمــات األفـ ــراد ،أو
الشركات.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أع ـ ــرب م ــؤس ــس "،"StudentHub
خالد المطوع ،عن سعادته بهذا التعاون المشترك
مــع "ب ــوب ـي ــان" ،آم ــا أن يـثـمــر ف ــرص عـمــل للشباب
الكويتيين ،خصوصا أن "بوبيان" له دور بارز في
دع ــم الـشـبــاب الـكــويــت ،مــن خ ــال إتــاحــة مــن فــرص
العمل لهم ،وإثبات قدراتهم في القطاع المصرفي،
وإتاحة الفرص للكوادر الوطنية الشابة ،واالرتقاء
بها وتطويرها.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـشــاركــة ض ـمــن خ ـطــة ال ـب ـنــك في
الـتـعــريــف ب ــال ــدور الـكـبـيــر وااله ـت ـمــام ال ــذي يوليه
للموارد البشرية الوطنية ،حيث ُيعد مــن البنوك
المميزة في استقطاب الكوادر المميزة للمزيد من
اإلبداع واالبتكار وإطالق الطاقات الشابة.

«إتش تي سي» تطرح  HTC U11+في الكويت
أعلنت شركة "إتش تي سي" طرح هاتفها
 HTC U11+في أسواق الكويت ضمن متاجر
التجزئة.
ً
ويأتي الهاتف الجديد خلفا لسلفه HTC
 U11من حيث التصميم وبشاشة أكبر ،وإطار
أكثر نحافة ،ومزاياه عديدة جديدة ،وبسعر
ً
 222دينارا فقط.
ويــأتــي الـهــاتــف الـجــديــد ال ــذي كشفت عنه
ً
ال ـشــركــة ف ــي ش ـتــاء  2017تـتــويـجــا لسلسلة
ً
 Uالـتــي تــم إطالقها عالميا فــي مطلع العام
الماضي ،وتضم هواتف ،HTC U11وHTC U
 ،Ultraو ،HTC U Playالتي حظيت بشعبية
واسعة بين المستخدمين.
ً
وتعقيبا على طرح الهاتف في الكويت ،قال

نيكيتاس غليكاس ،رئيس "إتش تي سي" في
الشرق األوسط وإفريقيا" :ينبع االبتكار من
شغف اإلنـســان وفضوله ،فعمالؤنا تواقون
ً
دائما إلى تخطي آفاق المألوف ،ولهذا نحرص
باستمرار على طرح المنتجات المبتكرة التي
تتخطى حدود توقعاتهم".
وأض ـ ـ ــاف "هـ ـ ــذه بــال ـض ـبــط ه ــي ال ـخ ـصــال
التي تمتاز بها سلسلة هواتف  Uالمتنوعة،
ويـنـضــم إلـيـهــا ال ـيــوم هــاتـفـنــا األحـ ــدث HTC
 U11+الـ ــذي سـيـسـهــم دون ش ــك ف ــي إرس ــاء
مـعــايـيــر جــديــدة لـتـجــربــة ال ـهــاتــف المتحرك
المستقبلية".
يــذكــر أن ــه ف ــي خــريــف ع ــام  ،2017قطعت
ً
ً
"إت ـ ــش ت ــي سـ ــي" ش ــوط ــا ك ـب ـي ــرا ف ــي مـسـيــرة

تـعــز يــز استراتيجيتها ا لـخــا صــة بالهواتف
الذكية عبر الصفقة التي أبرمتها مع "غوغل"
ً
وحصلت بموجبها على  1.1مليار دوالر نقدا
من "غوغل" ،في إطــار ترخيص غير حصري
لحقوق الملكية الفكرية لـ"إتش تي سي".
وقالت الشركة إنها تستثمر هذه الصفقة
والمرونة المالية التي أثمرتها للتركيز على
بناء محفظة منتجات أكثر مرونة وسالسة،
والحفاظ على إرثها الزاخر باالبتكار والتميز،
وإطــاق اإلمكانات لجيل جديد من األجهزة
والخدمات المتصلة باإلنترنت في عام 2018
واألعوام القادمة.
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يطل الفنان القدير إبراهيم
نجوم مصريون اعتذروا عن يسعى قادة الحزب
عدم المشاركة في الدراما
الحربي عبر شاشة رمضان
األميركي إلى
الجمهوري
ّ
المصرية لرمضان المقبل
القضاء على {معلم} دونالد المقبل من خالل المسلسل
أبرزهم داليا البحيري وهنا ترامب السياسي ،ستيف
االجتماعي المحلي الجديد
شيحة ووفاء عامر.
بانون ،قبل أن يقضي عليهم« .الخافي أعظم».

حرب تفاوت األجور تشتعل
بين نجوم ونجمات هوليوود
لورانس وستون ورودريغز خرجن عن صمتهن

عادت حرب تفاوت األجور في هوليوود بين النجوم والنجمات للظهور
واالشتعال مجددا ،بسبب الجشع الذي كان من نوع آخر خلف كواليس
فيلم «.»All The Money In The World
وكشفت صحيفة « ،»The Washington Postأن الممثل األميركي مارك
والبيرغ تلقى نحو مليوني دوالر ،بعد قرار إعادة التصوير مجددا،
متجاوزا ماليين الدوالرات عما تلقته زميلته بالفيلم النجمة ميشيل
ويليامز.
وتفاوت األجور هذا جعل الحرب تشتعل من جديد بين نجوم ونجمات
هوليوود ،حيث علقت النجمة جيسيكا شاستين على األمــر قائلة:
«سمعت أخيرا أن ميشيل ويليامز كانت تحصل على  80دوالرا في
اليوم ،مقارنة مع ماليين والبيرغ ،هل يرغب أحد في التوضيح .آمل
حقا أن يتضح كل شيء ،وأنها تلقت أجرا عــادال ،إنها ممثلة رائعة،
وكان دورها عظيما بالفيلم» .وهو ما دفع النجم مارك والبيرغ للتبرع
بــأجــره بالكامل فــي فيلم « »All The Money In The Worldلحركة
« »Times Upللنجمة العالمية ميشيل ويليامز ،بعد االنتقادات التي
َّ
تعرض لها ،في خطوة منه لتعويض الفارق.
وكانت هناك الكثير من النجمات الالتي َّ
عبرن عن ضيقهن ،وخرجن
عن صمتهن في تلك المسألة ،ومن بينهن النجمة إيما ستون ،ما جعل
زمالءها يخفضون رواتبهم من أجلها ،وشكرتهم جميعا ،وأكدت أنها

ممتنة كـثـيــرا لـهــم ،حـيــث خـفـضــوا أجــورهــم
لدعم المساواة بين الرجل والمرأة في األجور
بهوليوود.
وأثارت النجمة ميشيل رودريغز تلك القضية
قـبــل ذل ــك ،حـيــث ه ــددت بــاالنـسـحــاب مــن سلسلة أف ــام اإلث ــارة
الشهيرة « »Fast & Furiousمــا لــم يتم االهـتـمــام بشكل أفضل
باألدوار النسائية وتفاوت األجور في األجزاء القادمة .بينما كتبت
النجمة جينفر لورانس مقالة كبيرة تحدثت فيها عن شعورها
المحبط ،بسبب قلة أجرها السينمائي ،مقارنة بزمالئها الذكور،
وأكدت أن على النساء الدفاع بقوة عن حقوقهن المالية.
وقالت الصحافية الشهيرة في «فوربس» ،ناتالي روبميد ،إن
الفرق في األجر يرجع إلى نوعية األدوار ،قائلة« :في اإلصدارات
الجديدة التي يغلب عليها أفالم األبطال الخارقين ال توجد
أدوار كافية للنساء في أفالم تدر أرباحا كبيرة ،كما أنه ال
توجد لهن أدوار كبيرة في أفالم السالسل ،وبالتالي ال
يستطعن التفاوض للحصول على أجر أعلى».
مساو من األدوار ذات
وأضافت« :حتى يوجد عدد
ٍ
األجر المرتفع ،سيستمر عدم التكافؤ في الدخل
بين األعلى أجرا في هوليوود».

«جومانجي» يواصل تصدر إيرادات
السينما في أميركا الشمالية

ليندسي لوهان تخطط لتصوير
« »Frameفي السعودية

ليندسي لوهان

ك ـش ـف ــت ال ـم ـم ـث ـل ــةل ـي ـن ــدس ــي لـ ــوهـ ــا ن عـ ــن أحـ ــدث
مشاريعها التمثيلية ،حيث تحدثت عن تفاصيل
ف ـي ـل ـم ـهــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ـع ـ َّـم ــق فـ ــي ال ـث ـق ــاف ــة
السعودية ،السيما حياة المرأة هناك.
وأكــدت لوهان خــال استضافتها ضمن برنامج
" ،"The Wendy Williams Showأن ـهــا تخطط
لتصوير فيلمها في السعودية ،الذي يحكي قصة
ِّ
مصورة أميركية تترك زوجها في أميركا ،وتنتقل
للعيش في الرياض ،وسيكون عنوانه "."Frame
وأضــافــت لــوه ــان حــول تفاصيل الفيلم ،أنــه بعد
انـتـقــالـهــا إل ــى الــس ــع ــوديــة تنغمس الـبـطـلــة أكثر
فــي ثـقــافــة ال ـب ــاد ،وتـتـعــرف مــن خ ــال مجموعة
مــن الـنـســاء ال ـس ـعــوديــات عـلــى تـفــاصـيــل الـحـيــاة
بــالـنـسـبــة لـلـنـســاء ف ــي الـمـمـلـكــة ،وت ـب ــدأ ف ــي فهم
الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وك ـ ـيـ ــف ت ـع ـي ــش ال ـن ـس ــاء
بالمملكة.

جنيفر لورانس

ً
إل ــى جــانــب ذل ــك ،كشفت أي ـضــا عــن مجموعة من
المشاريع الجديدة التي ستقوم بها ،وهــي أنها
سـتـطـلــق م ــارك ــة أح ـم ــر ش ـف ــاه ج ــدي ــدة ف ــي دب ــي،
كما أنـهــا تــريــد تصميم جــزيــرة خــاصــة فــي دبــي،
وستسميها "جزيرة لوهان".
وتخطط لوهان الفتتاح ملهى ليلي في جزيرة
مـيـكــونــوس الـيــونــانـيــة ،وسـتـطـلــق عـلـيــه "ملهى
لــوهــان" ،وهــي تمتلك ملهى ليليا فــي الـيــونــان،
وتحديدا في أثينا ،افتتحته العام الماضي.
وت ــزور ليندسي الملهى الـخــاص بها فــي أثينا
مرتين في الشهر ،قائلة" :إنه أمر ممتع أن تشاهد
أشخاصا يتسمون بالسخافة".
ليندسي قامت بتشبيه مشاريعها بالعالمات
التجارية التي يطلقها الرئيس دونــالــد ترامب،
ويستمر في وضع اسمه عليها.

لقطة من «جومانجي»
احتفظ فيلم الحركة (جومانجي :ويلكم تو
ذا جانغل) بصدارة إيرادات السينما في أميركا
الـشـمــالـيــة لــأسـبــوع ال ـثــانــي ،رغ ــم االن ـت ـقــادات
الالذعة التي طاولته ،محققا إيرادات  27مليون
دوالر ،كما حصد إيرادات قياسية  533مليونا،
ب ـعــد ع ــرض ــه ف ــي أك ـث ــر م ــن  3765دور عــرض
سـيـنـمــائـيــة ح ــول ال ـع ــال ــم ،م ـنــذ طــرحــه ف ــي 24
ديسمبر العام الماضي ،وفقا لما ذكــره موقع
بوكس أوفيس موجو األميركي.

مغامرات وكوميديا

باريس جاكسون

إلتون جون

ديمي لوفاتو

باريس جاكسون تكشف
عن تعرضها للسرقة

إلتون جون يبدي
إعجابه بكاميال كابيلو

جمهور ديمي لوفاتو
يستفسر عن وزنها الزائد

كشفت النجمةباريس جاكسون ،ابنة ملك
البوب الراحلمايكل جاكسون ،عن تعرضها
للسرقة ،عندما حاولت مساعدة أشخاص
كانوا يقفون إلى جانب الطريق ،وكانت
حالتهم سيئة.
وأوضحت جاكسون أنها عندما ذهبت
لشراء العشاء لهم ،سرقوا بطاقتها
االئتمانية وهربوا.

أبدى المغنيإلتون جون رأيه بالفنانة
ً
كاميال كابيلو ( 20عاما) ،وقال إنه
ً ً
يعتقد أن عامها سيكون جيدا جدا ،ألنها
إنسانة مرحة.
ً
ً
وتابع« :إنها تمتلك صوتا عظيما،
ً
ً
وسلوكا عظيما ،وحيوية كبيرة،
وأغنياتها تجعله يبتسم ويريد أن
ينهض ويرقص».

نشر رواد مواقع التواصل االجتماعي
صورة للمغنيةديمي لوفاتو تظهر
فيها بوزن زائد ،مقارنة بالصورة
القديمة .فانهالت عليها آالف
التعليقات ،تتساء ل عن سبب بدانتها،
ً
خصوصا في الفترة األخيرة .لكن
البعض احترم ثقتها بنفسها وعدم
االكتراث للموضوع.

الفيلم ينتمي لفئة المغامرة والكوميديا،
ومــن إنـتــاج استديوهات سوني السينمائية،
وبـ ـلـ ـغ ــت ت ـك ـل ـف ــة إنـ ـت ــاج ــه  90مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
وم ــن تــألـيــف الـثـنــائــي سـكــوت روزن ـب ــرغ وريــك
س ــوم ـن ــرز ،وإخ ـ ـ ــراج جـ ــاك كـ ــاسـ ــدان ،وي ـش ــارك
ف ــي بـطــولـتــه ع ــدد م ــن ال ـن ـجــوم أب ــرزه ــم :دوي ــن
جونسون ،كارين جيالن ،لوبي كانافال ،ميس
بايل ،كيفن هارت ،وجاك بالك.
وتـ ـ ـ ــدور ق ـص ــة ال ـف ـي ـل ــم ح ـ ــول أرب ـ ـعـ ــة ط ــاب
بــال ـمــدرســة ال ـثــانــويــة يـكـتـشـفــون لـعـبــة قديمة
تـقـحـمـهــم داخـ ــل ال ـغــابــة الـمــرتـبـطــة ب ــإع ــدادات
ال ـل ـع ـبــة ووحـ ـ ــدة تـحـكـمـهــا .وت ـت ـجـ َّـســد الـلـعـبــة
حرفيا في اختياراتهم ،ليدركوا مع الوقت أن
تحد للبقاء
"جومانجي" ليست مجرد لعبة ،بل ٍ
على قيد الحياة ،ويجب إتمام اللعبة لنهايتها،
للعودة إلى عالم الواقع.
وج ــاء فــي الـمــركــز الـثــانــي فـيـلــم ال ــدرام ــا (ذا
ب ــوس ــت) ،ال ـ ــذي ك ــان يـحـتــل ال ـم ــرك ــز الـخــامــس
عـشــر فــي األس ـبــوع الـمــاضــي ،محققا إي ــرادات
 18.6مليون دوالر .والفيلم بطولة توم هانكس
وميريل ستريب وسارة بولسون ،ومن إخراج
ستيفن سبيلبرغ.

واحـتــل فيلم الحركة الجديد (ذا كمبيوتر)
الـمــركــز الـثــالــث ،ب ــإي ــرادات  13.5مليون دوالر.
والفيلم بطولة لـيــام نيسون وفـيــرا فارميجا،
ومن إخراج جومي كوليت سيرا .وتدور أحداث
ه ــذا الـعـمــل الـسـيـنـمــائــي الـجــديــد ح ــول مايكل
وولــري ـتــش (ل ـي ــام ن ـي ـســون) مــوظــف تــأمـيـنــات،
يخرج يوميا في رحلة عمله التي باتت روتينا
بالنسبة له ،تتغير األمور حين يتلقى اتصاال
غــامـضــا مــن غــريــب ال يـعــرفــه ،ويـصـبــح مايكل
مـضـطــرا للكشف عــن هــويــة ال ــراك ــب المتخفي
بالقطار ،الــذي يقله لعمله ،قبل بلوغ المحطة
األخـ ـي ــرة .وبـيـنـمــا يـســابــق ال ــزم ــن لـحــل الـلـغــز،
ُ
يـكـتـشــف أن ه ـن ــاك خ ـطــة قــات ـلــة تـ ـح ــاك ،وأن ــه
سـيـتــورط فــي مــؤامــرة جنائية عــن غير قصد،
وب ــذات الــوقــت ستتوقف على تصرفاته حياة
كل َمن على متن القطار.

تراجع فيلمين
وتراجع فيلم الرعب (إنسيديوس :ذا الست
كي) ،وهو رابع أجزاء سلسلة "إنسيديوس" من
المركز الثاني في األسبوع الماضي إلى المركز
ال ــراب ــع ه ــذا األس ـب ــوع ،ب ــإي ــرادات  12.1مليون
دوالر .والـفـيـلــم بـطــولــة لـيـنــدا ش ــاي وأنـجــوس
ســام ـب ـســون وسـبـنـســر لـ ــوك ،وم ــن إخ ـ ــراج آدم
روبتيل.
وتراجع أيضا الفيلم الموسيقي (ذا غريتست
شومان) من المركز الرابع إلى المركز الخامس
ه ــذا األس ـب ــوع ،ب ــإي ــرادات  11.8مـلـيــون دوالر.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة الساحر ب .ت.
بــارنــوم ،ال ــذي ي ــؤدي دوره النجم السينمائي
هيو جــاكـمــان ،وتـشــاركــه فــي بطولته ميشيل
وليامز ،ومن إخراج مايكل جراسي.

ثقافات
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العسعوسي :ندوة القرين تهدف إلى تحويل الثقافة إلى صناعة
»للثقافة دور في تهيئة املجتمع ملواجهة التغيرات املتسارعة في املحيط اإلقليمي والعالم«

سؤال الكتابة
د .نجمة إدريس

فضة المعيلي

najma_idrees@yahoo.com

انطلقت أمس فعاليات
الندوة الرئيسة لمهرجان
القرين الثقافي ،بعنوان
"اقتصاديات الثقافة
العربية ودور الكويت
الثقافي في تنمية
المعرفة".

عدد من الفائزين مع العسعوسي والدويش

الجلسة األولى
ناقشت العالقة بين
الثقافة واالقتصاد
في الدول العربية

قـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـســاعــد
لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني
للثقافة والـفـنــون واآلداب ،محمد
ال ـع ـس ـعــوســي ،إن ح ــرك ــة الـهـجــرة
النشيطة مــن المناطق المجاورة
أثــرت إيجابا في الحركة الثقافية
الكويتية.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ف ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ألـ ـق ــاه ــا
العسعوسي ،أمس ،في كلمة افتتاح
الـنــدوة الرئيسة لـلــدورة ال ــ 24من
مهرجان القرين الثقافي بعنوان
"اقـ ـتـ ـص ــادي ــات ال ـث ـق ــاف ــة ال ـعــرب ـيــة
ودور الكويت الثقافي فــي تنمية
المعرفة" ،وتشمل خمس جلسات
على مدى يومين.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـع ـس ـع ــوس ــي ،الـ ــذي
افتتح الندوة باإلنابة عن األمين
ال ـعــام للمجلس عـلــي الـيــوحــة ،أن
الندوة تسلط الضوء على قضية
م ـه ـمــة ج ـ ــدا ،وهـ ــي "اق ـت ـص ــادي ــات
الثقافة".
وذك ــر أن ع ـنــوان ال ـن ــدوة يدعو
إلـ ــى م ـنــاق ـشــة م ــوض ــوع ــات بــاتــت
أق ـ ـ ـ ـ ــرب لـ ـلـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــش واإله ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال،
مـنـهــا :الـتـخـطـيــط االسـتــراتـيـجــي،
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوازن ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــدى
مالمستها للمتطلبات اليومية،
وتحفيز القوى الفاعلة والمثقفة
الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم فـ ــي إدارة شـ ــؤون
الدولة ،وتشجيع القطاع الخاص
للمساهمة فــي القضية الثقافية،
وتـ ـح ــوي ــل ال ـث ـق ــاف ــة إل ـ ــى ص ـنــاعــة
وغيرها.
واعتبر أن الثقافة اليوم ليست
مجرد مخصصات مالية تصرف
على أنشطة وبــرامــج ترفيهية أو
إقامة مهرجانات سنوية ،بل هي
جهد عقلي وقرار سياسي وموازنة

مدارس متنوعة

"الجريدة" جالت المعرض بعد إعالن الفائزين ،والتقت
مجموعة من الفنانين الفائزين والمشاركين لتتعرف على
أعـمــالـهــم ،وكــانــت ال ـبــدايــة مــع الـفـنــان التشكيلي إبــراهـيــم
إسماعيل ،الــذي شــارك بلوحتين يـتــراوح قياس الــواحــدة
 60X120ســم ،مستخدما م ــواد متنوعة ،مشيرا الــى أنها
تجربته األولــى في تغيير أسلوبه الــذي اتبعه في أعماله
السابقة.
وقالت الفنانة ثريا البقصمي إنها شاركت بلوحتين،
األولى ذات طابع رمزي ،حيث رسمت طائرا يعطي بشائر
"حلوة" ،أما الثانية فمثلت امرأة في حالة انتظار.

مــالـيــة م ــدروس ــة ت ـهــدف إل ــى بـنــاء
مجتمع يمتلك القدرة على التفاعل
مــع تـطــور المسألة الثقافية على
م ـس ـتــوى يـتـخـطــى حـ ــدود ال ــدول ــة
الوطنية.
وقال إن المطلوب من التخطيط
االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـث ـقــافــي تحقيق
االنسجام مــع التطور الــدولــي في
مجال دعــم الثقافة ،وال ــذي أخــذت
ف ـي ــه وكـ ـ ـ ــاالت وم ـن ـظ ـم ــات دول ـي ــة
وإق ـل ـي ـم ـيــة الـ ـمـ ـب ــادرة ف ــي تـطــويــر
وتـقــديــم ال ـعــون وال ـم ـشــورة لكثير
من الدول ،بفضل الجهد اإلنساني
المتراكم في عالم الثقافة الواسع.
وأض ـ ـ ــاف" :ق ــدرن ــا ف ــي ال ـكــويــت
أن نكون منفتحين ،بفضل حركة
الـ ـهـ ـج ــرة ال ـن ـش ـط ــة مـ ــن ال ـم ـنــاطــق
المجاورة ،والتي بفضلها تشكلت
الــذهـنـيــة الـكــويـتـيــة ال ـتــي وضعت
المسألة الثقافية كعنوان بارز في
مخاطبة الداخل والخارج ،وكانت
سـيــاســة دول ــة بـمــا تعنيه الكلمة
من معنى".

الشح المالي
وب ـ َّـي ــن أن ـ ــه "ف ـ ــي أحـ ـ ـ ــوال ال ـشــح
المالي تكاتف أبناء هذا البلد لبناء
مجتمع متحضر ،من خالل تشييد
المدارس واألندية الثقافية واألدبية
ودوائ ــر الصحة والـبـلــديــات ،وفي
أوقات الرخاء قامت الدولة بدورها
التنموي ،كما هــو مــأمــول ،فعرف
الكويتيون بأنهم أهل الثقافة والفن
والمعرفة".
وأوضــح أنــه "مــن هــذا المنطلق
جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــاويـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـيـ ـل ــة
الـ ـت ــي ع ــرف ــت ب ـه ــا الـ ـك ــوي ــت ،فـمــن

المؤسسات ظهر المجلس الوطني
للثقافة ودور السينما والمسارح،
ومــن المطبوعات الشهيرة مجلة
ال ـعــربــي وس ــاس ــل عــالــم الـمـعــرفــة
والـ ـمـ ـس ــرح ال ـع ــال ـم ــي وإبـ ــداعـ ــات
عالمية والثقافة العالمية وعالم
الفكر وجريدة فنون وغيرها".
وأكـ ـ ــد أن ذل ـ ــك ك ـ ــان ثـ ـم ــرة فـهــم
واع لمسألة الثقافة ،ودوره ــا في
ٍ
تهيئة المجتمع لمواجهة التغيرات
المتسارعة في المحيط اإلقليمي
والعالم.

الثقافة العقالنية
من جهته ،أشــار المنسق العام
ل ـل ـنــدوة د .مـحـمــد الــرم ـي ـحــي ،في
ك ـل ـم ـتــه ،إل ـ ــى أن ال ـ ـنـ ــدوة ت ـنــاقــش
مــوضــوعــا ل ــه أه ـم ـيــة ق ـصــوى في
التطور اإلنساني وفي المستقبل
العربي وبدول الخليج.
وأكد أهمية الثقافة في التنمية
بــأي مجتمع ،والمقصود الثقافة
الحية والحديثة العقالنية القائمة
على أسس علمية تقود إلى تنمية
المجتمعات.
وذكر أن القضايا الثقافية تحمل
في مكان ما العدائية والمعارضة،
وفي مكان آخر تؤسس لالنسجام
النسبي ،واألمر يعود إلى توظيف
ال ـم ـج ـت ـم ــع ل ـل ـع ـن ــاص ــر ال ـث ـقــاف ـيــة
ال ـســائــدة مــن اس ـت ـخــدام سلبي أو
إيجابي.
وقال إن الثقافة لم تعد مجانية،
بل إن صراعا دوليا يجري اليوم،
حتى تكون الثقافة متاحة للجميع،
مبينا أن هناك تشريعا يدرس في
االتحاد األوروبي بأن تكون األوراق

من جانبه ،ذكر الفنان التشكيلي أحمد القصار أنه شارك
بلوحتين ،ومجسم من الخشب ،تجسدان آثــار فيلكا ،لكن
بأسلوب عصري فني ،استخدم فيه خامات متعددة وألوانا
زيتية ،وإكريليك .واضاف القصار أنه تكلم عن فيلكا القديمة
والـحــديـثــة بــاسـتـخــدام مخيلته وكـتــب الـتــاريــخ ،مبينا أن
المجسم يجسد لفظ الجاللة بالخط السنبلي .بدوره ،قال
الفنان فواز الدويش إنه شارك بعمل قسم إلى ثماني قطع
يعتبر كنوع من العمل الجداري ،مستخدما تكنيكات خزفية.
أما الفنانة إيمان المسلم فقالت إنها قدمت عملين بعنوان
"بين وبين" ،واستخدمت فيه ألوان اإلكريليك على قماش،

العلمية ال ـص ــادرة مــن مؤسسات
ال ــدول األوروب ـيــة البحثية متاحة
للجميع.
وأوضح أن هذا التشريع يواجه
صعوبات حتى اآلن ،ألن المعرفة
ث ـ ــورة ،ك ـمــا ي ــرى ال ـب ـعــض ،مـشـيــرا
إلى بعض المعوقات ،منها انتشار
وســائــل ال ـتــواصــل الـحــديـثــة ،التي
ت ـف ــرض ع ـلــى ال ـج ـيــل أن يستغني
عن القراءة الجادة والكتاب المفيد
ببضعة أسطر ،وتقلل من التواصل
اإلن ـس ــان ــي الـطـبـيـعــي ،واس ـت ـبــدالــه
للحديث مع األجهزة أو من خاللها.

عصب التنمية
وج ـ ـ ـ ــاءت ال ـج ـل ـس ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
الندوة بعنوان "الثقافة واالقتصاد
ف ــي ال ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ب ـي ــن ال ـق ـطــاع
الـعــام وال ـخــاص" ،وأداره ــا د .حمد
الـ ـض ــوي ــان ــي مـ ــن س ـل ـط ـنــة ع ـم ــان،
وتحدث فيها د .فهد الحارثي من
ال ـس ـعــوديــة ،ود .هـيـثــم ال ـح ــاج من
مصر ،وفالح الهاجري من قطر.
َّ
وبين الحارثي أن االقتصاد هو
عصب التنمية وعمودها الرئيس،
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ف ــإن ــه م ــن الـصـعــب
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـث ـق ــاف ــة ب ـع ـي ــدا عــن
مشروع التنمية ،وبالتالي بمعزل
عن االقتصاد ،فقدر الثقافة خدمة
التنمية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال د .ال ـ ـحـ ــاج إن
الـ ــدسـ ــات ـ ـيـ ــر الـ ـع ــربـ ـي ــة تـ ــؤكـ ــد فــي
نـصــو صـهــا ا لـتــي تتعلق بالثقافة
فكرة نبيلة في جوهرها ،فحواها
أن الثقافة خدمة تحتاج إلى كامل
رعاية الدول واألنظمة.
بــدوره ،قال الهاجري إن العديد

مع بعض المواد المختلفة في بعض مساحات العمل الفني.
وأشــارت المسلم إلى أن اللوحتين تتكلمان عن وسائل
التواصل االجتماعي ،مضيفة أنها طرحت الموضوع من
أكثر من زاوية وجانب في هذه القضية ،واستخدمت تدرجا
في األلوان.
وذك ـ ــر ال ـف ـن ــان ن ـ ــواف األرمـ ـل ــي انـ ــه ش ـ ــارك ب ـع ـمــل يمثل
حروفيات قام بتناولها بشكل تجريدي .بدوره ،قال الفنان
جاسم العمر انــه شــارك بلوحتين تمثالن تــراث الكويتي
القديم ،وخصوصا بيئة األسواق القديمة ،والبيئة البحرية
التي تحتوي على السفن الخشبية القديمة.

م ــن ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة ش ـه ــدت في
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة تــوج ـهــا الفـتــا
نحو تنويع مصادرها االقتصادية،
والــدفــع قــدمــا بـفـكــرة االقـتـصــادات
ال ـب ــدي ـل ــة ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع ج ــدوى
االع ـت ـم ــاد ال ـكــامــل ع ـلــى ال ـم ـصــادر
الطبيعية لالقتصاد التقليدي.

جائزة عيسى صقر
ومــن جانب آخــر ،افتتح األمين
العام المساعد لقطاع الفنون في
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب د .بــدر الــدويــش ،واألمين
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـثـ ـق ــاف ــة فــي
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب محمد العسعوسي معرض
"ال ـق ــري ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي" ف ــي قــاعـتــي
الفنون وأحمد العدواني بضاحية
عبدالله السالم ،الــذي يقام ضمن
فعاليات مـعــرض القرين الثقافي
في دورته الـ.24
وكــان حفل االفتتاح انطلق من
خ ــال جــولــة ق ــام بـهــا د .الــدويــش
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـعـ ــوسـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض،
واطلعا فيها على أعمال الفنانين
الـمـشــاركـيــن .وبـعــد جــولـتــه وعلى
هامش المعرض ،قال د .الدويش:
"يعد معرض القرين أحد المعارض
ال ـم ـه ـمــة ،وش ـ ــارك ف ـيــه تـقــريـبــا 78
فنانا بـ 124لوحة ومنحوتة".
وأكد أهمية هذا المعرض ،حيث
إن ــه المعني بــاكـتـشــاف الـمــواهــب،
وهو أحد المنطلقات الخمسة في
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـمـجـلــس الــوطـنــي
ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،مــن
خــال الـتـعــرف على أعـمــال ال ــرواد
والتكنيات الموجودة ،مشيرا الى
أن هـ ــذا ال ـم ـع ــرض يـحـقــق أهـ ــداف
المجلس الوطني.
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن أس ـ ـم ـ ــاء 10
ف ـن ــان ـي ــن فـ ـ ـ ــازوا بـ ـج ــائ ــزة عـيـســى
صقر اإلبداعية ،وهي جائزة توزع
سنويا من خالل لجنة تحكيم تقوم
بــاخـتـيــار االع ـم ــال الـفـنـيــة الـفــائــزة
بــال ـجــائــزة .وال ـف ــائ ــزون بــالـجــائــزة
هذا العام هم :جابر أحمد مختار،
فواز الدويش ،نواف األرملي ،إيمان
المسلم ،جاسم العمر ،بدر فاضل
عـلــم دار ،ن ــواف الـحـمـلــي ،عبدالله
ال ـج ـي ــران ،أح ـمــد ال ـق ـص ــار ،هــاشــم
الشماع.

مــا ال ــذي يسند الكتابة الـجـيــدة ويـكـ ِّـرسـهــا؟ س ــؤال أتعبني
الـتـفـكـيــر ف ـيــه .ف ــأخ ـ ُ
ـذت أسـ ــوق االح ـت ـم ــاالت ،وأضـ ــع جـمـلــة من
الفرضيات ،التي سرعان ما تتبعثر وتذوب إزاء ما يعارضها
ً
من نقض ،ليعود السؤال من جديد أكثر إلحاحا.
والمقصود بـ"الكتابة" في هذا السياق ،تلك التي تصل إلى
جمهور َّ
القراء ،وتنتشر وتتواتر عبر الزمن .ثم ال تقف متجردة
ومنفردة كمعنى ،إنما يتم الربط المحكم بينها وبين كاتبها.
وفي مرحلة الحقة يتقدم اسم الكاتب وشخصه ،ليحتل الصدارة،
ُ
ّ
وت ِّ
عرف به ككيان إنساني خالق.
فتصبح الكتابة تابعة له،
أول اإلجــابــات المحتملة عن ســؤال" :مــا الــذي يسند الكتابة
الجيدة ويكرسها؟" ،ما يخص "الهيئة" الظاهرية ،أي صورة
الكاتب وشكله وصــوتــه ،أو بــاألحــرى جماع هيئته الظاهرية
ُ
وما تمتلك من عناصر جذب .فهناك كتاب يمتلكون الوسامة
ِّ
والمعبر ،وكلها عناصر تضيف
واألناقة وإيقاع الصوت المريح
ً
إلــى معاني كتاباتهم أبـعــادا جمالية .وقــد ترفع أسهمهم في
اجتذاب القلوب والعقول .وقد دأبــت الصحف ووسائل النشر
واإلعالم على إبراز صورة الكاتب كعنصر مالزم لنصوصه ،ما
ساهم في عقد تلك الصلة المباشرة بين الهيئة والمعنى لدى
القارئ ،وخلق في الوعيه آصرة الربط بين "الكتابة /المضمون"
و"الصورة /الشكل".
َ
قريب من عنصر الهيئة لــدى الكاتب ،هناك سمة "القبول"،
أو م ــا يـسـمــى "ال ـك ــاري ــزم ــا" ،وه ــي هـبــة ربــان ـيــة أصـيـلــة تتأتى
لــإنـســان مــن حيث ال يحتسب .وقــد تتغلب "الـكــاريــزمــا" على
ً
ً
الشكل والهيئة وتغلبهما ،وتصنع للكاتب جاذبا سحريا ال
ُي ـقــاوم .أمــا لــو اجتمع المظهر الجمالي والـقـبــول ،فتلك نعمة
ً
ً
ِّ
عظمى ،قد تشكل فارقا أساسيا في بناء مجد الكاتب ،وتكريس
ُ
ّ
ميراثه .ولنا أن نستحضر ما نشاء من صور الكتاب المبرزين،
ونرى مدى تأثير صورهم وهيئاتهم في خلق تصوراتنا عما
يكتبون ،ثم قيمة ما يكتبون .أحمد شوقي وهــو يسند رأسه
ً
بكفه مفكرا .طه حسين بنظارتيه السوداوين ومالمحه الجادة
المتطلعة إلى األعلى .أدونيس وهو يحمل الغليون ويجلس
ً
متكئا .غادة السمان وهي ال تزال تراوح عند "بروفايل" النظرة
الجانبية اآلسرة ،المرأة تقول لك إنها تمتلك السحر والفكر .فهد
العسكر بعقاله وجاكيتته وعينيه المختبئتين وراء األســود
الغامض .محمود درويش بنظارته الطبية السميكة ومالمحه
المحتقنة وصوته المبحوح ...وغيرهم .أما َمن لم يمتلك الشروط
الجمالية المتعارف عليها ،فقد امتلك القبول و"الكاريزما" ،أو
الـظــرف ،أو الحضور الطاغي ،كبدر شاكر السياب ،وعبدالله
البردوني ،وأحمد فؤاد نجم .كل هذه الصور والهيئات صنعت
ّ
ّ
التناص التلقائي مع ما نقرأ ،وعززت الربط بين الشكل
لنا ذلك
والمضمون.
هذه الفرضية قد تجد ما يناقضها ،وقد ال تكون المسؤولة
الوحيدة عن تكريس الكتابة الجيدة .فنحن لم َ
نر للمتنبي وطرفة
ً
والجاحظ وأبي العالء ،وغيرهم من أعالم التراث اإلنساني ،صورا
ً
رسوما ،ورغم ذلك ،فكتاباتهم ّ
مكرسة عبر شروط أخرى فنية
وال
وقيمية .فهل ساهمت أمور أخرى في رفع حظوظهم؟ كالعالقات
ً
مثال؟ ووضعهم االجتماعي؟ وبيئاتهم الثقافية؟
مسألة "العالقات" تبدو لي شديدة الحضور كعامل مساند،
وخــاصــة فــي عصرنا الــراهــن .وأعتقد أن أي كاتب يـعـ ّـول على
صعود سلم الشهرة والتداول ،فعليه بالعالقات ،وإجادة فنها.
ً
ً
والعالقات ،كما هو معروف ،باتت علما وفنا ،وذات صلة بالذكاء
ّ
االجتماعي ،واالنفتاح ،وتعلم مهارات التواصل .فإن اجتمعت
الكتابة الجيدة وهذه الجهود في مجال العالقات ،فربما أنتجت
ً
ً
حصادا مستحقا.
ُ
تبقى فئة من الكتاب لن يشفع لهم تميزهم وأصالتهم ،ما
دامــوا خارج إطار الهيئة الجمالية والكاريزما وفن العالقات.
هؤالء يسقطون في فجوات الزمن ،وتجرفهم أمواج األيام نحو
ُ
شواطئ الالمباالة .وال عزاء لكتاب الظل.

إصدار

{حكاية وراء كل ست»
إصدار جديد لياسر حسين

ً
«رباعي برلين» نثرت المتعة أنغاما كالسيكية وحديثة
الفرقة قدمت حفلها بمركز اليرموك ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي
محمد جمعة

قدمت فرقة «رباعي
ً
برلين» الموسيقية حفال
ً
استثنائيا بمركز اليرموك
الثقافي ،ضمن فعاليات
مهرجان القرين بدورته
الـ 24أمام حضور
جماهيري كبير تفاعل مع
الرباعي األلماني.

شونكا وفرقته
قدموا موسيقى
الجاز وسط تفاعل
كبير من الجمهور

اح ـ ـت ـ ـضـ ــن م ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،الـ ـت ــاب ــع لـ ـ ـ ــدار اآلثـ ـ ــار
اإلس ــام ـي ــة ،ح ـفــل فــرقــة "ربــاعــي
برلين" ،مساء أمس األول.
وأمسية فرقة "رباعي برلين"،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــاءت ض ـ ـمـ ــن أنـ ـشـ ـط ــة
مهرجان القرين في دورته الـ،24
وبالتعاون مع السفارة األلمانية،
قدمها الملحن والعازف األلماني
سيباستيان شونكا ،أحــد رواد
موسيقى الجاز ،ويترأس الفرقة.
وسيباستيان شونكا ملحن
َّ
وعـ ـ ــازف ب ـيــانــو م ــن بــرل ـيــن أل ــف
العديد من الموسيقى ،التي القت
اسـتـحـســان الـجـمــاهـيــر ،كـمــا أنــه
َّ
ويتميز
يعزف منفردا ومع فرقته،
بصوت جديد دائما ،وله فنه في
توحيد موسيقى الجاز في برلين
الحديثة مع عناصر من إفريقيا
وأميركا الالتينية.
ش ـهــد ال ـح ـفــل ح ـض ــورا كـبـيــرا
مــن مختلف ا لـجــا لـيــات العربية
واألجنبية من عشاق الموسيقى
ال ـغ ــرب ـي ــة اح ـ ـت ـ ـشـ ــدوا فـ ــي مــركــز
الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك يـ ـتـ ـق ــدمـ ـه ــم ال ـس ـف ـي ــر
األلماني لــدى الكويت كارلفريد
بيرغنر ،وعــدد من الشخصيات
الدبلوماسية.
ف ـي ـم ــا قـ ـ ــدم األمـ ـسـ ـي ــة ص ـب ــاح
الــريــس ،ال ــذي رح ــب بالحضور،

فرقة «رباعي برلين»
وأفـ ـس ــح ال ـم ـج ــال أم ـ ــام الـسـفـيــر
األ لـمــا نــي ليلقي كلمة مرتجلة،
أكد فيها أهمية التعاون الثقافي
والـفـنــي بين ألمانيا والـكــويــت،
الفتا إلــى أن هــذا التعاون يثمر
بـ ـي ــن ف ـ ـتـ ــرة وأخ ـ ـ ـ ــرى ف ـع ــال ـي ــات
وأنشطة عدة ،منها حفل رباعي
برلين.
واستقبل الحضور الرباعي
األلـمــانــي بـقـيــادة شــونـكــا ،الــذي
حـ ــرص ع ـل ــى ت ـح ـيــة ال ـج ـم ـهــور،

م ـقــدمــا أع ـض ــاء فــرق ـتــه ال ـثــاثــة،
ح ـي ــث اح ـت ـض ــن ك ــل م ـن ـهــم آل ـتــه
الموسيقية ،وشرعوا في العزف،
ّ
ليحلقوا بــا لـحـضــور فــي فضاء
اإلبداع على وقع أنغام موسيقى
الـجــاز ت ــارة ،ومقطوعات تحمل
توقيع المايسترو شونكا تارة
أخ ـ ــرى ،وس ــط ت ـفــاعــل كـبـيــر من
الجمهور ،الذي بدا انسجامه مع
المعزوفات المتنوعة.
وقــدمــت الـفــرقــة خ ــال الحفل

م ـق ـط ــوع ــات م ـت ـنــوعــة ث ــري ــة مــن
الـمـعــزوفــات الـمــوسـيـقـيــة ،حيث
اس ـت ـطــاع الــربــاعــي األل ـمــانــي أن
يلهب تفاعل وحماس وانسجام
الـحـضــور مــع مــوسـيـقــى ال ـجــاز،
فضال عن مقطوعات موسيقية
م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ي ـ ـبـ ــن الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة
وال ـس ــري ـع ــة ،بــاس ـت ـخــدام اآلالت
الموسيقية العصرية.
واس ـت ـط ــاع شــون ـكــا أن ينثر
المتعة أنغاما ،في ظل اختياره

روائـ ـ ــع مــوس ـي ـق ـيــة م ــن أل ـحــانــه،
التي القت استحسان الحضور،
وأخـ ـ ـ ــرى م ـس ـت ـم ــدة مـ ــن الـ ـت ــراث
ال ـم ــوس ـي ـق ــي الـ ـع ــالـ ـم ــي ،ل ـي ـقــدم
مــزيـجــا بـيــن ال ـحــداثــة واألع ـمــال
الكالسيكية في توليفة متجانسة
من األلحان ،بمعية عازفي الفرقة،
وات ـس ــم ال ـح ـفــل ب ــوص ــات عــزف
جماعية ،وأخرى فردية.

تعاقد فنان الكاريكاتير والكاتب ياسر حسين مــع دار
غريب للنشر والتوزيع بالقاهرة ،لنشر كتابه الجديد (حكاية
وراء كل ست)ُ .
ويعد هذا هو التعاون الثاني بينه وبين الدار،
إذ صدر له معهم من قبل كتاب "الخرتيت األحمر".
والكتاب الجديد عبارة عن  6قصص إنسانية تتم روايتها
ً
على لسان بطلة كل قصة ،كما قــام الكاتب ،بوصفه فنانا
ً
ً
ورســامــا كــاريـكــاتـيــريــا ،بــرســم الـغــاف والــرســوم الداخلية
بريشته ،وهو ما اعتاد القيام به في جميع إصداراته األدبية.
وم ــن الـمـنـتـظــر إط ــاق ك ـتــاب "حـكــايــة وراء كــل س ــت" في
معرض القاهرة الدولي للكتاب الشهر الجاري ،وهو كتاب
غـيــر ســاخــر يــأتــي بـعــد إص ــداري ــن ســاخــريــن لـلـكــاتــب ،هما:
"حواديتي" و"الخرتيت األحمر".
أمــا بالنسبة لعناوين القصص التي يحتويها الكتاب،
فهي :الضحية ،ليدي غادة ،الخائفة ،المنتحرة ،المخدوعة،
النفساوية.
ً
ً
ً
ُ
ويعد الفنان ياسر حسين أيضا باحثا فلكلوريا ومؤلفا
ً
ورساما لقصص األطفال المصورة .كذلك هو مصمم رسوم
متحركة لبرمجيات الوسائط المتعددة ،وشارك في العديد
من المعارض والمسابقات المحلية والدولية للكاريكاتير.
ُيذكر أن الفنان يقيم بالكويت منذ سنوات ،إال أنه حريص
على المشاركة بأعماله ،سواء الفنية أو األدبية ،في الفعاليات
المتخصصة بمصر.

توابل ةديرجلا
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اعتذارات النجوم تضرب الدراما المصرية لرمضان المقبل
• أبرزهم داليا البحيري وهنا شيحة ووفاء عامر

١٧

مزاج

أخبار النجوم

نوال الزغبي وأغنية خليجية

يواصل النجوم والمخرجون في مصر لعبة الكراسي الموسيقية ًفي الدراما الرمضانية ،وهي ال ترتبط هذه المرة بتبادل
األدوار فحسب بل باالعتذارات التي من المالحظ أنها تأتي غالبا في اللحظات األخيرة ،في حين يتدخل بعض الجهات
ً
إلنقاذ الموقف أمال في عدم تعطيل أي مشروع بسبب هذا الفنان أو ذاك.
القاهرة – هيثم عسران

هبة مجدي
اعتذرت عن
عدم المشاركة
في بطولة
«خط ساخن»

اعـ ـ ـت ـ ــذر ن ـ ـجـ ــوم ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ع ـ ــن ع ــدم
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـم ـص ــري ــة
ل ــرمـ ـض ــان ال ـم ـق ـب ــل ،ب ـع ـض ـهــم بـسـبــب
مـســاحــة الـ ــدور ،والـبـعــض اآلخ ــر على
خ ـل ـف ـيــة خ ــاف ــات ف ــي وجـ ـه ــات الـنـظــر
ً
ّ
بوقت مبكر ،فيما شكلت األجور سببا
ً
محوريا في هذه األزمة ،وكان الخوف
ً
مــن الخالفات أو ا لــد خــول فيها سببا
فـ ــي ت ــأخ ـي ــر ان ـ ـطـ ــاق ت ـص ــوي ــر بـعــض
األعمال.
أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــذريـ ــن عـ ـ ــن الـ ـ ــدرامـ ـ ــا
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ،دالـ ـي ــا ال ـب ـح ـي ــري ال ـتــي
رفضت طلب المخرج والمنتج را مــي
إمام تخفيض أجرها في «عوالم خفية»
م ــع عـ ــادل إمـ ــام والـ ــذي تـنـتـجــه شــركــة
«ماغنوم» في أولى تجاربها الدرامية.
ّ
تمسك را مــي بأن تخفض البحيري
األجــر الــذي تتقاضاه مراعاة لظروف
الـعـمــل اإلنـتــاجـيــة ولـمـشــاركــة فنانين
كثيرين فيه ،و هــو ما رفضته الفنانة
بشكل كامل ودفعها إلى االعتذار عن
المسلسل ر غــم تصريحاتها السابقة
بسعادتها فــي ع ــودة ا لـتـعــاون الفني
بينها وبين «الزعيم» بعد غياب نحو
ً
 15ع ــا م ــا م ـنــذ مـشــار كـتـهـمــا ف ــي فيلم
«السفارة في العمارة».
ً
األج ـ ـ ــر أيـ ـ ـض ـ ــا كـ ـ ــان سـ ـب ــب اع ـ ـتـ ــذار
ه ـنــا ش ـي ـحــة ع ــن عـ ــدم ال ـم ـش ــارك ــة فــي
الجزء الثاني من «كلبش» ا لــذي يقوم
ببطولته أمير ك ــرارة ،و جــاء ذ لــك بعد
الفشل فــي الــوصــول إلــى اتـفــاق مــادي

ب ـع ــدم ــا ط ـل ـب ــت الـ ـش ــرك ــة مـ ــن ال ـف ـنــانــة
تخفيض أجرها ،وهو مليونا جنيه،
إلى النصف.

نوال الزغبي

مساحة الدور ومشكالت
األجر لم يكن السبب الوحيد الذي دفع
وفاء عامر إلى االعتذار عن عدم المشاركة
فــي مسلسل «ضــد مـجـهــول» ال ــذي تقوم
ً
بـبـطــولـتــه غـ ــادة عـبــد الـ ـ ــرازق ،ب ــل أيـضــا
مساحة ال ــدور ،ليتجه ال ــدور إلــى حنان
مطاوع التي وافقت عليه بعد أيام قليلة
من ترشيحها.
أما «منطقة محرمة» الذي يقوم ببطولته
خ ــال ــد الـ ـنـ ـب ــوي ،ف ـه ــو أحـ ــد أك ـث ــر األع ـم ــال
الدرامية التي شهدت اعتذارات عن البطولة
النسائية ،بــدأت مع أمينة خليل وغيرها،
ومـ ـ ّـرت بــاألردن ـي ــة صـبــا م ـب ــارك ،ث ــم وصــل
العمل إلــى الجزائرية أمــل بوشوشة التي
ستقوم بالبطولة النسائية للمرة األولــى
ً
في المسلسل المصري ،علما بأن اعتذارات
النجمات بالبداية جاء ت بسبب المشاكل
التي تحدث بين خالد وبطالت أعماله عادة
لتدخله في تفاصيل التصوير.
ال ـم ـس ـل ـســل الـ ـ ــذي ك ـت ـبــه ح ـس ــن يــوســف
وي ـخ ــرج ــه م ـح ـمــد ب ـك ـي ــر ،ك ـ ــاد يـ ـخ ــرج مــن
السباق الرمضاني بسبب كثرة االعتذارات
عن األدوار ،لكن المخرج يحاول بعالقاته
إقناع الفنانين بالمشاركة في العمل الذي
ي ــراه ــن ع ـل ـيــه ل ـل ـع ــودة ب ـق ــوة إلـ ــى ال ــدرام ــا
التلفزيونية.

تستعد الفنانة نوال الزغبي لطرح كليب أغنية خليجية،
تحت إدارة المخرج اللبناني فــادي ح ـ ّـداد ،ونشرت على
إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي
ّ
صورتين على طريقة «الـسـتــوري» ،األول ــى علقت عليها
ً
«قــريـبــا» ،والثانية ظـهــرت فيها وهــي جالسة إزاء جهاز
الـكــومـبـيــوتــر ت ـش ــرف ع ـلــى «م ــون ـت ــاج» ال ـخ ــاص بعملها
ّ
المرتقب وعلقت عليها «اللمسات األخيرة».

سالف فواخرجي وبكاء هستيري

داليا البحيري

وف ــي مسلسل «ط ــاي ــع» لـعـمــرو يوسف
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج عـ ـم ــرو س ــام ــة واج ـ ـ ــه ف ــري ــق
ّ
ً
العمل مــأزقــا يتعلق بــدور البطلة بعدما
اع ـتــذرت عنه أمينة خليل رغــم عالقاتها
القوية بعمرو يوسف ،ما دفع سالمة إلى
تــرشـيــح غ ــادة ع ــادل الـتــي ج ــاء اعـتــذارهــا
ً
ً
مفاجئا  ،خصوصا أنها لم تكن مرتبطة
بأية مشروعات جديدة ،وكان يفترض أن
توقع التعاقد مع الشركة المنتجة ،لكنها
تــراجـعــت فــي الـلـحـظــات األخ ـي ــرة ،ليتجه
الدور إلى الفنانة األردنية صبا مبارك التي
ستخوض من خالله أول بطولة إلى جانب
نجم مصري في عمل رمضاني.

ارتباطات
أم ـ ــا ه ـب ــة مـ ـج ــدي ف ــاعـ ـت ــذرت عـ ــن ع ــدم
المشاركة في بطولة «خط ساخن» لسالف

فواخرجي وحسين فهمي بعد ترشيحها
لمسلسل «ع ــوال ــم خـفـيــة» مــع ع ــادل إم ــام.
الفنانة المصرية فضلت العمل األخير على
ً
المسلسل الذي كانت تعاقدت عليه فعال،
ً
وقــدمــت اع ـت ــذارا للمنتج أحـمــد الجابري
بـسـبــب اسـتـحــالــة قــدرت ـهــا الـتــوفـيــق بين
المشروعين ،ال سيما أن المخرج رامي إمام
تمنى منها التفرغ لمسلسله في ظل طلب
الشركة المنتجة من الفنانين المشاركين
بأدوار رئيسة عدم االرتباط بأي عمل آخر.
وح ـلــت الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــة ري ـتــا حايك
ب ــدي ـل ــة ل ـك ــارم ــن ب ـص ـيــص ف ــي «أبـ ـ ــو عـمــر
الـمـصــري» مــع أحـمــد عــز ،وهــو المسلسل
الــذي يخرجه أحمد خالد ،وفيه تخوض
ريتا تجربتها األولى في الدراما المصرية،
ويراهن عليها فريق العمل لتقديم دورها
ً
بشكل جيد ،خصوصا مع مساحته الجيدة
في األحداث.

ظافر العابدين

أمينة خليل

هنا شيحة

يــوا جــه مسلسل ا ل ـف ـنــان التونسي
ظــافــر العابدين الـجــديــد ســوء الحظ،
فـبـعــد اعـ ـت ــذار ه ـنــد ص ـب ــري ع ــن عــدم
المشاركة فيه لرغبتها في الغياب عن
ً
الدراما راهنا ،ثم إسناد دور البطولة

إلى ياسمين صبري لتكون أول بطولة
درامية لها ،ولكن استبعدت األخيرة
مــن العمل على خلفية عــدم التزامها
مع فريق العمل بجلسات التحضير،
وجار البحث عن بطلة أخرى.

سالف فواخرجي
نشرت الممثلة السورية سالف فواخرجي عبر صفحتها
الرسمية على أحــد مواقع التواصل االجتماعي صــورة لها
من كواليس تصوير مسلسل «خط ساخن» المقرر عرضه في
رمضان المقبل وهي تبكي بشكل هستيري.
المسلسل من تأليف فوزية حسين ،وإخراج حسني صالح،
وإنـتــاج أحمد الـجــابــر ،يـشــارك فــي البطولة :حسين فهمي،
وصــاح عبد الـلــه ،ونـضــال الشافعي ،ومـيــدو ع ــادل ،وسهر
الصايغ.

نيكول سابا تحذف
صورة «الهيبة »2

جاد شويري وجو أشقر ومكسيم خليل...
مشاريع مستقبلية ومفاجآت ودعوة لدعم األنشطة الفنية

ً
حفلت مواقع التواصل االجتماعي أخيرا بتصريحات للنجوم ،أبدوا فيها آراءهم في شجون الفن وأمور
ً
الحياة والواقع اليومي ،فضال عن كشفهم أحدث أعمالهم الفنية ،من بينهم :جاد شويري ،وجو أشقر،
ومكسيم خليل.
ّ
إن دلت هذه التصريحات على أمر ،فعلى تمسك النجوم بإضفاء أجواء من الفرح والتجدد على أعمالهم
وسائل االتصال على درجة عالية من
الغنائية أو الدرامية ،وتقديم جديد للجمهور الذي بات بفعل ً
الثقافة الفنية ويستطيع المقارنة بين األعمال ،وذلك يترتب مزيدا من المسؤولية على النجوم.
بيروت  -ةديرجلا

•

شويري انتهى
من كتابة فيلم
سينمائي
كالسيكي
سيفاجئ
الجمهور

كـشــف الـفـنــان ج ــاد شــويــري
في لقاء مع اإلعالمية باتريسيا
هاشم فــي برنامج {بصراحة}
أنـ ـ ــه انـ ـتـ ـه ــى م ـ ــن كـ ـت ــاب ــة فـيـلــم
س ـي ـنـمــائــي ،سـيـشـكــل مـفــاجــأة
للجمهور ألنه يناقض ذوقه في
الموسيقى ،ذلك أنه كالسيكي
وسيكون على مستوى األفالم
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وهـ ــو ف ــي مــرحـلــة
ك ـتــابــة الـ ـح ــوار ب ــال ـت ـع ــاون مع
الدكتور وليد أبو حمد.
أض ــاف أن هــدفــه مــن الفيلم
أن يظهر للجمهور شخصيته
الـعـمـيـقــة ،وسـيـجـتـهــد لتقديم
عمل ناجح ،وال مانع لديه من
أداء أحــد األدوار فـيــه ،لكن في
ح ــال تـقــدم ممثل يجيد ال ــدور
ً
سينسحب ف ــورا ،ألن ال هوس
لــديــه ف ــي الـتـمـثـيــل أو تحقيق
حضور تمثيلي في الفيلم.

ك ـ ــذل ـ ــك أوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـف ـي ـل ــم
يتمحور حــول حـيــاة شخص
بعد خروجه من تنظيم داعش
اإلرهابي وانفعاالته وعالقته
بــالـمـحـيـطـيــن بـ ــه ،وال ـع ــوائ ــق
الـنـفـسـيــة واالجـتـمــاعـيــة التي
يواجهها.
وح ـ ـ ــول ع ــاقـ ـت ــه بــال ـف ـنــانــة
ً
ن ــوال الــزغ ـبــي ،خـصــوصــا أنــه
أخــرج لها أكثر من كليب ،أكد
أنه على اتصال معها ويوجه
ل ـه ــا ت ـه ـن ـئــة ب ـع ــد كـ ــل إص ـ ــدار
ً
ل ـه ــا ،الف ـت ــا إل ــى أن ـه ــا وع ـمــرو
دي ـ ــاب أش ـع ــا ف ــي نـفـســه حب
االستماع إلى األغاني العربية
ألنهما ّ
قدما صورة وموسيقى
مختلفتين.
ك ــذل ــك أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن عـمـلــه
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،هـ ـ ــو كـ ـلـ ـي ــب أغ ـن ـي ــة
ً
للفنانة لوال جفان ،فضال عن
مشاريع فنية سيتحدث عنها
في حينه.

جو أشقر

جو أشقر

ـان فــي
{شـ ـع ــرت ب ـخ ـف ـق ـ ٍ
ال ـق ـل ــب ل ـح ـظــة ص ـع ــودي
عـلــى ال ـم ـســرح إزاء هــذا
ال ـج ـم ـه ــور ال ـغ ـف ـيــر
ال ــذي حـضــر إلــى
قـ ـ ـل ـ ــب بـ ـ ـي ـ ــروت
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة رأس
س ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ك ــي
ال ـ ـ ـ ّ
ي ـغ ــن ــي ل ـل ـفــرح
وال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادة
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـغ ـ ـ ٍـد
أف ـ ـضـ ــل} ،هــذه
ال ـع ـبــارة التي

نيكول سابا

ب ـعــدمــا ن ـش ــرت صـ ــورة ع ـلــى حـســابـهــا ع ـلــى أح ــد مــواقــع
التواصل االجتماعي وهي تقرأ سيناريو «الهيبة ُ ،»2
الم ّ
قرر
عــرضــه ف ــي رم ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،عـ ــادت ال ـف ـنــانــة ن ـي ـكــول ســابــا
وحذفتها ،ما دفع المتابعين إلى التساؤل حول السبب.
يبدو أن الصورة المحذوفة تكشف عنوان الجزء الثاني
ّ
من الهيبة الــذي لن يكون «الهيبة  »2بل «الهيبة ...العودة}
( ،)The Returnوهو ما لم ترد الشركة المنتجة االفصاح عنه.
المسلسل مــن تأليف وسيناريو بــاســم السلكا وحــواره
وإخراج سامر البرقاوي.

باسم ياخور وفيديو ألحلى عالم
جاد شويري
وردت فـ ــي تـ ـص ــر ي ــح ل ـل ـف ـنــان
جو أشقر إلى إحدى اإلذاعات
العربية ،تعبر عن مدى تعلقه
ّ
بـ ـبـ ـي ــروت ،وه ـ ــو أكـ ـ ــد أن ه ــذا
االح ـت ـف ــال ال ـض ـخــم بمناسبة
حـ ـل ــول ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
ش ـه ــدت ــه س ــاح ــة ال ـن ـج ـم ــة فــي

ال ــوس ــط ال ـت ـج ــاري للعاصمة
اللبنانية ،ال بد من أن يشجع
الـسـيــاح ال ـعــرب لــزيــارة لبنان
الذي ينعم باألمن واالستقرار.
ودع ـ ـ ـ ــا أشـ ـ ـق ـ ــر الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــة
ّ
واإلنتاجية إلى دعم األنشطة

الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ل ـت ـص ـب ــح ب ـم ـس ـت ــوى
اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاالت وس ـ ـ ـ ــط بـ ـ ـي ـ ــروت
م ــن ال ـنــاح ـي ـت ـيــن الـتـنـظـيـمـ ّـيــة
ّ
والـ ـتـ ـقـ ـن ـ ّـي ــة ،عـ ـل ــى أن ي ـت ـمــكــن
ً
الجمهور من حضورها مجانا
ّ
رمزية.
أو بتكلفة

الحرب والدراما السورية
مـكـسـيــم خـلـيــل ال يـسـتـطـيــع زي ـ ــارة بـلــده،
هذه الحقيقة كشفها بأسى الممثل السوري
ً
فـ ــي حـ ــديـ ــث إع ـ ــام ـ ــي ،قـ ــائـ ــا إن األس ـ ـبـ ــاب
ً
يعرفها الجميع ،ومــؤكــدا أن النجاح الــذي
حققته الدراما السورية نابع من محاكاتها
ً
الواقع ،خصوصا أنها كانت من قلب الحدث،
ً
الفتا إلى أنالحرب التي تعرضت لها سورية
شرسة وطويلة ال مثيل لها ،وكان لها أثر في
ً
الدراما ،تماما كما في القطاعات األخرى.
ورأى خلــيل أن كــل موا ط ـ ــن س ــوري د فـ ــع
وما زال يدفع ضريبة الحرب في بلده ،ولكنها

ّ
مهما كانت ،ال تقدر بحجم الكوارث التي حلت
ً
بالسوريين عموما.
ً
في سياق آخر ،أشار إلى أنه تلقى عروضا
تمثيلية عدة في مصر ،لكنه رفضها الرتباطه
ّ
بـمــدة إقــامــة مـحــددة إلــى حين تسلمه بطاقة
إقــام ـتــه الـفــرنـسـيــة ،ونـ ـ ّـوه بـحــرصــه عـلــى عــدم
التكرار في أعماله ،بل البحث عما هو جديد
ألنــه يعتبر أن مـقــومــات التمثيل هــي المتعة
والبحث والتجدد.

باسم ياخور

ن ـش ــر ال ـم ـم ـثــل ال ـ ـسـ ــوريبــاســم
ي ـ ــاخ ـ ــو ر م ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو ل ـ ــه عـبــر
حسابه على أحد مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي أثـ ـن ــاء وج ـ ـ ــوده فــي
النادي الرياضي وأرفقه بتعليق:
«من الرمق األخير سالم مسائي».
وأنهى الفيديو بابتسامة وقبالت
مع عبارة «أحلى عالم».
ف ـ ــور نـ ـش ــره ال ـف ـي ــدي ــو ،ان ـهــالــت
عـلــى يــاخــور اإلع ـجــابــات والتعليقات
واألمنيات بالتألق والنجاح.
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«ليالي الحلمية» تبحث عن النجاح
بعد اختفاء الباشا وسليمان غانم
كان الفتى النحيل على موعد مع الشهرة ،وتتابع شريط الذكريات في الحلقة الفائتة ،ليجسد أهم محطتين في حياة الفنان الكبير صالح السعدني ،ويفصل بينهما أكثر من
ربع قرن ،األولى بدأت بمسلسل "ال تطفئ الشمس" في مطلع الستينيات ،والثانية "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة ،لتصبح الدراما التلفزيونية بيته األول ،وتبقى مسيرة
العمدة حافلة باإلبداع والكثير من الطموحات واألحالم المؤجلة.
القاهرة  -رابح بدير

مواجهة كوميدية
بين ممثل شاب
وسناء جميل في
«زهرة الصبار»

لعب دور
«صعلوك القرية»
في فيلم األرض

شــارك الفنان صــاح السعدني
ً
ف ـ ـ ــي أ ك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن  150مـ ـسـ ـلـ ـس ــا
ً
ت ـ ـل ـ ـف ـ ــزي ـ ــون ـ ـي ـ ــا ،ب ـ ـ ـ ــدأه ـ ـ ـ ــا م ـط ـل ــع
الـسـتـيـنـيــات ،بمسلسل «الـســاقـيــة
والرحيل» للمخرج نور الدمرداش،
وآخرها مسلسل «بيت القاصرات»
 ،2013للمخرج مجدي أبوعميرة،
وشــاركــه البطولة دالـيــا البحيري
وياسر جالل.
هــل كــانــت مـصــادفــة أن تعرض
ال ـش ــاش ــة ف ــي ش ـه ــر رمـ ـض ــان قـبــل
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ال ـ ـجـ ــزء الـ ـ ـس ـ ــادس مــن
«ل ـ ـيـ ــالـ ــي الـ ـحـ ـلـ ـمـ ـي ــة» فـ ـ ــي غـ ـي ــاب
صناعها األصليين الكاتب أسامة
أنــور عكاشة والمخرج إسماعيل
عـبــدالـحــافــظ ،ونـجـمـيـهــا «الـعـمــدة
سليمان غــانــم» صــاح السعدني،
و«ال ـب ــاش ــا سـلـيــم الـ ـب ــدري» يحيى
ال ـف ـخ ــران ــي ،ث ــم ف ــي الـ ـع ــام ال ـتــالــي
يعرض مسلسل «ال تطفئ الشمس»
برؤية جديدة للسيناريست تامر
ح ـب ـيــب والـ ـمـ ـخ ــرج م ـح ـمــد شــاكــر
خضير ،والذي شارك فيه السعدني
منذ أكثر من نصف قرن.
كـ ـثـ ـي ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـج ـ ــوم الـ ـكـ ـب ــار
ي ـع ـت ــرض ــون ع ـل ــى إع ـ ـ ـ ــادة ت ـقــديــم
أعـ ـم ــالـ ـه ــم الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،وب ـع ـض ـهــم
ي ــوج ــه ان ـت ـق ــادات حـ ــادة للنسخة
الجديدة مــن الفيلم أو المسلسل،
ب ـي ـن ـمــا ال ـع ـم ــدة ال ي ـع ـتــرض عـلــى
ذلــك ،والمعيار هو التناول برؤية
عميقة ومعاصرة ،تواكب التقنيات
الحديثة ،والـتــي أصبحت متاحة
ل ـت ـق ــدي ــم ع ـم ــل جـ ـي ــد ،واألهـ ـ ـ ــم هــو
الضرورة من استحضار هذا التراث
اإلبداعي ،وإلقاء الضوء عليه مرة
أخرى.
اعتبر السعدني أن أعماال كثيرة
ص ــادفـ ـه ــا الـ ـنـ ـج ــاح م ـن ــذ س ـن ــوات
ط ــويـ ـل ــة ،ومـ ـ ــازالـ ـ ــت حـ ــاضـ ــرة فــي
وجدان المشاهد ،بل إن المسلسل
القديم «ال تطفئ الشمس» تحول من
السينما إلى التلفزيون ،وهذا من
األعراف السائدة في تفاعل الفنون
بـمـجــاالتـهــا ال ـم ـت ـعــددة ،وم ــازال ــت
روائـ ـ ــع ال ـم ـس ــرح واألدب ال ـعــربــي
والعالمي تتنقل من الكتاب المقروء
إلى الوسائط المرئية والمسموعة.

سؤال الهوية

«الملك هو الملك»
تخطف العمدة
من التلفزيون إلى
المسرح

«المهاجر» يتسبب
في مشاجرة بين
شاهين وحسن
أرابيسك

يعد مسلسل «أرابيسك» من أكثر
أع ـمــال أســامــة أن ــور عـكــاشــة إث ــارة
للجدل ،بعد عرضه في عام ،1994
فـقــد اسـتـمــد فـكــرتــه مــن الـتـغـيــرات
التي طرأت على المجتمع المصري،
وطـ ـ ــرح م ــن خـ ــال أحـ ــداثـ ــه س ــؤال
االنتماء والهوية العربية ،ورفض
الثقافات الدخيلة ،والتأكيد على
الـ ــوحـ ــدة والـ ـت ــآخ ــي ب ـي ــن ش ـعــوب
المنطقة ،واالنـحـيــاز لـتــراث األمــة
الفكري والحضاري.
بدت هذه األفكار من خالل السرد
الــدرامــي للمسلسل ،وحملها على
كاهله صالح السعدني أو «حسن
أراب ـي ـس ــك» الـ ــذي تـعـلــم أس ـ ــرار فن
األراب ـي ـس ــك م ــن وال ـ ــده ،ح ـتــى ذاع
صيته بين «أسـطــوات األرابيسك»
ول ـك ـنــه أه ـمــل ع ـم ـلــه ،واسـتـغــرقـتــه
حياة اللهو وأصدقاء السوء ،حتى
جاءته الفرصة من خالل فيال عالم
مـصــري عــاد مــن أمـيــركــا ،وأراد أن
ي ـع ـيــد ت ـص ـم ـيــم ف ـي ـل ـتــه م ــن خ ــال
«األرابيسك» وتباينت األفكار حول
التصميم والخامات المستخدمة،
ليعلن «األسطى حسن» رفضه لكل
المستحدثات المعمارية الدخيلة،
ويبدأ في رحلة البحث عن األصالة
والهوية.
ك ــاد دور «ح ـســن أراب ـي ـس ــك» أن
ي ــذه ــب إل ــى ال ـف ـنــان الـكـبـيــر ع ــادل
إمـ ــام ،ول ـكــن ال ـم ـبــدع أس ــام ــة أن ــور
عكاشة رفض إجراء تعديالت على
الـشـخـصـيــة ،واعـ ـت ــذر الــزع ـيــم عن
العمل ،ودخل صالح السعدني إلى
الحلبة ،ليخلع رداء عمدة «الليالي»

ويرتدي ثوب «ابن البلد» ويضيف
إلــى رصـيــده دورا مــن أهــم أدواره
على الشاشة الصغيرة.
عـ ــن ع ــاقـ ـت ــه ب ـع ـك ــاش ــة يـ ـق ــول:
«ت ــوط ــدت ال ـص ــداق ــة ب ـي ـنــي وب ـيــن
أسامة أنــور عكاشة ،منذ مسلسل
(ع ـلــى أبـ ــواب الـمــديـنــة) ثــم (لـيــالــي
الـحـلـمـيــة) و(الـ ـن ــوة) و(أراب ـي ـس ــك)،
و كــذ لــك مــع السيناريست محسن
زايد ،حين كتب للتلفزيون ثالثية
نـجـيــب مـحـفــوظ (ب ـيــن الـقـصــريــن،
وق ـ ـ ـصـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوق ،وال ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة)
وأخــرجـهــا سمير سـيــف ،وبطولة
الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـي ــر م ـح ـم ــود مــرســي
والـفـنــانــة الـكـبـيــرة ه ــدى سـلـطــان،
وقمت بــدور (ياسين عبدالجواد)
الـ ــذي ق ــدم ــه ف ــي الـسـيـنـمــا الـفـنــان
الكبير عبد المنعم إبراهيم».
اعتبر الفنان صــاح السعدني
ً
أن ال ـت ـل ـفــزيــون ش ـكــل ل ــه إش ـبــاعــا
ف ـن ـيــا م ـن ــذ سـ ـن ــوات عـ ــديـ ــدة ،وأن
أعـ ـم ــال ــه ح ـق ـق ــت نـ ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا مـ ـ ــع كـ ـ ـت ـ ــاب كـ ـ ـب ـ ــار م ـثــل
أسامة أنور عكاشة ومحسن زايد
ووح ـ ـيـ ــد حـ ــامـ ــد ومـ ـحـ ـم ــد ص ـف ــاء
عــا مــر ،ومخرجين مثل إسماعيل
عبدالحافظ ومحمد فاضل ومجدي
أبــوع ـم ـيــرة ،وج ـمــال عبدالحميد،
وبــال ـط ـبــع ن ــور الـ ــدمـ ــرداش ،ك ــأول
مخرج منحه فرصة الظهور على
الـشــاشــة الـصـغـيــرة ،وهــو مــا أهله
وفق استفتاء جريدة الجمهوريةالمصرية -ليكون مع نور الشريف
وعبدالله غيث ،أفضل نجوم القرن
في الدراما المصرية.
كشف العمدة عــن ســر انحيازه
للمسلسالت الــدرام ـيــة ،بـقــولــه إن
ً
ال ـس ـي ـن ـم ــا تـ ـع ــرض ع ـل ـي ــه أعـ ـم ــاال
ع ــدي ــدة ،وكـلـهــا مــن نــوعـيــة «أف ــام
الـمـقــاوالت الـتــي كــانــت ســائــدة في
فترة الثمانينيات والتسعينيات»
وال يستطيع أن يقبلها ،باستثناء
أعـ ـم ــال قـلـيـلــة جـ ــدا ف ــي ال ـس ـنــوات
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،مـ ـث ــل «ل ـ ـيـ ــه ي ـ ــا دنـ ـي ــا»
و«شـحــاذون ونـبــاء» و«كونشرتو
درب سعادة».

زهرة الصبار
بعد تخرجهما في كلية الزراعة
بـجــامـعــة ال ـق ــاه ــرة ،ان ـت ـقــل صــاح
ال ـس ـع ــدن ــي وص ــدي ـق ــه ع ـ ــادل إم ــام
من مرحلة الهواية إلى االحتراف،
وشـ ــاركـ ــا ف ــي أدوار ص ـغ ـي ــرة فــي
المسرح ،ولكنها لفتت األنظار إلى
موهبتهما التمثيلية ،فـقــد لعب
إمـ ــام دورا ص ـغ ـيــرا ف ــي مسرحية
«أن ــا وه ــو وه ــي» وق ــام بشخصية
س ـك ــرت ـي ــر الـ ـمـ ـح ــام ــي أمـ ـ ــام فـ ــؤاد
المهندس وشويكار ،واستطاع أن
ينتزع ضحكات الجمهور ،ويشتهر
م ــن خ ـ ــال ج ـم ـلــة «بـ ـل ــد شـ ـه ــادات
ص ـح ـيــح» ،بـيـنـمــا ظـهــر الـسـعــدنــي
فــي دور عــامــل الـفـنــدق بمسرحية
«لوكاندة الـفــردوس» بطولة أمين
ال ـه ـن ـيــدي وث ــري ــا حـلـمــي ون ـجــوى
سالم.
في هذا الوقت ،انضم الصديقان
إل ــى فــرقــة ال ـم ـســرح الـتـلـفــزيــونــي،
وكــان يشرف عليها الفنان السيد

قبلة من االبن أحمد السعدني
ب ــدي ــر ،واق ـت ـص ــرت ع ـلــى خــريـجــي
م ـع ـه ــد ال ـت ـم ـث ـي ــل فـ ـق ــط ،وح ــدث ــت
بعض الـخــافــات بين بدير وعــدد
م ــن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،ف ـق ــرر االس ـت ـعــانــة
بوجوه من كليات أخرى ،ومن هنا
التحق بالفرقة عادل إمام وصالح
السعدني وسعيد صالح وآخرون.
يتذكر السعدني أول مسرحية
ش ــارك فيها مــع فــرقــة الـتـلـفــزيــون،
وك ــان ــت «م ــن أج ــل ول ـ ــدي» بـطــولــة
ح ـس ـي ــن الـ ـش ــربـ ـيـ ـن ــي ،وف ـ ـ ــي ي ــوم
االفـ ـتـ ـت ــاح ،جـ ــاء ش ـق ـي ـقــه مـحـمــود
ال ـس ـع ــدن ــي ،وم ـع ــه أصـ ــدقـ ــاؤه مــن
ك ـبــار ال ـك ـتــاب وال ـش ـع ــراء ،ومـنـهــم
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـخ ـم ـي ـســي وك ــام ــل
الـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــاوي وزك ـ ــري ـ ــا الـ ـحـ ـج ــاوي
وأحمد بهاء الدين ،ومضى الفصل
األول ول ــم يـظـهــر صـ ــاح ،وأيـضــا
الـثــانــي ،وفــي الفصل األخـيــر ظهر
ليقول جملة واحدة ثم اختفى في
ال ـكــوال ـيــس ،وك ــان ــت ه ــذه الـجـمـلــة
بمثابة مـيــاد ممثل مسرحي في
بداية الطريق.
ان ـت ـظــر ال ـف ـتــى ال ـن ـح ـيــل فــرصــة
مسرحية أخرى ،ليجسد عام ،1968
دور الـ ـش ــاب أنـ ـ ــور ف ــي مـســرحـيــة
«زهـ ـ ــرة ال ـص ـب ــار» ل ـل ـم ـخــرج كـمــال
ياسين ،وبطولة الفنانة الكبيرة
سـ ـ ـن ـ ــاء جـ ـمـ ـي ــل ونـ ـ ـج ـ ــم الـ ـمـ ـس ــرح
الكوميدي -آنذاك -عبدالرحمن أبو
زه ــرة والنجمة مــاجــدة الخطيب،
ل ـي ـب ــدأ ان ـط ــاق ـت ــه ك ـم ـم ـثــل يـجـيــد
األدوار الكوميدية ،وينال إعجاب
الجمهور والنقاد.
ان ـت ـق ـلــت «زه ـ ــرة ال ـص ـب ــار» إل ــى
المسرح الكوميدي المصري ،كنص
م ــأخ ــوذ ع ــن فـيـلــم أم ـيــركــي يحمل
نـفــس ال ـع ـنــوان ،وقــامــت ببطولته
الـنـجـمــة إنـغــريــد بــرغ ـمــان ،وت ــدور
األح ـ ـ ــداث ف ــي إط ـ ــار م ــن ال ـمــواقــف
ال ـكــوم ـيــديــة ،ح ــول طـبـيــب أس ـنــان
يتعلق بفتاة ،ويتقدم إلى خطبتها،
وتحاول االنتحار فينقذها جارها
الشاب «أنــور» الــذي جسده صالح
السعدني ،ولكن الطبيب يخبرها
ب ــأن ــه م ـ ـتـ ــزوج ،وي ـس ـق ــط فـ ــي ي ــده
حين تطلب منه أن تقابل زوجته،
فيحاول أن يقنع الممرضة «سناء
ج ـم ـيــل» ال ـتــي تـعـمــل ف ــي ع ـيــادتــه،
أن تـلـعــب دور زوجـ ـت ــه ،وت ـتــوالــى
األحداث.
مصادفة أخرى جعلت عادل إمام
يـقــوم بــالــدور ال ــذي مثله صديقه،
ولكن فــي السينما مــن خــال فيلم

صالح السعدني

في مسلسل
«أرابيسك» خلع
السعدني رداء
العمدة وارتدى ثوب
ابن البلد

«نــص ســاعــة ج ــواز» إخ ــراج فطين
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،وبـ ـط ــول ــة ال ـن ـج ــوم
رشـ ــدي أب ــاظ ــة وش ــادي ــة وم ــاج ــدة
الخطيب التي لعبت الــدور مرتين
فــي «الـمـســرحـيــة والـفـيـلــم» ،وظهر
في الشريط السينمائي كضيوف
شرف عبدالمنعم إبراهيم ويوسف
شعبان ونـجــاء فتحي والمخرج
أنور الشناوي.
تقول الناقدة ماجدة خيرالله:
ك ـ ــان ص ـ ــاح ال ـس ـع ــدن ــي وع ـ ــادل
إمـ ـ ـ ــام ،ض ـم ــن م ـج ـم ــوع ــة وجـ ــوه
ج ــدي ــدة بـ ـ ــدأت ت ــأخ ــذ فــرصـتـهــا
ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـم ـس ــرح ــي، وبـ ــدأت
ال ـح ـكــايــة بـ ـ ــأدوار ص ـغ ـيــرة ج ــدا،
ولكن كــان لها أشــد التأثير على
مستقبل كــل منهما، ع ــادل إمــام
ظ ـه ــر ف ــي دور ص ـغ ـيــر جـ ــدا فــي
مسرحية «أن ــا وهــو وه ــي» التي
لـعــب بـطــولـتـهــا ف ــؤاد المهندس
وش ــوي ـك ــار وح ـق ـقــت الـمـســرحـيــة
ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا وق ـت ـه ــا ،وك ــان ــت
الجملة الـتــي ردده ــا ع ــادل إم ــام
«ب ـلــد ب ـتــاعــة شـ ـه ــادات صـحـيـح»
هي بطاقة تعارفه مع الجمهور،
وحققت المسرحية أيضا شعبية
ك ـب ـيــرة لـلـنـجــم ال ــراح ــل الـضـيــف
أحـمــد ال ــذي لـعــب دور خ ــادم في
منزل فؤاد المهندس.
 أمـ ـ ــا صـ ـ ــاح ال ـس ـع ــدن ــي فـقــد
تــأ خــر نجاحه المسرحي بعض
ً
الـ ـش ــيء، ول ـع ــب أدوارا صـغـيــرة
ول ـك ـن ـه ــا ل ــم ت ـح ـقــق ل ــه ال ـن ـجــاح
ال ــذي يـنــاســب مــوهـبـتــه، ويمكن
أن ت ـل ـح ــظ و جـ ـ ـ ـ ــوده إذا أ ع ـ ــدت
مـ ـش ــاه ــدة م ـس ــرح ـي ــة «ل ــوك ــان ــدة
ال ـف ــردوس» الـتــي لـعــب بطولتها
أم ـيــن الـهـنـيــدي م ــع عبدالمنعم
مــدبــولــي ون ـج ــوى س ــال ــم وثــريــا
ح ـل ـمــي ،وكـ ــان ال ـس ـعــدن ـي يلعب
ش ـخ ـص ـي ــة صـ ـب ــي ف ـ ــي الـ ـفـ ـن ــدق
المتواضع الذي دارت فيه بعض
أحداث المسرحية ،بينما فرصته
الحقيقية في المسرح ،جاءت مع
«زهرة الصبار».

الملك واألقنعة

«من أجل
ولدي» أول
مسرحية شارك
فيها

فــي بــدايــة التسعينيات ،التقط
م ـ ــراد م ـن ـيــر الـ ـمـ ـخ ــرج ال ـم ـص ــري،
مسرحية «الملك هو الملك» رائعة
الكاتب السوري سعدالله ونوس،
وتوفر للعرض المسرحي مقومات
الـنـجــاح ،بـعــودة صــاح السعدني

إ ل ـ ـ ـ ــى بـ ـيـ ـت ــه األول ،و تـ ـجـ ـسـ ـي ــده
لشخصية ر جــل فقير صــار ملكا،
وأيضا لعب المطرب محمد منير
دور «المغني الراوي» ومعه الفنانة
فايزة كمال ،بينما لعب دور «الملك»
الفنان حسين الشربيني.
استعادت مسرحية ونوس الفتة
«كامل العدد» وحققت نجاحا كبيرا
ع ـنــد عــرض ـهــا ل ـمــواســم مـتـتــالـيــة،
ث ــم اعـ ـت ــذر صـ ــاح ال ـس ـع ــدن ــي عــن
دوره ،وقــام به الفنان أحمد بدير،
ولـكــن أص ــداء الـنـجــاح األول ظلت
م ـس ـت ـمــرة ،ب ـتــواجــد مـحـمــد مـنـيــر،
وفـ ــايـ ــزة وك ـ ـمـ ــال ،ول ـط ـف ــي لـبـيــب،
وأشـعــار أحمد فــؤاد نجم وألحان
الـمــوسـيـقــار حـمــدي رؤوف .تأخر
ت ـصــويــر ال ـت ـل ـفــزيــون لـلـمـســرحـيــة،
مما اضطر نجوم العمل لتمثيلها
على أحــد المسارح ،وظهر صالح
الـسـعــدنــي مــن جــديــد فــي النسخة
التلفزيونية ،وسائر أبطال الموسم
األول ،لتبقى من أهم المسرحيات
فــي أرش ـيــف «مــاس ـب ـيــرو» وتحقق
نسبة مشاهدة عالية عند عرضها
بالقنوات المختلفة.
ف ــي غ ـم ــرة ن ـج ــاح « ال ـم ـل ــك هــو
الملك» ال ينسى صــاح السعدني
ال ـ ـح ـ ـف ـ ــاوة الـ ـ ـت ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ب ـهــا
وزمــاؤه في دمشق ،حين عرضت
ال ـم ـســرح ـيــة هـ ـن ــاك ،واس ـتــوق ـف ـتــه
سيدة سورية مسنة ،واحتضنته
وهي تدعو له بالتوفيق ،وحينها
ذكرته بوالدته ،وكيف أن األمهات
الـعــربـيــات يتشابهن فــي حنانهن
وعــاطـفـتـهــن ،ورغ ــم م ــرور سـنــوات
عـلــى ه ــذا الـمــوقــف اإلن ـســانــي ،ظل
ي ـح ـت ـفــظ ب ـمــام ـح ـهــا ال ـط ـي ـبــة فــي
ذاكرته ،ويدعو أن يتجاوز الشعب
السوري محنته.

أفالم شاهين
يـعــد فـيـلــم «األرض»  ،1970من
األيقونات السينمائية في مشوار
الـمـخــرج الكبير يــوســف شاهين،
الس ـي ـم ــا أنـ ــه م ــن األف ـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
ال ـتــي ل ــم ي ـتــدخــل فـيـهــا ف ــي كـتــابــة
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،وأوك ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ــر إل ــى
السيناريست حسن فــؤاد ليحول
قصة الكاتب عبدالرحمن الشرقاوي
إلى شريط سينمائي ،قام ببطولته
محمود المليجي وعزت العاليلي
ونجوى إبراهيم وعبدالوارث عسر
ونبيلة السيد وعبدالمحسن سليم.

د فـ ـ ـ ــع شـ ــا ه ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي «األرض»
بعدد من الوجوه الجديدة ،منهم
علي الـشــريــف وأش ــرف السلحدار
وصــاح السعدني ،ولـعــب األخير
دور «صعلوك القرية» وبرع في أداء
مشاهده ،السيما مشهد تعرضه
للضرب الـمـبــرح مــن عـمــدة القرية
«عبدالوارث عسر» وأيضا المشاهد
التي جمعته بأستاذه عبدالرحمن
الخميسي «الشيخ يوسف».
تـ ـب ــاع ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء بـ ـي ــن ش ــاه ـي ــن
وال ـع ـمــدة ،حـتــى ع ــام  ،1986حين
شارك بدور صغير في فيلم «اليوم
الـ ـس ــادس» الـ ــذي قــامــت ببطولته
ال ـم ـغ ـن ـيــة دالـ ـي ــدا وحـ ـم ــدي أح ـمــد
ومـحـســن مـحـيــي ال ــدي ــن ،وبـعــدهــا
ع ــاد ص ــاح ال ـس ـعــدنــي إل ــى بيته
األول «الـتـلـفــزيــون» ومـعــه شـهــادة
من المخرج العالمي الــذي قــال له
إنه كممثل يعوضه عن فقد الفنان
الكبير محمود المليجي.
عــن تجربته مــع شاهين يقول:
«بعد فيلم (األرض) بسنوات عرض
ّ
علي يوسف شاهين بطولة فيلم
(المهاجر) ،واشترط عدم ارتباطي
بأي عمل آخر ،وانتظرت عدة أشهر
دون أن يبدأ التصوير ،وكنت قد
تعاقدت معه على ال ــدور ،ووقتها
عرض ّ
علي صديقي الكاتب أسامة
أنور عكاشة دور (حسن أرابيسك)،
وتــركــت الـفـيـلــم بـعــد مـشــاجــرة مع
شاهين ،وأعطى دوري للفنان سيد
عبدالكريم ،وكان من أروع أدواره،
وق ــد اشـتـهــر ب ــدور الـمـعـلــم زينهم
الـسـمــاحــي فــي (ل ـيــالــي الـحـلـمـيــة)،
وت ـك ـف ـي ـنــي شـ ـه ــادة مـ ـخ ــرج كـبـيــر
مثل يوسف شاهين أنني أعوضه
عــن غياب الممثل الكبير محمود
المليجي ،ولكني لــم أتـعــاون معه
في أفالم أخرى».
ذك ــري ــات الـفـنــان الـكـبـيــر صــاح
ال ـس ـعــدنــي ال ت ـن ـت ـهــي ،وقـ ــد لمس
حب الجمهور وعشاق فنه ،عندما
ت ـع ــرض ألزمـ ــة ص ـح ـيــة ،وتــوقـفــت
مشاريعه الفنية ،وندر ظهوره في
الـمـنــاسـبــات الـمـخـتـلـفــة ،ومــؤخــرا
ظهر برفقة ابـنــه أحـمــد السعدني
الذي سار على نهج والده ،وأثبت
أن ــه مــن الــوجــوه الـشــابــة الــواعــدة،
واعـتـمــد عـلــى مــوهـبـتــه فــي إثـبــات
وجـ ـ ــوده ،ب ــل إنـ ــه ال ـت ـحــق بـمـعـهــد
الـتـمـثـيــل دون عـلــم أب ـي ــه ،ليقتفي
أثــره في مهنة المتاعب واألضــواء
والشهرة.

السينما ومساحة الدور
بعد ظهوره كوجه جديد في فيلم «شياطين الليل»  ،1966للمخرج
نيازي مصطفى توطدت عالقة صالح السعدني بالسينما ،وعمل مع
أجـيــال مــن المخرجين ،مثل يوسف شاهين وحـســام الــديــن مصطفى،
وعاطف الطيب ومحمد النجار ويحيى العلمي ،وأسماء البكري ،وجمعته
أفــام بكبار النجوم كملك الترسو فريد شوقي وعــادل أدهــم ومحمود
مرسي ومحمود المليجي ويحيى شاهين وغيرهم.
تنوعت أدوار السعدني على الشاشة الكبيرة ،وبدا كممثل موهوب
ينتقي أدواره بعناية ،وال يهتم بمساحة الدور ،بل قيمته الفنية ،وظهر
كضيف شرف في فيلم «طائر الليل الحزين»  ،1977عندما اختاره المخرج
يحيى العلمي ،ليجسد دور معتقل سياسي ،يتعرض للتعذيب ،وبرع من

خالل مشهد واحد أن يبقى في ذاكرة المتفرج ،من خالل أدائه المتفرد،
وحضوره أمام عمالقي التمثيل محمود مرسي وعادل أدهم.
ل ــم ي ـح ـقــق ال ـس ـعــدنــي االن ـت ـش ــار ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا مـثـلـمــا ف ــي ال ــدرام ــا
التلفزيونية ،ولكنه ترك بصمته من خالل أدوار كثيرة ،مثل دوره في
فيلم «ملف في اآلداب»  ،1985للمخرج عاطف الطيب ،وشارك في البطولة
مع فريد شوقي ومديحة كامل وأحمد بدير ،وجسد شخصية الضابط
الذي يتسبب في سجن بعض األبرياء ،ويمثلون أمام المحكمة ،ويبرئهم
القاضي ،ولكن بعد أن تلوثت سمعتهم .كذلك شارك السعدني في فيلم
«زمن حاتم زهران»  1987للمخرج محمد النجار ،وبطولة صديقه النجم
نور الشريف.

شارلي شابلن

 ...مع داليا البحيري في مسلسل «القاصرات»

تـ ـج ــاوز مـ ـش ــوار صـ ــاح ال ـس ـعــدنــي
نصف قرن من العطاء ،وتسلم جائزته
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن جـ ـمـ ـه ــوره ،م ـن ــذ ظ ـه ــوره
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «ال تـ ـطـ ـف ــئ الـ ـشـ ـم ــس»
بــدايــة الـسـتـيـنـيــات ،مـمــا جـعـلــه يشعر
بــالـمـســؤولـيــة إزاء مـحـبـيــه م ــن عـشــاق
ف ـنــه ،وق ــد أث ـنــى عـلــى مــوهـبـتــه الـنـقــاد
والمخرجون ،وبــات ممثال بــا أصــداء
أو تقليد لنمط فــي األداء ،بــل صاحب
ب ـص ـمــة م ـت ـف ــردة ،وم ـش ـحــونــة بــدرجــة
عالية من االندماج والمعايشة الكاملة
للشخصيات التي جسدها في السينما
والمسرح والدراما التلفزيونية.

صـ ـ ــار الـ ـسـ ـع ــدن ــي م ـم ـث ــا مـ ـغ ــام ــرا،
يتحدى قدراته بتعدد األقنعة ،فأجاد
تـجـسـيــد شـخـصـيــة ال ـف ــاح والـضــابــط
والعامل والمثقف والموظف والعمدة
وغـيــرهــا ،وأدرك أن الممثل يسبح في
ب ـحــر ب ــا ض ـف ــاف ،وع ـل ـيــه أن يــواصــل
السباحة حتى نهاية الرحلة ،الفتا إلى
أسطورة سيزيف الذي يحمل الصخرة
ويتسلق الجبل ،وتستمر رحلته األبدية
مــع ق ــدره .أمــا أح ــام الـعـمــدة ،فـلــم تكن
بمعزل عن فنه ،وراوده الحلم بالتمثيل
في فيلم عالمي عن الفترات المضيئة
ً
في العالم العربي ،وأيضا أن يقوم بدور

«شيلوك» التاجر اليهودي في مسرحية
«تاجر البندقية» لوليم شكسبير ،وأن
يعود إلى المسرح بعمل ضخم يجمعه
من جديد بصديقه وزميله في الجامعة
الزعيم عادل إمام.
عن الجوائز يقول عمدة الدراما في
أح ــد ح ــوارات ــه« :كــانــت أول جــائــزة من
جامعة ال ــدول الـعــربـيــة ،عــن دوري في
فيلم (شياطين الليل)  ،1966وجائزة
الصحافي الكبير مصطفى أمين ،وكنت
أول فنان حصل عليها ،مع الفنان يحيى
الفخراني ،وعموما الجوائز كثيرة ،فقد
أخذنا جوائز أكثر من شارلي شابلن».

السعدني في دور العمدة

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

الحلول
7
3
8
1
6
5
2
9
4

sudoku

ً
مـهـنـيــا :تـعـتــرضــك مـصــاعــب لـكـنــك تـضــاعــف جـهــودك
لتصل إلى هدفك.
ً
عاطفيا :تدرك باحساسك أن األجواء العاطفية بينكما
ليست كما يجب.
ً
اجتماعيا :حافظ على ممتلكاتك حتى ال تصل إلى
ً
خسارتها تدريجا.
رقم الحظ.7:

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ّ
مهنيا :تمتلك مــواهــب كثيرة لكن إمكاناتك المادية
قليلة.
ً
ً
عاطفيا :االحترام في معاملة الحبيب تسعده خصوصا
أمام الغير.
ً
ً
اجتماعيا :ينبغي عليك التعامل برقة وليونة بعيدا
عن التحديات.
رقم الحظ.13 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :توتر في مجال عملك يدفعك إلى التفكير
بتغيير عملك.
ً
عاطفيا :تشعر بانسجام مع الحبيب إلى أبعد
الحدود ما يفرح قلبك.
ً
اجتماعيا :ثمة مخاطر تحيط بــك فــاحــذر عند
قيادتك السيارة.
رقم الحظ.16 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -7تـجــدهــا فــي (ه ـس ـهــن) -
خياالت (م).
 -8كثيفة األوراق – أسكت
(م).

 -9خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزات م ـ ـن ـ ـظـ ــو مـ ــة
للتسبيح – للتعجب.
 -10الرواح (م) – منحة.

شطرنج

 -5ضمير (م) – القضاء على
الخصم.
 -6أحـمــر غــامــق (م) – قلبك
(مبعثرة).
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 -1صواريخ أميركية – ثلثا
(سهر).
 -2الـمـفــرد مــن «العساقيل»
(م) – من الحبوب.
 -3عاصمة اليابان (م).
 -4التراميم (مبعثرة).

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

1
8
7
6
5
9
4
3
2

ً
عموديا:

ً
ّ
تتسرع في تقدير النتائج وتبني على ذلك
مهنيا :ال
ً
ً
مشروعا جديدا.
ً
عاطفيا :تنافر كبير مع برجك قد ّ
يسبب لك مشاكل
عاطفية.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :كــي تـتـ ّ
ـوصــل إلــى مــا تــريــده مــن اآلخــريــن
ً
ينبغي أن تكون مرنا.
رقم الحظ.14 :

4

5
2
6
7
3
1
8
4
9

 -1الكوكب الـقــزم – مطربة
تونسية.
 -2الذ – مرض جلدي (م).
 -3تجدها في (أتقاك) – أأتي
بالبرهان (م).
 -4ذو اليسار والغنى (م) –
فرح (مبعثرة).
 -5يمنح – أقارب.
 -6لـلـتـمـنــي (م) – لـلـنـفــي –
اكتمل (م).
 -7الجمع من «اللتر» (م).
 -8ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ا لـ ـمـ ـسـ ـت ــد ي ــر
المجوف للمساجد – بحر.
 -9را ئ ـ ـ ـعـ ـ ــة أرام خ ــا ت ـش ــا
توريان.
 -10فـيـلــم لمحمد صبحي
وسعاد نصر.

 21مارس  19 -أبريل

8

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

7

9
5
3
2
4
8
1
7
6

ملك
تحرك
استقبل
مدني

حاكم
نازحين
غرب
في

منح
مدريد
وثيقة
دان
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كلمة السر:

فلك

sudoku

مــن  5أح ــرف وه ــي اس ــم واح ــدة مــن أشـهــر األلـعــاب
الذهنية في العالم.

19

تسالي

ً
مهنيا :أطلق مسيرتك المهنية بنفسك وادفع أعمالك
إلى األمام.
ً
ّ
وتقرر تغيير
عاطفيا :تنظر بحنان إلى شريك حياتك
أسلوبك معه.
ً
اجتماعيا :حافظ على هدوئك فأنت تعيش في أجواء
سعيدة ورهافة كبرى.
رقم الحظ.15 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تعالج ملفات أو مشاكل عالقة بهدوء ومهارة
وصبر.
ً
ً
عاطفيا :سحرك األخــاذ يجلب إليك كثرا من الطرف
اآلخر.
ً
ّ
تهتم بقضية عائلية طارئة لم تخطر ببالك.
اجتماعيا:
رقم الحظ.1 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
تضطر إلى مضاعفة جهودك لتبلغ األهداف
مهنياّ :
التي تتمناها.
ً
عاطفيا :ال تحاول أن تؤدي دور الالمبالي فالحبيب
ّ
يعلم أنك تحبه.
ً
ً
اجتماعيا :يبدو التواصل مع أحدهم صعبا وتحاول
أال تختلف معه.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يتعامل أحد المسؤولين بتعجرف معك ألنك
ال تشاطره رأيه.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـطـلــب ال ـشــريــك م ـنــك أن ي ـك ــون م ــن ضمن
أولوياتك.
ً
اجتماعيا :حاول تغيير نمط تعاملك مع األهل بحيث
يرضون عنك.
رقم الحظ.9:

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تعقيدات فلكية تؤثر سلبا على مجريات عملك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :يـبــدي شــريــك الـعـمــر انــزعــاجــا مــن تصرفك
عندما تغضب.
ً
اجتماعيا :ال تشغل أوقــات اآلخرين بأمور تافهة ال
ّ
تهمهم.
رقم الحظ.5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تخطط ألمر بعيد عن األنظار وتطلب تعديال
ً
وظيفيا لوضعك.
ً
عاطفيا :تفرح بلقاء شخص من الطرف اآلخر وتحاول
أخذ موعد منه.
ً
ً
ّ
تخص أحــد األصــدقــاء أو
اجتماعيا :تسمع أخـبــارا
جماعة تنتمي إليها.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تواجه تداعيات نتيجة لألوضاع االقتصادية
السائدة.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـكــون لــك عــاقــة عــاطـفـيــة حميمة تنسيك
عذابات الماضي.
ً
اجتماعيا :حاول أال تتخطى حدودك وتبالغ في ردات
فعلك السريعة.
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :تفتح لك شخصيتك الفذة األبواب أمام معارف
جديدة.
ً
عاطفيا :إصـغــاؤك إلــى الحبيب فــي مــا يقوله ّ
يقوي
ثقته بنفسه.
ً
اجتماعيا :تحدث تغييرات جوهرية في المنزل ما
يريح أفراد العائلة.
رقم الحظ.2 :

20
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ّ
القضاء على ستيف بانون ...أولوية الجمهوريين!

ّ
يسعى قادة الحزب الجمهوري األميركي إلى القضاء على {معلم} دونالد ترامب السياسي ،ستيف بانون،
قبل أن يقضي عليهم.
نيوزويك  -أليكس نازاريان

يصف بانون
نفسه بأنه مقاتل
شوارع

ُ
استهل االجتماع الجماهيري
في أالباما بالصالة{ :جوفهم هوة.
ّ
حلقهم قـبــر مـفـتــوح} .يـشــكــل رســل
الشر هؤالء ،حسبما ُيفترض ،أعداء
ً
أي ـض ــا لـ ــروي مـ ــور ،كـبـيــر الـقـضــاة
السابق في محكمة أالبــامــا العليا
ً
ً
الذي كان آنذاك مرشحا جمهوريا
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي.
وشمل أبرز هؤالء األعداء صحيفة
{واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت} الـ ـت ــي ن ـشــرت
ً
أخيرا روايات نساء عدة يتهمن مور
بارتكابه إس ــاء ات جنسية مشينة
بحق فتيات قاصرات.
مور مسيحي محافظ ،شأنه في
ذلك شأن كثير من الداعمين الذين
حضروا ذلك االجتماع الجماهيري
في  11ديسمبر  2017قبل ساعات
قليلة مــن فـتــح صـنــاديــق االق ـتــراع
فــي مختلف أرج ــاء الــواليــة .اعتلى
ستيف بــانــون الـمـســرح بـعــد أكثر
م ــن س ــاع ــة ،ووص ـ ــف االن ـت ـخــابــات
الـ ــوش ـ ـي ـ ـكـ ــة ب ــالـ ـمـ ـع ــرك ــة ب ـ ـيـ ــن َمـ ــن
يــؤمـنــون بــ{مـعـجــزة ت ــرام ــب} َ
ومــن

ستيفن العرب

لم يحاول
استغالل عالقته
بالرئيس ليحقق
مكاسب شخصية

ف ـ ــي عـ ـ ــام  ،1916و صـ ـ ــل ض ــا ب ــط
االسـتـخـبــارات الـبــريـطــانــي تــومــاس
إدوارد لــورانــس إلــى شبه الجزيرة
ّ
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـي ـنــظــم ثـ ـ ــورة الـ ـع ــرب فــي
المنطقة ضـ ّـد حكم أ ت ــراك السلطنة
العثمانية ،التي بسطت سيطرتها
على تلك البالد منذ القرن السادس
عشر .وسرعان ما ذاع صيت لورانس
إلدراكـ ـ ـ ــه م ــا ق ــد ي ـس ـهــم ف ــي إن ـج ــاح
الثورة العربية.
ب ـعــد س ـن ــة ،ن ـشــر ل ــوران ــس كـتــاب
 ( Twenty-seven Articlesسـبـعــة
ً
مقاال) الذي ّ
قدم فيه النصح
وعشرون
ُ
لحكام بالده .ذكر{ :غص في األوساط
ّ
العربية ،ال تفكر في أي اهتمامات أو
أفكار غير ما تقوم به ،وهكذا يصبح
ّ ً
مشبعا بمسألة واحدة}.
دماغك
ُ
ع ـن ــدم ــا زرت بـ ــانـ ــون فـ ــي مـطـلــع
شهر ديسمبر الفائت ،كانت سيرة
ً
لورانس الذاتية واحــدا من كتابين
ف ــي ج ـنــاحــه ف ــي ال ـف ـن ــدق .أخ ـبــرنــي
عن الحركة السياسية التي يسعى
إلـ ــى ب ـنــائ ـهــا م ـنــذ م ـغ ــادرت ــه الـبـيــت
ً
األب ـي ــض قـبــل أرب ـع ــة أش ـه ــر ،قــائــا:
{تشبه بنيتها إلى حد كبير الثورة
العربية} .وتعهد بتقديم مرشحين
بارزين ضد كل جمهوري في مجلس
الـشـيــوخ األمـيــركــي ،باستثناء تيد
ً
كروز من تكساس ،فضال عن دعمه
ً
عددا من المرشحين لمجلس النواب.
ق ــد تـتـخـطــى ك ـل ـفــة حـ ــرب ع ـلــى هــذا
ال ـن ـطــاق ال ـم ـئــة م ـل ـيــون دوالر .وقــد
ً
ّ
تـشــكــل عـلــى األرج ــح تـحــديــا لصبر
(ومحفظات) الواهبين المحافظين
ال ــذي ــن يـ ــريـ ــدون رؤيـ ـ ــة ان ـت ـص ــارات
انتخابية ال فكرية.
ّ
عبر بانون عن إعجابه بالطريقة
ال ـتــي ّ
وح ــد بـهــا ل ــوران ــس الفصائل
العربية مختلفة من دون أن يرغمها
على التخلي عــن هويتها .ويعتقد
ً
ً
أنه يستطيع أن يــؤدي دورا مماثال
فــي األوس ـ ــاط اليمينية مــن الـحــزب
ّ ً
موحدا القبائل العقائدية
الجمهوري،
ل ـ ـخـ ــوض حـ ـ ــرب ع ـن ـي ـف ــة ض ـ ــد ق ــوى
الـمــؤسـســة ال ـتــي يـقــودهــا ماكونيل
وريان.

يــريــدون إدانـتــه ،ثم راح يخاطب
ً
ً
جمهورا من البيض بالكامل تقريبا،
ً
منتقدا {الطبقة العاملة ا لـســوداء
ً
والــاتـيـنـيــة} مـتــوعــدا ب ــأن تطالها
سـيــاســات إدارة تــرامــب المتشددة
بشأن الهجرة.
مـ ـس ــأل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـبـ ـق ــى األه ـ ـ ــم:
ج ـن ـس ـي ـتــك األمـ ـي ــركـ ـي ــة{ .وظ ــائ ــف
أميركية لعمال أميركيين}.
ّ
يـ ـش ــك ــل مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـعـ ـم ــل ك ـق ــوة
ً
ً
لـ ـلـ ـخ ــاص أس ـ ــاس ـ ــا م ـ ـحـ ــوريـ ــا فــي
ً
طــري ـقــة تـفـكـيــر ب ــان ــون ،ف ـض ــا عن
عـ ــاداتـ ــه الـ ـخ ــاص ــة .رب ـم ــا ال ي ـكــون
ً
بــانــون محبوبا ،إال أن َمــن يحاول
ً
القضاء عليه مكروهون أيضا في
أوساط كثيرة.
ً
تبلغ شعبية الكونغرس راهنا
 .%14.7و كـ ـلـ ـم ــا ت ـ ـعـ ــرض ب ــا ن ــون
لـخـبــث جـمـهــوريـيــن نــافــذيــن إنـمــا
غير محبوبين ،سهل عليه الظهور
بـ ـمـ ـظـ ـه ــر ال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرد ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــول
الحقيقة ويسعى إلى إنقاذ الحزب
الجمهوري.
ي ـق ـ ّـر ب ــأن م ــور ل ــم ي ـكــن الـمــرشــح
ال ـم ـث ــال ــي ،وي ـ ِـع ــد بـ ــأن تـ ـق ـ ّـدم كيلي
وارد ،المرشحة لمجلس الشيوخ
ً
األميركي ،سباقا أقوى في أريزونا.
يضيف{ :ستشكل الهجرة والتجارة
محور السباق في أريــزونــا} .يدعم
ً
بانون أيضا مايكل غريم ،جمهوري
مـ ـ ــن مـ ــدي ـ ـنـ ــة ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ي ـ ـحـ ــاول
استعادة مقعده في مجلس النواب
األميركي.
يقول غريم{ :إذا لم يحقق ترامب
النجاح ،فسنخسر بلدنا كما نعرفه.
وال أحد يعي ذلك أكثر من بانون}.
ً
ّ
لكن جمهوريين كثرا يخشون أن
يكون ما يراه بانون معركة مبادئ
ً
ً
هو في الحقيقة هجوما انتحاريا.
يـ ــوضـ ــح الـ ـخـ ـبـ ـي ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
الجمهوري تيم ميلر أن نفوذ بانون
قــد يــد فــع محافظي المؤسسة إلى
ً
االتـجــاه يمينا ،على غــرار ما فعله
إيد غيلسبي ،على أمل بأن يحظوا
بــدعــم ب ــان ــون (خ ـســر غيلسبي في
سباق نوفمبر إزاء حاكم فيرجينيا).
في المقابل ،قد يقرر الجمهوريون
الذين يأبون اتخاذ خطوة مماثلة،
ً
غ ـ ـيـ ــر أنـ ـ ـه ـ ــم ي ـ ـخـ ــافـ ــون أيـ ـ ـض ـ ــا مــن
الـتـعــرض لــان ـت ـقــادات ال ــاذع ــة من
شبكة بريتبارت اإلخبارية لتبنيهم
مواقف معتدلة ،أال يترشحوا.
لـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــب عـ ـل ــى
األرج ـ ـ ــح يـ ـن ــوي بـعــض
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن،
حـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـم ـ ــا أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت
{ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز}،
{اإلطـ ـ ــاحـ ـ ــة} ب ـب ــان ــون
{قـ ـب ــل أن ي ـت ـم ـكــن مــن
ال ـت ـع ــاف ــي} م ــن خ ـس ــارة
مـ ـ ـ ـ ــور .ي ـ ــوض ـ ــح ال ـخ ـب ـي ــر
االستراتيجي المخضرم
ريـ ـ ــك وي ـ ـل ـ ـسـ ــون أن ع ـلــى
الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري أن
{يـهــزم مرشحيه مــا إن يعلن
دعمه لهم}.
ل ـكــن ب ــان ــون ،الـ ــذي يصف
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ب ـ ـم ـ ـقـ ــاتـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ــوارع،
ي ــ ّ
ـرح ـ ــب ب ـه ـج ـم ــات م ـمــاث ـلــة
ألنها قد تبرز
االخـ ـ ـت ـ ــاف
بينه وبين
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
الجمهورية الثرية إنما
غير المحبوبة.

معاناة بانون الداخلية
أما الكتاب الثاني في غرفة بانون في
ً
الفندق ،فكان تقريرا عن الصين أعده
الكونغرس .يقول{ :سأعود وسأحاول
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ك ــل مـسـتـنــد حـكــومــي
تطاله يدي عن الصين}.
يعتقد أن بروز الصين وتحولها إلى
قــوة عالمية حظيا بــالــدعــم مما دعــاه
{ح ـشــد بــوش/ك ـل ـي ـن ـتــون} ،الـ ــذي ّ
رح ــب
بهذه األمة في منظمة التجارة العالمية
ّ
(كلينتون) وأخفق في إدراك أنها تشكل
ً
ً
ً
خطرا جيو-سياسيا متفاقما (بوش).
ولكن فيما يتوق بانون إلى خوض
مـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـ ــع الـ ـصـ ـي ــن،
يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ع ــن
خوفهم من تأثيرات تلك
المواجهة المدمرة في
االقتصاد األميركي.
بـ ــدا تـعـيـيــن بــانــون
م ــدي ــر ال ـح ـم ـلــة إشـ ــارة
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــأس .وهـ ــو
ي ـ ـتـ ــذ كـ ــر رد ا لـ ـفـ ـع ــل
ه ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرور{ :مـ ــا
إن تـ ـسـ ـلـ ـم ـ ُـت هـ ــذا
المنصب ،حتى قال
ك ـث ـيــرون :ي ــا إلـهــي!
س ـ ـي ـ ـخ ـ ـسـ ــر ت ـ ــرام ـ ــب
بـنـحــو  25نـقـطــة اآلن.
ً
ً
ّ
ّ
ليدمر فحسب
عين انتحاريا مجنونا
خ ـص ــوم ــه خ ـ ــال سـ ـق ــوط ــه} .صـحـيــح
أنــه ال يسهب في الكالم عن االنتصار
على كلينتون بقدر ترامب ،إال أنه أتى
على ذكره في كل خطاب سمعته منه.
ويعتبر بانون أن هذا درس يؤكد إمكان
وضرورة هزم المؤسسة المحتضرة.
يـتـبــع َم ــن ي ـش ــارك ــون ف ــي الـحـمــات
ً
ع ـ ـ ــادة مــرش ـح ـي ـهــم ال ـم ـن ـت ـصــريــن إل ــى

ستيف بانون
الـبـيــت األب ـيــض .لكننا لــم نشهد منذ
وصــول كــارل روف إلى البيت األبيض
ً
مع جورج بوش االبن تعيينا أثار هذا
القدر الكبير من المخاوف .أشار بيان
صحفي بعد أيــام من االنتخابات إلى
أن منصب بانون الجديد سيكون كبير
الخبراء االستراتيجيين السياسيين.
كذلك كتب ريــان ليزا في {نيويوركر}:
ً
{سيكون بانون الشخص األوسع نفوذا
في البيت األبيض برئاسة ترامب}.
ً
إذا ،ل ـم ــاذا ل ــم يـسـتـغــل ب ــان ــون ذلــك
ال ـن ـفــوذ لـ ـي ـ ّ
ـروج ب ـق ــوة أك ـب ــر لــوجـهــات
نـظــره الـشـعـبــويــة؟ يعتقد مـيـلــر ،الــذي
أدار ال ـعــاقــات فــي حـمـلــة جـيــب بــوش
ُ
ويعتبر اليوم أحد أبرز منتقدي ترامب
ً
الجمهوريين ،أن أفـكــاره لم تكن يوما
أكثر من مجرد واجهة عقائدية زائفة
{ألح ـق ــاد ثـقــافـيــة وعــرق ـيــة} .ويــؤكــد أن
عبقرية بانون تجلت في تمييزه ثمار

تـ ـل ــك األحـ ـ ـق ـ ــاد األول ـ ـ ـ ــى فــي
النظام البيئي الجامح للمواقع
اإلخـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــة ال ـي ـم ـي ـن ـي ــة عـ ـل ــى ش ـب ـكــة
اإلنترنت.
تـ ــرك ب ــان ــون ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض نحو
منتصف أغسطس الفائت بعد تصادمه
م ــع مـسـتـشــار األمـ ــن ال ـقــومــي هــربــرت
م ــاكـ ـم ــاسـ ـت ــر ،وكـ ـبـ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن
االقتصاديين غاري كون ،وابنة الرئيس
الواسعة النفوذ إيفانكا ترامب.
يذكر بانون{ :أشعر بالسعادة منذ
ً
رح ـي ـل ــي .ل ــم أول ـ ــد ألك ـ ــون م ــوظ ـف ــا في
إدارة ألنها تتبع تراتبية محددة .لديك
مساراتك وعليك االلتزام بها .ال أعمل

الليبرالي اليميني
كان روبرت كوتنر يمضي إجازة في ماساتشوستس
عندما تلقى رسالة إلكترونية من مساعد بانون دعاه
فيها إلى لقاء في البيت األبيض ،حيث كان يعمل بانون
آنذاك .لكن كوتنر لم يستطع السفر إلى واشنطن ،لذلك
وافق على إجراء اتصال هاتفي .يكتب عن الحوار الذي
دار بينهما{ :اتصل بانون في الحال ،وقال :أتابع كتاباتك
منذ سنوات} .فوجئ كوتنر بذلك ألنه محرر American
 ،Prospectوهي مجلة تقدمية تنتقد باستمرار ترامب
والحزب الجمهوري .رغــم ذلــك ،أدرك بانون أن كوتنر،
على غرار غيره من التقدميين ،يشاركه في كرهه التجارة
الحرة والسياسة العسكرية.
ُ
أخ ـبــر بــانــون كــوتـنــر فــي مـقــابـلــة تـعـتـبــر مــذهـلــة لما
ً
تضمنته من صراحة بالغة{ :نخوض حربا اقتصادية
مع الصين} .ووعد بتعيين صقور في المجال الصيني
ً
في وزارة الخارجية ،مقرا في الوقت عينه بأن {ما من حل
عسكري} للمواجهة مع دولة كوريا الشمالية التي تزداد
عدائية .وعند سؤاله عن القوميين البيض الذين ُيفترض
أن يكونوا حلفاءه والذين أثنى عليهم ترامب
ً
ً
ً
معتبرا إياهم {أناسا أخيارا} ،تجاهلهم بانون،
ً
واصفا إياهم بـ{مجموعة من المهرجين}.
خ ـ ــرج بـ ــانـ ــون مـ ــن ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض فــي
غـ ـض ــون ي ــومـ ـي ــن .أص ـ ـ ــاب فـ ــي إدراك ـ ـ ـ ــه أن
االستياء الطبقي سيتفوق على االنتماء
الـحــزبــي فــي انـتـخــابــات عــام  ،2016حتى
أش ــد منتقديه أقـ ــروا بــإن ـجــازه ه ــذا .على
س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،ي ـث ـنــي س ـت ـيــف ش ـم ـيــدت،
م ـس ـت ـش ــار ب ـ ـ ــارز فـ ــي ح ـم ـل ــة جـ ـ ــون مــاك ـيــن
الــرئــاسـيــة عـمــا  ،2008عـلــى بــانــون لتمييزه
الـمـيــل إل ــى الـشـعـبــويــة قـبــل كـثـيــريــن .لكنه
ينعت حركة بانون القومية االقتصادية
ب ــ{ال ـس ـخ ـي ـفــة} ،ويـعـتـبــر أن ـهــا سـتـخـ ّـرب
على هذا النحو}.
مـ ـ ـ ـ ـ ــا زال بـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــون
ي ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
بانتظام .صحيح أنــه قــال إنه
تحدث إليه طوال  30دقيقة يوم
االنتخابات الخاصة في أالباما ،إال أن
ً
ً
شخصا مطلعا على سجل االتصاالت
في البيت األبيض يؤكد أن االتصال لم
ُ
يدم أكثر من تسع دقائق.
لهذا التضارب داللة كبيرة .أخبرتني
م ـســؤولــة ب ـ ــارزة ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
طلبت عدم ذكر اسمها ،أن العالقة بين
ترامب وبانون {تعثرت} رغم مواصلة
التقارير اإلعالمية تصوير األخير على
أنــه نظير راسبوتين والوحيد القادر
على التأثير في الرئيس .واستبعدت
أي احتمال لتقديمه النصائح لترامب
بـشــأن إستراتيجيته النـتـخــابــات عام
ّ
 .2018وأكدت المسؤولة لـ {نيوزويك}:

ال ـح ــزب الـيـمـيـنــي م ــا ل ــم ي ـهــزمــه مــاكــون ـيــل وري ـ ــان قبل
انتخابات منتصف الوالية عام  .2018يقول شميدت عن
حركة بانون{ :ما الثورة التي يتحدث عنها سوى عرض
مسوخ .وال ينقصه شيء إال أن يقف شخص يرتدي زي
تشوباكا إلى جانبه على المسرح}.
يشكك كوتنر ب ــدوره فــي قــدرة بــانــون على استمالة
المنشقين عن اليسار .يشير{ :كان هتلر يملك نظام طرق
ً
ً
ـاه
سريعة مــذهــا بين الــواليــات ،وأنـشــأ أيـضــا دولــة رفـ ٍ
مميزة .إال أن هذا ال يعني أن ثمة قواسم مشتركة بين
هتلر والتقدميين}.
ً
لـكــن كــوتـنــر يـسـتــدرك مــوضـحــا أن ــه ال يـشـ ّـبــه بــانــون
بهتلر ،بل يرغب في التحذير من المبالغة في تصوير
ً
ً
{التداخل العرضي} واعتباره تقاربا سياسيا أكبر .وعلى
ً
ُ
تحدثت إليهم ،يذكر ّكوتنر أيضا أن بانون
غرار كثيرين
أخـفــق حتى الـيــوم فــي تقديم مــرشــح يتبنى مجموعة
أفكاره المختلفة .ويضيف{ :ال يملك سوى التضليل ،ما
لم يخطط للترشح هو بنفسه}.
ً
لكن بانون ال يخطط للترشح مطلقا .رغم ذلك ،يواصل
ميله إلى أفكار قد تبدو أكثر جاذبية إلى اليسار الوسطي
منه إلى اليمين المتطرف.
على سبيل المثال ،يعتقد أن وادي السيليكون اكتسب
َ
ً
نفوذا أكبر من الالزم .يقول{ :يجب أن تكون شركتا غوغل
وفيسبوك مؤسستين عامتين .أعتقد أنهما صارتا أكبر
ُ
ُ
من أن تضبطا .أظن أن البيانات يجب أن تحفظ كودائع
ُ
استئمانية ،ويلزم أن تدار هاتان الشركتان كمنشأتين
على غرار محطات الغاز}.
ً
ّ
تشكل هذه فكرة مثيرة لالهتمام ،علما بأن وسائل
اإلعالم الليبرالية تداولتها بعض الوقت .ولكن ما من أمر
ّ
قد ينفر الليبراليين من هذه الفكرة بقدر دعم بانون لها.
لذلك يأمل الديمقراطيون اليوم أال يبدأ بالمطالبة برفع
ً
الحد األدنى لألجور إلى  15دوالرا للساعة.

{ال رغ ـبــة لـنــا ف ــي الـتـعــاطــي مـعــه بــأيــة
طريقة من الطرائق في العام الجاري،
ال بشأن الحملة وال أي موضوع آخر}.
أم ـ ــا بـ ــانـ ــون ،ف ـي ـع ـت ـبــر أن دس ــائ ــس
النخبة الحاكمة تعجز ،مهما بلغت ،عن
حجب عمل ترامب في مجال االقتصاد.
وعـنــد ســؤالــه عـمــا إذا ك ــان الرئيس
ً
ً
ق ــومـ ـي ــا اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا ،يـ ـجـ ـي ــب« :ت ــأم ــل
سياساته».
هو يعزو نجاح ترامب إلى السياسة
الحمائية ا لـتــي تثير اهتمام كليهما،
ً
مـعــددا األوام ــر التنفيذية التي يعتقد
ً
أن ـ ـهـ ــا «س ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـ ـح ـ ـفـ ــزا ل ــاق ـت ـص ــاد
األميركي».
َّ
ً
يـتــابــع مــوض ـحــا« :ي ـجــب أن ُيــرشــح
تــرامــب لـجــائــزة نــوبــل لــاقـتـصــاد ،فقد
برهن أن القومية االقتصادية ناجحة.
ويفهم أرواح الحيوانات التي تتدفق في
الواليات المتحدة».

جمهوريون كثر
يخشون أن يكون ما
يراه بانون معركة
ً
مبادئ هجوما
ً
انتحاريا

ً
ما زال مقاتال
تشبه الحمالت السياسية الحمالت العسكرية.
يـلـجــأ الـفـصـيــل ال ـخــاســر إل ــى ال ـل ــوم واالت ـهــامــات
ال ـم ـض ــادة ،ف ــي حـيــن يـمـ ّـجــد الـمـنـتـصــر ف ـ ــوزه .قد
يـنـجــح الــدي ـم ـقــراط ـيــون ف ــي ال ـف ــوز بــاألك ـثــريــة في
مجلس النواب في العام الجاري .وفي ظل السيطرة
الديمقراطية ،قد ّ
يوجه هذا المجلس التهم لترامب.
لكن أولئك الذين ناضلوا في سبيله في األشهر
التي سبقت  8نوفمبر  ،2016تلك القلة القليلة من
ً
المؤيدين السعداء ،سيحظون دوما بويسكونسن.
في إحــدى ليالي ديسمبر الـبــاردة ،أقــام بانون
حـفـلــة لـلـيــوانــدوسـكــي وب ــوس ــي ،ال ـلــذيــن كــانــا قد
نشرا لتوهما ،Let Trump Be Trumpروايتهما
الحماسية عن مسيرة ترامب إلى واشنطن.
كان بانون بين آخر الواصلين .وعندما دخل،
تدفق كثيرون في تلك الغرفة المكتظة نحوه ،كما
ً
ّ
لو أن حقل جاذبية جديدا قد تشكل .كان النجم بين
النجوم .أدرك هذا الواقع ،فعزز أهميته باختياره
مــابــس ال تــائــم تـلــك الـمـنــاسـبــة .اكـتـفــى بــارتــداء
معطف بني وسروال فضفاض .صحيح أن مالبسه
هذه بدت مريحة ،إال أنها شكلت حالة شاذة في

غرفة مليئة ببزات من صنع كبار المصممين .لكن
القوة الحقيقية تكمن في ارتدائك المالبس التي
تحلو لك.
ً
ُيعتبر بانون فريدا بين َمن تركوا إدارة ترامب:
لــم ي ـحــاول أن يستغل عــاقـتــه بــالــرئـيــس ليحقق
ً
مكاسب شخصية ،علما بأن كثيرين غيره قاموا
بذلك مــع أن عالقتهم بالرئيس أقــل متانة .تعهد
بانون بمواصلته النضال في سبيل ترامب عندما
ً
غادر البيت األبيض ،وهذا ما فعله تحديدا .ومن
غير المرجح أن تقلل خسارته مناورة في أالباما
من حماسته .فالمعارك الكبرى تلوح في األفق.
ب ـعــد أي ـ ــام ع ـلــى خ ـس ــارة م ـ ــور ،ك ــان الـمـحـلـلــون
والمعلقون مــا زال ــوا يناقشون مــا إذا كــان بانون
الملوم ،وما عنت هذه االنتخابات للديمقراطيين
والجمهوريين واألميركيين ،وما إذا كانت ستنقذ
الديمقراطية.
في هذه األثناء ،سافر بانون إلى طوكيو حيث
أدلى بخطاب إزاء مجموعة من المحافظين أثنى
فيه على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ألنه
{ترامب قبل ترامب} بإعادة إحيائه الميول القومية

اليابانية التي ظلت هامدة فترة طويلة.
المتحدة ،أعلن ترامب إستراتيجية
في الواليات
ّ
متنام.
كخطر
الصين
فت
صن
التي
األمــن القومي
ٍ
لكن البيت األبيض ّ
عين بعيد ذلك سوزان ثورنتون
كبيرة دبلوماسييه في شرق آسيا .فجاء ت هذه
ُ
الخطوة لتظهر ،على ما يبدو ،مدى تراجع تأثير
ُ
ً
بــانــون .واعــتـبــرت أيـضــا هزيمة إضافية لبانون،
الذي تفاخر إزاء كوتنر أنه سيحرص على طردها
من وزارة الخارجية.
ّ
حل الشتاء وبانون معزول يستعد لمعارك كثيرة
ً
مقبلة .يسمع أخـبــارا عن نيران تستهدفه إال أنه
ال يحتمي .يذكر{ :أعتقد أن إحــدى قــواي المميزة
ً
أنني ال آبــه بما يقوله الـنــاس .ال أكترث له حقا}.
هو يعتبر أن هذه بداية حركته ال نهايتها :جولته
األولى ال التاسعة ،كما أخبرني في مونتغومري
مع تساقط النجوم فوق أالباما ،مطالبة روي مور
بإعادة إحصاء األصوات ،وانكباب المراسلين على
أجهزة الكمبيوتر المحمولة لكتابة نعي بانون
ً
ّ
يصر{ :قاتلنا الليلة وسننهض غدا
وثورته .لكنه
ً
صباحا لنواصل القتال}.
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مجتمع

الكنيسة األرثوذكسية في حولي احتفلت بعيد الميالد المجيد
احتفلت الكنيسة األرثوذكسية
في حولي بعيد الميالد المجيد،
بحضور شخصيات عامة بارزة
وشيوخ وسفراء قدموا التهاني
للقمص بيجول وقساوسة
الكنيسة ،وشارك أبناء الكنيسة
في الحفل وأدوا الصالة
والترانيم.

وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح الصباح

اإلعالمي أحمد شمس الدين والقمص بيجول ومدير أمن حولي اللواء عابدين العابدين وعبدالفتاح معرفي

الشيخ علي الجابر والسفير المصري طارق القوني

العم فهد المعجل ومساعد الملحق العسكري المصري

عبد العزيز البابطين

فهد عبدالرحمن البحر والقمص بيجول والسفير عبدالعزيز الشارخ

إقامة ورشة فنية بعنوان
«بوب آرت على الكانفيس»
بالتعاون مع الفنانة حنان الشايع ،أقيمت ورشة عمل فنية
لألطفال حول إعادة التدوير لعمل لوحات فنية بعنوان "بوب
آرت على الكانفيس" ،باستخدام أوراق الصحف.
وقام نجوم "بطل بيننا" ،وهم الفئة العمرية ما بين  5و 12
ً
ً
معرضا ذهب ريعه
عاما ،بعمل لوحات فنية رائعة ،كما نظموا
لجمعية الهالل األحمر ،لمساعدة ضحايا الروهينغا ،وكان
في استقبالهم خالل تسليم التبرع بمقر الجمعية نائب رئيس
ً
عاما
مجلس اإلدارة أنور الحساوي ،وذلك بمناسبة مرور 52
على تأسيسها.
وقدمت البطلة بلسم األيوب ،مؤسسة "بطل بيننا" في عام
 ،2015الشكر لنادي الكويت الرياضي ،وأسر األبطال في
النادي الذي يعمل ضمن أهداف التنمية المستدامة والشراكات
الحساوي يتسلم التبرع من البطلة بلسم األيوب
العالمية.

د .ثامر العبيد وابنه صالح

يعقوب الخباز مع ولديه فرح وأنور

محمد الفودري مع لوحته

جيدن الجيران تحمل التبرعات

يوسف ٔ
ومويد المير

افتتاح معرض التصميم
الهندسي الـ 33
أنابت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات
د .جنان بوشهري ،المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
المهندس بدر الوقيان في افتتاح معرض التصميم الهندسي الثالث
والثالثين ،الذي نظمه مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية
الهندسة والبترول بجامعة الكويت ،تحت إشراف مدير المركز د .بدر
البصيري.
وأقيم المعرض بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،وحضور
مسؤولي الجامعة والمؤسسة والعمداء المساعدين ورؤساء األقسام
العلمية ،إضافة إلى كبار الشخصيات من الدولة ،والمتخصصين في
المجال الهندسي من كبار المسؤولين.

الوقيان خالل جولته في المعرض

جانب من التكريم

«الكويت اإلنكليزية» تنظم رحلة إلى مجلس األمة

تنصيب د .كريز سفيرة للسعادة

نظمت مدرسة الكويت اإلنكليزية
رحلة إلى مجلس األمة بإشراف
المعلمة ابتسام محمد .وجاءت
الرحلة ضمن المنهج الدراسي
لمادة اللغة العربية بالمرحلة
المتوسطة ،بهدف تدعيم ثقافة
الطالب ،وتوسيع مداركهم،
وتوثيق روح الجماعة في اتخاذ
القرارات.
وتجول الطالب في أرجاء مبنى
المجلس ومحيطه ،فدخلوا قاعة
عبدالله السالم ،وزاروا مكاتب
بعض اإلداريين ،والتقطوا بعض
الصور التذكارية.

ّ
كرم اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات الدكتورة
الصيدالنية روضة كريز على جهودها المبذولة،
ومشاركتها في ورشة أخصائي اإليجابية
والسعادة ،فضال عن تنصيبها من جانب
الرابطة الدولية لإلبداع الفكري والفني والثقافي
باإلمارات "سفيرة للسعادة"؛ لما قدمته من ورش
عمل وندوات ساهمت في نشر الوعي الصحي.
وكريز حاصلة على ماجستير في األعشاب
الدوائية ،ودكتوراه في تطوير الصناعات
الدوائية ،وهي باحثة في السموم الدوائية
والغذائية.

طالب "الكويت اإلنكليزية" المتوسطة في مجلس األمة

تكريم د .كريز

مسك وعنبر
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ّ
إبراهيم الحربي لـ ةديرجلا  :أصور أحدث أعمالي «الخافي أعظم» مع المقلة
•

«مسرحية مشهد من الزمن الجميل حظيت بردود أفعال إيجابية من الجمهور»
يطل الفنان القدير إبراهيم الحربي عبر شاشة
رمضان المقبل من خالل المسلسل االجتماعي
المحلي الجديد «الخافي أعظم» ،تحت قيادة
المخرج البحريني المبدع أحمد المقلة ،وبمشاركة
كوكبة من النجوم الكبار والشباب.
فادي عبدالله

توقفت عن
اإلنتاج الفني
والمسرحي
وأغلقت مكتبي

وأعرب الحربي ،في حوار مع «الجريدة» ،عن
أمله توافر النص وفريق العمل المناسب كي
يعود إلى خشبة المسرح الجماهيري ،بعروض
متواصلة ال تقتصر على موسم العيد فقط...
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* م ــا مـشــاريـعــك عـلــى صعيد
الدراما التلفزيونية؟
 لـ ـق ــد ش ــرعـ ـن ــا ف ـ ــي ت ـصــويــرمسلسل اجتماعي محلي بعنوان
"الخافي أعظم" ،من إخراج المبدع
البحريني أحمد يعقوب المقلة،
وتأليف عبدالله السعد ،وإنتاج
ك ـنــوز ال ـخ ـل ـيــج ،وي ـشــارك ـنــي في
ب ـطــولــة ال ـع ـمــل ح ـشــد م ــن نـجــوم
ال ــدرام ــا الـمـحـلـيــة ،مـنـهــم محمد
العجيمي و ع ـب ــداإل م ــام عبدالله
وهـيــا عـبــدالـســام وم ــرام وليلى
ع ـب ــدال ـل ــه وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـب ــارون ــي
وعـلــي كــاكــولــي ،والـمـسـلـســل من
األعمال المرشحة للعرض خالل
شهر رمضان المقبل في عدد من
ال ـم ـح ـطــات الـفـضــائـيــة المحلية
والخليجية.
* مـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن دورك ف ـ ــي ه ــذا
العمل؟
 العمل من النوع التراجيدي،ودوري ي ـ ـح ـ ـمـ ــل ا ل ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الصفات ،لن أبوح عنها اآلن ،مع
مسحة كوميدية جميلة.
* هل لديك مسلسل آخر؟
 أج ـ ـ ــل ،وآم ـ ـ ــل أال ي ـت ـع ــارضت ـص ــوي ــره م ــع "ال ـخ ــاف ــي أع ـظ ــم"،

والمسلسل اآلخر هو "مع حصة
قـلــم" ،مــع الـفـنــانــة الـكـبـيــرة حياة
الفهد ،ومــن تأليف علي دوحــان
وإنتاج المجموعة الفنية "باسم
عبداألمير" ،وإنني سعيد بعرض
مسلسل "كالم أصفر" تأليف مريم
نصير وإخــراج هيا عبدالسالم،
ً
حاليا على شاشة .mbc
* ما انطباعك عن مشاركتك في
عرض "مشهد من الزمن الجميل"؟
 انـقـطـعــت عــن الـمـشــاركــة فيالـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ال ـم ـس ــرح ـي ــة 20
ً
عاما ،حيث كانت مشاركتي مع
فــرقــة ال ـم ـســرح الـشـعـبــي ،وع ــدت
إليها بعدما أقنعني جمال اللهو
بالعودة ،فهو المشرف العام على
عــرض افتتاح مهرجان الكويت
المسرحي الــ ،18بعنوان "مشهد
من الزمن الجميل" تأليف عبدالله
خــالــد ال ــروي ـش ــد ،ف ـلــم أت ـ ــردد في
قبول صعود خشبة المسرح في
عمل يمثل الكويت ويقدم صورة
مشرفة عــن تاريخها المسرحي
وال ـف ـنــي ف ــي م ـهــرجــانــه المحلي
ً
الذي يستقطب ضيوفا من الوطن
ً
العربي ،وما شجعني أيضا هو
م ـشــاركــة رف ـي ـقــة ال ـ ــدرب الـفـنــانــة

الحربي مع هيفاء والحشاش في «مشهد من الزمن الجميل»
الـقــديــرة هيفاء ع ــادل ،والمخرج
وال ـس ـي ـن ــوغ ــراف ــي ن ـج ــف ج ـم ــال.
وانطباعي عن العمل أنه تجربة
رائ ـ ـعـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة أنـ ـه ــا حـظـيــت
باستحسان وردود أفعال طيبة
وإيجابية من الجمهور الحاضر،
وسـعــدت كثيرا بكلمات اإلط ــراء
الجميلة.

* ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح
الجماهيري؟
 ك ـ ــان ـ ــت آخـ ـ ـ ــر م ـ ـشـ ــاركـ ــة لــيالـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــريـ ــة
ال ـك ــوم ـي ــدي ــة "ق ـ ـنـ ــاص خ ـي ـط ــان"
مــع الـفـنــانـيــن الـكـبـيــريــن الــراحــل
عبدالحسين عبدالرضا وحياة
الفهد ،وبالنسبة إلى عودتي إلى

المظفر يشارك في عرض «ولد بطنها» بمسقط
تقدم على مسرح المدينة  25و 26الجاري

●

فادي عبدالله

يــواصــل الفنان الـشــاب خالد المظفر مشاركته في
عروض المسرحية الكوميدية "ولد بطنها" لمركز فروغي
لإلنتاج الفني والمسرحي ،ضمن جولتها لدول مجلس
الـتـعــاون الخليجية ،حـيــث تـقــدم الخميس والجمعة
 25و 26الـجــاري عرضين على مسرح المدينة ،ضمن
فعاليات مهرجان مسقط  2018في سلطنة عمان.
فــي هــذا الـصــدد ،قــال الفنان خالد المظفر" :بعد أن
قدمنا الخميس والجمعة الماضيين عرضين وبنجاح
جماهيري كبير على مسرح المدرسة الهندية في إمارة
دبــي ،نستعد لمواصلة جولتها الخليجية فــي ُعمان
نهاية األسبوع المقبل  25و 26الجاري ،تلبية لدعوة
مهرجان مسقط ."2018
وعن المسرحية اضاف المظفر" :ولد بطنها تتميز
بجرأة الطرح والمتعة والفرجة والرسالة الفنية الجميلة،
إذ تتحدث عن النفاق االجتماعي بشكل خاص ،وتقدم
عبر أحــداثـهــا كيف أن مــن يجلس على كــرســي ولديه
منصب يهلل له الجميع ،بينما حين يخرج ينساه الكل"،

مضيفا أن المسرحية تضع اصبعها على مشكلة قد
تواجه كثيرين ،بأسلوب كوميدي ساخر.
وأشار إلى أن مسرحية «ولد بطنها» من تأليف بدر
محارب ،وإخراج عبدالعزيز صفر ،وبطولة طارق العلي،
وعبدالرحمن العقل ،وميس كمر ،وخالد العجيرب ،ومي
عبدالله ،ون ــواف النجم ،وعبدالله الـحـمــادي ،وغالية
بحصاص ،ودانة البلوشي.
يذكر أن الفنان خالد المظفر تخرج في المعهد العالي
للفنون المسرحية  -تخصص آالت ،وحصد جائزة أفضل
ممثل دور ثان عن دوره في مسرحية «العائلة الحزينة»
لـفــرقــة مـســرح الخليج الـعــربــي ،فــي مـهــرجــان الكويت
المسرحي الـ 17عام  ،2016وجائزة أفضل ممثل واعد عن
دوره في مسرحية "معركة العقول الفارغة" لفرقة المسرح
الكويتي ،في مهرجان الكويت المسرحي الـ 15عام .2014
وشـ ـ ــارك أخـ ـي ــرا ف ــي ت ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ــج ال ـم ـســاب ـقــات
التلفزيوني «هــايــدو» على قناة "كــويــت س ـبــورت" ،من
إع ــداد نايف النعمة ،وإخ ــراج عـبــدالــرزاق العطار ،كما
التقى طلبة الجامعة األميركية في الكويت ( )AUKفي
محاضرة النجاح واإللهام.

المسرح الجماهيري ،فــإن األمــر
مرهون بتوافر النص الجيد إلى
جــا نــب فــر يــق التمثيل المتفاهم
ال ــذي اسـتـطـيــع أن أتـكـيــف مـعــه،
إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدم عـ ــرض الـعـمــل
ف ـق ــط ف ــي م ــوس ــم عـ ـي ــدي ال ـف ـطــر
واألضحى ،فما أريــده هو تقديم
عروض متواصلة.

* ل ـم ــاذا تــوق ـفــت ع ــن اإلن ـت ــاج
الفني والمسرحي؟
 مــع األس ــف ال ـشــديــد ،عمليةاإلن ـ ـتـ ــاج ل ـي ـســت ك ــال ـس ــاب ــق ،ل ــذا
توقفت عنها ،إذ تكبدت مصاريف
كـبـيــرة ،اض ـطــررت عـلــى ضوئها
إلــى التخلي عن المكتب ،وربما
لن أقوم بتجديد الترخيص الذي

ياسمين صبري تطمئن جمهورها
بعد إصابتها أثناء المشي
طمأنت الممثلة المصرية ياسمين
ص ـب ــري ج ـم ـهــورهــا ومـتــابـعـيـهــا على
صحتها ،بعد تعرضها لإلصابة أثناء
ممارستها الرياضة ،وإصابتها بقطع
في الرباط الصليبي.
وبعدما أثــار هــذا الموضوع الجدل
حــول إمكانية مواصلتها لنشاطاتها
الفنية ،خصوصا أنها تعمل حاليا على
ّ
تـصــويــر أكـثــر مــن عـمــل ،عــلـقــت صبري
على الموضوع من خالل نشرها صورة
لها عبر صفحتها الخاصة بأحد مواقع
التواصل االجتماعي ،وكتبت" :سوف
أستمر في النهوض كلما سقطت".
وتفاعل متابعو صبري مع تعليقها
هــذا بشكل كبير ،متمنين لها الشفاء
العاجل.
ُي ـشــار إل ــى أن يــاسـمـيــن ت ـشــارك في
تصوير فيلم "الديزل" ،من بطولة الممثل
المصري محمد رمضان ،وإخراج كريم
السبكي.

المظفر واليوحة في المهرجان المحلي

ً
سيوشك على االنتهاء قريبا.
* ما األعمال التي أنتجتها؟
 أنـتـجــت مـسـلـســات درام ـيــةتلفزيونية هي :الوريث ،وعودة
السندباد ،وبقايا أمل ،والرهينة،
و 3مسرحيات تحت مظلة فرقة
المسرح الشعبي.

ياسمين صبري

موسيقى مصطفى سعيد المعاصرة في مركز جابر
في أمسية بعنوان «قصائد مغناة» مع فرقة «أصيل»
عــازف ـيــن ع ـلــى  15آل ــة ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـع ــود،
والـعــود الكبير ،والـعــود الصغير ،والكمان،
والكمان الوسط ،والكمان الكبير ،والقانون،
وال ـ ـس ـ ـن ـ ـطـ ــور ،والـ ـطـ ـنـ ـب ــور االس ـط ـن ـب ــول ــي،
والطنبور البغدادي ،والناي (طبقة سفرجة،
وطبقة جــواب منصور) ،والـ ّـرق ،والمرواس،
والدمبكَ ،
َ
ودمبك الزرخانة.
والطبلة البلدي،

يـسـتـضـيــف مــركــز الـشـيــخ جــابــر األحـمــد
ال ـث ـق ــاف ــي م ـس ــاء ب ـع ــد غ ــد ح ـف ــا مــوسـيـقـيــا
غـنــائـيــا م ـم ـيــزا ،ب ـع ـنــوان "ق ـصــائــد م ـغ ـنــاة"،
تحييه مجموعة "أصيل" للموسيقى العربية
المعاصرة ،بقيادة مؤسسها الفنان مصطفى
سعيد .وموسيقى "أصـيــل" هــي فرقة تخت
معاصرة ،تنتهج الطريقة التقليدية بشكل
م ــوائ ــم ومـتـســق م ــع روح ال ـع ـصــر ،وتـهــدف
إل ــى إي ـصــال الـمــوسـيـقــى الـعــربـيــة الرصينة
المجددة إلى أكبر عدد ممكن من المستمعين
والمهتمين.

برنامج الحفل

«أصيل» مصطفى سعيد
أس ـ ـ ــس م ـص ـط ـف ــى س ـع ـي ــد (وه ـ ـ ــو م ــدي ــر
مؤسسة التوثيق والـبـحــث فــي الموسيقى
العربية "أم ــار") ،مجموعة "أصـيــل" فــي عام
 ،2003بهدف تقديم موسيقى عربية جديدة
وم ـعــاصــرة ،منطلقا مــن مـبــدأ الـتـطــويــر من
الداخل؛ أي االعتماد على التراث الموجود،
ليس إلعادة أدائه بنسخ القوالب أو الضروب،
وإنما لصنع الجديد المطور عنه.
وتستمد المجموعة العديد من إنتاجاتها
مـ ــن أع ـ ـمـ ــال ش ـع ــري ــة وأدبـ ـ ـي ـ ــة وت ــاري ـخ ـي ــة،
وم ــن أب ـح ــاث مــوسـيـقـيــة ،وت ـق ـتــرح "أص ـيــل"

مصطفى سعيد
منظارا جــد يــدا فعليا للموسيقى العربية،
فتوسع آ ف ــاق هــذه الموسيقى على صعيد
اآلالت المختارة في العزف ،واألداء والعمل
الجماعي ،وعلى صعيد الغناء والتجريب في
األصوات اآللية المباشرة ،إضافة إلى الفكر
الموسيقي الذي تقدمه.

وت ـت ـك ــون ال ـم ـج ـمــوعــة م ــن مـحـمــد عـنـتــر،
وع ـب ــدال ــرض ــا ق ـب ـي ـســي ،وم ـص ـط ـفــى سـعـيــد،
البابا ،وعلي الحوت ،وغسان سحاب،
وخليل ُ ْ
ُ
وج ــس ت ـ ْـرن ـ ُـب ــل ،وع ـمــاد حـشـيـشــو ،وسـلــوى
جـ ــرادات ،وف ــرح قـ ـ ّـدور ،وب ــال بـيـطــار ،ولما
ق ــاس ــم ،ورضـ ــا ب ـي ـطــار ،وف ـ ــراس ال ـع ـن ــداري،

ينقسم برنامج الحفل إلى جزأين ،األول
يـسـتـمــع ال ـح ـض ــور إلـ ــى ثـ ــاث ّوص ـ ــات في
مقامات الراست والسيكاه والعشاق العربي،
تغنى على قصائد عربية لشعراء كبار مثل
عمر بن الفارض والشاب الظريف والشيخ
عبدالله الشرقاوي؛ وفي الجزء الثاني تغني
الفرقة قصيدة "البردة" ،للشاعر الشاب تميم
البرغوثي ،على مقامات الدوكاه والسيكاه
والجهاركاه والنوا.
وتـ ـجـ ـم ــع األم ـ ـس ـ ـيـ ــة بـ ـي ــن ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة
والمعاصرة في انتظار محبي الغناء والشعر
العربي ،يقدمها مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي لضيوفه من عشاق الطرب واأللحان
الشرقية الجميلة ،مع فرقة موسيقية أصيلة
ومعاصرة.

الجسمي يدعم مواهب «الجليلة لثقافة الطفل»
ضمن نشاطاته وأعماله اإلنسانية التي تخص دعم ومساندة
األطفال ،قام الفنان اإلماراتي حسين الجسمي ،السفير فوق العادة
للنوايا الحسنة ،بحضور أول حفل فني لمركز الجليلة لثقافة
الطفل ،ألطفاله الموهوبين في الموسيقى والغناء والمواهب
األخــرى ،وشــارك خالل عزف األطفال الموهوبين على المسرح،
بـعــدمــا تــوجــه إل ـي ـهــم ،وأث ـن ــى عـلــى مــواه ـب ـهــم ،ب ــوج ــود الملحن
اإلماراتي إبراهيم جمعة.
حضر الحفل الملحن اإلماراتي إبراهيم جمعة ،واإلعالمية د.
بروين حبيب ،وعــدد كبير من الشخصيات الـبــارزة اجتماعيا،
والمدونين واإلعالميين.

وأعـ ــرب الـجـسـمــي عــن سـعــادتــه بـهــذه ال ـمــواهــب مــن األط ـفــال،
ودعمها ومساندتها ،من خالل تشجيعهم وحضوره ،وخاصة أنه
ً
في بداياته كان من بين الموهوبين مثلهم ،شاكرا جميع الذين
تابعوا وأسهموا في تثقيفهم في مركز الجليلة لثقافة الطفل.
وش ــارك فــي الـحـفــل ال ــذي أقـيــم بمبنى مــركــز الجليلة لثقافة
الطفل 13 ،طفال 11 ،منهم في الغناء والعزف ،واثنان في التقديم،
وتـتــراوح أعمار األطـفــال المشاركين بين  6و 15سنة ،ينتمون
إلى عدة دول ،منها :اإلمارات ،السعودية ،سورية ،األردن ،كوريا،
الهند ،مصر وغيرها.
حسين الجسمي

ةديرجلا
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دوليات
هجوم انتحاري في بغداد ...وانهيار حلف العبادي و«الحشد»
● موقف الصدر من «نصر العراق» وانضمام الحكيم وشروط رئيس الحكومة أدت إلى انفراطه
● «العصائب» :انسحبنا بسبب وجود فاسدين ●حزب البارزاني يستبعد التحالف مع أي قوى عربية
وسط تصاعد التوتر السياسي
في العراق مع اقتراب موعد
االنتخابات ،وحالة الفوضى
السياسية ،التي تسود البالد
بسبب «زحمة» التحالفات
بغداد أمس
شهدت ً
االنتخابيةً ،
ً
مزدوجا أسفر
انتحاريا
هجوما
ً
عن مقتل  38شخصا في انذار
قوي للسلطات بأن الخاليا
اإلرهابية النائمة مستعدة
للهجوم بعد شهر من إلعالن
هزيمة «داعش».

بعد نحو شهر من إعالن «انتهاء
الحرب» على تنظيم «داعش» ،وفي
اعـنــف اع ـتــداء منذ أشـهــر ،قتل 38
ً
شـخـصــا فــي هـجــوم م ــزدوج نفذه
انـ ـتـ ـح ــاري ــان يـ ــرتـ ــديـ ــان ح ــزام ـي ــن
ن ــاس ـف ـي ــن فـ ــي وس ـ ــط ب ـ ـغـ ــداد ،هــو
الـثــالــث ال ــذي يستهدف العاصمة
خالل ثالثة أيام.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم ق ـيــادة
عمليات بغداد اللواء سعد معن ،إن
االعتداء المزدوج استهدف ساحة
الطيران وسط بغداد ،التي تعتبر
ً
ً
ً
مركزا تجاريا مهما في العاصمة»
ونـقـطــة ات ـصــال ،ولتجمع للعمال
ً
المياومين ،الذين ينتظرون يوميا
م ـن ــذ ال ـص ـب ــاح ال ـب ــاك ــر لـلـحـصــول
على عمل.
وق ـ ــال ض ــاب ــط بــرت ـبــة رائ ـ ــد فــي
الـشــرطــة الـعــراقـيــة ،إن التفجيرين
اس ـت ـه ــدف ــا الـ ـعـ ـم ــال ال ـم ـي ــاوم ـي ــن،
ً
مضيفا أنه بعيد ساعات عدة من
الـهـجــوم األول ،دوى انـفـجــار ثــان
فــي ش ــرق ب ـغــداد ،أسـفــر عــن مقتل
شخص وجرح ستة آخرين.
وك ــان م ـســاء الـسـبــت الـمــاضــي،
شهد مقتل خمسة أشخاص على
األقـ ــل ف ــي ه ـجــوم ن ـفــذه ان ـت ـحــاري
ً
ً
يــرتــدي حــزامــا ناسفا قــرب حاجز
للقوات األمنية فــي شـمــال بـغــداد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن
جميع هذه الهجمات.
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ــرش ـ ـح ـ ــه
لالنتخابات التشريعية المرتقبة
ف ــي  12م ــاي ــو ،بـ ـت ــرؤس ــه لـقــائـمــة
أطلق عليها اسم «ائتالف النصر»،
اج ـت ـمــع رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي
حيدر العبادي بقيادات العمليات
واألجهزة االستخبارية في بغداد،
وأصــدر مجموعة من التوجيهات
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات واألوام ـ ـ ـ ـ ــر الـمـتـعـلـقــة
بمالحقة الخاليا اإلرهابية النائمة.
وستؤثر مسألة األمن في العراق
الـ ــذي ي ـعــانــي م ــن ع ـنــف دام ،على
خيارات الناخبين المدعوين إلى
اختيار ممثليهم في البرلمان في
مايو المقبل.
وبعد ساعات على إعالن تحالف
«نصر العراق» بين «ائتالف النصر»
بزعامة العبادي و«ائتالف الفتح»

سلة أخبار
أمير قطر يزور أنقرة
للمرة الثانية في شهر

وصل الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني أمير قطر إلى العاصمة
التركية أنقرة أمس ،في ثاني
زيارة لتركيا خالل شهر وأفاد
المركز اإلعالمي لرئاسة
الجمهورية التركية بأن الشيخ
تميم سيلتقي الرئيس التركي
رجب اردوغان خالل الزيارة،
وسيبحثان "العالقات الثنائية،
إضافة إلى عدد من الملفات
اإلقليمية" .وتعد هذه الزيارة
الثانية ألمير قطر خالل نحو
شهر ،بعد الزيارة التي قام
بها في  13ديسمبر الماضي،
للمشاركة في قمة التعاون
اإلسالمي في إسطنبول،
بشأن القدس.

فندق «ريتز» الرياض
يستأنف أعماله في فبراير

رجال من الشرطة والدفاع المدني يتفقدون مكان التفجير في ساحة الطيران في بغداد أمس (رويترز)
بزعامة هادي العامري ،الذي يضم
فصائل في «الحشد الشعبي» بينها
«ع ـص ــائ ــب أهـ ــل الـ ـح ــق» و«ك ـتــائــب
حــزب الله الـعــراق» و«كتائب سيد
الـ ـشـ ـه ــداء» ال ـم ـع ــروف ــة بـعــاقـتـهــا
الـعـضــويــة مــع ايـ ــران ،أف ــاد مصدر
مـطـلــع أن «مـنـظـمــة بـ ــدر» بــزعــامــة
العامري «العصائب» انسحبتا من
ائتالف «نصر العراق».
وق ــال رئ ـيــس «كـتـلــة ص ــادق ــون»
التابعة لـ«العصائب» حسن سالم،
إن «سـبــب االن ـس ـحــاب مــن ائـتــاف
نصر العراق يعود لوجود بعض
الكتل والشخصيات في االئتالف
ع ـل ـي ـهــا ل ـغ ــط وشـ ـبـ ـه ــات فـ ـس ــاد»،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن «الـ ـحـ ـش ــد وب ـعــد
الجهاد ضد الزمر اإلرهابية ،فإن
رسالتنا القادمة هي الجهاد ضد
الفاسدين».

انضمام الحكيم
ج ــاء ذلـ ــك ،ب ـعــد أن اع ـلــن «ت ـيــار
ال ـح ـك ـمــة» بــرئــاســة ع ـمــار الـحـكـيــم
انـضـمــامــه إل ــى تـحــالــف ال ـع ـبــادي.

وقال المتحدث باسم التيار نوفل
أبورغيف «على بركة الله تم حسم
االتفاق لخوض االنتخابات المقبلة
بتحالف ثالثي يضم تيار الحكمة
وقائمة العبادي وقوى الحشد ،وتم
االت ـفــاق عـلــى الـمـبــادئ األســاسـيــة
وال ـت ــوق ـي ــع م ــن ق ـب ــل أط ـ ـ ــراف ه ــذا
التحالف الرصين».

الكفوءة ودعم اإلجراءات المتخذة
ب ـح ــق الـ ـف ــاس ــدي ــن» ،م ـض ـي ـف ــة ،أن
«العبادي ينوي اختيار شخصيات
وط ـن ـيــة وكـ ـف ــوءة لـتـمـثـيــل قــائـمــة
ال ـن ـصــر وفـ ــق رؤيـ ـت ــه ف ــي تـشـكـيــل
قــائـمــة وطـنـيــة تعبر عــن تطلعات
جميع العراقيين».

الصدر والشروط

األحزاب الكردية

وكـ ـ ــان زع ـي ــم ال ـت ـي ــار ال ـص ــدري
م ـ ـق ـ ـتـ ــدى الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ان ـ ـت ـ ـقـ ــد أمـ ــس
األول ب ـط ــري ـق ــة الذع ـ ـ ــة «االت ـ ـفـ ــاق
الـطــائـفــي الـمـقـيــت» بـيــن الـعـبــادي
و«الحشد» معتبرا انه يمهد لعودة
«الفاسدين».
وكشفت مصادر مطلعة أمس ،أن
الشروط التي وضعها العبادي أدت
النسحاب عدد من الكتل السياسية
التي لم تستطع أن تلتزم بها.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،إن «ت ـل ــك
ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط وال ـ ـم ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات الـ ـت ــي
اعتمدها العبادي هي رفض منهج
المحاصصة واختيار الشخصيات

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تـعـيــش األحـ ــزاب
الكردية ،التي يمثلها حاليا نحو
ستين نائبا في البرلمان االتحادي،
إنـقـســامــا فــي الـصـفــوف تحضيرا
لالنتخابات المقبلة.
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــزب ـ ـيـ ــن
التاريخيين في كردستان العراق،
الحزب الديمقراطي الكردستاني
واالت ـح ــاد الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي،
الئحتين منفصلتين ،فيما توحدت
أحزاب المعارضة الرئيسية الثالثة
في قائمة موحدة.
ولم يشر أي من هؤالء حتى اآلن
إلى تحالفاتهم المرتقبة ،خصوصا

وسط األزمة القائمة مع بغداد.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي أم ـ ــس ،ع ــن خ ــوض
مجموعة من االجتماعات لتشكيل
التحالف الكردستاني بغية خوض
االنتخابات التشريعية المقبلة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـك ـت ـل ــة
ش ــاخ ــوان عـبــدالـلــه ،إن «الـتـحــالــف
م ــع قـ ــوى س ـن ـيــة أو ش ـي ـع ـيــة قـبــل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أمـ ـ ــر غـ ـي ــر م ــوج ــود
ضمن حسابات أي كتلة كردية وقد
تكون هناك تفاهمات تحصل بعد
االنتخابات مع الجهات التي تؤمن
فعليا بحقوق الشعب الكردستاني
من خالل معايير المصداقية بين
ً
الطرفين» ،الفتا الــى أن «التحالف
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــرك ـ ـ ــوك س ـي ـض ــم
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد
الوطني والشيوعي الكردستاني
واالشتراكي الكردستاني والحركة
اإلســامـيــة الكردستانية وأحــزاب
تركمانية».
وك ــان ع ــدد مــن وســائــل اإلع ــام
وش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ً
تداولت أخبارا عن نية عدد رئيس

الحكومة الـســابــق ن ــوري المالكي
نــائــب رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة األمـيــن
ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ــدع ــوة اإلســام ـيــة
التحالف مع األكراد الذين ابتعدوا
ً
ج ــدا عــن الـعـبــادي بعد االستفتاء
ومـ ــا ت ـب ـعــه م ــن إجـ ـ ـ ــراءات عـقــابـيــة
اتخذتها بغداد.

وفد كردي
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ــر ،وص ـ ـ ــل وف ــد
فـنــي عــراقــي رف ـيــع الـمـسـتــوى إلــى
مدينة أربـيــل فــي إقليم كردستان
العراق ،أمس ،لبحث أزمة الحدود
والمطارات وتصدير النفط ،القائمة
م ـن ــذ أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أش ـه ــر بـيــن
اإلقليم والحكومة االتحادية.
ويبدو أن طرفي األزمة يسعيان
ً
إل ـ ــى ال ـح ـل ـح ـل ــة ،خـ ـص ــوص ــا بـعــد
ال ــزي ــارة الـتــي ق ــام بـهــا وف ــد كــردي
بـ ــرئـ ــاسـ ــة وزي ـ ـ ـ ــر داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة إق ـل ـي ــم
كـ ــردس ـ ـتـ ــان إل ـ ـ ــى بـ ـ ـغ ـ ــداد ال ـس ـب ــت
الماضي.
(بغداد  -وكاالت)

بوتفليقة يطيح خطة خصخصة أويحيى الطامح إلى الرئاسة
الصحف الجزائرية تتحدث عن فوضى في هرم السلطة
نسف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مشروع خصخصة بعض شركات
القطاع العام ،الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى «المتهم» بتحضير نفسه
ُ
لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى في  ،2019بينما تنبأت الصحف الجزائرية
ً
ً
أمس بقرب اقالة أويحيي .وأصدر بوتفليقة مرسوما رئاسيا أمر فيه بإلغاء جميع
قرارات وزيره األول أويحيى المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام
العامة ،في خطوة أثارت موجة استفهامات وتساؤالت في البالد حول تداعيات
هذا القرار ،وحقيقة العالقة التي تربط بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة
الحكومة.
ّ
وبرر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي إلغاء قرارات أويحيى ،في تصريح
خالل زيارته إلى والية غليزان الخطوة بالقول ،إن «رئيس الجمهورية هو الذي
يملك وحــده الصالحيات التخاذ قــرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية ،وأن
ً
ّ
مصالحه لم تقم بفتح رأسمال هذه المؤسسات» ،مشيرا إلى أن «رئيس البالد أبلغ

الحكومة أن االتفاق النهائي للخصخصة يخضع لموافقته وفق شروط صارمة لعملية
فتح رأسمال الشركات المملوكة للدولة» .وجاءت هذه التعليمات بعد ثالثة اسابيع على
اجتماع عقدته الحكومة مع االتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال العمال،
تم خالله توقيع ميثاق تعاون بين القطاعين العام والخاص ،عبر السماح للشركات
الخاصة في الدخول في رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
ّ
وخلفت الخطوة التي قام بها بوتفليقة ،تساؤالت واسعة حول مستقبل أويحيى،
حيث ال يستبعد بعض المراقبين إمكانية إقالته خالل الفترة المقبلة.
واعتبر مراقبون أن بعض األطــراف التي تخشى منافستها من طرف أويحيى في
االنتخابات الرئاسية المقبلة ،أرادت توريطه والقضاء على ما تبقى له من القبول
الشعبي عبر إطالقها «بالون اختبار الخصخصة» ،الذي قوبل برفض كبير من قبل
المجتمع واألطراف السياسية قبل أن تتدخل رئاسة الجمهورية وتسحبه.
من ناحيته ،أكد األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين ،عبدالمجيد سيدي

السعيد ،أن «الكلمة األولى واألخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان االقتصادي تعود
للرئيس بوتفليقة».
وشدد السعيد على أن «المركزية النقابية تدعم جل قرارات رئيس الجمهورية التي
تعمل من أجل الحفاظ على المكاسب االجتماعية للعمال».
وتحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن «فوضى في هرم السلطة» سببتها
تعليمات بوتفليقة «التي تريد ان تجرد رئيس الوزراء من صالحية تسيير الشركات
العمومية ،رغــم انــه رئـيــس مجلس مساهمات الــدولــة» الهيئة الـتــي تـشــرف على كل
المؤسسات االقتصادية المملوكة للدولة .ورأت الصحيفة ان الهدف واضح و»هو اضعاف
أحمد أويحيى الذي قد تكون له نية الترشح لالنتخابات الرئاسية».
وتساء لت صحيفة «ليبرتي»« :هل يتم دفع أويحيى نحو بوابة الخروج» فيحدث
له ما حدث لسلفه عبدالمجيد تبون ،الذي اقيل في اغسطس بعد  3أشهر من تعيينه
بسبب أزمة بين الحكومة ورجال أعمال مقربين من الرئاسة.

يعيد فندق "ريتز كارلتون"
بالرياض قبول الحجوزات
واستضافة الزبائن في فبراير،
بعدما تحول الى مقر الحتجاز
مسؤولين وأمراء سعوديين
ورجال أعمال ،على خلفية تهم
فساد منذ نوفمبر الماضي.
وقالت مصادر في الفندق" :هناك
تحضيرات إلعادة فتح األبواب
في فبراير المقبل ،لكننا ال
نعرف متى تحديدا" .لكن موقع
الفندق على اإلنترنت يتيح
للزبائن حجز غرف فيه ابتداء
من ليلة  15-14الشهر المقبل.

تونس تعتقل  41شخصًا
مع تجدد االحتجاجات

قالت وزارة الداخلية التونسية
أمس إنها أوقفت  41شخصا
تورطوا في أعمال شغب
مساء أمس األول ،بعد تجدد
احتجاجات عنيفة في 5
مناطق بتونس ،على خلفية
إجراءات التقشف ،وبذلك
يرتفع عدد الموقوفين منذ
اندالع االحتجاجات قبل
أسبوع إلى نحو  850شخصا.
وتجددت في وقت متأخر من
أمس األول االحتجاجات في
العاصمة تونس ،وأطلقت
الشرطة قنابل الغاز لتفريق
المحتجين الذين أضرموا
النار في اإلطارات.

«مركزي منظمة التحرير» يرفض «صفعة العصر»

● ليبرمان :رئيس «السلطة» فقد عقله ...و«حماس» تستنكر تطاوله ● عباس لترامب« :يخرب بيتك»

اخـ ـتـ ـت ــم الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـم ــرك ــزي
لـمـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة
أعماله ،أمس ،برفضه خطة الرئيس
األميركي دونالد ترامب الجديدة
للسالم باعتبارها «صفعة العصر»،
وذلك بعد اعترافه بالقدس عاصمة
إلسرائيل.
وكــان الرئيس السلطة محمود
عـ ـ ـب ـ ــاس كـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ر ،أ مـ ـ ـ ــس األول ،أن
الفلسطينيين لن يقبلوا بالواليات
الـمـتـحــدة كــوسـيــط فــي مـحــادثــات
السالم مع اسرائيل ،متهما أيضا
اســرائ ـيــل بــأنـهــا «ان ـه ــت» اتـفــاقــات
اوسلو للسالم.
وف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـط ـ ــاب اس ـ ـت ـ ـمـ ــر ن ـح ــو
ســاعـتـيــن م ـســاء أم ــس األول ،قــال
عباس« :لــم يبق أوسـلــو ،إسرائيل
أنهت أوسلو» ،مضيفا« :اننا سلطة
م ــن دون س ـل ـطــة ،وت ـح ــت اح ـتــال
من دون كلفة ،ولــن نقبل أن نبقى
كذلك».
وت ــاب ــع« :ق ـل ـنــا ال ل ـت ــرام ــب ولــن
نـقـبــل م ـشــروعــه ،وصـفـقــة العصر
هــي صفعة العصر و لــن نقبلها»،
ف ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى تـ ـعـ ـه ــد ت ــرام ــب

التوصل إلى «صفقة» لحل الصراع
اإلسرائيلي  -الفلسطيني .وزاد« :ال
نقبل أن تكون أميركا وسيطا بيننا
وبين إسرائيل ،ونريد لجنة دولية
أو مؤتمرا دوليا من أربعة خمسة
(دول أو أط ــراف) ...أميركا لحالها
(بمفردها) ال».
وقال عباس« :لن نقبل بما تميله
علينا أميركا من صفقة ،ولن نقبل

بـهــا وسـيـطــا بـعــد الـجــريـمــة الـتــي
ارتكبتها بحق القدس» ،مشيرا إلى
أن «الـقــدس هــي درة الـتــاج وزهــرة
المدائن والعاصمة األبدية لدولة
فلسطين ...إن قلنا بالسياسة فهي
الـعــاصـمــة وإن قـلـنــا بــالــديــن فهي
ال ـعــاص ـمــة» .وأض ـ ــاف أن «ال ـقــدس
أزيحت عن الطاولة بتغريدة توتير
مــن الـسـيــد ت ــرام ــب ...ال يــوجــد أهــم

من القدس لنجتمع ونبحث أمرها
لنبحث ماذا قدم األميركان وماذا
سـيـقــدمــون فــي المستقبل ،ولـهــذا
نحن مجتمعون اليوم».
ورد عـبــاس عـلــى ات ـهــام تــرامــب
للفلسطينيين رفض المفاوضات
مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــا مـ ـصـ ـطـ ـل ــح «ي ـ ـخـ ــرب
بيتك .متى رفضنا؟» وسط ضحك
الحاضرين.

ورك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت وسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل االع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،بـ ـش ــدة فــي
تـغـطـيـتـهــا ل ـخ ـطــاب عـ ـب ــاس ،على
استخدامه لهذا المصطلح.
وقــال وزيــر الــدفــاع االسرائيلي
افـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــدور لـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــرم ـ ــان ان ه ـ ــذه
التصريحات تشير الى ان الرئيس
الفلسطيني «فقد عقله ويتخلى عن
المفاوضات».

نتنياهو يحاول في الهند إنقاذ صفقة سالح بنصف مليار دوالر
أعــرب رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامين
ً
نتنياهو ،أمــس ،مـجــددا عــن «خيبة أمـلــه» من
رفــض الهند دعــم االعـتــراف بالقدس عاصمة
إلســرائـيــل ،لكنه أكــد أنــه لــن يجعل ذلــك يفسد
زيارته إلى هذه الدولة اآلسيوية العمالقة.
وفــي مستهل مـحــادثــاتــه أم ــس ،مــع نظيره
الهندي ناريندرا مودي عقب استقبال احتفالي
فــي قـصــر الــرئــاســة ،وص ــف نـتـنـيــاهــو زيــارتــه
للهند بأنها «بــدايــة عهد جديد فــي الصداقة
العظيمة بين الهند وإسرائيل».

وعقد مودي ونتنياهو محادثات في قصر
«ح ـيــدر أب ــاد هـ ــاوس» ،تــاهــا تــوقـيــع اتـفــاقــات
ثنائية فــي قـطــاعــات الـطــاقــة وال ـط ـيــران وأمــن
اإلنترنت واالستثمار المتبادل.
ً
والحـ ـق ــا ،زار نـتـنـيــاهــو ضــريــح ت ــاج محل
ووالية جوغارات ،مسقط رأس مودي ،قبل أن
يختتم زيارته بتفقد العاصمة المالية مومباي.
وكانت الهند ألغت قبل الزيارة صفقة بقيمة
 500مليون دوالر لـشــراء صــواريــخ «سبايك»
إسرائيلية مضادة للدبابات.

ً
لكن نتنياهو بــدا متفائال في شــأن صفقة
الصواريخ .وقــال« :آمل أن تسمح هذه الزيارة
بحل هذه القضية ألنني أعتقد أن هناك فرصة
معقولة للتوصل إلى تسوية عادلة».
كما أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن بالده
تشارك معلومات استخبارية مع الهند في إطار
ً
الحرب ضد اإلرهــاب ،موضحا أن المعلومات
االستخبارية اإلسرائيلية ساعدت في إحباط
نحو  30عملية إرهابية كبيرة في أنحاء العالم
خالل السنوات األخيرة.

ولم يتطرق عباس الى االعتراف
بــإســرائ ـيــل ،ولـكـنــه دع ــا المجلس
الـ ـم ــرك ــزي ال ـ ــى اعـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فــي
االت ـف ــاق ــات ال ـمــوق ـعــة ب ـيــن منظمة
التحرير الفلسطينية والحكومة
اإلسرائيلية.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،اعـ ـتـ ـب ــرت حــركــة
«حـمــاس» خـطــاب عـبــاس «ال يلبي
طموحات شعبنا» ،مستنكرة في
الوقت نفسه ما وصفته بـ «تطاول
عباس» على محمود الزهار ،أحد
أبرز قيادييها.
وأفاد بيان للحركة بأنه «تقديرا
لحساسية المرحلة ا لـتــي تمر به
ق ـض ـيــة ف ـل ـس ـط ـيــن ،وح ـف ــاظ ــا على
وح ــدت ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي مــواج ـهــة
الـمـشــاريــع الـتـصـفــويــة ،واحـتــرامــا
ل ـت ـض ـح ـي ــات ش ـع ـب ـن ــا وت ــاريـ ـخ ــه
العريق ،فإن حركة حماس ستترفع
عن الرد على هذا التطاول».
وشــددت «حـمــاس» ،في بيانها،
على أن «تاريخ والد الشهداء القائد
الـ ــزهـ ــار وت ـض ـح ـيــاتــه ون ـض ــاالت ــه
وجـهــوده ومــواقـفــه المسؤولة من
أجل تحقيق المصالحة أكبر بكثير

ّ ً
متحدثا في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير
عباس
في رام الله أمس األول (ا ف ب)
من أن تنال منها بعض العبارات
المنفلتة».
ّ
ب ـ ـ ــدوره ،حـ ــض رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
رامي الحمد الله ،أمس ،دول العالم
ع ـلــى االع ـ ـتـ ــراف ب ــدول ــة فلسطين
كسبيل إلنقاذ رؤية الدولتين لحل
الصراع الفلسطيني مع إسرائيل.
أما وزير الخارجية والمغتربين
الفلسطيني رياض المالكي ،فأكد
أن طـلـبــا فلسطينيا سـيـقــدم إ لــى
مجلس األمن قريبا لطلب عضوية
كاملة لدولة فلسطين.

وب ـي ـن ـم ــا ي ـط ـل ــق ش ـي ــخ األزه ـ ــر
ً
أحـ ـم ــد ال ـط ـي ــب ف ــي الـ ـق ــاه ــرة غ ــدا
مؤتمر «نصرة الـقــدس» ،بحضور
م ـم ـث ـل ـيــن ع ــن  86دولـ ـ ــة بـحـضــور
عباس ورئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،يعقد وزراء خارجية الدول
األعـ ـ ـض ـ ــاء فـ ــي م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـع ــاون
االس ــام ــي ،اج ـت ـمــاعــا اسـتـثـنــائـيــا
األحـ ـ ــد ال ـم ـق ـبــل ف ــي جـ ـ ــدة ،لـبـحــث
العديد من المواضيع في مقدمتها
القضية الفلسطينية.
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إعالن واشنطن عن «حرس حدود» كردي يغضب أنقرة ودمشق
• تركيا تحذر أميركا من «اللعب بالنار» وتتعهد بوأد «جيش الترويع» وتحصن الحدود
• سورية عازمة على إنهاء الوجود األميركي ...وروسيا سترد على تهديد مصالحها
القى إعالن التحالف بقيادة
الواليات المتحدة تشكيل قوة
جديدة من حلفائه في شمال
قوامها  30ألف فرد،
سورية ً
ً
رفضا واسعا من موسكو وأنقرة
ودمشق ،محذرة واشنطن من
تهديد مصالحها والسعي إلى
تقسيم سورية.

الفروف يتهم
واشنطن بالعمل
على تقسيم سورية

مع شروع التحالف الدولي
بـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
العمل على تشكيل قوة أمنية
من حلفائه في ائتالف " قــوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة" (قـســد)
قوامها  30ألف عنصر لحماية
الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،س ــارع ــت
أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة وم ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو ودم ـ ـشـ ــق
بتوجيه تحذير شديد اللهجة
إلـ ـ ــى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،أعـ ـلـ ـن ــت ف ـيــه
رفضها القاطع لتقسيم سورية
وت ـه ــدي ــد م ـصــال ـح ـهــا وأم ـن ـهــا
القومي.
وهـ ــاجـ ــم ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
رجـ ـ ــب طـ ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان خـطــة
الــواليــات المتحدة إلنـشــاء ما
سـ ـم ــاه "جـ ـي ــش ت ـ ــروي ـ ــع" عـلــى
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـتــرك ـيــا
وه ــدد بـسـحـقــه قـبــل أن يــولــد،
ً
مـ ـعـ ـلـ ـن ــا "اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـج ـي ــش
اس ـت ـعــداداتــه إلط ــاق العملية
العسكرية في أي لحظة لحسم
مسألة عفرين ومنبج في أقرب
وقت".
وقـ ــال إردوغـ ـ ــان ف ــي خـطــاب
م ــن أن ـ ـقـ ــرة" ،أمـ ـي ــرك ــا اع ـتــرفــت
ً
ً
بــأنـهــا تـشـكــل جـيـشــا إرهــابـيــا
ع ـلــى ح ــدودن ــا .ودورنـ ـ ــا نحن
ً
وأده في المهد" ،مضيفا ":نقول
ل ـح ـل ـفــائ ـنــا ال ت ـح ــول ــوا بـيـنـنــا
وب ـيــن اإلرهــاب ـي ـيــن ،وال تقفوا
بيننا وبين قطعان القتلة ،وإال
لن نكون مسؤولين عن حوادث
غـ ـي ــر مـ ــرغـ ــوب بـ ـه ــا قـ ــد تـنـشــأ
نتيجة لذلك ،وأزيلوا أعالمكم
الموجودة في قواعدهم حتى
ال نضطر إلى تسليمها لكم".
وحــذر نائب رئيس الــوزراء
التركي بكر ب ــوزداج الواليات
الـمـتـحــدة مــن "الـلـعــب بــالـنــار"،
ً
ً
مـ ــؤكـ ــدا أنـ ـه ــا ت ـن ـشــئ "ج ـي ـشــا
ً
إره ــابـ ـي ــا" ،ت ـحــت س ـتــار ق ــوات
األمن الحدودية المزعومة ،وأن
دعمها لميليشيات تصنفها
أنـ ـق ــره إره ــابـ ـي ــة ال ي ـت ـفــق مــع

زعيم «يوكيب» يترك شريكته
بعد تصريحات عنصرية
جندي نظامي على دبابة تتقدم من جبل الحص جنوب حلب نحو مطار أبو الضهور بإدلب أمس األول (أ ف ب)
ع ــاق ــات ال ـصــداقــة والـتـحــالــف
والشراكة االستراتيجية.

مشورة وشرعية
وو فـ ـ ـ ـ ــق وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
التركية ،فــإن "التحالف الدول 
ي
لم يأخذ مشورة أنقرة بصفتها
ً
عـضــوا فـيــه" ،مــؤكــدة أن "اتـخــاذ
ً
مثل تلك ا لـخـطــوة يعد تهديدا
غـ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــول لـ ــأمـ ــن ال ـق ــوم ــي
ال ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ووح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة األراض ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة وإعـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء ش ــرع ـي ــة
لمنظمة إرهابية".
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،ح ـ ــذر
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم الـ ــرئـ ــاسـ ــة

مدينة البعث ،وإبالغ السكان في المناطق التي تسيطر
عليها فصائل العارضة بين المصالحة أو بدء معركة.
ووقــع البيان الصادر باسم فصائل القنيطرة كل
من "ألوية سيف الشام ،وغرفة عمليات جباثا ،وجيش
االسالم ،وحركة أحرار الشام ،ولواء شهداء القنيطرة،
والوية الفرقان ،وهيئة تحرير الشام ،وتحالف الجنوب،
وفــرقــة أس ــود ال ـج ــوالن ،والجبهة الوطنية لتحرير
سورية ،والمجلس العسكري لبلدة نبع الصخر".
وتسيطر فصائل المعارضة على اغلب مساحة
محافظة القنيطرة ،وتستعد القوات الحكومية لبدء
معركة في محافظة القنيطرة بعد انتهاء معركة بيت
جن في ريف دمشق الغربي.

وعـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ،ب ـ ــدأ ال ـج ـيــش
التركي خطة تحصين عسكرية
عـلــى ال ـحــدود ودف ــع بتعزيزات
إلى والية شانلي أورفة وغازي
عـ ـنـ ـت ــاب الـ ـمـ ـت ــاخـ ـم ــة ل ـس ــوري ــة
ً
ت ـت ـض ـم ــن مـ ـ ــدرعـ ـ ــات وجـ ـ ـن ـ ــودا
وع ــرب ــات ،كـمــا وص ـلــت نــاقــات
جنود مــدرعــة ومركبات تحمل
معدات عسكرية إلى والية هطاي
ً
جنوبا.
أفـ ـ ــادت م ــواق ــع ك ــردي ــة بـ ــأن "
ً
الجيش الـتــركـي أزال ج ــزء ا من
ال ـ ـجـ ــدار ال ـ ـعـ ــازل ع ـل ــى ال ـح ــدود
الفاصلة بينمدينة عفرين في
ريـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـم ــال ـي ال ـغــربــي
وبـ ـ ـي ـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة"،
ً
م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه "وضـ ــع مكانه
ب ـ ــاب م ـع ــدن ــي ض ــد ال ــرص ــاص،
ليستخدمه كمعبر سري".

أي ت ــواج ــد ع ـس ـكــري ل ـلــواليــات
المتحدة وأدوات ـهــا فــي سورية
وإس ـق ــاط ال ـم ــؤام ــرة الـمـتـجــددة
وبـســط السلطة الـشــرعـيــة على
كـ ــل أراضـ ـيـ ـه ــا والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
س ـيــادت ـهــا ووح ــدت ـه ــا ،معتبرة
أن الـخـطــوة األمـيــركـيــة "اع ـتــداء
ً
صارخ" على سيادتها وانتهاكا
ً
فاضحا للقانون الدولي.
ووف ـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــدر رس ـ ـمـ ــي فــي
وزارة ا لـخــار جـيــة والمغتربين
الـســوريــة ،فــإن "مــا أقــدمــت عليه
اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ي ــأت ــي فــي
إط ـ ـ ــار س ـي ــاس ـت ـه ــا ال ـت ــدم ـي ــري ــة
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ل ـت ـف ـت ـيــت دول ـه ــا
وتأجيج التوترات فيها وإعاقة
أي حلول ألزماتها ويوضح في
نفس الوقت عداءها المستحكم
لألمة العربية خدمة للمشروع
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي فــي
المنطقة".
وأوض ــح المصدر أن سورية
تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة
ال ـخ ـط ــوة األم ـيــرك ـيــة وال ـت ـحــرك
ل ــوض ــع حـ ــد ل ـن ـه ــج ال ـغ ـط ــرس ــة
وع ـق ـل ـيــة الـهـيـمـنــة ال ـت ــي تحكم
سـ ـي ــا س ــات اإلدارة األ م ـي ــر ك ـي ــة
وال ـتــي تـنـبــيء بــأســوأ الـعــواقــب
على السلم واألمن الدوليين.

التركية إبراهيم قالن الواليات
المتحدة من أن خطواتها تضفي
شرعية لقوات "ب ي د وي ب ك
اإلرهابية وتثبيت أركانها في
المنطقة بشكل دائــم أمر مقلق،
وال يمكن القبول بـهــذا الوضع
على اإلطالق".

عزيمة سورية

وحدة ورد

بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـ ـ ــددت دمـ ـش ــق
على أن قــوا تـهــا المسلحة أكثر
ع ــزيـ ـم ــة وصـ ــابـ ــة عـ ـل ــى إنـ ـه ــاء

ب ــدوره ،عبر وزيــر الخارجية
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــرغـ ــي الف ـ ـ ـ ــروف
ع ــن ق ـلــق مــوس ـكــو م ــن الـخـطــط

تحصين الحدود

األميركية للمساعدة في إنشاء
مـ ـن ــاط ــق ح ـ ـ ـ ــدود آم ـ ـنـ ــة ش ـم ــال
ً
سورية ،متهما واشنطن بأنها
ال ت ــري ــد الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى وحـ ــدة
األراضي السورية.
وقـ ـ ــال الف ـ ـ ـ ــروف ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـح ــاف ــي حـ ــول ن ـت ــائ ــج الـعـمــل
الدبلوماسي الروسي عام ،2017
"ال ـم ـشــروع األم ـيــركــي المعتمد
ع ـلــى الـ ــوحـ ــدات ال ـك ــردي ــة يثير
ً
ت ـ ـسـ ــاؤالت أيـ ـض ــا حـ ــول قضية
ال ـع ــاق ــة ب ـيــن األك ـ ـ ــراد وتــرك ـيــا.
وهذه الخطوة األحادية الجانب
ال ت ـســاعــد ف ــي ت ـهــدئــة الــوضــع
حول عفرين".
وذهـ ــب رئ ـيــس لـجـنــة الــدفــاع
ف ــي مـجـلــس ال ــدوم ــا فــاديـمـيــر
شامانوف إلى أبعد من ذلك ،إذ
اعتبر تشكيل ا لـقــوة األميركية
يـ ـتـ ـع ــارض ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر مــع
المصالح الروسية في سورية،
ً
مــؤكــدا أنها ستتخذ بالتعاون
مـ ــع ش ــرك ــائ ـه ــا إجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــرد
الـ ـمـ ـن ــاس ــب عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك إلرسـ ـ ــاء
االستقرار في المنطقة.

المرحلة األولى
وبعد زيارة قادة من فصائل
ال ـج ـي ــش الـ ـح ــر إلـ ـ ــى الـ ــواليـ ــات
المتحدة ،لبحث عدة أمور بينها
االس ـت ـم ــرار ب ـم ـحــاربــة اإلرهـ ــاب
وال ـح ـصــول عـلــى دع ــم عسكري
بعد توقف عمل غرفة عمليات
"م ـ ـ ـ ـ ــوك" ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي جـ ـن ــوب

س ـ ــوري ـ ــة ،و"مـ ـ ـ ـ ــوم" الـ ـت ــي ت ــدي ــر
جبهات الشمال السوري ،كشف
المتحدث باسم التحالف الدولي
الـكــولــونـيــل ريـ ــان دي ـل ــون أمــس
األول ع ــن اسـتــراتـيـجـيــة "لمنع
عـ ـ ــودة ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ـ ــش" تـشـمــل
ت ـش ـك ـيــل ق ـ ــوة أم ـن ـي ــة ح ــدودي ــة
ق ــوام ـه ــا  30ألـ ــف ع ـن ـصــر نحو
ً
نـصـفـهــم م ــن "قـ ـس ــد" ،مــوضـحــا
أن "المرحلة األولى بدأت فعليا
وشملت تدريب ما يقارب 230
ً
شخصا".
ووفق مصادر في المعارضة،
ف ـ ـ ــإن الـ ـ ـق ـ ــوة م ـ ـحـ ــورهـ ــا "قـ ـس ــد"
إلـ ــى جــان ـب ـهــا ب ـعــض الـفـصــائــل
العسكرية المنضوية في الجيش
ال ـح ــر ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـســوريــة-
األردن ـ ـيـ ــة ،م ــن بـيـنـهــا "م ـغــاويــر
الثورة" وقوات "أحمد العبدو".
من جهته ،أكد رئيس المركز
اإلع ــام ــي ف ــي "ق ـس ــد" مصطفى
ب ــال ــي ال ـب ــدء ف ــي تـشـكـيــل ال ـقــوة
الحدودية والشروع في تدريب
ً
عناصرها ،مبينا أن "هذا انتقال
ل ـمــرح ـلــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـت ـعــاون
بيننا وبين التحالف الدولي".
وأف ـ ـ ــاد ب ــال ــي ب ـ ــأن ال ــوح ــدات
الـ ـج ــدي ــدة س ـي ـتــم ن ـش ــره ــا عـنــد
الـ ـح ــدود م ــع تــرك ـيــا وب ـم ـحــاذاة
الـمـنـطـقــة ال ـتــي تـسـيـطــر عليها
الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـس ــوري ــة،
ً
مشيرا إلى أن "المناطق الواسعة
وال ـ ـ ـمـ ـ ــدن ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم ت ـح ــري ــره ــا
بحاجة إلى من يحميها".
(عواصم -وكاالت)

ترامب :أنا الشخص األقل عنصرية الذي قد تقابلونه ليبيا :مسلحون يهاجمون مطار
معيتيقة لتحرير متشددين
• والدة إيفانكا :زوجي السابق يقول أشياء سخيفة
ً
ً
• جنوب إفريقيا تستدعي مسؤوال أميركيا

أكـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،انـ ـ ــه "ل ـي ــس
ً
ع ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ُـ ــا" ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد
تصريحات نقلت عنه ووصف
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا بـ ـ ـل ـ ــدان ـ ــا يـ ـ ــأتـ ـ ــي م ـن ـه ــا
ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــرون ب ــأنـ ـه ــا "أوك ـ ـ ــار
ل ـ ـل ـ ـقـ ــاذورات" ،م ـث ـي ــرا اس ـت ـيــاء
شديدا في العالم.
وكان عضو مجلس الشيوخ
الديمقراطي ديك دوربن ،الذي
حـ ـض ــر الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـم ــاض ــي،
اجـتـمــاعــا ف ــي الـبـيــت االبـيــض
ألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ
لـ ـلـ ـبـ ـح ــث ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ن ــص
حــول الهجرة ،اكــد ان الرئيس
استخدم تعبير "حثالة الدول"
أو "أوكار القذارة" مرات عدة.
وأصـ ـ ـ ـ ــدر ت ـ ــرام ـ ــب ال ـج ـم ـع ــة
ال ـمــاضــي ،نـفـيــا عـلــى "تــويـتــر"
ل ـل ـت ـع ـب ـيــر الـ ـ ــذي ن ـس ـب ـتــه ال ـيــه
صـحـيـفـتــا "واش ـن ـطــن بــوســت"
و"نيويورك تايمز".
وأ مـ ـ ــس األول ،ق ـ ــال ت ــرا م ــب
للصحافيين في "نادي ترامب
الـ ــدولـ ــي ل ـل ـغ ــول ــف" ف ــي وس ــت
بالم بيتش في فلوريدا حيث
كــان يتناول العشاء مــع زعيم
األغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة فــي
مجلس النواب كيفن مكارثي:
"أن ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـس ـ ــت عـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــري ـ ــا .أن ـ ــا
الشخص االقل عنصرية الذي
ُ
تقابلونه".
وت ـطــرق تــرامــب ال ــى مسألة
ال ـه ـجــرة ،م ـكــررا عـبــر "تــويـتــر"
رف ـ ـضـ ــه لـ ـب ــرن ــام ــج يــان ـص ـيــب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــأش ـ ـ ـيـ ـ ــرات ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح
ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة
المعروفة بـ"البطاقة الخضراء".
وك ـ ـتـ ــب ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة "أن ـ ـ ــا،
كرئيس ،اريد ان يأتي اشخاص
ا لــى بالدنا لمساعدتنا في ان

ً
سقوط  12قتيال ...واشتباكات باألسلحة الثقيلة في تاجوراء

ً
ّ
قناعا لترامب خالل مباراة في كرة اليد بين النرويج وبيالروسا في
مشجع نرويجي يضع
مدينة بوريك الكرواتية (أ ف ب)
نصبح اقوياء وعظماء مجددا،
اشـ ـخ ــاص ي ــأت ــون ع ـب ــر ن ـظــام
يستند ا لــى ا ل ـج ــدارة .ال مزيد
من اليانصيب! اميركا اوال".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـح ـ ــاول
ال ـ ـتـ ــوصـ ــل ال ـ ـ ــى ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق حـ ــول
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــرة ،ول ـ ـ ـكـ ـ ــن خـ ـص ــوم ــه
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن كـ ــانـ ــوا غ ـيــر
م ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــن .وقـ ـ ـ ـ ـ ــال" :نـ ـح ــن
جاهزون ومصممون وقادرون
على انجاز اتفاق حــول "داكــا"
(مختصر "االجراء ات المؤجلة
لألطفال الوافدين").
مــن جهة ثــانـيــة ،بــدا ترامب
متفائال حيال الملف الكوري
ال ـش ـم ــال ــي ،ق ــائ ــا "سـ ـن ــرى مــا
سيحدث مع كوريا الشمالية.

كشمير :مقتل  7جنود
باكستانيين وآخر هندي

أعلن الجيش الهندي ،أمس،
أن قواته قتلت سبعة جنود
باكستانيني وأصابت أربعة
آخرين قرب خط السيطرة
في محافظة بونش في والية
جامو وكشمير شمال البالد،
في عملية انتقامية ردًا على
قتل جندي هندي.
على صعيد آخر ،أكد الناطق
باسم وزارة الدفاع الهندية،
مقتل خمسة مسلحني من
عناصر «جيش محمد» ،أمس،
في عملية أطلقتها قوات
مشتركة من الشرطة والجيش
والقوات شبه العسكرية في
جامو وكشمير.

فصائل القنيطرة ترفض تحذير النظام
أكـ ــدت ف ـصــائــل ع ــدة م ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري الـحــر
والفصائل اإلســامـيــة فــي ريــف القنيطرة تمسكها
بـ"مبادئ الثورة ،ورفضها أي مصالحات" مع القوات
الحكومية.
وقــالــت الفصائل ،فــي بيان أصــدرتــه ام ــس" :نحن
الفصائل الموقعة أدن ــاه ،والمنضوية ضمن غرفة
عمليات القنيطرة ،نعلن رفضنا للمصالحة المناطقية
الضيقة ،أو الهدن لقرى المحافظة ،ونعلن رفضنا فتح
أي معبر للنظام باتجاه المناطق المحررة".
وأكدت الفصائل أنها "ستتعامل بكل حزم مع كل من
يسعى لتمرير مشاريع النظام في المناطق المحررة،
رافضة أي تسوية مع النظام المجرم".
وجاء بيان الفصائل بعد حشد القوات الحكومية في

سلة أخبار

لدينا محادثات رائعة تجري
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا .تـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــون االلـ ـ ـع ـ ــاب
االول ـم ـب ـي ــة .اشـ ـي ــاء ك ـث ـيــرة قد
تحدث".
ودافـ ـع ــت ال ــزوج ــة الـســابـقــة
للرئيس األميركي ،إيفانا ماري
ت ــرام ــب ،ع ــن زوجـ ـه ــا ال ـســابــق
ً
ق ــائ ـل ــة إن ـ ــه "لـ ـي ــس ع ـن ـص ــري ــا"
لكنها عقبت" :لكنه في بعض
األحيان يقول أشياء سخيفة".
وفي لقاء مع برنامج "صباح
الخير بريطانيا" قالت إيفانا،
إنها شعرت بالصدمة عندما
فـ ــاز ت ــرام ــب ف ــي االن ـت ـخــابــات،
ك ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ــاس اآلخ ــري ــن،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــوا فـ ـ ــوزه
بالرئاسة.

ً
وردا على تصريحات ترامب
"ال ـمــزع ـجــة" ،اسـتــدعــت جنوب
إف ــريـ ـقـ ـي ــا أبـ ـ ـ ــرز مـ ـ ـس ـ ــؤول فــي
السفارة األميركية.
ووص ـ ـفـ ــت حـ ـك ــوم ــة ج ـن ــوب
إفــري ـق ـيــا ف ــي ب ـي ــان ،أمـ ــس ،انــه
ع ـ ـلـ ــى ر غـ ـ ـ ــم أن تـ ـ ــرا مـ ـ ــب ك ـتــب
تغريدة نفى فيها تصريحاته،
فـ ــإن ـ ـهـ ــا لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن "ح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــة".
وأضــاف البيان ،ان "العالقات
بين جنوب إفريقيا والواليات
ا لـمـتـحــدة و بـيــن بقية إفريقيا
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة يـجــب أن
تستند على االحترام المتبادل
والتفاهم".
(عواصم  -وكاالت)

تعرض مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية
طرابلس ،الذي يضم سجنا يحتجز فيه عناصر تابعة
لتنظيمات متشددة بينها "داع ــش" وال ـقــاعــدة" ،أمــس،
لـهـجــوم عنيف مــن قـبــل عـنــاصــر مسلحة ،مــا أدى إلــى
تــوقــف حــركــة الـمــاحــة ،وتـحــويــل رح ــات الـطـيــران إلى
مطار مصراتة.
وأسفر الهجوم ،الذي تصدت له قوة "الردع الخاصة"
الموالية لحكومة الوفاق التي قودها المجلس الرئاسي
بقيادة فايز الـســراج ،عن سقوط  12قتيال بينهم امــرأة
ً
إفريقية الجنسية ،و 23جريحا.
ودان المجلس الــرئــاســي لحكومة ال ــوف ــاق الليبية
"االعتداء المبيت" .وأكد أن ما جرى ّ
عرض حياة المسافرين
وسالمة الطيران للخطر ،وأدى إلى ترويع سكان المنطقة،
قائال إن "الهجوم جسد مدى تالحم المؤسسات العسكرية
واألمـنـيــة على اختالفها ،حيث تضافرت الجهود لرد
االعتداء" .وأعلن المجلس أن الهجوم "كان يستهدف إطالق
سراح اإلرهابيين من تنظيمات داعش والقاعدة وغيرهما
من مركز االحتجاز ،الذي تشرف عليه قوات الردع التابعة
لوزارة الداخلية بمحيط المطار".
وأضاف المجلس أن "األفعال ال تقتصر على محاولة
إطالق سراح اإلرهابيين ،بل تدخل في نطاق محاوالت
عرقلة عملية االنـتـقــال السلمي فــي ال ـبــاد ،وإجـهــاض
الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق االستقرار
في ليبيا".
من جهتها ،قالت "قوة الردع" في بيان "قام المجرم
الذي يعرف باسم بشير البقرة بالهجوم على مطار
معيتيقة مــع كــل المجرمين المطلوبين لــدى قوة

الردع ،وانضموا إلى هذه الميليشيا بعد هروبهم".
وأكدت "قوة الــردع" سيطرتها على الوضع في مطار
معيتيقة .وقــال جهاز الشرطة القضائية التابع لــوزارة
العدل بحكومة الوفاق ،في بيان صحافي ،إن مؤسسة
اإلصالح والتأهيل في طرابلس تحت سيطرته بالتعاون
مع قوة الردع الخاصة.
وط ـم ــأن ال ـج ـهــاز أه ــال ــي الـ ـن ــزالء ع ــن حــالــة أبـنــائـهــم
الموجودين بالمؤسسة ،وقــال إنهم في أيـ ٍـد أمينة ولم
تلحق بهم أي إصابات من ّ
جراء االشتباكات التي وقعت
ً
اليوم ،مؤكدا أن الوضع آمن داخل المؤسسة.
ومعيتيقة قاعدة جوية عسكرية قرب وسط طرابلس،
وأصبحت المطار الرئيسي بالمدينة للرحالت المدنية،
منذ أن تسبب قتال في تدمير جزئي للمطار الدولي في
.2014
وتتألف قــوة الــردع في ليبيا من سلفيين ،وتتمركز
بشكل أساسي في شرق العاصمة ،وهي موالية لحكومة
الــوفــاق الــوطـنــي ،وتتولى مهام الشرطة فــي طرابلس،
ومطاردة تجار المخدرات والكحول ،واألشخاص الذين
يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش".
من جانبها ،أكدت مديرية أمن طرابلس التابعة لوزارة
الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ،في بيان ،تمكنها من
القبض على مجموعة من المهاجمين الذين وصفتهم
بــ"الـخــارجـيــن عــن ال ـقــانــون" الــذيــن اسـتـهــدفــوا الـقــاعــدة
ومرافقها .وصباح أمسُ ،سمعت االشتباكات باألسلحة
الثقيلة في مدينة تاجوراء الواقعة على بعد  30كلم نحو
شرق طرابلس ،بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
(طرابلس ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

صورة وزعتها «قوة الردع» تظهر عناصرها بمحيط مطار معيتيقة أمس

أعلن هنري بولتون ،زعيم
«حزب استقالل اململكة
املتحدة» املعروف باسم
«يوكيب» واملعادي لالتحاد
األوروبي ،انفصاله عن
شريكته جو مارني ،التي
ارتبط بها أخيرًا إثر
تصريحاتها العنصرية إزاء
املمثلة األميركية ميغن ماركل
خطيبة األمير هاري.
ونشرت مجلة «ذي ميل أون
صانداي» رسائل نصية
أرسلتها مارني إلى صديق،
واشتكت فيها من أن ميغن
ماركل التي من املقرر أن
يتزوجها األمير هاري في ّ19
مايو في ويندسور« ،ستدنس
عائلتنا املالكة ...ببذرها».
أضافت« :ثم سيكون لنا رئيس
وزراء مسلم ،فملك أسود»،
مشيرة «هذه بريطانيا وليست
إفريقيا».

ً
 51قتيال في إعصار مدغشقر

أكدت السلطات في مدغشقر أن
حصيلة قتلى إعصار ضرب
البالد قبل نحو عشرة أيام
ارتفعت إلى  51شخصًا فيما
وردت بالغات عن فقدان 22
شخصًا وتشريد نحو  54ألف
شخص.

الجيش األفغاني لن يصمد
 6أشهر من دون واشنطن

كشف الرئيس األفغاني
أشرف غني ،أنه من دون الدعم
املالي األميركي ،فإن البالد لن
تستطيع االحتفاظ بجيشها
ملدة  6أشهر ،ومع ذلك قال إن
الحرب في أفغانستان ربما
تستمر ألجيال.
وقال « :لن نكون قادرين على
تأمني املستلزمات لجيشنا
مدة ستة أشهر من دون الدعم
األميركي والقدرات األميركية».

 75جريحًا بانهيار
في بورصة جاكرتا

أعلنت الشرطة اإلندونيسية
أن  75شخصًا جرحوا ،أمس،
في انهيار طابق داخل مبنى
بورصة جاكرتا ،مشيرة إلى
أن الحادث عرضي ولم ينجم
عن تفجير.
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بري من طهران :قضية القدس أهم من أزمة لبنان
أعلن رئيس مجلس النواباللبناني نبيه
بري ،أن "قضية القدس أهم من أزمةقانون
االنتخاب في لبنان".
ول ــدى وصــولــهطـهــران ،أم ــس ،للمشاركة
ف ــي مــؤت ـمــر اتـ ـح ــاد م ـجــالــس دولمنظمة
التعاون اإلســامــي ،أمــل بــري ،في حــوار مع
الصحافيين" ،أن نصل إلــى نتائج في هذا

ً
المؤتمر ،خصوصا بعد الذي جرى لقطعة
من السماء في األرض ،وهيالقدس الشريف".
ً
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال ع ــن م ـســألــة "م ــرس ــوم
الضباط" ،قال" :تقدمت باقتراح أعتقد بأنه
مفيد للجميع وللبنان ،وال يضر أي شخص
وال يعطي غلبة ألحــد وآم ــل أن يقبل ،وفي
حال عدم القبول أجد صعوبة".

وع ــن دعـ ــوة الـبـعــض لـتـعــديــات لـقــانــون
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ،أج ـ ـ ـ ــاب" :دع ـ ــون ـ ــي م ـ ــن األزمـ ـ ــة
اللبنانية ،اآلن أتكلم عن شيء أهم".
وفي بيروت ،أشاررئيس الحكومةسعد
الـحــريــري خ ــال مـشــاركـتــه فــي وض ــع حجر
األســاس لمبنى سفارة دولــةاإلم ــارات ،إلى
أن "دول ال ـخ ـل ـيــج ت ـن ـظــر إلـ ــى ل ـب ـنــان كبلد

ديمقراطي ،وتدعمشعبه بغض النظر عن
ً
األفرقاء السياسيين" ،مشيرا إلى أن "وضع
حجر األساس لهذه السفارة رسالة إلى كل
اللبنانيين أن اإلمارات تهتم بلبنان ويهمها
وض ـعــه الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي واألم ـنــي،
ودولة اإلمارات معالسعودية تدعمان لبنان
ً
وهذا يطمئننا دائما".،

إلى ذلك ،وبينما استقبل وزير الخارجية
والمغتربينجبران باسي ل سفير السعودية
ولـ ـي ــد ال ـي ـع ـق ــوب ،الـ ـ ــذي س ـل ـمــه دعـ ـ ــوة إل ــى
االجـ ـتـ ـم ــاع االس ـت ـث ـن ــائ ــي ل ـم ـج ـلــس وزراء
خارجية الدول األعضاء فيمنظمة التعاون
اإلس ــام ــي ،الـ ــذي سـيـعـقــد ف ــي ج ــدة ف ــي 21
ال ـ ـجـ ــاري ،م ــن ال ـم ـق ــرر أن يـسـتـقـبــلرئ ـيــس

ال ـج ـم ـهــوري ـة ال ـع ـم ــادم ـي ـشــال عـ ــو ن ال ـي ــوم،
أركان السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي
ورؤس ــاء البعثات الــدولـيــة المعتمدين في
لبنان .وأن يلقي كلمة أمــام الدبلوماسيين
يـعــرض فيها لـمــواقــف لبنان مــن االوض ــاع
ً
ً
ً
الراهنة محليا واقليميا ودوليا.
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أخبار مصر

السيسي إلثيوبيا والسودان :ال حرب بين األشقاء
• أفورقي :ال قوات مصرية في إريتريا • السادات يتراجع عن الترشح للرئاسة :المناخ غير مناسب

سلة أخبار
صبحي :ماضون في
استكمال مسيرة اإلنجازات

القاهرة  -شيماء جالل وخالد عبده ورانيا العبد وعادل زناتي

تمسك الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،أمس،
بلهجة التهدئة في مقاربته
ألزمة بالده مع السودان
مفاوضات سد
وإثيوبيا لتعثر
ً
النهضة ،ونفى ضمنيا اتهامات
الخرطوم بالتدخل في الشأن
رئيس
السوداني ،في حين يزور ً
الوزراء اإلثيوبي القاهرة غدا،
في محاولة إلنعاش مفاوضات
السد.

بدا أن مصر الرسمية راغبة في
التهدئة بشأن ملف حــوض النيل
مــع ال ـســودان وإثـيــوبـيــا ،متمسكة
بضبط النفس والصبر إلــى أبعد
م ــدى ،إذ قــال الــرئـيــس عبدالفتاح
السيسي ،إن ب ــاده ال تتآمر على
أي دول ــة ،والـقــاهــرة ال تتدخل في
شؤون اآلخرين ،في رد واضح على
اتـهــامــات الـخــرطــوم بتدخل مصر
ف ــي الـ ـش ــأن ال ــداخ ـل ــي ال ـس ــودان ــي،
خصوصا بعد ما أثير حول وجود
قوات مصرية داخل إريتريا بالقرب
من الحدود السودانية.
وقــال السيسي ،في تصريحات
على هامش افتتاح عدة مشروعات
بمحافظة المنوفية بدلتا مصر:
«بــأكــد إحـنــا ال نـتــآمــر وال نتدخل
ف ــي شـ ــؤون اآلخ ــري ــن ،مـعـنــدنــاش
استعداد نضيع وقتنا في خالف
وم ــش هـنـحــارب أش ـق ــاء ن ــا ...إحنا
شعوبنا أولى بكل جنيه يتصرف
عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات وال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل...
بحب أطمن األشـقــاء فــي الـســودان
وإثـيــوبـيــا» ،مـشــددا على ان بــاده
ال تعرف المناورة أو الــرجــوع في
تـصــريـحــاتـهــا« :إح ـن ــا مـعـنــدنــاش
مناورات نقول كالم ونعمل حاجة
تــان ـيــة ...تـعــالــوا داي ـمــا ن ــدور على
السالم والبناء والتعمير».
وأضاف السيسي« :الناس بتقول
بتصرف على القوات المسلحة ليه؟
ده مالوش عالقة بإرادتنا من أجل
السالم ،دي مطالب األمــن القومي
ال ـم ـصــري ،الزم يـكــون عـنــدنــا قــوة
عسكرية لحماية السالم ،حريصين
عـلــى أن نـكــون داخ ــل حــدودنــا وال
نتآمر على أحد ،ومطالب بالحفاظ
عـلــى حـيــاة  100مـلـيــون مـصــري»،
داعيا اإلعالم المصري الى ضرورة
عدم الدخول في مناوشات إعالمية
مع دول الجوار.
إلى ذلك ،نفى الرئيس اإلريتري
أسياسي أفورقي ،في تصريحات
إعالمية ،وجــود أي قــوات مصرية
في قاعدة ســاوا المتاخمة إلقليم
كسال على ال ـحــدود مــع ال ـســودان،
وأعلن أن لديه معلومات عن وجود

«محاولة لنشر قوات إثيوبية على
الحدود السودانية اإلريترية على
أن يتولى الـســودان تمويلها» ،في
حين أكد وزير الخارجية السوداني
إبراهيم غندور ،أن بالده لم تتحدث
عن حشود عسكرية لدولة بعينها
على حدود بالده ،لكنه تحدث عن
تهديد ألمن السودان من الشرق.
وأوضـ ــح غ ـن ــدور خ ــال مؤتمر
صـحــافــي عـقــب اجـتـمــاعــه بنظيره
اإلثـ ـ ـي ـ ــوب ـ ــي ورق ـ ـي ـ ـنـ ــي قـ ـبـ ـي ــو فــي
الخرطوم ،أن هناك قوى معارضة
على الـحــدود الشرقية ،وقــد حـ ّـرك
الـســودان قسما من قواته تحسبا
ألي ـ ــة ت ـ ـطـ ــورات ت ــؤث ــر س ـل ـبــا عـلــى
أمنه وسالمة أراضيه ،مضيفا «ال
نتحدث عن دولــة بعينها .ولدينا
خ ـي ــوط أن ه ـن ــاك م ــن يـ ـح ــاول أن
يؤذينا ،وسنوضح ذلك بالتفصيل
في الوقت المناسب».

زيارة ديسالين
ووسـ ـ ــط اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ــوت ــر فــي
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن مـ ـص ــر مـ ــن جـهــة
والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى،
بسبب تـبــايــن الـمـصــالــح فــي ملف
سد النهضة اإلثيوبي ،قال مصدر
رف ـيــع الـمـسـتــوى ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي هايلي
مــريــم ديـســالـيــن ،س ـيــزور الـقــاهــرة
غدا األربعاء ،على رأس وفد رفيع
المستوى ،وأنــه سيلتقي الرئيس
ال ـس ـي ـس ــي ،ف ـض ــا عـ ــن تــرأس ـه ـمــا
للجنة الـمـصــريــة اإلثـيــوبـيــة التي
تعقد أعمالها على مدار يومين.
وأشــار المصدر إلــى أن الزيارة
تم تأجيلها من األحد إلى األربعاء،
بناء على طلب إثيوبي ،ألن أديس
أبــابــا طــالـبــت بــالـمــزيــد مــن الــوقــت
لــدراســة الطلب الـمـصــري بــإشــراك
البنك الدولي في مفاوضات السد
اإلث ـي ــوب ــي ،وه ــو ال ـط ـلــب الـ ــذي لم
توافق عليه أديس أبابا والخرطوم،
وأضــاف المصدر« :على الرغم من
إعـ ــام ال ـق ــاه ــرة ب ــأن مــوعــد زي ــارة
ديسالين غدا ،فإن الوفد اإلثيوبي

جانب من احتفالية كبرى بمناسبة مرور مئة عام على ميالد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في القاهرة أمس
الذي يستبق الزيارة لم يصل حتى
عصر أمس».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر فــي
مـلــف مـيــاه الـنـيــل ،ن ــادر نــورالــديــن
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن زيـ ــارة ديسالين
مـ ــؤج ـ ـلـ ــة م ـ ـنـ ــذ ش ـ ـهـ ــر ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر
الماضي ،ويفترض حــال اتمامها
أن تعطي دفـعــة إلع ــادة استئناف
مفاوضات سد النهضة المتعثرة،
بعد اتهام مصر للسودان وإثيوبيا
بالتعنت في مواقفهما ،وأضــاف:
« مــن المرجح أن يتبنى ديسالين
لهجة تهدئة لطمأنة المسؤولين
الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ع ـل ـي ـه ــم أن
يتمسكوا بــا لـحـصــول عـلــى تعهد
مكتوب من الجانب اإلثيوبي بعدم
اإلضــرار بحقوق مصر التاريخية
في مياه النيل».

كشف حساب
وفي حين وجه الرئيس السيسي
ك ـل ـم ــة م ـت ـل ـف ــزة إلـ ـ ــى ال ـم ـصــري ـيــن
ب ـم ـن ــاس ـب ــة االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ــال ــذك ــرى
المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال

عـبــدالـنــاصــر ،ص ـبــاح أم ــس ،أشــاد
خــال ـهــا الـسـيـســي بـعـبــدالـنــاصــر،
بدا أن تحركات الرئيس المصري
ج ـ ـ ــاءت اس ـت ـب ــاق ــا ل ـت ـق ــدي ــم كـشــف
حسابه عن فترة توليه الحكم بداية
مــن يونيو  ،2014تمهيدا إلعــان
ت ــرش ـح ــه ل ــوالي ــة ث ــان ـي ــة وأخـ ـي ــرة
تنتهي فــي  ،2022فــي انـتـخــابــات
في حكم المؤكد أن يكتسحها ،إذ
أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية،
أمس ،عن عقد مؤتمر «حكاية وطن»
الذي ينطلق غدا األربعاء ويستمر
حـتــى الـجـمـعــة ،ل ـعــرض إن ـج ــازات
السيسي.
وق ــال ــت ال ــرئ ــاس ــة ف ــي ب ـي ــان ،إن
المؤتمر يشمل إقــامــة اجتماعات
دوائ ــر مستديرة وجـلـســات عامة،
سـ ـيـ ـت ــم خـ ــال ـ ـهـ ــا ت ـ ـقـ ــديـ ــم عـ ــرض
شامل للمعلومات المتوفرة حول
اإلن ـجــازات والمشروعات التي تم
تـنـفـيــذهــا خ ــال ال ـس ـن ــوات األرب ــع
ً
ال ـمــاض ـيــة ،ف ـضــا ع ــن الـتـحــديــات
الـتــي تــواجــه ال ــدول ــة ،وم ــن المقرر
أن يــرد الرئيس على استفسارات
المواطنين والـتــي تــم طرحها في

إطـ ـ ــار م ـ ـبـ ــادرة «اس ـ ـ ــأل ال ــرئ ـي ــس»،
والتي استقبلت األسئلة إلكترونيا
حتى أمس.
وس ـي ـع ـل ــن ال ـس ـي ـس ــي تــرش ـحــه
ب ـع ــد «حـ ـك ــاي ــة وطـ ـ ـ ــن» ،إذ ب ـ ــدا أن
أن ـص ــاره ي ـم ـهــدون ل ـهــذه الـخـطــوة
ب ـعــد ح ـص ــده ل ـتــزك ـيــة  516نــائـبــا
األسبوع الماضي ،في حين تحشد
قــوى سياسية وأح ــزاب أنصارها
لدعم السيسي عبر التوقيع على
طلبات ترشحه أمام مكاتب الشهر
العقاري ،إذ تطالب الهيئة الوطنية
لالنتخابات ،المرشح بجمع نحو
 25أل ــف تــوق ـيــع ف ــي  15مـحــافـظــة
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،وت ــزكـ ـي ــة  20ع ـضــوا
فــي الـبــرلـمــان ،قـبــل ي ــوم  29يناير
ال ـج ــاري ،مــوعــد إغ ــاق ب ــاب قبول
ً
طلبات الترشح رسميا.

اعتذار السادات
فــي غ ـضــون ذل ــك ،قــالــت الهيئة
الوطنية لالنتخابات ،إن مكاتب
الـشـهــر الـعـقــاري اسـتـخــرجــت 250
أل ـ ـ ــف اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــارة ت ــأيـ ـي ــد ح ــرره ــا

المواطنون لعدد من المرشحين،
بينما أعلن رئيس حزب «اإلصالح
والتنمية» ،محمد أنور السادات ،في
مؤتمر صحافي أمس ،عدم خوضه
م ـع ــرك ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
ب ـعــد تـقـيـيـمــه لـلـمـشـهــد وال ـم ـنــاخ
الـسـيــاســي ،وأش ــار إلــى أن حملته
تقدمت بـتـجــاوزات وقـعــت ضدها
إلـ ــى ال ـج ـه ــات ال ـم ـســؤولــة ل ـكــن لم
يستجب أحد.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال أ شـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــر أن
االنتخابات ستتم بالصورة التي
كنا نتطلع إليها» ،مشددا على ان
«المناخ غير مناسب في ظل وجود
قانون الطوارئ ،وطالبنا بإيقاف
مــؤقــت ل ــه خ ــال االن ـت ـخــابــات فلم
يستجب لـنــا أح ــد» ،وأن ــه ال يؤيد
المقاطعة لالنتخابات الرئاسية
فـ«التصويت هو طريق اإليجابية»،
وردا على س ــؤال «الـجــريــدة» حول
م ــوق ــف ح ـ ــزب ال ـ ـس ـ ــادات م ــن دع ــم
أي م ـ ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ب ــال ـس ــاح ــة
االنتخابية ،قال السادات إن حزبه
س ـي ـخ ـتــار م ــن ي ــؤي ــده ب ـعــد إع ــان
القائمة النهائية للمرشحين.

زكريا لـ ةديرجلا  :زيارة ديسالين تحسم الكثير من ًالملفات
•

الباحث في «الدراسات اإلفريقية» :القاهرة والخرطوم ...عالقة شد وجذب لن تشهد تصعيدا
القاهرة  -هيثم عسران

قال الباحث في معهد الدراسات والبحوث اإلفريقية ،محمود
تحاول فرض األمر الواقع باستكمال إنشاءات
زكريا ،إن إثيوبيا ً
سد النهضة ،مؤكدا أن هناك حالة من عدم الثقة المتبادلة بين
القاهرة وأديس أبابا .وأضاف زكريا في مقابلة مع «الجريدة»
أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اإلثيوبي هايلي ديسالين
للقاهرة ستحسم الكثير من الملفات ...وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء
اإلثيوبي هايلي ديسالين إلى القاهرة؟
 الزيارة لها أهمية كبيرة من حيث توقيتها،خـصــوصــا أنـهــا ال ــزي ــارة األول ــى لــرئـيــس وزراء
أثيوبي للقاهرة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح
السيسي إلى السلطة ،في مقابل زيارة رسمية
ألديــس أبابا قــام بها السيسي عــام  ،2015كما

أنها تأتي لتبادل النقاشات على أكبر مستوى
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـســد ال ـن ـه ـضــة ،ب ـعــد ال ـت ـطــورات
األخـ ـي ــرة ،ب ــاإلضــاف ــة إل ــى م ــا أصـ ــاب ال ـعــاقــات
المصرية -السودانية على المستوى السياسي،
ل ــذا فــال ـم ـنــاق ـشــات س ـت ـكــون مـسـتـفـيـضــة خــال
اللقاء ،ويعول عليها في حسم كثير من الملفات،
خصوصا أن رؤية القيادة السياسية المصرية

ً
قائمة على التعامل مع السد باعتباره مشروعا
لمصلحة الدولة اإلثيوبية يجب تنفيذه ،وفق
االت ـفــاق ـيــات الـمــوقـعــة بـيــن دول ح ــوض الـنـيــل،
خصوصا اتفاقية المبادئ الثالثية التي وقعت
بين مصر وإثيوبيا والسودان قبل ثالث سنوات.
• هــل تـتــوقــع مــوافـقــة إثـيــوبـيــا عـلــى إش ــراك
«الدولي» في مفاوضات سد النهضة؟
 تـعـتـمــد إث ـيــوب ـيــا س ـيــاســة الـ ـم ــراوغ ــة فيالـتـعــامــل م ــع أزم ــة ال ـس ــد ،والـحـقـيـقــة أن هـنــاك
أزمـ ــة ث ـقــة م ـت ـبــادلــة ب ـيــن الـجــانـبـيــن الـمـصــري
واإلثـيــوبــي منذ بــدايــة األزم ــة ،لكن دعنا نتفق
عـلــى أن االس ـت ـم ــرار ف ــي الـعـمـلـيــات اإلنـشــائـيــة
للسد وتجاوزها حاجز  75في المئة ،رغم عدم
ً
ً
انتهاء الدراسات ،يؤكد أن هناك تعمدا إثيوبيا
إلطالة أمد المباحثات ،في وقت يواصل الجانب
اإلثـيــوبــي إن ـشــاء ات الـســد ،فــي محاولة لفرض
سياسة األمــر الواقع ،وكسب مزيد من الوقت،
وال ـل ـجــوء إل ــى الـبـنــك ال ــدول ــي وإش ــراك ــه بــدايــة
إلشراك جهات دولية في األزمة ،ويمكن أن يتم
تصعيد القضية إلى مجلس السلم واألمن التابع
لألمم المتحدة.

• م ــاذا ع ــن مــوقــف الـ ـس ــودان م ــن أزم ــة الـســد
اإلثيوبي؟
 الـ ـ ـس ـ ــودان ل ــدي ــه م ــوق ــف م ـع ـلــن ي ـت ـعــارضمــع مــا تـقــوم بــه مــن سـيــاســات ،وح ــاول لفترات
طويلة إمساك العصا من المنتصف ،فهو ليس
ً
مؤيدا للسد في العلن ،لكنه في الوقت ذاته غير
معارض ،وتصرفاته على أرض الواقع تؤكد أنه
يدعم السد وال يعارض إنشاءه ،وأعتقد أن اإلدارة
ً
المصرية تتفهم ذلك جيدا.
• كيف رأيت زيارة الرئيس اإلريتري األخيرة
لمصر؟
 رئيس إرتيريا قام بأربع زيارات لمصر علىً
مدار  3سنوات تقريبا ،وهناك تنسيق عال بين
الـبـلــديــن فــي م ـجــاالت ع ــدة ،مــن بينها مواجهة
التحالفات المعادية للسياسات المصرية.
• ك ـيــف تـ ــرى األزمـ ـ ــة ال ــراه ـن ــة ب ـيــن ال ـقــاهــرة
والخرطوم؟
 مصر لديها ثوابت تاريخية في التعامل معال ـســودان ،النظام فــي الـخــرطــوم لــديــه توجهات
مختلفة ومناوئة للنظام السياسي في مصر،
والعالقات ستشهد حالة من الشد والجذب لن

ً
ً
تتجاوز سقفا معينا في التصعيد ،أما بالنسبة
ل ــ»حــايــب وشــات ـيــن» ،فـنـظــام الــرئـيــس البشير
ي ـح ــاول ال ـه ــرب م ــن أزمـ ــة ال ـشــرع ـيــة الـسـيــاسـيــة
ً
التي يواجهها داخليا واالنـتـقــادات بشأن قمع
المعارضة بخلق حالة من التوحد الشعبي حول
هدف خارجي.
• التقارب بين الخرطوم وأنقرة أثار العديد
من عالمات االستفهام ...كيف قرأته؟
 هــذا الـتـقــارب هــدفــه بشكل مباشر الضغطعلى الدولة المصرية ،وسيطرة تركيا على جزيرة
«سواكن» السودانية المطلة على البحر األحمر،
الهدف الحقيقي وراء هــا ليس التنمية كما قال
البشير وإردوغ ــان ،بل لتلبية الرغبات التركية
بــأن يكون لها موطئ قــدم على البحر األحمر،
بخالف وجود تقارب أيديولوجي بين البلدين.
• هل تتوقع وساطة عربية لترطيب األجواء
بين القاهرة والخرطوم؟
 فــي الــوقــت الحالي ال أعتقد أن هــذا ممكن،خصوصا أن مصر تعمل ضمن الرباعي العربي
المناهض لإلرهاب والساعي إلى الضغط على
قطر التي تمتلك عالقة قوية مع السودان.

 4مغمورين يحلمون بمزاحمة السيسي في «الرئاسية» وزير التنمية يبدأ مهامه بمهاجمة الصعايدة

ً
أكثرهم نشاطا محمود رمضان وأشهرهم أستاذة بجامعة السويس تشجع الرقص
●

القاهرة  -كريم البحيري

ب ـخــاف رئ ـيــس األركـ ـ ــان األس ـب ــق الـفــريــق
سامي عنان ،ورئيس نادي الزمالك المستشار
مرتضى منصور ،والمرشح الرئاسي السابق
خالد علي ،فــإن أربعة أسماء مغمورة أعلن
أصـحــابـهــا نيتهم الـتــرشــح فــي االنـتـخــابــات
الرئاسية المقبلة ،المقرر إجراؤها في مصر
أواخـ ــر م ــارس الـمـقـبــل ،وب ــدا أنـهــم يحلمون
ب ـم ــزاح ـم ــة ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــدال ـف ـت ــاح الـسـيـســي
ال ـم ـتــوقــع أن ي ـك ــون ال ـم ــرش ــح األبـ ـ ــرز لـلـفــوز
بوالية ثانية.
ور غــم أن المرشحين المحتملين األربعة
ال يتمتعون بــأيــة شعبية فــي الـشــارع ألنهم
غير معروفين باألساس ،فإن صفحاتهم على
ً
مــواقــع التواصل االجتماعي شهدت تفاعال
ً
كبيرا منذ إعالن نيتهم الترشح لالنتخابات
الرئاسية ،إذ تهكم عليهم معظم المدونين،
واع ـت ـبــروا أن ال ـهــدف مــن وراء تــرشــح هــؤالء
هو الشهرة.

ً
محمود رمضان ( 50عاما) هو أكثر هؤالء
ً
الـمـغـمــوريــن ن ـشــاطــا ،وبـحـســب الـمـعـلــومــات
المتاحة عنه على صفحته الترويجية بموقع
«فـيـسـبــوك» ،فهو مــن عائلة ميسورة الـحــال،
وحاصل على درجة الماجستير في القانون،
ويعمل فــي مـجــال الـتـجــارة ،لكن إعــانــه نية
الترشح لالنتخابات الرئاسية قوبل بموجة
سخرية على السوشيال ميديا ،فقد اتهمه
مدونون بالسعي إلى الشهرة.
ً
الثاني هو أحمد مختار ( 61عاما) ،حاصل
على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية
ال ـحــرب ـيــة عـ ــام  ،1978وك ــان ــت ال ـم ـفــاجــأة أن
اللجان الطبية المتخصصة أقــرت أنــه «غير
ً
الئق ذهنيا» بعد توقيع الكشف الطبي عليه،
وهــو إج ــراء شرطي يلزم بــه كــل مــن يخوض
االنتخابات.
أم ــا طـبـيــب األسـ ـن ــان بــاســم الـ ـس ــواح فهو
االسـ ــم ال ـثــالــث الـ ــذي لـقـبــه رواد الـســوشـيــال
ً
م ـيــديــا ب ــ«م ــرش ــح ال ـت ــات ــو» ،ن ـظ ــرا ألن ــه رســم
ً
«تاتو» كبيرا على ذراعه ،ويعرف نفسه بأنه

«صاحب فكر تنموي ،ال أنتمي ألي أحزاب أو
أفكار سياسية».
وتبقى أستاذة األدب اإلنكليزي في جامعة
السويس منى بــر نــس ،المرشحة المحتملة
األكثر شهرة وإثارة للجدل رغم أنها مغمورة
في األوساط السياسية وبال أي نشاط يؤهلها
لخوض المنافسة االنتخابية ،بينما مصدر
شهرتها هو نشرها مقطع فيديو قبل نحو
عــام أثـنــاء رقصها فــي الـمـنــزل ،وصـفــت على
إثره بأنها «أستاذة جامعية بدرجة راقصة»،
مما دفع الجامعة إلى اتخاذ إجراءات قانونية
ضــدهــا ،فــي وق ــت وع ــدت بــرنــس بــأنـهــا حين
ت ـف ــوز ب ـكــرســي ال ــرئ ــاس ــة «س ـت ـع ـيــد حصص
الموسيقى والرقص إلى المدارس».
إلى ذلك ،فسر أستاذ الطب النفسي محمد
الـمـهــدي ،إع ــان المغمورين نيتهم الترشح
لالنتخابات الرئاسية ،بأن «لديهم رغبة في
لفت األنظار وتحقيق الشهرة ،وخاصة الذين
لم يسبق لهم العمل بالسياسة وليست لديهم
مؤهالت حقيقية لهذا المنصب الرفيع».

اعتبرهم سبب العشوائيات ...ورئيس البرلمان يلتمس له العذر
●

القاهرة  -كاملة خطاب

بـعــد ســاعــات قليلة مــن حلف
ً
الـ ـيـ ـمـ ـي ــن ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــرا
للتنمية ا لـمـحـلـيــة ،أ م ــس األول،
أش ـع ــل الـ ـل ــواء أب ــوب ـك ــر ال ـج ـنــدي
حـ ــالـ ــة م ـ ــن الـ ـغـ ـض ــب ض ـ ـ ــده فــي
الشارع المصري ،بــأول تصريح
إعــامــي لــه وصـلــت أص ــداؤه إلى
البرلمان ،حيث قال خالل مداخلة
هاتفية على فضائية «الحياة»،
إن ــه يـسـتـهــدف تـنـمـيــة الـصـعـيــد،
«علشان نبطل نجعل الصعايدة
يركبوا القطار ،ويــأتــوا للقاهرة
عـشــان يبحثوا عــن ف ــرص عمل،
ويعملوا لنا هنا عشوائيات» ،ما
اعتبره برلمانيون إساء ة ألبناء
م ـحــاف ـظــات ال ـص ـع ـيــد ،وطــال ـبــوا
الوزير الجديد باالعتذار.
وحـ ـ ـ ـ ــاول رئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرلـ ـم ــان،

أبوبكر الجندي

ع ـ ـلـ ــي عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــال ،امـ ـتـ ـص ــاص
غضب ال ـنــواب فــي جلسة أمــس،
ح ـيــث أغ ـلــق ب ــاب الـمـنــاقـشــة في
الـمــوضــوع ،وق ــال« :أع ــرف الـلــواء
ً
أب ــوبـ ـك ــر الـ ـجـ ـن ــدي جـ ـ ـي ـ ــدا ،فـهــو
ش ـخ ــص م ـن ـض ـبــط مـ ــن ال ـم ــؤك ــد

أنــه لــم تسعفه الكلمات فــي ذلك
ال ـم ـج ــال» ،فـيـمــا وص ــف الـنــائــب
الـ ـس ــوه ــاج ــي ،م ـص ـط ـفــى س ــال ــم،
تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر ب ــأنـ ـه ــا
«ع ـن ـصــريــة» ،وق ــال ل ــ«ال ـجــريــدة»:
«ت ـقــدمــت بـطـلــب إح ــاط ــة لـلــوزيــر
ب ـس ـب ــب ت ـص ــري ـح ــات ــه الـمـسـيـئــة
وأطالبه باالعتذار الرسمي».
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،طـ ــالـ ــب ال ـن ــائ ــب
األسـ ـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـ ـح ـ ـمـ ــد سـ ـلـ ـي ــم،
بـ ـس ــرع ــة االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ق ــان ــون
تنمية الـصـعـيــد ،إلق ـ ــراره تلبية
ل ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري فــي
المادة ( ،)236بينما وصف المفكر
السياسي ،جمال أسعد ،التصريح
ً
ً
بـ «المرفوض شكال وموضوعا»،
وتابع« :كالم غير موفق وال يعبر
عن أي رؤيــة سياسية حقيقية»،
ً
الفتا إلى ضرورة مساءلة الوزير
بشأن هذه التصريحات المسيئة.

شدد وزير الدفاع ،الفريق
أول صدقي صبحي ،على
مضي القوات المسلحة بكل
عزيمة في معاونة جهود
الدولة بكل مؤسساتها
الوطنية الستكمال ما
بدأته من مسيرة اإلنجازات
والمشروعات التنموية
الكبرى لالرتقاء بمصر
وتوفير الحياه الكريمة
ألبنائها ،لتعود إلى سابق
ً
ً
ً
عهدها وطنا آمنا مستقرا.
وأكد صبحي ،خالل لقاء
مع أعضاء هيئة التدريس
وطلبة كلية الضباط
االحتياط أمس األول،
أن شباب مصر هم عدة
الوطن وعتاده ،والركيزة
األساسية لتقدمه وبناء
نهضته واستقراره ،وأشار
إلى أن ما تشهده المنطقة
من تحديات ومخاطر
على جميع األصعدة،
يستدعي تطوير وتحديث
للمنظومات التدريبية
والقتالية وبناء القواعد
العسكرية المجهزة.

تراجع عجز الموازنة
إلى %4.4

أعلنت وزارة المالية ،أمس،
تراجع عجز الموازنة إلى
 4.4في المئة ،في النصف
األول من السنة المالية
 ،2018/2017مقارنة بنسبة
 5في المئة في الفترة
نفسها من العام المالي
السابق ،وتراجع العجز
الكلي للموازنة إلى  10.9في
المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في السنة المالية
الحالية ،مقارنة مع 12.5
في المئة في السنة المالية
السابقة.
وأضافت الوزارة ،في بيان،
أن االستثمارات الحكومية
زادت  24في المئة في
النصف األول من السنة
المالية إلى  33.9مليار
جنيه ،وتستهدف مصر
الوصول بالعجز في السنة
المالية الحالية إلى نحو 9
في المئة.

البرلمان يوافق على
قرض «البنك الدولي»

وافق البرلمان المصري،
برئاسة علي عبد العال،
أمس ،على قرار رئيس
الجمهورية ،رقم  10لسنة
 2018بشأن الموافقة على
قرض تمويل سياسات
التنمية للدعم المالي
والطاقة المستدامة ،بين
مصر والبنك الدولي بمبلغ
مليار و 150مليون دوالر،
في سلسلة من ثالث شرائح
تقدر قيمتها اإلجمالية بـ
 3.5مليارات دوالر.
ً
وردا على استياء بعض
النواب من التوسع في
االقتراض ،قال رئيس
البرلمان« :القروض في
أيد أمينة وتحت رقابة
ٍ
المجلس ،عندنا مشكلة
الكل يعلمها أننا ال نعمل
كما يجب ،والذين يشكون
أنه ال توجد وظائف ،أقول
ً
ال ،في وظائف كثيرة جدا
في القطاع الخاص...ال
سبيل للخروج من نفق
القروض إال بمزيد من
العمل».
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رياضة

 ٣ذهبيات للكويت في اليوم الثاني لبطولة األمير الكبرى للرماية
المضف أول التراب وأرزوقي والحوال لمعتا في «البندقية» و«التراب»

شهد الحوال وسارة الحوال
واإليطالية إيزابيال

أرزوقي مع منتخب الكويت للرماية

لمع نجم رماة الكويت بحصد
ثالث ذهبيات في اليوم الثاني
لبطولة األمير الدولية الكبرى
للرماية ،المقامة حاليا على
مجمع ميادين الشيخ صباح
األحمد األولمبي.

حقق أبطال الكويت  3ميداليات
ذهبية في اليوم الثاني لمنافسات
بطولة سمو أمير البالد السابعة
الكبرى للرماية ،التي أقيمت أمس
على مجمع ميادين الشيخ صباح
األحمد األولمبي.
وحصدت الرامية مريم أرزوقي
الذهبية األولى للكويت ،بحصولها
ع ـل ــى ال ـم ــرك ــز األول ف ــي مـســابـقــة
 10م ـتــر الـبـنــدقـيــة ض ـغــط ال ـه ــواء
"س ـ ـ ـيـ ـ ــدات" ،وف ـ ــي م ـس ــاب ـق ــة تـ ــراب
سـ ـي ــدات حـ ـص ــدت ال ــرامـ ـي ــة شـهــد
ال ـحــوال الـمــركــز االول والميدالية
الذهبية.
وأض ــاف الــرامــي خالد المضف
ال ــذه ـب ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة ل ـل ـك ــوي ــت ،بـعــد
فــوزه بلقب فــردي الـتــراب برصيد
 47نقطة ،متقدما على اإليطالي
موتا لوكا ،الذي حل ثانيا برصيد
 46نقطة ،وجاء اإليطالي إيمانويل
ديكول في المركز الثالث برصيد
 35نقطة.
وجاء فوز أرزوقي بالمركز االول
بـمـجـمــوع ن ـق ــاط  ،247.8مـتـفــوقــة
عـ ـل ــى ص ــاحـ ـب ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـث ــان ــي
الــرامـيــة المصرية شيماء حشاد،
الـتــي حـصــدت الـمـيــدالـيــة الفضية
للمسابقة بمجموع نقاط ،242.5
بينما ج ــاء ت الــرامـيــة البحرينية
سارة الدوسري في المركز الثالث،
م ـح ـق ـق ــة الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــة الـ ـب ــرون ــزي ــة

ب ـم ـج ـم ــوع نـ ـق ــاط  ،222.8تـلـيـهــا
الرامية العمانية سهام الحوسني
في المركز الرابع بمجموع .201.9
ولــم تـخــل مـنــافـســات المسابقة
من الندية واالث ــارة بين الراميات
المتنافسات ،حيث أظهر الجميع
السيما أرزوقي وحشاد مستويات
م ـت ـق ــدم ــة ،واسـ ـتـ ـم ــرت ال ـم ـنــاف ـســة
ب ـي ـن ـه ـم ــا عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ال ـم ــرك ــز
األول ح ـتــى ال ـجــولــة االخـ ـي ــرة من
التصفيات.
وأشاد االمين العام لالتحادين
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي لـ ـل ــرم ــاي ــة
عـبـيــد العصيمي بــالــرقــم الـجــديــد
ألرزوق ـ ـ ــي ف ــي م ـســاب ـقــة الـبـنــدقـيــة
ض ـغ ــط الـ ـ ـه ـ ــواء ،م ـب ــدي ــا س ـعــادتــه
بالبداية القوية لرماة الكويت في
البطولة ،ومتمنيا استمرار الرماة
والراميات الكويتيات في تحقيق
االنجازات والميداليات خالل االيام
والمسابقات المقبلة في البطولة.
وف ـ ــي م ـس ــاب ـق ــة ت ـ ـ ــراب س ـي ــدات
اس ـت ـطــاعــت ش ـهــد الـ ـح ــوال خطف
الذهبية بمجموع  48طبقا ،وجاءت
شقيقتها سارة الحوال في المركز
الثاني بمجموع  ،46بينما حصلت
اإليـطــالـيــة كرستينا عـلــى المركز
الـ ـث ــال ــث وال ـم ـي ــدال ـي ــة ال ـب ــرون ــزي ــة
بمجموع  39طبقا.
من جانب آخر ،تستمر مسابقات
الـبـطــولــة ال ـيــوم بــإقــامــة منافسات

خالد المضف

المسدس  10متر سـيــدات ،والتي
تنطلق في التاسعة صباحا ،على
ان ت ـك ــون ال ـج ــول ــة ال ـخ ـتــام ـيــة في
الحادية عشرة والنصف.

أرزوقي :حصدت نتائج المعسكر
قــالــت الــرام ـيــة الـكــويـتـيــة مــريــم
أرزوقـ ــي ،المتوجة بالمركز االول
والميدالية الذهبية ،إن المستوى
العام للبطولة كان مميزا جدا ،في
ظــل تــواجــد الـعــديــد مــن الــرامـيــات
أصحاب القدرات الكبيرة ،ما منح
التنافس اثارة حتى النهاية.
واضــافــت انـهــا حـصــدت نتائج
المعسكر الــذي اقيم قبل البطولة،

وحـ ــرصـ ــت خ ــال ــه ع ـل ــى االرت ـ ـقـ ــاء
بـمـسـتــواهــا ،إض ــاف ــة ال ــى االل ـت ــزام
بــالـتــدريـبــات وتعليمات ال ـمــدرب،
ما منحها القدرة على حسم اللقب
لمصلحتها في النهاية.
وب ـي ـن ــت ان م ـس ـت ــوي ــات ال ـ ــدول
العربية والخليجية ارتفعت جدا
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة ،خ ــاص ــة مع
القوانين الجديدة في عالم الرماية،
ما صعب المنافسات" ،لكن بمزيد
مــن العمل واالجـتـهــاد نجحنا في
وضع الكويت مرة اخرى في منصة
التتويج ،لتعود الرماية الكويتية
الـ ـ ــى س ــاب ــق عـ ـه ــده ــا مـ ـ ــرة اخـ ــرى
وتتسيد المنطقة".
وح ـ ــول ت ـص ــدره ــا الـمـنــافـســات
من البداية حتى الفوز بالذهبية،
اوض ـحــت أن الـبـطــولــة التمهيدية
كانت سهلة بالنسبة لها ،والفرق
بـيـنـهــا وب ـيــن ال ـمــركــز ال ـثــانــي كــان
أكثر من خمس نقاط ،وفي النهائي
نجحت فــي حـســم الـسـبــاق بـفــارق
 3نقاط.
وأش ــارت الــى ان أصـعــب أوقــات
ال ـس ـبــاق ك ــان ف ــي مــرح ـلــة م ــا قبل
ال ـن ـهــائــي ،لـكــن فـ ــارق ال ـن ـقــاط كــان
ا مــرا مريحا نسبيا بالنسبة لها،
ل ـك ـن ـه ــا لـ ــم ت ـف ـق ــد الـ ـت ــركـ ـي ــز حـتــى
ضـمـنــت ال ـمــركــز االول ،مـبـيـنــة ان
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة سـتـشـهــد سـطــوع
م ــزي ــد م ــن ال ــرامـ ـي ــات ال ـكــوي ـت ـيــات

المميزات والقادرات
على حصد البطوالت
وال ـ ـم ـ ـيـ ــدال ـ ـيـ ــات فــي
أق ــوى االستحقاقات
االقليمية.

حشاد :منافسات قوية
م ــن جــان ـب ـهــا ،أعــربــت
الرامية المصرية شيماء
حـ ـش ــاد عـ ــن رضـ ــاهـ ــا بـمــا
ح ـق ـق ـتــه مـ ــن ن ـت ــائ ــج فــي
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،بـحـصــولـهــا
على الميدالية الفضية،
مـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان
المنافسات جاءت قوية
وشـ ـه ــدت ن ــدي ــة كـبـيــرة
حتى التصفيات االخيرة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ح ـ ـشـ ــاد
على أن البطولة تعتبر
بمنزلة بطولة عالم ،في
ظل المشاركة الكبيرة من
الرماة والراميات المصنفات
على مستوى العالم واالبطال
االولمبيين.
واضافت ان البطولة تأتي
فــي إطــار استعداداتها للمشاركة
ضمن منافسات البطولة العربية
المقررة في القاهرة مــارس المقبل،
والتي تأتي قبل الحدث االهم وهو
بطولة العالم.

ً
ً
ً
علي آل خليفة :قريبا ستسمع الكويت أخبارا طيبة أولمبيا

علي آل خليفة

ع ـ ـقـ ــد االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي لـ ـل ــرم ــاي ــة
ا جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ــا ،أ مـ ـ ـ ــس األول ،ف ـ ـ ــي فـ ـن ــدق
ال ــري ـج ـن ـس ــي ،ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس االت ـح ــاد
اآلسيوي الشيخ علي آل خليفة ،وحضور
رئ ـي ــس االت ـح ــادي ــن ال ـع ــرب ــي وال ـكــوي ـتــي
عـ ـض ــو اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اآل سـ ـ ـي ـ ــو ي ـ ــة م .د ع ـي ــج
العتيبي ،وباقي األعضاء.
وعقب االجتماع ،اجتمع الحضور مع
الــرئـيــس الـفـخــري لــاتـحــاديــن الـكــويـتــي

واآلسيوي الشيخ سلمان الحمود ،وتم
ت ـك ــري ــم ب ـع ــض الـ ـحـ ـض ــور ،وت ـس ـل ـي ـم ـهــم
شهادات تقدير.
وقـ ــال ال ـش ـيــخ ع ـلــي آل خ ـل ـي ـفــة" :تـمــت
مناقشة جميع األمور المتعلقة باللعبة
ً
ً
ومستقبلها؛ آسيويا ودوليا ".
وأضاف" :الحمد لله ،تم رفع اإليقاف
عـ ــن ال ــرم ــاي ــة ال ـك ــويـ ـت ـي ــة ،وعـ ـم ــا ق ــري ــب
ً
سنسمع أ خـبــارا طيبة أو لـمـبـيــا  ،ونحن

المطالب المالية تعرقل صفقة عبدالهادي خميس

العربي يعزز صفوفه برحيل وأنصاري اليرموك
•

عبدالرحمن فوزان

نجحت إدارة الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم
ب ــال ـن ــادي ال ـعــربــي ف ــي ض ــم م ــداف ــع الـنـصــر
والمنتخب االولمبي السابق احمد رحيل الى
صفوف الفريق ،في صفقة انتقال حر ،بعد
شطب الالعب من سجالت النصر ليكون بذلك
أولى صفقات االخضر خالل يناير الجاري.
كما نجحت اإلدارة الـعــربــاويــة فــي ضم
م ــداف ــع

عبدالهادي خميس

الـ ـي ــرم ــوك م ـه ـنــد األنـ ـ ـص ـ ــاري ح ـت ــى نـهــايــة
الموسم الحالي ،بمقابل مــادي لالعب فقط
لم يتم إعالنه ،ووافقت إدارة اليرموك على
انتقال نجمها االول لصفوف العربي لمنحه
الفرصة للعب مع أحد االندية الجماهيرية،
في ختام مسيرته الكروية التي شارفت على
االنتهاء ،وذلك بمنزلة تكريم لعطاءاته الكبيرة
مع الفريق.
وم ــن ال ـم ـقــرر ان ي ـكــون االنـ ـص ــاري دخــل
تدريبات االخضر مساء امس ،إلى حين اتمام
الصفقة بشكل رسمي.
في السياق ذاتــه ،أكــدت مصادر عرباوية
مطلعة أن محاوالت االخضر في ضم نجم
خط هجوم نادي الكويت عبدالهادي خميس
اصطدمت بالمطالبات المادية الكبيرة إلدارة
االبيض ،وساهمت في عرقلة الصفقة ،كما ان
رفض نادي الساحل الدخول في مفاوضات
مع العربي حال دون ضم نجمه الصاعد
شبيب الخالدي ،ورفــض العرض
المقدم له من االخضر.
وي ـس ـع ــى الـ ـجـ ـه ــاز الـفـنــي
للعربي ،بقيادة الوطني محمد

ابراهيم ،الى تدعيم الفريق بصفقات مميزة
والعبين مؤثرين إلعادة ترميمه واالنطالق
مجددا نحو المنافسة على االلقاب.
واش ــارت المصادر الــى ان الجنرال وجد
ضالته من الالعبين المحترفين ،إذ يسعى
الــى تدعيم خطي الدفاع والهجوم ،ووضع
لكل مــركــز اسمين على ان يتم التعاقد مع
احد منهم.
واوضـحــت ان ابراهيم طلب التعاقد مع
العماني فهمي سعيد لتدعيم خط الدفاع،
ووضع اسم البحريني وليد الحيام كخيار
ث ـ ــان ،بـيـنـمــا يـسـيـطــر ال ـم ـهــاجــم ال ـبــرازي ـلــي
ليوناردو الفيس مهاجم الرفاع البحريني
على أولــويــة الجنرال لتدعيم خط الهجوم،
وف ـ ــي ح ـ ــال ل ــم ي ـت ــم االت ـ ـفـ ــاق م ـع ــه سيلجأ
ال ــى التعاقد مــع أح ــد المهاجمين االفــارقــة
المعروضين على الـنــادي والمرشحين من
قبل الجنرال ايضا.
يــذكــر أن الـجـهــاز الـفـنــي سـبــق لــه ان اعــد
قائمة بأسماء الالعبين المحترفين المطلوب
الـتـعــاقــد معهم لتعويض رحـيــل المصري
شوقي سعيد واالردنــي محمود مرضي ،اال
ان ت ــأخ ــر االخ ـض ــر في
الـتــوقـيــع مــع الالعبين
جعلهم يتجهون الــى اندية
اخــرى ،لعدم اتضاح موقف العربي
مــن تنفيذ عـقــوبـتــه الــدولـيــة
ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى مـنـعــه من
التعاقدات.

ً
ً
ً
مع الكويت قلبا وقالبا ،وال ندخر جهدا
للوقوف بجوار األشقاء في الكويت".
بدوره ،قال رئيس االتحادين العربي
وال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ــرم ــاي ــة دعـ ـي ــج ال ـع ـت ـي ـبــي:
"سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداء بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة م ــن
ا ل ــر م ــاة وا ل ــرا م ـي ــات ،و ت ــم ق ـبــول تسجيل
المشاركين حتى قبل انطالق المسابقات
رسميا".
وبـ َّـيــن أن اجـتـمــاع االت ـح ــاد اآلس ـيــوي

عجب يشكر «االتحاد»
و«هيئة الرياضة»
قـ ـ ـ ــدم رئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة الـ ـم ــدربـ ـي ــن
وعضو االتحاد الكويتي لكرة القدم
أ حـمــد عـجــب بــا ســم لجنة ا لـمــدر بـيــن
الـشـكــر إل ــى أع ـض ــاء مـجـلــس االدارة
فــي االت ـح ــاد بــرئــاســة الـشـيــخ أحـمــد
اليوسف ،والهيئة العامة للرياضة
ممثلة بالمدير العام د.حمود فليطح
لدعمهم المتواصل لقرارات وأهداف
لجنة المدربين التي تضمنت الدفاع
عن حقوقهم في الكويت واسترجاع
حقوقهم السابقة.
وأشـ ـ ـ ــاد عـ ـج ــب ب ــالـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـلــى
الدراسة التي قدمتها اللجنة ،بشأن
وضع سقف ادنى لرواتب المدربين
لجميع الفئات التدريبية ،إضافة إلى
قبول مقترح تعديل العقود لما فيه
مصلحة المدرب في المقام االول.
ول ـفــت ع ـجــب إل ــى أن ــه ت ــم اعـتـمــاد
التعاقد مع محامي اللجنة ،للدفاع
عـ ــن حـ ـق ــوق الـ ـم ــدربـ ـي ــن وال ـم ــواف ـق ــة
على مقترح ابتعاث خمسة مدربين
مـتـمـيــزيــن م ــن ف ـئــة حــام ـلــي االج ــازة
التدريبية (أ) لعمل معايشة في دول
أورو ب ــا وآ سـيــا ،حيث تحدد اللجنة
ضوابط االختيار.
وأشار عجب إلى أن ما بذلوه من
جهود صــاد قــة وعمل دؤوب كــان له
اكـبــر األث ــر فــي تـطــويــر ونـجــاح عمل
اللجنة ،مشيرا إلى أن اللجنة تقدر
جهودهم المخلصة في دعم المدرب
الوطني.

اعتمد محضر اال جـتـمــاع السابق،
إ ضــا فــة إ لــى إ ق ــرار ا لـ ــدورات الفنية،
ً
ودورات التحكيم والتدريب ،مشيدا
بفريق العمل التطوعي والموظفين
باالتحاد اآلسيوي ،معربا عن سعادته
بــاح ـت ـضــان ال ـك ــوي ــت ل ـم ـقــر االت ـح ــادي ــن
ا لـعــر بــي واآل س ـيــوي فــي مجمع ميادين
الشيخ صباح األحمد ،أحد أهم وأكبر
الميادين في العالم.

الرامية مريم أرزوقي

اليوسف كرم براعم «خليجي »23
كــرم رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف
العبي البراعم المشاركين في "خليجي  ،"٢٣والــذيــن كــان لهم دور
مميز خالل مباريات البطولة.
وحـضــر التكريم عـضــوا مجلس االدارة حــامــد الشيباني وفهد
الهمالن ،والمدير الداخلي لالتحاد محمد سيف.
مــن جـهــة أخ ــرى ،أق ــام االت ـحــاد الـكــويـتــي لـكــرة ال ـقــدم ورش ــة عمل
للمدربين فئة ( )Aالثالثة ،السبت الماضي بمقر االتـحــاد ،حاضر
فيها مدرب نادي الكويت عبدالله بوزمع ،وذلك من اجل اعتمادهم
للموسم الرياضي الحالي ،وكانت الورشة إلزامية العتماد المدربين.

اليوسف يتوسط البراعم
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َّ
الجهراء يتوج بلقب درع «السلة»
هزم القادسية في المباراة النهائية
جابر الشريفي

نجح فريق الجهراء في تحقيق
بطولة درع اتحاد السلة ،بعد
فوزه في المباراة النهائية
القادسية  .78-92وجاء
على
ً
الكويت ثالثا ،بعد تغلبه على
النصر.

ً
ت ـ ـ ِّـوج ف ــري ــق ال ـج ـه ــراء بـطــا
ل ـل ـن ـس ـخــة األول ـ ـ ــى مـ ــن ب ـطــولــة
درع ات ـحــاد الـسـلــة ،بـعــد فــوزه
ع ـلــى ال ـق ــادس ـي ــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة
النهائية  ،78-92فــي الـمـبــاراة
الـ ـت ــي جـمـعـتـهـمــا أمـ ــس األول
عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة ن ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت،
َّ
وحل الكويت ثالثا ،بعد فوزه
على النصر  41-79في مباراة
ت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــن الـ ـث ــال ــث
والرابع.
وبذلك ،يكون الجهراء أحرز
لـقـبــه األول ،ب ـعــد أن غ ــاب عن
األلـ ـق ــاب  20ع ــام ــا ،ح ـيــث كــان
آخر لقب أحرزه هو بطولة درع
مبارك عام .1998
وج ــاء ت الـمـبــاراة قوية منذ
ب ــدايـ ـتـ ـه ــا ،وت ـ ـبـ ــدال ال ـف ــري ـق ــان
الـ ـتـ ـق ــدم ،ل ـك ــن الـ ـجـ ـه ــراء نـجــح
بـ ـع ــده ــا فـ ــي فـ ـ ــرض س ـي ـطــرتــه
على الـمـبــاراة ،مــن خــال تألق
صانع ألعابه تركي حمود في
التسجيل من ا لـخــارج ،لينهي
ال ــرب ــع األول لـمـصـلـحــة فــريـقــه
.24-35
وواصـ ــل ال ـج ـهــراء سيطرته
على المباراة ،ال سيما بعد أن

تألق العبوه عبدالله الصراف
وتــركــي حـمــود وب ــدر العثمان
ف ــي تـسـجـيــل ال ـث ــاث ـي ــات ،إلــى
ج ــان ــب ت ـح ــرك ــات أح ـم ــد فــالــح
أس ـ ـفـ ــل الـ ـسـ ـل ــة ،وسـ ـ ــط ت ـس ــرع
العـ ـب ــي الـ ـق ــادسـ ـي ــة فـ ــي إن ـه ــاء
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،لـ ـي ــوس ــع ال ـ ـفـ ــارق
إل ــى  18ن ـق ـطــة ،ل ـي ـقــوم بـعــدهــا
م ـ ــدرب "األصـ ـ ـف ـ ــر" ،ال ـم ـقــدونــي
جـ ـ ـ ــوردان ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو ،ب ـ ـط ـ ـلـ ــب وق ـ ــت
م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــع ،إلي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف ت ـ ـقـ ــدم
منافسه ،وكــان له ذلــك ،بعدما
ح ـ ـ َّـول دف ــاع ــه م ــن رجـ ــل لــرجــل
إلى الزون أغلق به المنطقة في
وجه العبي منافسه ،مع تألق
عبدالله سالمين في االختراق
والـتـسـجـيــل وشــايــع مـهـنــا في
ال ـت ـس ـج ـيــل مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج ،إل ــى
جــانــب تــوغــل صــالــح اليوسف
وأحـمــد دروي ــش أسـفــل السلة،
ليقلص الفارق إلى  8نقاط مع
نهاية الربع الثاني (.)47-55
وواصــل القادسية صحوته
فـ ـ ــي الـ ـ ــربـ ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،ب ـع ــدم ــا
اسـتـمــر عـجــز الع ـبــي الـجـهــراء
ع ــن ال ـت ـس ـج ـيــل ،ب ـس ـبــب دف ــاع
القادسية القوي ،ليدرك بعدها

لقطات
• نجح العب الجهراء تركي حمود في تسجيل
 29نقطة ،تاله عبدالله الصراف بـ ،18وأحمد فالح
بـ ،14وبدر العثمان بـ.12
• سجل للقادسية عبدالله سالمين  20نقطة،
وشايع مهنا  ،12وأحمد درويش  ،10وعبدالعزيز
الحميدي وعبدالرحمن السهو  8نقاط.

ً
ً
• لعب محمد الحميدان دورا مهما في تنظيم
المقصورة وتخصيص مقاعد إلدارات الفريقين،
إضافة إلى تخصيص أماكن لإلعالميين.
ً
ً
• شهدت المباراة النهائية حضورا جماهيريا
ً
كثيفا لم يتوقف عن التشجيع ومؤازرة الفريقين
بالصالة.

«الداخلية» و«نفط الكويت»
أبطال «تنس الوزارات»

حققت وزارة الداخلية وشركة نفط الكويت ألقاب بطولة
دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية للتنس األرضي في
منافسات الفردي والزوجي التي أقيمت على مالعب االتحاد
بمشاركة  5وزارات وهيئات حكومية.
وتمكن العب الداخلية رائد السليم من إحراز المركز األول
فــي منافسات ال ـفــردي ،وحــل العــب نفط الـكــويــت كريشنا
كومار في المركز الثاني ،وعلي محمد قلي من "اإلطفاء"
في المركز الثالث.
وتصدر العبا "نفط الكويت" كريشنا كومار وكنج ربان
منافسات الــزوجــي ،واحتل العبا "الداخلية" رائــد السليم
وصــالــح الـعـمــر الـمــركــز الـثــانــي ،وح ــل العـبــا نـفــط الكويت
توشار داس واتونكومار في المركز الثالث.
وأقيم حفل ختام البطولة بحضور حامد الهزيم مدير
إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة ،واللواء
سعود الخضر عن وزارة الداخلية ،وأمين سر اتحاد التنس
عبد الرضا الغريب ،وأحمد القالف رئيس اللجنة الفنية
للتنس األرضــي بــدوري ال ــوزارات ،وأحمد الصايغ رئيس
قسم الساحات الرياضية بهيئة الرياضة.

ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــادل ( ،)55-55و مـ ـ ــن ثــم
تـقــدم بسلة لصالح اليوسف،
ليتبادل الفريقان التقدم ،لكن
الربع الثالث انتهى بالتعادل
(.)64-64
وط ـ ـغـ ــت ال ـ ـنـ ــديـ ــة واإلثـ ـ ـ ـ ــارة
على المباراة في الربع الرابع،
خصوصا أن الفريقين استمرا
فــي تـبــادلـهـمــا لـلـتـقــدم ،وخــرج
م ــن ال ـقــادس ـيــة صــالــح يــوســف
وعبدالعزيز الحميدي وأحمد
درويـ ـ ــش ب ــاألخـ ـط ــاء الـخـمـســة
الشخصية ،إلــى جانب خروج
عبدالله الصراف وأحمد سعود
من الجهراء لنفس السبب.
وق ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت آخ ـ ـ ـ ــر أرب ـ ـ ــع

دقـ ــائـ ــق تـ ـف ــوق ــا لـ ـلـ ـجـ ـه ــراء فــي
السيطرة على الكرات المرتدة
(الــريـبــاونــد) أسـفــل الـسـلــة ،مع
تــأ لــق نــا يــف الصندلي وتركي
حمود في التسجيل ،فيما كان
ً
الـتـســرع طــاغـيــا عـلــى هجمات
"األص ـ ـفـ ــر" ،لـتـنـتـهــي ال ـم ـب ــاراة
بفوز الجهراء .78-92
وف ـ ــي الـ ـخـ ـت ــام ،ق ـ ــام ضـ ــاري
برجس رئيس االتحاد ،والشيخ
عـلــي الخليفة نــائــب الــرئـيــس،
وهـ ـيـ ـث ــم بـ ـ ـ ــارون أمـ ـي ــن الـ ـس ــر،
وده ــام الـشـمــري رئـيــس نــادي
الجهراء ،بتتويج الفرق الثالثة
األولى في البطولة.

السالمة :الجهراء في الطريق الصحيح
أكد المدير العام للعبة كرة السلة بنادي الجهراء
فيصل السالمة ان فريقه يسير في الطريق الصحيح،
السيما بعد التتويج باللقب ،موضحا في الوقت
ذاته ان الجهراء لم يغب عن منصات التتويج خالل
السنوات الماضية لكن الحظ لم يحالفه في الفوز.
وق ــال الـســامــة إن الـجـهــراء لــن ينتظر  20سنة
اخرى لتحقيق لقب اي بطولة ،بل سيواصل عمله
لــاسـتـمــرار فــي تحقيق الـبـطــوالت مــن خــال خطة
عمل متكاملة تبدأ من التركيز على المراحل السنية
في النادي وتنتهي في التدعيم بالعبين مميزين
والمعسكرات.

«طائرة» الكويت لتكرار الفوز على العربي
القادسية وكاظمة يواجهان التضامن واليرموك في الجولة السابعة
●

الفائزون بالبطولة

العبو الجهراء يحتفلون بالفوز بعد التتويج

محمد عبدالعزيز

يتطلع فريق الكويت إلى تخطي
عـقـبــة ن ـظ ـيــره ال ـعــرب ــي ومــواص ـلــة
الصراع على قمة الــدوري الممتاز
ل ـل ـك ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،ع ـن ــدم ــا يـلـتـقــي
الـفــريـقــان فــي الـســادســة والنصف
مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم ع ـل ــى ص ــال ــة االول
بكيفان ،ضمن منافسات الجولة
الـ ـس ــابـ ـع ــة "ال ـ ـق ـ ـسـ ــم ال ـ ـثـ ــانـ ــي" مــن
ال ـم ـســاب ـقــة ،وفـ ــي ن ـفــس الـتــوقـيــت
يحل الـقــادسـيــة ضيفا ثقيال على
ال ـت ـض ــام ــن فـ ــي الـ ـف ــروانـ ـي ــة ،وف ــي
ال ـســاب ـعــة م ـســاء مـ ـب ــاراة ال ـيــرمــوك
وكاظمة على صالة االول بمشرف.
في المباراة االولى ،يأمل االبيض
الثاني برصيد  11نقطة ،جمعها
مــن  5ان ـت ـصــارات وهــزيـمــة واح ــدة
أم ــام الـقــادسـيــة ،تـكــرار الـفــوز على
االخ ـض ــر ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع
برصيد  7نقاط ،وبفارق االشــواط
عن التضامن الخامس واليرموك
السادس ،طمعا في المحافظة على
مــوقـعــه ،أو ربـمــا اعـتــاء القمة في
حالة تعثر االصفر المتصدر أمام
التضامن اليوم.
وس ـي ـح ــاول ال ـع ــرب ــي اس ـت ـغــال
صحوته االخـيــرة بعد فــوزه االول
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ع ـل ــى الـ ـي ــرم ــوك فــي
الجولة الماضية ،للثأر من هزيمته
أم ــام الـكــويــت بـثــاثـيــة نظيفة في
ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة ،وتـحـقـيــق الـفــوز
على أمل تحسين موقعه بين فرق
المقدمة ،وضـمــان اح ــدى بطاقات
المربع الذهبي.
وس ـي ـخ ــوض االبـ ـي ــض ال ـل ـقــاء

مدعوما بالعبي الخبرة عبدالله
جاسم ،وعامر السليم ،وسلطان
خلف ،وفيصل العجمي ،وابراهيم
صـفــر ،بينما سيعتمد االخضر
عـلــى تــولـيـفــة مــن الع ـبــي الـخـبــرة
وع ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـه ـ ـ ــم عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
العتيبي وعادل المزيعل وأحمد
المال وبعض الشباب الصاعدين

القادسية والتضامن
وتحمل المباراة الثانية أهمية
خ ــاص ــة ن ـظ ــرا ل ـط ـمــوح ال ـقــادس ـيــة
ال ـم ـت ـصــدر بــرص ـيــد  12ن ـق ـطــة في

معسكر داخلي لناشئي األبيض
قــرر الجهاز الفني واإلداري لقطاع الناشئين للكرة الطائرة
بنادي الكويت إقامة معسكر تدريبي داخلي لفرق الـنــادي من
 20حتى  25الجاري ،استعدادا لخوض بقية منافسات الموسم
الحالي ،وتكفل عضو مجلس اإلدارة مدير اللعبة محمد النصف
بتكاليف المعسكر ،دعما منه للعبة وطمعا في المنافسة بقوة
على جميع البطوالت المحلية.

فليطح يهنئ لجنة اإلعالم
الرياضي بجمعية الصحافيين
ب ـ ـ ـعـ ـ ــث الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة
د .ح ـم ــود ف ـل ـي ـطــح ،بـبــرقـيــة
تهنئة إلى أمين سر جمعية
الصحافيين عدنان الراشد،
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ت ـ ــرؤس ـ ــه ل ـج ـنــة
اإلعـ ـ ـ ــام الـ ــريـ ــاضـ ــي ،إحـ ــدى
ال ـل ـج ــان ال ـع ــام ـل ــة بـجـمـعـيــة
ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،ب ـع ــد إع ـ ــادة
تشكيلها.
وضـ ـم ــت ال ـل ـج ـن ــة :نــاصــر
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي م ـ ـ ـقـ ـ ــررا ،وسـ ـط ــام
الـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـل ـ ــي وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم
الشمالي وحسين المطيري
وح ـ ــاف ـ ــظ ضـ ــاحـ ــي وم ـح ـمــد
الصالح أعضاء.

جانب من لقاء الكويت والعربي في القسم األول
مـ ـث ــل ح ـب ـي ــب ال ـ ـشـ ــاعـ ــر ،وح ـس ــن
المسري.

واشاد بدور الجهاز الفني واالداري خالل الفترة
الماضية ،لما بذلوه من جهد ،مطالبا اياهم ببذل
المزيد والتركيز على استحقاقات الفترة المقبلة،
واوضــح ان طريق الجهراء كان صعبا في تحقيق
ل ـقــب ال ـب ـطــولــة ،ب ـعــدمــا تـغـلــب ع ـلــى ان ــدي ــة كــاظـمــة
ً
وال ـكــويــت ثــم ال ـقــادس ـيــة ،مـشـيــدا بـمـسـتــوى الـفــرق
الثالثة.
وتوجه بالشكر الى الهيئة العامة للرياضة على
دعمها الالمحدود للفريق االول ،وبقية الفرق ،من
صرف الميزانيات المخصصة القامة المعسكرات
الخارجية.

مواصلة سلسلة انتصاراته بدون
عـ ـث ــرات ،وت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز ال ـســابــع
على التوالي على حساب التضامن
الخامس بـفــارق االش ــواط ورصيد
 7نقاط ،والطامح الــى عرقلة تقدم
خصمه واالرتقاء في جدول الترتيب.

كاظمة واليرموك
وفي مشرف سيكون أمام كاظمة
المتعثر في المركز الثالث برصيد
 10ن ـقــاط فــرصــة الس ـت ـعــادة نغمة
ال ـف ــوز م ـج ــددا ،بـعــد سـقــوطــه أم ــام
ال ـقــادس ـيــة ف ــي ال ـجــولــة الـمــاضـيــة،
وتحقيق فوز ربما يكون في متناول
يده على حساب اليرموك االخير بـ7
نقاط ،والساعي كذلك الــى تحقيق
نتيجة ايجابية طمعا في الهروب
من قاع الترتيب.

وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــح ال ـ ـ ـ ـ ــدور
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـك ــن أن
تلعبه اللجنة فــي النهوض
بالحركة الرياضية بالكويت،
كــون اإلع ــام الــريــاضــي ُيعد
أحد روافــد النجاح ،متمنيا
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــق ف ــي
مهمتهم ،واستعداد الهيئة
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع ال ـل ـج ـن ــة فــي
مختلف األنشطة ،بما يعود
بالنفع العام على الرياضة
الكويتية.

«يد» الساحل تقترب من ضم الحملي
اقترب نادي الساحل من الحصول على خدمات العب فريق
القرين لكرة اليد ضاري الحملي ،في صفقة انتقال حر ،خالل
فترة االنتقاالت الشتوية الحالية ،لدعم صفوف فريقه خالل
الفترة المقبلة.
و كــان الجهاز الفني للقرين ،بقيادة الوطني عباس طه،
أخرج الحملي من حساباته في الوقت الحالي ،وتم استبعاده
مــن معسكر ال ـفــريــق ال ـم ـقــام حــالـيــا فــي ال ـقــاهــرة ،اس ـت ـعــدادا
الستكمال بقية منافسات ال ــدوري الـعــام ،مــا دفــع مسؤولي
الساحل الــى الــدخــول في مفاوضات جــادة مع ادارة النادي
لـضــم الــاعــب ،حـصــل بموجبها عـلــى مــوافـقــة مبدئية على
اتمام الصفقة.
ومــن المنتظر أن تنتهي االج ــراء ات خــال االيــام المقبلة،
حتى يتسنى للساحل تسجيله في االتحاد قبل نهاية فترة
االنتقاالت الشتوية في  25الجاري.

ختام مميز لبطولة «المنتجين» لجمال الخيل

األهلي يتسلح بالسوبر لعبور عقبة الطالئع

اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح بـ ـط ــول ــة
الكويت السادسة لجمال الخيل
العربية األصيلة للمنتجين ،التي
أقيمت على مضمار مركز الجواد
العربي "بيت الـعــرب" ،بمشاركة
 220رأسا من  95مربطا كويتيا
من اإلنتاج المحلي.
وأسفرت النتائج النهائية عن
فوز الفحل أصايل الشام العائد
الى مربط أصايل والمالك محمد
خــري ـبــط بــال ـم ـيــدال ـيــة الــذه ـب ـيــة،
ك ـمــا ذه ـبــت ال ـم ـيــدال ـيــة الـفـضـيــة
الى الفحل أصايل شمال لمربط
أصايل أيضا ،وكانت الميدالية
ال ـب ــرون ــزي ــة م ــن ن ـص ـيــب الـفـحــل
ساري العونة.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرس اراس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل
بالميدالية الذهبية لهذه الفئة،
تاله لوسندا الواوان ،والبداية.
وف ـ ــي ف ـئ ــة الـ ـمـ ـه ــور ،ج ـ ــاء فــي
الـ ـم ــرك ــز األول نـ ـ ـي ـ ــرووز ال ـم ــي،
ً
مـتـقــدمــا عـلــى قـ ــاالردو ،وعجيب
ال ـ ــراي ـ ــات ،ب ـي ـنـمــا ف ـ ــازت ال ـم ـهــرة
سلطانة العرجا بالمركز األول
متفوقة على اتش دبليو منيفة،
وغالية الفياض.
وحـ ـض ــر ح ـف ــل ال ـخ ـت ــام وزي ــر
االعــام محمد الجبري ،ورئيس
مجلس األمناء في مركز الجواد
ال ـع ــرب ــي عـ ــاء الـ ــرومـ ــي ،ونــائــب
ر ئـيــس اللجنة المنظمة المدير

ي ــدخ ــل األهـ ـل ــي ف ــي ال ـتــاس ـعــة
ً
م ـســاء ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،اخ ـت ـبــارا
ً
ق ـ ــوي ـ ــا ،عـ ـن ــدم ــا يـ ــواجـ ــه ن ـظ ـيــره
طالئع الجيش على ملعب الدفاع
الجوي في انطالقة الدور الثاني
لبطولة الـ ــدوري ،وهــي الـمـبــاراة
ال ـتــي يـخــوضـهــا ال ـم ــارد األحـمــر
ً
تحت دافع الفوز متسلحا بالفوز
ب ـك ــأس ال ـس ــوب ــر ال ـم ـح ـل ـيــة الـتــي
حصدها منذ أيام عقب الفوز على
ال ـم ـصــري ب ـه ــدف ن ـظ ـيــف ،خــال
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعتهما مساء
الجمعة الماضية باإلمارات ،ومن
قبلها سحق منافسه التقليدي
الـ ــزمـ ــالـ ــك ب ـث ــاث ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة فــي
الدوري.
ً
األهلي يعلم جيدا أن مواجهة
ً
اليوم ستكون صعبة فنيا ،ألنها
أم ـ ــام ف ــري ــق ُي ـج ـيــد ال ـل ـعــب أم ــام
ال ـك ـب ــار ،ويـ ـق ــوده م ـ ــدرب ُمـحـنــك
ه ــو حـلـمــي طـ ـ ــوالن ،ال ـ ــذي نجح
في إسقاط الزمالك والفوز عليه
بـ ـه ــدف ن ـظ ـيــف ق ـب ــل أس ـبــوع ـيــن
ً
تـقــريـبــا ،وه ــو ال ـفــوز ال ــذي أطــاح
بمدرب الفارس األبيض األسبق
نيبوشا.
المدير الفني لألهلي ،حسام
ً
البدري ،تحدث مع العبيه كثيرا
خالل التدريبات الماضية حول
ضـ ــرورة إغ ــاق صفحة السوبر
والقمة والتركيز في مباراة اليوم،

الجبري والخميس يشاركان في تتويج األبطال
العام للبطولة محمد الخميس.
وقـ ـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ـبـ ــري وال ـخ ـم ـي ــس
بـ ـتـ ـت ــوي ــج أب ـ ـ ـطـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـئـ ــات فــي
خ ـت ــام ال ـب ـطــولــة ،وس ــط حـضــور
ج ـمــاه ـيــري كـبـيــر م ــأ مــدرجــات
مركز الجواد العربي.
وق ـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـجـ ـب ــري ،فــي
تـصــريــح صـحــافــي عـلــى هــامــش
حـفــل ال ـخ ـتــام" ،ش ـكــرا للقائمين
عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـبـ ـط ــول ــة ب ــداي ــة
م ـ ــن م ـح ـم ــد الـ ـخـ ـمـ ـي ــس وم ــرك ــز
الـجــواد العربي الــذي استضاف
الفعاليات".
وأشـ ــار ال ــى أن ــه ك ــان حريصا

عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور ،واسـ ـتـ ـمـ ـت ــع
بــال ـم ـنــاف ـســات ال ـق ــوي ــة ،ووص ــف
التنظيم بأنه أكثر من رائع وجهد
جبار يشكر عليه القائمون على
البطولة.
وأش ــاد وزي ــر االع ــام بجهود
ال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ــى م ــرك ــز الـ ـج ــواد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي ودورهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي دع ـ ــم
الـ ـم ــربـ ـي ــن لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ه ــذه
الهواية الجميلة التي تتميز بها
ً
المنطقة العربية ،موضحا بأن
الح ــظ خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
زي ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ــدد اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـم ـح ـلــي
والجهود الكبيرة التي يقوم بها

م ــاك الـخـيــل للحفاظ عـلــى هــذه
السالالت المميزة.
مــن جــانـبــه عـبــر نــائــب رئيس
الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة ال ـمــديــر الـعــام
للبطولة ،محمد ا لـخـمـيــس ،عن
س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ــالـ ـحـ ـض ــور ال ـك ـب ـي ــر
الذي مأل مدرجات مركز الجواد
ال ـع ــرب ــي ل ـم ـتــاب ـعــة ال ـف ـع ــال ـي ــات،
ً
متقدما بالشكر الى وزير اإلعالم
محمد ناصر الجبري على دعمه
الــا محدود وموافقته على نقل
المنافسات عبر شاشة تلفزيون
دولة الكويت إلتاحة المجال أمام
الجميع لمتابعتها.

تدريبات األهلي
م ــن أج ــل ال ـف ــوز فـيـهــا والـ ُـم ـضــي
ً
قدما في طريق الحفاظ على لقب
الدوري والصعود لقمة المسابقة،
ً
ُمستغال تعثر اإلسماعيلي أمام
االتـحــاد السكندري في الــدوري،
حيث تـعــادل الــدراويــش لصالح
األه ـ ـلـ ــي ،ب ـع ــدم ــا ت ــوق ــف رص ـيــد
األص ـ ـف ـ ــر عـ ـن ــد  ،41وب ــالـ ـت ــال ــي
ف ــإن ف ــوز األه ـل ــي ع ـلــى الـطــائــع
سيصعد بالمارد األحمر للقمة
ب ـخــاف م ـبــاراتــه الـمــؤجـلــة أمــام
المقاولون العرب.

وي ـع ــول ح ـس ــام الـ ـب ــدري على
إم ـك ــان ــات ن ـج ــوم فــري ـقــه ال ـك ـبــار
أم ـثــال عـبــدالـلــه الـسـعـيــد ،وولـيــد
آزارو ،وأح ـم ــد ف ـت ـحــي ،وح ـســام
عاشور ،وعلي معلول ،وأجايي،
ووليد سليمان ،ومعهم الحارس
م ـح ـم ــد ال ـ ـش ـ ـنـ ــاوي ،ال ـ ـ ــذي ي ـقــدم
ً
ع ـ ــروض ـ ــا ج ـ ـيـ ــدة خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
األخيرة مع الفريق.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــدري إن م ــواج ـه ــة
ً
األهلي مع الطالئع دائما ما تكون
ً
قوية بعيدا عن ترتيب الفريقين

في الدوري ،ألن الفريق العسكري
يقدم كرة ُمنظمة ،وال يمكن اللعب
باستهتار أمامه.
ف ــي ال ـم ـقــاب ــل ،ي ـخ ــوض فــريــق
طالئع الجيش مباراة اليوم تحت
شـعــار "ل ـمــاذا ال نـكــرر سيناريو
ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــال ـ ـ ــك" ،وي ـ ـط ـ ـمـ ــع الـ ـف ــري ــق
الـعـسـكــري فــي مــواصـلــة التفوق
أمام "كبار" الدوري ،خصوصا أنه
ً
كان قريبا من الفوز على األحمر
في انطالقة الــدوري ،لكن المارد
األهلي نجح في التعادل.

ةديرجلا
sports@aljarida●com
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رياضة

صفحة أسبوعية مختصة بالبطوالت األوروبية
إعداد :عبدالعزيز التميمي

فريق أحالم زيدان ينهار ألسباب غامضة
سيكون نادي ريال مدريد
اإلسباني ومدربه ًالفرنسي في
موقف صعب جدا خالل ما تبقى
من الموسم الحالي ،فالجماهير
غاضبة من تراجع مستوى
وسائل
الفريق ونتائجه ،كذلك ً
اإلعالم ،التي شنت هجوما
ً
الذعا على المدرب ونجوم
الفريق على حد سواء.

مستوى متراجع
ونتائج سلبيه
والمدرب الفرنسي
ال يجد تفسيرات

يـ ـعـ ـي ــش نـ ـ ـ ـ ــادي ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلسـ ـب ــان ــي إح ـ ــدى أس ـ ــوأ ف ـتــراتــه
على مر التاريخ ،فالفريق يعاني
ً
محليا بعد أن ابتعد عن المتصدر
برشلونة بفارق تسع عشرة نقطة.
ويبدو أن موسم الملكي أصبح
ً
فعليا طي النسيان ،فمن الصعب
ً
ً
ج ــدا إن لــم يـكــن مـسـتـحـيــا لحاق
ريــال مــدريــد بالبرشا ،الــذي يقدم
ً
عـ ــروضـ ــا ق ــوي ــة وي ـل ـق ــن خـصــومــه
ً
دروس ــا قاسية مـبــاراة تلو أخــرى،
ولـ ــم ي ـس ـبــق ف ــي ت ــاري ــخ مـســابـقــة
الـ ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم أن
اتسع فارق النقاط بين ريال مدريد
ومـتـصــدر الـبـطــولــة إل ــى  19نقطة
مع انتصاف الموسم ،لذلك يعتبر
الموسم الحالي األسوأ للميرينغي.
وكان الرقم األسوأ السابق لفارق
الـنـقــاط ال ــذي عــانــاه ري ــال مــدريــد،
ً
 18نـقـطــة خـلــف بــرشـلــونــة أي ـضــا،
منتصف موسم  ،2013-2012عندما
كــان البرتغالي جــوزيــه مورينيو
يشرف على تدريب الملكي.
وحتى الجولة الماضية خسر
ريــال مدريد  22نقطة من  4هزائم
و 5ت ـعــادالت ،فــي حـيــن فـقــد طــوال
الموسم الماضي  21نقطة فقط.
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـق ــدم ريـ ــال
ً
م ــدري ــد م ـس ـتــوى م ـتــواض ـعــا على
أرض ــه وب ـيــن ج ـمــاه ـيــره ،إذ تلقى
خسارتين في آخر لقاءين بالدوري
على ملعبه ،صفر 3-أمام برشلونة
وصفر 1-أمام فياريال ،في ظاهرة
لم تحدث منذ موسم 2009-2008
عندما هــزم أمــام برشلونة وريــال
مايوركا.
كــذلــك ،يشهد الـمــوســم الحالي
ً
ً
ت ــراجـ ـع ــا م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي م ـع ــدالت
األهداف ،إذ إنه فشل في التسجيل
فــي لقاء ين متتاليين على ملعب
"سانتياغو بيرنابيو" في الدوري،
وه ـ ــو مـ ــا لـ ــم يـ ـح ــدث م ـن ــذ مــوســم
.2007-2006
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ي ـق ــدم الـنـجــم
البرتغالي رونالدو أسوأ مواسمه
عـلــى اإلطـ ــاق م ــع الـمـلـكــي ،وأب ــرز
دلـيــل على ذلــك فشله فــي تسجيل
أي هــدف أمــام فياريال رغــم قيامه
بالتسديد 11مرة من بينها  4على

العبو ريال مدريد خالل مباراة سابقة في الدوري اإلسباني
المرمى .ومنذ بداية الموسم ،شارك
رون ــال ــدو ف ــي  14م ـب ــاراة بالليغا
سجل خاللها  4أهداف فقط ،وهو
ً
أسوأ معدل تهديفي له شخصيا.

المصائب ال تأتي فرادى
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "آس"
اإلسـبــانـيــة إل ــى أن رون ــال ــدو أبـلــغ
زم ـ ــاءه بــرغـبـتــه ف ــي الــرح ـيــل عن
ً
ري ــال مــدريــد ،مفضال ال ـعــودة إلى
بـيـتــه ا لـقــد يــم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،مما زاد أوجاع الملكي
ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.
ولــم يجد زيــدان أي رد مناسب
ألسئلة الصحافيين ،التي انهالت
عليه بعد الهزيمة أم ــام فـيــاريــال،
إذ قـ ــال" :ي ـك ــون م ــن ال ـص ـعــب على
ال ــاع ـب ـي ــن ع ـن ــدم ــا ت ـع ــان ــد ال ـك ــرة

على لسانهم

فــي دخ ــول الـشـبــاك ،ال أعتقد أننا
نستحق ذل ــك ،لـقــد قــدمـنــا م ـبــاراة
جيدة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :س ـ ـن ـ ـحـ ــاول تـغـيـيــر
ً
ذل ــك ،األم ــر لـيــس س ـهــا ،ال توجد
تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات لـ ـم ــا ي ـ ـح ـ ــدث" .وخ ـت ــم
بــا ل ـقــول" :ال يمكننا أن نستسلم،
سنواصل العمل ،الحظ ليس معنا
في الوقت الراهن".
ويـبــدو أن مــن يتولى مسؤولية
اإلش ـ ــراف الـفـنــي عـلــى ري ــال مــدريــد
بنفسه لم يكتشف أسباب تراجع أداء
ونتائج فريقه ،لذلك تبدو الحلول
معدومة على حد سواء ،فهذا الفريق
ال ـ ــذي ظ ــن ال ـك ـث ـي ــرون أنـ ــه سـيـكــون
ال ـع ــام ــة ال ـ ـبـ ــارزة خـ ــال ال ـس ـنــوات
ً
المقبلة ،ن ـظــرا إل ــى مــا يمتلكه من
إمكانات بشرية هائلة ونجوم في
ً
مقتبل العمر ،يحتضر باكرا.

ول ــم يـتــوقــع أح ــد ه ــذه الـنـهــايــة
ال ـس ــري ـع ــة ل ـح ـق ـبــة ف ــري ــق زي ـ ــدان،
ال ـ ــذي أب ـه ــر ال ـع ــال ــم ف ــي الـسـنـتـيــن
الماضيتين ،مما يجعل فلورنتينو
بـيــريــز رئـيــس ري ــال مــدريــد ،يضع
تـ ـم ــدي ــد عـ ـق ــد زيـ ـ ـ ـ ــدان عـ ـل ــى رأس
أولوياته.
وكـ ـ ــان زي ـ ـ ــدان ق ــد ت ـس ـلــم مـهـمــة
اإلشـ ــراف عـلــى فــريـقــه الـســابــق في
منتصف موسم  2016-2015وقاده
بـعــدهــا بــأشـهــر إل ــى لقبه الـحــادي
ع ـشــر ف ــي دوري األبـ ـط ــال ق ـبــل أن
ي ـض ـيــف ال ـل ـقــب ال ـث ــان ــي ع ـشــر في
الموسم الذي تاله.

تشكيلة زيدان المثالية
وت ـم ـكــن ال ـم ــدرب ال ـفــرن ـســي من
خلق تشكيلة مثالية للميرينغي

أرعـ ـب ــت م ـع ـظــم م ـنــاف ـس ـيــه ،إال أن
ً
ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي ش ـهــد ت ــراج ـع ــا
ً
ً
مخيفا في مستوى الفريق عموما،
ولـ ــم ي ـص ـمــد أي مـ ـ ــدرب ف ــي ري ــال
خ ــال ال ـق ــرن ال ـح ــادي والـعـشــريــن
ألكـ ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أعـ ـ ــوام ون ـصــف
ً
العام ،مما ينذر أيضا باحتمالية
تـخـلــي الـمـلـكــي عــن مــدربــه زي ــدان،
رغم نجاحه في بداية مشواره مع
الفريق.
ومن الواضح أن الجميع أصبح
على يقين بافتقاد زيــدان للحلول
مــن أجــل إع ــادة الفريق إلــى السكة
الصحيحة ،ولعل عناوين الصحف
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة
أثبتت ذلك ،إذ قالت صحيفة "آس"
الــريــاضـيــة على صفحتها األولــى
أمـ ـ ـ ــس" ،ال أه ـ ـ ـ ـ ــداف ،ال ح ـ ــظ ،وال
تـفـسـيــر" ،مـضـيـفــة ،فــي مـقــال رأي،

أن "كــل شــيء يسير بشكل خاطئ،
بـيـنـمــا عـنــونــت صـحـيـفــة "مــونــدو
ديبورتيفو" الكاتالونية أن ريــال
"فــي أزم ــة" ،فيما كتبت "سـبــورت"
أن "االنهيار األبيض هو بالدرجة
األولى انهيار رونالدو" ،من جهتها
رأت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن
ً
زيدان "ال يبدو مستعدا للقيام بأي
تغييرات في فريقه ،على رغم تلقيه
خسارة جديدة".

ف ــي الـحـقـيـقــة ،ي ـبــدو أن جميع
النقاد والمتابعين ،كذلك وسائل
اإلعالم أجمعت على انعدام الحلول
لدى المدرب زيــدان وإدارة النادي
لـتـحـسـيــن وض ـع ــه ،وم ــن الــواضــح
ً
ً
أن الفريق سيشهد انهيارا كبيرا
ينذر بالعديد من األخبار السلبية
للميرينغي وجماهيره الكبيرة.

أبرز النتائج السلبية
ريال مدريد – ريال بيتيس

صفر 1-

جيرونا – ريال مدريد

2- 1

ريال مدريد  -برشلونة

صفر 3 -

ريال مدريد  -فياريال

صفر 1 -

صورة األسبوع
يجب على أنتونيو كونتي مدرب
تشلسي التوقف عن التصرف على أنه
ضحية ،عندما أقوم بخلق عداء مع
شخص أتحمل مسؤولية ذلك.

مورينيو

المقارنة بين ليونيل ميسي وباولو
ديباال مضحكة ،ديباال قام بعمل
رائع الموسم الماضي ،لكن ميسي في
مستوى وعالم آخر.

كاسانو

فريقنا يعمل كل شيء من أجل لعب
مباريات جميلة والفوز بالنقاط
ولكن ال يتحقق ذلك ،إننا غاضبون
وحزينون ،ونشعر بأننا نغرق.

مارسيلو

األسوأ هذا األسبوع
ليزوين:
ح ــارس مــرمــى الس بــالـمــاس
ق ــدم م ـس ـتــوى يـلـيــق بــالــاعـبـيــن
الـهــواة فقط ،واستقبلت شباكه
 6أهـ ــداف مــن قـبــل جـيــرونــا كــان
باإلمكان التصدي لمعظمها.

التشكيلة المثالية للجولة الماضية في البطوالت األوروبية
هاري كين
نجم توتنهام

بيتر تشيك:
حــارس مرمى أرسـنــال ارتكب
ً
خـطــأ ف ــادح ــا تـسـبــب فــي الـهــدف
األول ل ـب ــورن ـم ــوث ،ح ـيــث خــرج
ليتصدى للكرة العرضية إال أنه
أخطأ في التقدير.

تحول الحكم طوني شابرون الذي قاد مباراة نانت وباريس سان جرمان األحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم ،إلى نجم لكن لألسباب الخاطئة
بعد محاولته إعاقة املدافع البرازيلي دييغو كارلوس ثم رفع البطاقة الصفراء الثانية بوجهه وطرده من اللقاء .ودفع شابرون ثمن رد فعله إذ قرر
االتحاد الفرنسي للعبة استبعاده «حتى إشعار آخر» بسبب الحادثة التي حصلت في الثواني األخيرة من اللقاء الذي فاز به سان جرمان -1صفر،
عندما كان الحكم وكارلوس يحاوالن اللحاق بهجوم مرتد سريع للضيوف فتسبب األخير عن غير قصد بإسقاط شابرون أرضا .وفي رد فعل
سريع ،أظهرت اإلعادة أن شابرون الذي يعمل شرطيًا في حياته اليومية ،حاول عرقلة املدافع البرازيلي العتباره أن األخير دفعه عمدًا ،ثم نهض
ووجه له اإلنذار الثاني ليكمل نانت اللقاء بعشرة العبني.

ميسي نجم
برشلونة

تشامبرلين
نجم ليفربول

ايبي
نجم بورنموث

النزيني
نجم وست
هام

فيرتونغين
مدافع
توتنهام

هيرنانديز
مدافع
اتلتيكو
مدريد

شمايكل
حارس مرمى
ليستر سيتي

ستونز:
مــدا فــع مانشستر سيتي قــام
بـ ـع ــدة ه ـ ـفـ ــوات خ ـ ــال م ــواج ـه ــة
ل ـي ـف ــرب ــول ،وت ـس ـب ــب ع ـل ــى األق ــل
فــي هدفين مــن أه ــداف ليفربول
األربعة.

سواريز
مهاجم
برشلونة

هيونغ مين
نجم توتنهام

غونزاليس
مدافع
فياريال
املدرب  :كاييخا مدرب فياريال

رياضة
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ليفربول يكبد السيتي
الخسارة األولى في الدوري
في قمة المرحلة الـ 23من
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،كبد ليفربول ضيفه
مانشستر سيتي المتصدر
هزيمته األولى هذا الموسم،
عندما هزمه  3-4على ملعبه
"أنفيلد" أمس األول.

ك ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــد ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــربـ ـ ــول ضـ ـيـ ـف ــه
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي الـمـتـصــدر
هــزيـمـتــه األول ـ ــى ه ــذا الـمــوســم
في الدوري االنكليزي الممتاز
لـكــرة ال ـقــدم ،عندما هــزمــه 3-4
عـلــى ملعبه «أنـفـيـلــد» فــي قمة
المرحلة الـ.23
وأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي األح ـ ـمـ ــر
س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن  30م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مــن
دون هــزي ـمــة لــاع ـبــي ال ـمــدرب
االسباني جوسيب غوارديوال
م ـم ـتــدة م ــن أب ــري ــل  ،2017في
ال ــدوري الــذي يتصدره سيتي
بـ ـف ــارق  15ن ـق ـطــة ع ــن غــريـمــه
مانشستر يونايتد.
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ث ــانـ ـي ــة أم ــس
األول ،ح ـقــق ب ــورن ـم ــوث ف ــوزا
تاريخيا على أرسـنــال بقيادة
المدرب الفرنسي أرسين فينغر
الـ ـ ـ ــذي أل ـ ـمـ ــح الـ ـ ــى اح ـت ـم ــال
ر حـيــل مهاجمه التشيلي
أل ـ ـي ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــس س ــانـ ـشـ ـي ــز
ع ــن ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـيــوم ـيــن
المقبلين.
وتـ ـع ــود آخـ ــر خ ـســارة
لـسـيـتــي الـ ــى ال ـخــامــس
مـ ـ ـ ــن أ بـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــل ،2017
عندما سقط  1-2أمام

مـضـيـفــه تـشـلـســي الـ ــذي أح ــرز
لقب الموسم الماضي.
وث ــأر العـبــو م ــدرب ليفربول
األل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ــورغ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـلـ ــوب
لخسارتهم القاسية أمام سيتي
صـفــر  5 -ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ــى
بينهما هذا الموسم في الدوري.
وسـ ـج ــل ل ـل ـي ـفــربــول ألـيـكــس
أوكـ ـس ــاي ــد-تـ ـش ــامـ ـب ــرالي ــن ()9
والـبــرازيـلــي روبــرتــو فيرمينو
( )59والسنغالي ساديو مانيه
( )61والـمـصــري محمد صالح
( ،)68ب ـي ـن ـم ــا كـ ــا نـ ــت أ ه ـ ـ ــداف
س ـي ـتــي مـ ــن ن ـص ـيــب االل ـم ــان ــي
لوروا سانيه ( ،)40والبرتغالي
برناردو سيلفا ( )84وااللماني
إيلكاي غوندوغان (.)1+90

عرض هجومي
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول عـ ــرضـ ــا
هجوميا قويا ،في إشــارة دالة
على مرحلة ما بعد البرازيلي
فيليبي كوتينيو ا ل ــذي انتقل
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة
االسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي .كـ ـم ــا أت ـ ـ ــى الـ ـف ــوز
«األحمر» في غياب أغلى مدافع
في العالم ،الهولندي فيرجيل

فرحة العبي ليفربول بهدف تشامبرلين األول
فان دايك الذي تعرض الصابة
طفيفة في التمارين.
ولم يفز سيتي على ليفربول
فـ ــي «أنـ ـفـ ـيـ ـل ــد» فـ ــي  15مـ ـب ــاراة

غوارديوال :المباراة كانت بين أيدينا

غوارديوال

قال بيب غوارديوال مدرب سيتي
لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية
«أهنئ ليفربول بالفوز.
المباراة كانت بين أيدينا عندما
كــانــت الـنـتـيـجــة  1-1لـكــن لمستنا
األخـ ـ ـي ـ ــرة لـ ــم تـ ـك ــن جـ ـي ــدة وفـ ـج ــأة
تــأخــرنــا  .1-4يجب أن تــواجــه مثل
هذه المواقف في الموسم».
وأض ــاف« :الحقيقة أننا خسرنا

ال ـم ـبــاراة وأمــامـنــا أس ـبــوع للتعافي واالسـتـعــداد
لمواجهة نيوكاسل .كل اإلشادة للمنافس كنا نعلم
صعوبة مواجهة فريق يدربه يورجن كلوب ألنه
شرس جدا في أنفيلد .قدمنا أداء جيدا باستثناء
عدة دقائق».
وت ــاب ــع« :ف ــي ك ــل مــؤتـمــر صـحــافــي ف ــي األشـهــر
الماضية كنتم تقولون إن ال ــدوري ُحسم بالفعل
وكنت دائما أقــول ال .سندافع عن مركزنا مباراة
بمباراة».

مـتـتــالـيــة ،وت ـحــديــدا مـنــذ مايو
 2003ع ـنــد مــا هــز مــه  .1-2كما
حقق الحمر الفوز الرابع تواليا،
وه ــم لــم يـخـســروا مـنــذ اكتوبر
( 4-1أمام توتنهام).
وبهذا الـفــوز ،تقدم ليفربول
الــى الـمــركــز الـثــالــث فــي ترتيب
الـ ـ ـ ــدوري بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف عــن
ت ـش ـل ـســي ال ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ــادل سـلـبــا
السبت مع ليستر سيتي.

بداية متكافئة
وب ـ ـ ــدأت الـ ـمـ ـب ــاراة مـتـكــافـئــة
م ــع أف ـض ـل ـيــة م ـيــدان ـيــة نسبيا
لليفربول الذي افتتح التسجيل
عبر أوكساليد-تشامبرالين ،إثر
تلقيه ك ــرة بـعــد خــط منتصف
الملعب ،فتجاوز أكثر من العب
وف ـتــح ث ـغــرة س ــدد عـبــرهــا كــرة

ً
بول المبرت مدربا لستوك سيتي

فينغر :سانشيز «قد يرحل» في الساعات المقبلة
كـشــف الـفــرنـســي أرس ـي ــن فـيـنـغــر أن مـهــاجـمــه التشيلي
أليكسيس سانشيز« ،قد يرحل» خالل  48ساعة عن نادي
أرسنال اإلنكليزي لكرة القدم ،بعدما بقي خارج تشكيلته
ضد مضيفه بورنموث في المرحلة الـ 23من الدوري الممتاز،
فــي خـضــم الـتـقــاريــر عــن تـنــافــس قطبي مانشستر سيتي
ويونايتد على ضمه في فترة االنتقاالت الشتوية.
وقال فينغر بعد المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة ،2-1
إن «أليكسيس كــان بإمكانه أن يلعب إال أنها فترة صعبة
بالنسبة إليه» ،مؤكدا أن الالعب نفسه «لم يرفض أن يلعب».
وأضاف «كان دائم االلتزام حتى اآلن ،إال انه كان بإمكانه
ان يرحل أمس ،وقد يرحل في الساعات الثماني واألربعين
المقبلة».
وشــدد فينغر على انــه كمدرب «ال أسيطر على اإليقاع،
ً
اال ان ذلك (انتقال سانشيز) قد يحصل اليوم ،غدا ،أو أبدا.

لهذا لم أرغب في ان يأتي معنا» ،مشيرا إلى أن الالعب «في
حالة انتظار».
ويـنـتـهــي عـقــد ســانـشـيــز مــع أرس ـن ــال فــي نـهــايــة يونيو
المقبل ،ورفض تجديده ،ما يعني ان الفريق اللندني يجد
نفسه في موقع بيع سانشيز في فترة االنتقاالت الشتوية
الحالية الممتدة حتى نهاية يناير مقابل بــدل مــا لــي ،أو
رحيله بال أي مقابل بنهاية الموسم.
وكان فينغر ألمح ،في وقت سابق هذا األسبوع ،إلى أن
ً
ً
سانشيز لن يوقع عقدا جديدا مع نادي «المدفعجية» ،مؤكدا
في الوقت نفسه انــه لن يتخلى عنه في الشتاء ما لم يكن
ً
قادرا على تعويضه بالعب بديل.

دورتموند يعاقب أوباميانغ
لتخلفه عن اجتماع الالعبين

سانشيز

أعلن ستوك سيتي اإلنكليزي تعيين االسكتلندي بول المبرت مدربا
ً
له مدة سنتين ونصف السنة ،خلفا للويلزي مارك هيوز الذي اقيل من
منصبه قبل  9أيام.
ً
ويحتل ستوك سيتي ،الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد على
ملعب اولدترافورد ،المركز الثامن عشر في الدوري اإلنكليزي الممتاز،
ويتهدده الهبوط الى الدرجة االولى.
وأقيل هيوز اثر النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ
مطلع الموسم الحالي ،وزاد الطين بلة خروج الفريق من مسابقة كأس
انكلترا بخسارته أمام كوفنتري سيتي من الدرجة الثالثة (الرابعة فعليا)
 .2-1وسيتابع المبرت مباراة فريقه من مدرجات ملعب اولدترافورد
مساء اليوم (أمس) قبل ان يشرف على اول حصة تدريبية له الثالثاء،
ثم يقوده في أول مباراة رسمية ضد هادرسفيلد السبت المقبل.
وكان المبرت عاطال عن العمل منذ نهاية الموسم الماضي ،عندما
ترك منصبه مدربا لولفرهامبتون.

بول المبرت

سان جرمان يواصل التحليق في صدارة الدوري
في المرحلة العشرين من
الدوري الفرنسي لكرة القدم،
حقق باريس سان جرمان فوزه
الرابع على التوالي ،لكن بصعوبة
بالغة على ضيفه نانت  -1صفر
بغياب البرازيلي نيمار.

أوباميانغ
أعلن نــادي بوروسيا دورتموند األلماني لكرة القدم إيقاف
هدافه الدولي الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ ألسباب تأديبية
تتعلق بغيابه عــن اجـتـمــاع دع ــا الـيــه ال ـمــدرب الـنـمـســوي بيتر
شتويغر ،عقوبة هي الثانية من نوعها بحقه هذا الموسم.
وأت ـ ـ ــى اإلعـ ـ ـ ــان ق ـب ــل وقـ ـ ــت ق ـص ـي ــر مـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاراة دورتـ ـم ــون ــد
وفولفسبورغ في المرحلة  18من ال ــدوري األلماني ،التي غاب
عنها الالعب البالغ  28عاما ،والذي سجل  13هدفا في  15مباراة
في البوندسليغا هذا الموسم.
وبعدما أعـلــن الـنــادي هــذه الخطوة عبر حسابه على موقع
ً
«تويتر» ،مكتفيا بذكر «األسباب التأديبية» من دون تحديدها،
كشف شتويغر أن أوباميانغ غاب السبت عن اجتماع مهم دعا
اليه.
وقال «كان اجتماعا مهما ،ولم يحضر ( )...منطقيا ،استنتج ان
هذا األمر لم يكن على قدر من األهمية بالنسبة إليه ،انه غير مركز
كثيرا (على أهداف النادي) ،وبناء على ذلك اتخذنا» قرار العقوبة.
وأضاف شتويغر الذي خلف الهولندي بيتر بوس في ديسمبر
الماضي ،ان الالعب «فوجئ بعض الشيء ( )...لكن بالنسبة إلينا
ً
هذا موضوع واضح جدا .إذا ال يرغب في ان يكون هنا ،سنعطي
مكانه لالعب آخر يكون على قدر كامل من التركيز .حاول االدعاء
انه نسي (االجتماع) ،إال اننا جميعا نعرف ان ذلك ليس صحيحا».
وأكد شتويغر أن العقوبة ستقتصر على مباراة واحدة.

أرضية قوية على يمين الحارس
البرازيلي إيدرسون في الدقيقة
التاسعة ،ليكبد سيتي هدفا في
أول  10دقائق للمرة األولى في
الدوري هذا الموسم.
وت ـ ــراج ـ ــع العـ ـب ــو ل ـي ـف ــرب ــول،
مما سمح لسيتي بضغط أثمر
ت ـع ــادال عـبــر االل ـمــانــي ســانـيــه،
الــذي تلقى كرة من كايل ووكر
امـتـصـهــا ع ـلــى ص ـ ــدره ،وأف ـلــت
من مدافع ليفربول جو غوميز
وراوغــه داخل المنطقة ،قبل ان
يسدد بقوة على يمين حارس
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول مـ ــواط ـ ـنـ ــه لـ ــوريـ ــس
كاريوس (.)40
وش ـهــد ال ـش ــوط ال ـثــانــي أول
فــرصـتـيــن ل ـل ـهــداف الـتــاري ـخــي
لسيتي األرجنتيني سيرخيو
أغويرو تصدى لهما كاريوس،
بينما أصاب مواطنه نيكوالس

أوت ــامـ ـن ــدي ع ــارض ــة لـيـفــربــول
بضربة رأسية (.)51
و تـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن أداء لـ ـيـ ـف ــر ب ــول
بشكل سريع ،وتمكن فيرمينو
م ـ ــن إض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـث ــان ــي
بـ ـع ــد ه ـج ـم ــة م ـ ــرت ـ ــدة ســري ـعــة
وكـ ـ ــرة ب ـي ـن ـيــة مـ ــن أوكـ ـس ــاي ــد-
تشامبرالين.
ولــم يطل االنـتـظــار أكـثــر من
دقيقتين الضافة الهدف الثالث،
ب ـع ــد تـ ـم ــري ــرة مـ ــن ص ـ ــاح ال ــى
مانيه الــذي سدد من على خط
الـمـنـطـقــة ف ــي ال ــزاوي ــة اليمنى
ل ـمــرمــى إيـ ــدرسـ ــون ،ف ــي غـيــاب
رق ــاب ــة دف ــاعـ ـي ــة ،م ـم ــا أتـ ـ ــاح لــه
التصويب بهدوء.
وأضاف صالح الرابع بعدما
م ــرر ك ــرة خ ـلــف ال ــدف ــاع فـتـقــدم
إي ـ ــدرس ـ ــون ب ـع ـي ــدا عـ ــن م ــرم ــاه
لتشتيتها ،اال انـهــا ع ــادت الى

المصري الذي أطلق كرة بعيدة
مــن نـحــو  40مـتــرا فــي المرمى
ال ـخ ــال ــي .وه ــو ال ـه ــدف الـثــامــن
عشر لـصــاح هــذا الموسم في
الدوري ،وعزز به مركزه الثاني
ف ــي تــرت ـيــب ال ـه ــداف ـي ــن ،ب ـفــارق
هــدف ـيــن ع ــن م ـهــاجــم تــوتـنـهــام
هاري كاين.
وحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــق سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي ص ـ ـحـ ــوة
مـتــأخــرة ،فسجل هــدفــه الثاني
عبر البديل البرتغالي سيلفا
ب ـعــدمــا ارتـ ـ ــدت ال ـي ــه الـ ـك ــرة من
الدفاع .وفي الوقت بدل الضائع،
أضاف غوندوغان الهدف الثالث
لسيتي بعد تمريرة متقنة من
أغويرو.

بدأ باريس سان جرمان العام
الـجــديــد مــن حيث أنـهــى سابقه،
وحقق فوزه الرابع على التوالي،
لكن بصعوبة بالغة على ضيفه
نانت  - 1صفر بغياب البرازيلي
نيمار ،فيما فشل ليون في انتزاع
الوصافة من موناكو بالتعادل،
أمس األول ،على أرضه مع انجيه
 ،1-1فــي الـمــرحـلــة الـعـشــريــن من
الدوري الفرنسي لكرة القدم.
على ملعب «ال بــوجــوار» ،أكد
س ــان ج ــرم ــان تـفــوقــه ال ـت ــام على
نــانــت بـتـحـقـيــق فـ ــوزه الـخــامــس
عشر تواليا في جميع المسابقات
على مضيفه ،الــذي لم يذق طعم
االنـتـصــار عـلــى ن ــادي العاصمة
منذ أن تغلب عليه  - 1صفر في
الدوري في  16أكتوبر .2004
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاد فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي اونـ ـ ــاي ايـ ـم ــري ال ــذي
ب ــدأ ال ـعــام الـجــديــد بــانـتـصــاريــن
ً
خ ــارج ق ــواع ــده أي ـض ــا عـلــى ريــن
 1-6وام ـي ــان  - 2ص ـفــر ،لـكــن في
مسابقتي الكأس المحلية وكأس
الرابطة ،على أكمل وجه من تعثر
موناكو أمــام مضيفه مونبلييه
صفر-صفر السبت ،لكي يبتعد
في الصدارة بفارق  11نقطة عن
نادي االمارة.

غياب نيمار

سان جرمان ابتعد
بفارق  ١١نقطة
عن أقرب مالحقيه

وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــان
الـلـقــاء بـغـيــاب نـجـمــه الـبــرازيـلــي
نـيـمــار الـ ــذي يـعــانــي م ــن اصــابــه
فـ ـ ــي اض ـ ـ ــاع ـ ـ ــه ،ل ـ ـكـ ــن عـ ـ ـ ــاد الـ ـي ــه
االوروغوياني ادينسون كافاني
بـعــد أن غ ــاب عــن ل ـقــاءي الـكــأس
وكأس الرابطة بسبب تأخره في
عطلته الشتوية.
ولعب كافاني دورا في وصول
سان جرمان الى شباك نانت منذ
الدقيقة  ،12ألنه كان خلف الكرة

مبابي خالل اللقاء
ال ـت ــي وص ـل ــت ال ــى األرجـنـتـيـنــي
انـخــل دي مــاريــا بعد تمويه من
كـيـلـيــان م ـبــابــي ،ف ـســددهــا العــب
ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي السابق
في شباك أصحاب األرض وسجل
ه ــدف ــه ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـ ـ ــدوري هــذا
الـمــوســم ،وســط اعـتــراض العبي
نــانــت الــذيــن طــالـبــوا باحتساب
تسلل.
ورغم حصوله على العديد من
الفرص ،أبرزها لدي ماريا الذي
اطاح بالكرة رغم أن المرمى كان
مشرعا أمامه ،بقيت النتيجة على
حالها حتى نهاية الشوط األول،

ث ــم ت ـح ـســن اداء ف ــري ــق ال ـم ــدرب
اإليـطــالــي كــاوديــو رانـيـيــري في
الشوط الثاني وهدد مرمى ضيفه
لكن دون الوصول إلى الشباك.
ووســط معاناة ســان جرمان،
قرر ايمري اخراج كافاني وتأجيل
معادلته لــرقــم الـســويــدي زالتــان
إبراهيموفيتش كأفضل هداف في
تاريخ الـنــادي الباريسي (،)156
واستبدله بتوماس مونييه (.)67
لكن شيئا لم يتغير إذ واصل
نــانــت ضغطه دون نـجــاح ،فيما
كان سان جرمان قريبا من هدف
ث ـ ــان مـ ــن أول تـ ـس ــدي ــدة لـ ــه بـيــن

الخشبات الـثــاث لكن الـحــارس
تــألــق ف ــي وج ــه مـبــابــي ( ،)85ثم
تدخل القائم األيمن في الثواني
األخ ـيــرة لـلــوقــوف بــوجــه ادري ــان
رابيو.

طرد كارلوس
وأكـ ـم ــل ن ــان ــت ال ـل ـق ــاء بـعـشــرة
العبين فــي الــوقــت بــدل الضائع
بـ ـع ــد طـ ـ ــرد ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي دي ـي ـغــو
ك ــارل ــوس ل ـح ـصــولــه ع ـلــى ان ــذار
ثان بعد حادثة غريبة ،ألن الحكم
اع ـت ـب ــر أن ال ــاع ــب دفـ ـع ــه خ ــال

م ـح ــاول ــة ل ـحــاقــه ب ـه ـج ــوم مــرتــد
لسان جــرمــان .وأظـهــرت اإلعــادة
ب ــأن الـحـكــم حـ ــاول الـ ــرد بعرقلة
ال ـم ــداف ــع ق ـبــل أن يـشـهــر اإلنـ ــذار
الثاني في وجهه.
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،كــان
ليون أمــام فرصة إزاحــة موناكو
عن المركز الثاني لكنه فشل في
تخطي ضيفه انجيه.
وفي مباراة أخرى ،حقق سانت
ات ـيــان ف ــوزه األول فــي مبارياته
ال ــ 11األخيرة في ال ــدوري ،وجاء
ع ـلــى ح ـســاب ضـيـفــه ت ــول ــوز - 2
صفر.

ةديرجلا
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رياضة

برشلونة ينجو من أول هزيمة أمام سوسييداد
في المرحلة التاسعة عشرة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم،
تجنب برشلونة خسارة أولى
بعدما قلب تخلفه صفر 2-أمام
مضيفه ريال سوسييداد ،إلى
فوز فوز كبير .2-4

ّ
تجنب برشلونة خسارة أولى
فــي مختلف المسابقات الموسم
الحالي بعدما قلب تخلفه صفر2-
أمام مضيفه ريال سوسييداد ،إلى
ف ــوز ف ــوز كـبـيــر  ،2-4أم ــس األول،
فــي المرحلة التاسعة عـشــرة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وفك برشلونة ،الذي لم يخسر
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــوالت
ال ـم ـح ـل ـي ــة (الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري والـ ـ ـك ـ ــأس)
ودوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ،ع ـقــدة
ملعب انويتا وحقق فــوزه األول
ف ـيــه م ـنــذ  2005ف ــي  11م ـب ــاراة
فــي ال ــدوري ،بــأهــداف البرازيلي
باولينيو ( )39واألوروغــويــانــي
لـ ـ ــو يـ ـ ــس سـ ـ ـ ــوار يـ ـ ـ ــز (  50و )71
واألرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي،
في حين سجل البرازيلي ويليان
جوزيه ( )11وخوانمي ( )34هدفي
سوسييداد.
وا فـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح ص ـ ـ ــا ح ـ ـ ــب األرض
التسجيل مبكرا بعد كــرة عالية
رفعها تشابي برييتو من الجهة
اليمنى على رأس البرازيلي جوزيه
الـ ــذي تــابـعـهــا ف ــي أع ـل ــى ال ــزاوي ــة
اليمنى لمرمى الحارس األلماني
مارك أندريه تير شتيغن.
وتابع ريال سوسييداد تفوقه
الميداني رغــم بعض المحاوالت
ال ـخ ـط ـي ــرة م ــن ج ــان ــب بــرش ـلــونــة
السيما لميسي.
وسجل البرازيلي جــوزيــه (26
عــامــا) ال ــذي داف ــع ع ــام  2014عن
أل ـ ـ ــوان ريـ ـ ــال م ــدري ــد ف ــي مـ ـب ــاراة

واحـ ـ ـ ــدة ،ه ــدف ــا ث ــان ـي ــا ألص ـح ــاب
األرض ألغاه الحكم محتسبا خطأ
غير واضح ارتكب ضد الكرواتي
ايفان راكيتيتش (.)28
وأهـ ـ ــدر بــرش ـلــونــة أول فــرصــة
ب ـعــد لـعـبــة مـشـتــركــة ب ـيــن ميسي
وس ـ ــواري ـ ــز أبـ ـع ــده ــا ال ـ ــدف ـ ــاع فــي
اللحظة المناسبة (،)29
ونجح خوانمي في تعزيز تقدم
أصحاب األرض بهدف ثان إثر كرة
بينية من كاناليس تابعها قوية
على يسار تير شتيغن.
وق ـلــص بــرش ـلــونــة الـ ـف ــارق من
هـجـمــة م ــرت ــدة ســريـعــة وتـمــريــرة
عرضية من سواريز امام المرمى
الى باولينيو الذي دفع الكرة من
ان ـفــراد فــارتـطـمــت بـقــدم الـحــارس
االرج ـن ـت ـي ـنــي ج ـيــرون ـي ـمــو رول ــي
ودخلت مرماه (.)39
وكان الشوط الثاني ،الذي غلب
عليه المطر ،شوط الحسم بالنسبة
الـ ــى الـ ـضـ ـي ــوف ،وبـ ـ ــدأ ب ـم ـحــاولــة
ل ـك ــان ــال ـي ــس أبـ ـط ــل ت ـي ــر شـتـيـغــن
مفعولها (.)46
وحرم رولي مواطنه ميسي من
هدف التعادل بعد انفراد لالخير
( ،)49قبل ان ينجح ســواريــز في
الـتـعــديــل مـسـجــا ال ـهــدف الـثــانــي
ل ـفــري ـقــه اثـ ــر ت ـم ــري ــرة م ــن مـيـســي
( ،)50ح ــول ـه ــا ق ــوي ــة ف ــي الـجـهــة
اليسرى لحارس مرمى سوسييداد
المتقدم.
ودف ـ ــع ف ــال ـف ـي ــردي بــالـفــرنـســي
عثمان ديمبيلي بدال من باولينيو

احتفال العبي برشلونة بهدف سواريز
( ،)66وف ــوت الــاعــب فــرصــة منح
التقدم للفريق الكتالوني من اول
لمسة للكرة ( ،)69قبل ان يسجل
س ــواري ــز ث ــان ــي أه ــداف ــه إثـ ــر كــرة
قصيرة من الحارس رولي قطعها
الـبـلـجـيـكــي ت ــوم ــاس فـيــرمــايـلـيــن

برأسه وارسلها خلف المدافعين
فــان ـقــض عـلـيـهــا االوروغ ــوي ــان ــي
كــا ســرا مصيدة التسلل ومنفردا
بحارس المرمى.
وحرم رولي مجددا ميسي من
التسجيل ( ،)82لكنه لــم يتحرك

بيترهانسل يعوض في المرحلة الثامنة لرالي دكار
ع ــوض الـفــرنـســي سـتـيـفــان بيترهانسل
(بيجو) مــا حصل لــه السبت ،وحـقــق فــوزه
الثاني في النسخة األربعين من رالي دكار
ال ــدول ــي ل ـل ـطــرقــات الـ ــوعـ ــرة ،ب ـعــدمــا أنـهــى
المرحلة الثامنة في المركز األول.
وتصدر بيترهانسل حامل اللقب ترتيب
ال ـمــرح ـلــة ال ـت ــي امـ ـت ــدت ل ـم ـســافــة  584كلم
( 498كلم مخصصة للسرعة) بين أويوني
وتــوبـيــزا البوليفيتين ،وتـقــدم على زميله
ومواطنه سيريل ديبريه والقطري ناصر
العطية (تويوتا).
وك ـ ــان ب ـي ـتــرهــان ـســل تـ ـن ــازل ع ــن صـ ــدارة

لكرة نفذها األخير من ركلة حرة
استقرت على يمينه معلنة الهدف
الرابع.
ورف ــع مـيـســي رص ـي ــده ال ــى 18
هدفا في صدارة ترتيب الهدافين،
فــي حـيــن رف ــع بــرشـلــونــة رصـيــده

ً
ً
غيغز مدربا جديدا لمنتخب ويلز
قرر االتحاد الويلزي لكرة القدم تعيين أسطورة
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ال ـس ــاب ــق راي ـ ــن غ ـي ـغــز مــدربــا
للمنتخب الوطني خلفا لكريس كولمان ،على أن
يعلن ذل ــك رسـمـيــا فــي مــؤتـمــر صـحــافــي بـعــد ظهر
أمس األول.
وكــان مجلس إدارة االتحاد الويلزي اجتمع مع
غيغز االسبوع الماضي ووضــع اللمسات االخيرة
على عقد يمتد حتى مونديال  2022في قطر.
وك ــان غـيـغــز عـمــل م ـســاعــدا ل ـمــدربــي مانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد ال ـســاب ـق ـيــن االس ـك ـت ـل ـن ــدي دي ـف ـي ــد مــويــز
والهولندي لويس فان غال ،علما بأنه أشرف مؤقتا
على تدريب فريق "الشياطين الحمر" في اربع
م ـبــاريــات بـعــد اق ــال ــة مــويــز ف ــي ابــريــل
عام .2014

الترتيب السبت لمصلحو زميله اإلسباني
كــارلــوس ساينز بعد تعرض حامل اللقب
لعطل ميكانيكي اثر اصطدام سيارته بحجر
لحظة محاولته تجاوز أحد الدراجين.
واضـطــر بيترهانسل إلــى التوقف نحو
ساعة و 45دقيقة في الكيلومتر  ،186وهو
م ــا اسـتـغـلــه ســايـنــز بـطــل ال ـعــالــم لـلــرالـيــات
عامي  1990و ،1992وانـتــزع المركز االول
في الترتيب العام في سعيه الى فك النحس
ال ــذي يــازمــه فــي رال ــي دك ــار ،حـيــث اضطر
إلى االنسحاب في النسخ الخمس األخيرة.

ستغيب عائلة وليامس األميركية ألول مــرة منذ 20
عــامــا عــن ال ــدور الـثــانــي فــي بطولة أستراليا المفتوحة
لـكــرة الـمـضــرب ،أول ــى الـبـطــوالت األرب ــع الـكـبــرى ،بعد أن
كانت الشقيقة األكبر فينوس المصنفة خامسة ووصيفة
البطلة أولى ضحايا الدور األول بين المصنفات األوليات.
وخــرجــت فـيـنــوس فـيـنــوس ( 37عــامــا) ال ـتــي خـســرت
نهائي البطولة الـعــام الماضي امــام شقيقتها االصغر
سيرينا ،على يد السويسرية الشابة بيليندا بنسيتش
( 20عاما)  6-3و.7-5
وكـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـع ــود سـيــريـنــا ف ــي الـبـطــولــة
األسترالية ،كما أعلنت مرارا بعد غيابها عن المالعب منذ
إحرازها لقب العام الماضي وانفرادها بالرقم القياسي
لعدد ألقاب البطوالت الكبرى ( .)23اال ان األميركية (36
عاما) التي وضعت مولودتها األولى في سبتمبر ،أكدت
أنها غير جاهزة بعد للعودة الى المنافسات بشكل كامل.
وكانت سيرينا اقصت بنسيتش من الدور االول العام
الماضي ،فثأرت السويسرية من الشقيقة األكبر لتغيب
عائلة وليامس ألول مرة منذ  20عاما عن الــدور الثاني
للبطولة.

وفي أبرز مباريات اليوم األول للمصنفات األوليات،
تغلبت الالتفية الشابة يلينا اوستابنكو ( 20عاما)
الـســابـعــة وبـطـلــة روالن غ ــاروس الـفــرنـسـيــة ،على
االيطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني
( 37عــامــا) الفائزة بالبطولة الفرنسية قبل 10
اعوام على حساب االسترالية سامنتا ستوسور،
 1-6و.4-6
ولدى الرجال ،خرج االميركي االعلى تصنيفا جاك
ســوك المصنف تاسعا على يــد الياباني يويتشي
سوغيتا الـ 41بأربع مجموعات  6-1و )7-4( 7-6و5-7
و ،6-3في حين سقط جون ايسنر السادس عشر أمام
األسترالي ماتيو ابدين  6-4و 3-6و 6-3و.6-3
ً
وكان جاك سوك خرج أيضا من الــدور األول في
دورة اوكالند ،وتراجع مرتبة في التصنيف العالمي
الصادر أمس األول.
وكان راين هاريسون االميركي الوحيد الناجي
حتى اآلن في اليوم األول من الــدور األول بفوزه
الصعب وبخمس مجموعات على االسرائيلي
دودي سيلع  3-6و 7-5و 6-3و 5-7و.2-6

عاد االرجنتيني خوان مارتن
دل بــوتــرو الــى ن ــادي العشرة
االوائل في تصنيف العبي كرة
المضرب المحترفين الصادر،
وتحديدا في المركز العاشر.
وق ـ ـفـ ــز دل ب ـ ــوت ـ ــرو ب ــال ـت ــال ــي
مركزين بفضل بلوغه المباراة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة اوك ـ ــان ـ ــد
النيوزيلندية التي خسرها امام
االسباني روبرتو باوتيستا االحد.
وتقدم السويسري ستانيسالس
فافرينكا مرتبة واحدة الى المركز
الثامن على حساب االميركي جاك
سوك الذي خرج من الــدور االول
في اوكالند.
ولـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـي ـ ــدات لـ ـ ــم يـ ـط ــرأ
اي تـعــديــل عـلــى ال ـمــراكــز الـثــاثــة
االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ح ـيــث
بقيت الرومانية سيمونا هاليب
م ـ ـت ـ ـصـ ــدرة ت ـل ـي ـه ــا ال ــدنـ ـم ــاركـ ـي ــة

ً
الفوز السابع تواليا لميامي في الـ NBA
ضمن دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،حقق ً ميامي هيت
فوزه السابع تواليا ،إثر تغلبه
على ميلووكي باكس ،79-97
أمس األول.

حقق ميامي هيت فوزه السابع
تواليا ،إثر تغلبه على ميلووكي
باكس  ،79-97أمس األول ،ضمن
دوري كـ ـ ـ ــرة ا لـ ـسـ ـل ــة األ مـ ـي ــر ك ــي
ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،فـ ــي حـ ـي ــن سـجــل
أنطوني ديفيس  48نقطة ،ليقود
نيو أورليانز بيليكانز إلى الفوز
عـلــى نـيــويــورك نيكس 118-123
بعد التمديد.
وك ـ ــان م ـي ــام ــي ح ـق ــق ان ـطــاقــة
مخيبة في مطلع الموسم الحالي،
قبل أن تستقر نتائجه في اآلونة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،حـ ـي ــث رف ـ ـ ــع رصـ ـي ــده
إل ــى  25ف ــوزا ،مـقــابــل  17هزيمة،
ليحتل المركز الرابع في المنطقة
الشرقية.
وك ـ ــان ـ ــت نـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــول فــي
المباراة تسجيل ميامي  14نقطة
متتالية في مطلع الشوط الثاني،
ليحسم النتيجة لمصلحته.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـل ــوفـ ـيـ ـن ــي غـ ـ ـ ــوران
دراغ ـ ـي ـ ـتـ ــش أف ـ ـضـ ــل م ـس ـج ــل فــي
صفوف الفائز برصيد  25نقطة،
بينها  11في الربع األخير.
وكــانــت الـمــواجـهــة مثيرة بين
دراغ ـي ـتــش وال ـظ ــاه ــرة الـيــونــانــي

ي ــان ـي ــس ان ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ،ال ــذي
اكتفى بتسجيل  22نقطة.
وقــال مــدرب ميامي هيت إريك
سبويلسترا الــذي قاد فريقه إلى
الفوز باللقب مرتين عندما كان
يضم في صفوفه ليبرون جيمس
ودواين وايد" :سلسلة االنتصارات
ال تعني شيئا .ننطلق من نقطة
الـصـفــر ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة ،وهــدفـنــا
تطوير مستوانا مــن مـبــاراة إلى
أخرى وعدم النظر إلى الترتيب".
وأضـ ـ ــاف" :أع ـت ـقــد أن الـشـبــاب
ق ــام ــوا بـعـمــل رائـ ـ ــع ،الس ـي ـمــا في
الشوط الثاني .أمر رائع رؤية هذا
المجهود الكبير".
أما مــدرب ميلووكي جايسون
ك ـيــد ،ف ـق ــال" :ح ـق ــق م ـيــامــي هيت
فــوزه السابع تواليا ،وهــو يلعب
بطريقة جيدة هجوما ودفاعا".
وعلى ملعب ماديسون سكوير
غادرن ،سجل أنطوني ديفيس 48
نقطة مع  17متابعة ،ليقود فريقه
نيو أورليانز بيليكانز إلى الفوز
عـلــى نـيــويــورك نيكس 118-123
بعد التمديد.
ولــم يكن فــوز بيليكانز سهال،

بـعــد أن تـخـلــف ب ـف ــارق  16نقطة
خالل المباراة ،ثم بفارق  9نقاط
قبل نهايتها بأربع دقائق ،وبدأ
بتقليص الـفــارق تدريجيا حتى
فرض التمديد ،ثم حسم النتيجة
في مصلحته.
ول ــم تـنـفــع ال ـن ـقــاط الـ ـ ــ 25الـتــي
س ـج ـل ـهــا ال ــاتـ ـف ــي كــري ـس ـتــابــس
بورزينغيس وتيم هــارداواي في
إبعاد الخسارة الثالثة تواليا عن
ن ـيــويــورك نـيـكــس وال ـعــاشــرة في
آخر  12مباراة.
وقـ ــال دي ـف ـيــس ب ـعــد ال ـم ـب ــاراة:
"شعرت بأن الليلة كانت ليلتي".
وأشاد به مدربه الفين غنتري:
"كــان أنطوني ديفيس رائعا لنا،
وعندما يكون في هذه الوضعية
ف ـهــو ج ـيــد ج ـ ــدا" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
فريقه "قــام بعمل رائــع في الوقت
اإلضافي".
أمـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارداواي ،فـ ــأعـ ــرب عــن
خـيـبـتــه ،ل ـعــدم قـ ــدرة فــري ـقــه على
المحافظة على تقدمه بفارق كبير
من النقاط ،وقال في هذا الصدد:
َّ
يتعين علينا القيام
"أ عـتـقــد أ نــه
بعمل أفضل عندما نتقدم بـ 12أو

يومية سياسية مستقلة

دل بوترو

كــارول ـيــن فــوزنـيــاكــي فــاالسـبــانـيــة
غاربيبي موغوروتسا.
ول ـ ــم ت ـش ـهــد الـ ـم ــراك ــز ال ـع ـشــرة
االول ـ ــى اال ت ـعــديــا واح ـ ــدا تـمـثــل
ب ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــود االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة كـ ــوكـ ــو
فــانــدي ـف ـي ـغ ـيــه م ــرك ــزا واح ـ ـ ــدا ال ــى
الـعــاشــر على حـســاب البريطانية
جوهانا كونتا.

جانب من لقاء ميامي وميلوكي
 15نقطة .يجب علينا أن نرتقي
بـمـسـتــوانــا ،لـكــن لــأســف ل ــم نقم
بذلك في آخر مباراتين".
وسجل جيمي باتلر  24نقطة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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وأعرب غيغز ،أكثر من مرة ،عن رغبته في تدريب
منتخب بــاده ،وقــال في هــذا الصدد" :لعبت لويلز
خالل مسيرتي ،وقلت انني اريد ان اشرف على تدريب
منتخب بلدي .بطبيعة الحال ،هذا المنصب هو من
اعلى المناصب".
وداف ــع غيغز عــن صـفــوف منتخب ب ــاده فــي 64
مـبــاراة دولية بين عامي  1991و ،2007ولــم يشغل
اي م ــرك ــز م ـنــذ ان ت ــرك مـنـصـبــه م ـســاعــدا لـلـمــدرب
فــي مانشستر يــونــايـتــد قـبــل  18شـهــرا بـعــد تسلم
البرتغالي جوزيه مورينيو رسميا في يوليو عام
.2016
وخاض غيغز  963مباراة في صفوف مانشستر
يونايتد كالعب وسجل  168هدفا ،وأحرز معه جميع
األلقاب خالل الفترة الذهبية بين عامي  1993و.2013

دل بوترو يعود إلى نادي
العشرة األوائل

فينوس أولى ضحايا الدور األول في «أستراليا»
ومن سوء حظ فينوس أن القرعة أوقعتها في مواجهة
بنسيتش المصنفة  78فــي العالم حاليا ،لكنها تعتبر
احدى الالعبات الواعدات ،وقد دخلت نادي العشر االوليات
في  2016في المركز السابع تحديدا وهي في سن الثامنة
عشرة قبل ان تتراجع العام الماضي.
وكان يوم أمس األول أسود وكارثيا بالنسبة الى ممثلي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فـخــرج عـشــرة مــن اص ــل  11خــاضــوا
مبارياتهم فــي الـيــوم االول ال سيما المعول عليهم من
الجنسين ،وال يزال الرقم مرشحا لالرتفاع.
وسقطت بطلة فالشينغ ميدوز األميركية آخر البطوالت
الكبرى ،سلون ستيفنز الثالثة عشرة بدورها عند الحاجز
االول على يد الصينية شواي جانغ  2-6و )7-2( 7-6و.6-2
ولم تكن االميركية االخرى كوكو فاندفيغيه العاشرة
عالميا والـتــي بلغت نصف نهائي البطولة االسترالية
العام الماضي ،افضل حاال من مواطنتيها ،وسقطت امام
المجرية تيميا بابوش الـ 51في العالم  )7-4( 7-6و.6-2
وتـلـتـقــي بنسيتش الـمــرشـحــة لـلـقـيــام بـقـفــزة جــديــدة
والعودة إلى مستواها السابق ،في الدور المقبل السويدية
يوهانا الرسون أو التايلندية لوكسيكا كوكوم.

الى  51نقطة ،وتوج بطال للذهاب
بفارق  9نقاط عن مطارده أتلتيكو
مدريد.
وألـ ـح ــق دي ـب ــورت ـي ـف ــو االف ـي ــس
بضيفه اشبيلية خسارته الرابعة
فــي الـمـبــاريــات الخمس األخـيــرة،

بفوزه عليه االحد -1صفر بهدف
لمانو غارسيا (.)52
وتــوقــف رصـيــد اشبيلية عند
 29نقطة وهو في المركز السادس
حاليا ،في حين تقدم أالفيس الى
المركز السابع عشر مع  18نقطة.

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

لمينيسوتا تمبروولفز ،ليحقق
فــري ـقــه ال ـف ــوز ال ـخــامــس تــوال ـيــا،
وكـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى بـ ــورتـ ــانـ ــد ت ــراي ــل
باليزرز  .103-120وأضاف كارل

اإلعالنات:

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

أن ـطــونــي ت ــاون ــز  20نـقـطــة و11
متابعة للفائز.
في المقابل ،كان داميان ليالرد
أفضل مسجل في صفوف الخاسر

التوزيع:

بـ 21نقطة ،وأضاف زميله سي جاي
مــالـكــولــم  18نـقـطــة .وف ــي م ـبــاراة
أخرى ،تغلب إنديانا بايسرز على
فينيكس صنز .97-120

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

وفيات

آمال

ما تجيش منا العيبة

محمد الوشيحي

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

المستعمل.
ً
الساعة 10 :صباحا.
المكان :مكتبة الكويت الوطنية.
ورشة "فن الرواية".
ً
مساء.
الوقت :الخامسة
المكان :مركز عبدالعزيز حسين الثقافي -مشرف.

الفعالية:

سالم عمار العميرة
عمار
ً

alwashi7i@aljarida.com

أسئلة بعضها فوق بعض :لماذا تدور قصص مسلسالتنا في دائرة
ضيقة ،هي الدائرة االجتماعية؟ لماذا تنحصر قصص مسلسالتنا في
فساد المجتمع ال فساد السلطات والمسؤولين؟ لماذا نركز على "الولد
العاق" و"الفتاة المدمنة" و"اإلخوة المتقاتلين على اإلرث" وما شابه؟
اإلجابة المختصرة :ألن األفق المسموح بتحليق الكاتب فيه ضيق،
والبحر المسموح العوم فيه صغير ،لــذا فالكاتب محصور ،أو قل
محاصر ،في مساحة صغيرة ال يمكنه اللعب خارجها.
نشاهد المسلسالت التركية فنرى المسؤول الكبير المرتشي،
وضــابــط الـمـخــابــرات الـخــائــن ،وهــو ذو رتـبــة كـبـيــرة ،ونكتشف في
نهاية المسلسل أن ذلك القاضي عضو معهما في الشبكة التي تبتز
الناس وتدمر مستقبلهم .ونتابع المسلسالت واألف ــام األميركية
واألوروبية ،فنرى المساحة الممنوحة للكاتب أكبر من السماء واألرض
مجتمعتين ،لذلك يرتفع به الخيال فيكتب عن فساد الرئيس ،وخيانة
رئيس الوزراء ،وعدد من وزرائه ،ونكتشف أن الذي ّلوث مياه الشرب
هو جهاز سي آي إيه ،وغير ذلك.
لــم تسقط أمـيــركــا مــن فيلم ،ولــم تهتز إنكلترا مــن مسلسل ،وال
تخلخلت أركان أستراليا من مسرحية ساخرة تهزأ بكبار المسؤولين،
وال عطست عنز في فرنسا من رواية تظهر قسوة قلوب بعض التجار،
وال وال وال…
وعندنا ،صحيح أن الكويت خالية مــن الفساد ،صحيح أنــك لن
ً
ً
تجد فيها وزي ــرا فــاســدا وال نــائــب بــرلـمــان يشترك معه فــي ابـتــزاز
الناس وتعطيل مصالحهم إال عن طريقه ،وصحيح أن القضاء في
الكويت شامخ ،وكل القضاة شرفاء ،وصحيح أن الصحافة ناصعة
النقاء والوالء لألرض ،وصحيح أن ذوي الرتب الكبيرة في الجيش
والشرطة والمخابرات ،في الكويت ،من أتقى الناس وأنقاهم ،وصحيح
ّ
أنه ما تجيش منا العيبة… هذا ال شك فيه ،لكن لنمنح الكتاب مساحة
يمكنهم فيها أن يتخيلوا الفساد ،مجرد تخيل ،فيمتعونا بمسلسالت
تعيد للكويت صورتها الجميلة التي كانت تظهر بها أيام ريادتها
للمنطقة.

مـ ـع ــرض ا ل ـك ـتــاب

بهية رمضان شعبان أرملة أيوب يعقوب الغيص
ً
 77عاما ،شيعت ،رجال :هدية ،ق ،5ش ،28م ،15نساء :القرين ،ق،3
ش ،36م ،16ت50074500 :

 78عاما ،شيع ،رجال :مبارك الكبير ،ق ،6ش ،18م ،6نساء :صباح
السالم ،ق ،12ش ،1ج ،1م ،61ت51332666 ،99260006 :
عمشة عبدالله محمد الفجي زوجة محمد حمود الفجي
ً
 75عاما ،شيعت ،الرابية ،ق ،4ش عبدالله الخالدي ،م ،19ديوان
محمد حمود الفجي ،ت69999866 :
حمدة حسين المشيعيب أرملة عواد نزال عواد العنزي
ً
 75عاما ،شيعت ،رجال :الجهراء ،الواحة ،مقابل خزانات المياه،
ن ـس ــاء :س ـعــد ا ل ـع ـبــدا ل ـلــه ،ق ،4ش ،427م ،308ت،55343443 :
66122023

عبدالهادي عبدالله نعير الهاجري

ً
 47عــامــا ،شيع ،رج ــال :جابر العلي ،ق ،7ش ،35م ،5نـســاء :فهد
األحمد ،ق ،2ش ،207م ،15ت90010954 :

مبارك عبدالله دبجان االفينس المطيري

«مايون» يثور خالل أيام
حذر رئيس معهد علم البراكين والــزالزل في الفلبين،
أمس ،من أن احتمال ثورة بركان جبل مايون وارد "خالل
أسابيع ،أو أيام" ،مع بدء تجمع صخور منصهرة عند قمته.
ً
ـراُ ،
ويعد
وقــذف البركان ،الــذي يبلغ ارتفاعه  2462مـتـ
ً
ً
مقصدا سياحيا في إقليم ألباي ،بسبب شكله المخروطي،
ً
رمــادا ومــواد منصهرة خالل اليومين الماضيين أجبرت
أك ـثــر م ــن ثــاثــة آالف م ــن س ـكــان ال ـق ــرى ال ـم ـج ــاورة على
إخالئها.
وبدأت فوهة البركان في إظهار بريق أمس األول ،وذلك
يشير إلى بدء تدفق حمم منها.
وقالت سلطات المطارات في مانيال إن خطوط "سيبو
باسيفيك" للطيران ألغت رحالت لمدينة ليجازبي المجاورة
لليوم الثاني ،أمس ،بسبب األحوال الجوية السيئة.
وذك ــر ريـنــاتــو ســولـيــدوم ،رئـيــس معهد علم البراكين
ً
والزالزل ،أن نشاط مايون الحالي "ليس خطيرا" ،لكنه لم
ً
يستبعد وقوع ثوران بركاني أكثر خطرا في األيام المقبلة.
ورفع المعهد درجة التحذير من البركان أمس األول إلى
المستوى الثالث ،بعد رصد تدفق حمم.
(د ب أ)

ً
 45عاما ،شيع ،رجــال :عبدالله المبارك ،ق ،4ش ،412م ،8نساء:
الفردوس ،ق ،3ش األول ،ج ،5م ،46ت96639099 ،50561811 :
حورية الصاوي رمضان أرملة صالح مبروك الهاجري
ً
 79عاما ،شيعت ،رجال :السالمية ،ق ،2ش عبدالله بن مسعود،
م ،17نساء :القرين ،ق ،2ش ،7م ،14ت99600124 :
لطيفة محمد عبدالله حيدر أرملة أحمد غلوم عبدالله حيدر
ً
 83عاما ،شيعت ،رجال :مسجد الوزان ،مشرف ،نساء :الرميثية،
ق ،4ش ،44م ،5حسينية مالية أم صادق ،ت66014132 :

جاسم محمد سالم الكعبي

ً
 56عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :ديوان الكعبي،
هدية ،ق ،1ش ،6م ،3نساء :هدية ،ق ،1ش ،6م ،3ت،94414442 :
99440021

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى

18

الشروق

06:43

الصغرى

08

الظهر

11:58

أعلى مد

ً
 12:53ظـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:53

 11:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:12

ً
أدنى جزر  06:29صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:33

 05:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

